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Jaunieji restauratoriai Prienuose
stovyklavo jau dešimtą kartą

Lietuvoje augant lėktuvų
keleivių srautui, iki
2035 metų galėtų būti
pastatytas naujas oro
uostas tarp Vilniaus ir
Kauno, sako susisiekimo
ministras. Pasak Roko
Masiulio, sprendimas
turėtų būti priimtas 2022
metais.

„Jeigu tas didelis (keleivių
srautų – BNS) augimas bus
išlaikytas, neturėsime kito
pasirinkimo, mums reikės didesnio oro uosto, numatoma
statyti oro uostą tarp Vilniaus
ir Kauno“, – pirmadienį spaudos konferencijoje sakė R.
Masiulis.
„Kad būtų arti Vilniaus, kas
yra pagrindinis traukos centras Lietuvoje, ir tarp Kauno,
kad būtų patogus susisiekimas
geležinkeliu, nes „Rail Balticos“ Vilniaus-Kauno jungtis
būtų vienas iš esminių elementų, jeigu toks oro uostas
būtų statomas, kad būtų kuo
greitesnis susisiekimas“, – aiškino ministras.
R. Masiulio teigimu, Vilniaus ir Kauno oro uostai šiuo
metu yra perkrauti, investicijos į juos spėtų atsipirkti.
Jis pabrėžė, kad sprendimas
dėl naujo oro uosto dar nėra
priimtas, o 2035-ųjų metų data yra preliminari.
Pasak jo, Vilnius iki 2035
metų turėtų išlikti pagrindiniu
šalies oro mazgu. BNS
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Kaina

0,50 €

Kaip pagerinti gyvenimo
kokybę
Laima

DUOBLIENĖ
Birželio 13 d. Prienų Justino
Marcinkevičiaus viešojoje
bibliotekoje viešėjo
Natūraliosios medicinos
centro įkūrėja, gydytoja,
mitybos specialistė Jelena
Tulčina. Tai buvo dar
vienas projekto „Gurmanų
restoranas. Dienos pietūs:
šviežia knyga“ renginys.

Laima

DUOBLIENĖ
Birželio 3–13 dienomis
VšĮ „Meninė drožyba“
iniciatyva dešimtą kartą

buvo surengta Jaunimo
meninių, profesinių
įgūdžių tobulinimo
stovykla. Projektą iš
dalies finansavo Lietuvos
kultūros taryba, partneriai
– Kauno kolegijos Justino
Vienožinskio menų ir

ugdymo fakultetas ir
Prienų rajono savivaldybė.

Stovykloje dalyvavo septyni jaunieji restauratoriai –
Justino Vienožinskio menų ir
ugdymo fakulteto studentai,
jų vadovas Menų ir ugdymo
NUKelta Į 3 p. 

Įgyvendinta žuvininkystės programa

Prienų r. Šilavoto
pagrindinės mokyklos
1–8 kl. mokiniai visus
2018–2019 m. m. dalyvavo
Europos Komisijos
iniciatyvos pažintinėje
žuvininkystės programoje
„Išauginta Europos
Sąjungoje“. Jos tikslas –
plėsti programos dalyvių
žinias apie akvakultūros
sektorių, skatinti Lietuvos

akvakultūros ūkiuose
išaugintų žuvininkystės
produktų vartojimą,
informuoti apie verslo
bei karjeros galimybes
akvakultūros sektoriuje.

Per mokslo metus Šilavoto
pagrindinės mokyklos mokiniai dalyvavo pažintinėje pamokoje su lektoriais, apsilankė žuvivaisos ūkyje Pabradėje, Šilutės profesinio mo-

kymo centre, rengiančiame
akvakultūros specialistus.
Baigiantis programai, mokiniai dalyvavo konkurse,
kuriame reikėjo kūrybiškai
atskleisti programos metu įgytas žinias pasirinktoje temų grupėje. 1–4 kl.
mokiniai su receptų knyga
,,Viskas iš žuvies“ dalyvavo temos ,,Mityba ir maisto
NUKelta Į 2 p. 

Prenumeruokite Nemuno krašto laikraštį „Naujasis Gėlupis“!
Neatsilikite nuo svarbiausių krašto ekonominių, kultūrinių ir politikos naujienų!

Prenumeruokite telefonu 8 700 55 400 išsikviesdami laiškininką į namus arba internete adresu www.prenumeruok.lt

Vieni gydytojos J. Tulčinos
patarimais žavisi, kiti laiko
juos niekiniais, tačiau abejingų ji nepalieka. Visa 64-erių
gydytojos gyvenimo patirtis
sudėta į Evaldo Žičkaus knygą „Nepavaldi likimui“. Tai
ne tik atviras J. Tulčinos pasakojimas, bet ir vienos žymiausių mitybos specialisčių

konsultacija.
Karščio nepabūgusiems ir
gausiai į susitikimą susirinkusiems prieniškiams gydytoja papasakojo, kad 20 metų
ji dirbo gydytoja kardiologe
ir, kaip visi tradiciniai gydytojai, kiekvienam problemų turinčiam pacientui paskirdavo
po keletą vaistų. Pastaruosius
20 metų ji tikina, kad maistas
turi būti vaistas, o ne vaistai
NUKelta Į 5 p. 

Akcijoje „Ištark, išgirsk,
išsaugok“ perskaityti
tūkstančių tremtinių likimai

Laima

DUOBLIENĖ
Nepamirštama netekties
diena...1941 m. birželio 14
d. iš visos Lietuvos Sibiro
link pajudėjo pirmieji
ešelonai, kurie į nežinią
pasiuntė šviesiausius
Lietuvos žmones. Sovietų
Sąjungos okupuotoje
Lietuvoje represijas patyrė
šimtai tūkstančių žmonių.

Suėmimais ir teroru
buvo ne tik slopinamas
pasipriešinimas, bet ir
siekta visiškai sovietizuoti,
pavergti ir pertvarkyti
Lietuvos visuomenę.

Birželio 14-oji – Gedulo
diena, kai prisimename ir išgyvename skaudžią tautos istoriją ir netektis. Ir Vilties diena – praėjo lygiai 30 metų nuo
tos dienos, kai Lietuva išdrįso
pagerbti tremties ir kalinimų
aukas. Prieš 30 metų pradėję
NUKelta Į 3 p. 

 žvilgsnis
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Baigė registruoti dalyvius LRS rinkimuose

Teismas įpareigojo „Hanner“ ištaisyti broką
sostinės daugiabutyje

Pirmadienį VRK baigė registruoti dalyvius į pakartotinus
Seimo rinkimus trijose apygardose.. Vilniuje, Žirmūnuose,
Seimo nario vieta atsilaisvino Aušrą Maldeikienę išrinkus į
Europos Parlamentą. Gargžduose ir Žiemgalos apygardoje,
dėl to, jog išrinkti Seimo nariai Bronius Markauskas ir
Vitalijus Gailius atsisakė mandatų dėl mero pareigų.

REDAKTORIAUS SAVAITĖ
Mantvydas

PREKEVIČIUS
rieš mūsų akis atsivėrusi vasara padovanoja
ne tik žalią spalvą ir šilumą,
ji padovanoja ir gamtą. Visą
gamtos visumą. Ne tik žalią
žolę ar vėjyje linguojantį medį, bet ir gyvūnus, paukščius,
netgi dangų. Tą dangų, kurio
žydrą gaubtą ir sukuria mūsų
gamta. Tą gaubtą, kurį kasdien kuria ir taiso vieni darbščiausių darbininkų ir valytojų
– augalai. Fotosintezei naudodami anglies dioksidą ir kartu
išskirdami deguonį, jie ne tik
sukuria šį gaubtą, bet ir dovanoja gyvybę viso pasaulio
kūriniams.
Žmogus – kūrinijos dalis.
Ta dalis, kuri yra priklausoma
nuo gamtos, ta dalis, nuo kurios priklauso ir gamtos vientisumas. Tai ne kūrinijos visumos įstatymai, o dėsniai.
Iš tiesų, gamtoje nerasime
nė vieno užrašyto įstatymo,
nė vieno nurodymo, įsakymo
ar paskyrimo dirbti vienaip ar
kitaip, elgtis vienai ar kitaip.
Visa gamta yra labai didelė
tarpusavyje susijusi sistema,
kurioje veikia ne įstatymai, o
dėsniai, principai ir netgi moralės kodeksas.
Nuo mokyklos suolo žinome, kaip gyvūnai atlieka vieni kitiems paslaugą. Žinome
apie paukščius, prausiančius
begemotus, žinome apie vilkus – miško sanitarus. Nors
laukinėje gamtoje egzistuoja ir laukinis žiaurumas, tačiau viskas yra keistai susiję.
Netgi per destrukciją gamta
pasirūpina savimi,kad galėtų
atsinaujinti, gyventi ir egzistuoti toliau.
Tačiau žmogus kitoks. Jam
vadovautis dėsniais neprivaloma, nes jis yra išmintingoji
būtybė. Homo sapiens. Vaikščiojanti, mąstanti, kurianti.
Tačiau dažnai kyla klausimas,
ar tikrai žmogus yra pranašesnis už likusią gamtą? Vien
dėl galios mąstyti? Juk tai,
kad mąstome, dar nereiškia,

P

jog mąstome tik apie gėrį.
Mąstome ir apie blogį. Ne tik
mąstome, bet galime ir pasirinkti, apie ką norėtume mąstyti daugiau ir dažniau. Jeigu
dažniau mąstome apie blogį ir
vienur ar kitur nukreiptą pyktį, ar tikrai esame pranašesni?
Ar tikrai būti griovėju yra pranašumas?
Žinome, jog vilkai nepjauna visų gyvūnų. Jie pjauna
tiek, kiek jiems reikia pasisotinti. Afrikoje gyvenančių
liūtų „filosofija“ tokia pati.
Negana to, vienu papjautu
gyvūnu pasisotina ne tik liūtai, bet ir šakalai bei maitvanagiai. Tuo tarpu žmogaus
protas skaičiuoja paprasčiau.
Viskas arba nieko.
Keista, kad rūpinamės ne
tuo, ko mums reikia, bet tuo,
ką galime gauti, dažniausiai net nesvarstydami, ar to
reikia.
Didžiausia bėda atsitinka
tada, kai paaiškėja, kad žmogus... ne vienas. Ir ne du. Jų
– keli milijardai. Kaip tada paimti viską? Juk niekas nenori
gauti „nieką“! Paprasčiausias
būdas – susitarti. O žinant,
koks yra žmogus, nieko kito nebelieka, kaip susitarimą
įtvirtinti raštu. Kodėl? Nes
žmogaus mąstymas ir protas
yra laisvas, jis gali mąstyti ką
tik nori, todėl jam nesunku
vos po akimirkos pamąstyti, kad jis nieko nesitarė ir su
niekuo nesutiko...
Taip gimsta įstatymai. Tvirti susitarimai... turintys viršenybę net prieš žmogų. Ir taip
kiekvieną kartą, kai reikia
kažkaip apibrėžti tai, ką norėtume gauti.
Ir atsitinka įdomus paradoksas. Visa ko pagrindu tampa įstatymai, o tai, kas juose
neapibrėžta, – už įstatymo ribų. Vadinasi, tai, kas apibrėžta įstatyme – teisėta, o tai, kas
jame neapibrėžta – neteisėta
arba tiesiog negalioja.
Žmogus tobulėdamas tampa savo paties įkaitu. Antai,
žmogus apibrėžia įstatymu,
kad konkrečią ligą galima išgydyti tik konkrečiais vaistais,

vadinasi, gydymas bet kokiais kitais vaistais – neįmanomas, negalimas, neteisėtas.
Ar tikrai taip? Argi kiekvienas
žmogus nėra unikalus, turintis savitą organizmą ir savitą
imuninę sistemą? Pagal įstatymus – ne.
Žmogus apibrėžia, kad reikia maitintis tik konkrečiu
sveiku maistu. O žmogus nėra
unikalus organizmas su unikalia ir savita maisto apykaitos sistema? Ir kas yra „sveikas maistas“? Ar tas maistas,
kuriame nėra draudžiamų
medžiagų, ar tas, kurio dėka
gyvybė mūsų planetoje egzistuoja jau milijonus metų? Mes
nežinome, kas yra sveika, nes
tai, kas sveika, mums diktuoja įstatymas. O įstatymas
tikrai teisingas ir pritaikytas
kiekvienam individui? Įstatymas kuriamas visai valstybei – milijonams žmonių. Ar
mes visi lygūs? Pagal įstatymus – taip. Bet pabandykite su kaimynu atsistoti prieš
veidrodį ir įžvelgti vienas kito identiškus panašumus. Jūs
tokie patys?
Kartu su įstatymais gauname gana įdomų paketą. Panašų į prekybos centro akciją „pirkite vieną, gausite du“.
Įvykdykite sąlygas ir gausite
tai, ką gauna visi. O ar man
apskritai to reikia? Ar man
reikia dviejų?

Kurdami įstatymus,
mes kuriame ne
pasirinkimo laisvę, o
apribojimus sau. Ir tai,
kas lieka neaprašyta
įstatyme, – nesvarbu
ir nebūtina. Ir šioje
vietoje reikėtų iškelti
klausimą, o kur dingsta
moralinės egzistencijos
taisyklės – tie dėsniai,
kuriais vadovaujasi visa
gamta?
Argi įstatymas draudžia
žudyti? Ne. Jis tik numato to
kainą, išreikštą metais izoliacijoje. Ar įstatymas draudžia mušti? Ne. Jis numato
to kainą. Ar įstatymas draudžia kankinti? Ne. Jis numa-
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Nekilnojamojo turto plėtros bendrovė „Hanner“ turi
neatlygintinai ištaisyti broką daugiabutyje sostinės
Jeruzalės mikrorajone, kurį gyventojai įvertino 106,8 tūkst.
eurų. Butų savininkai kreipėsi dėl 2006 metais pastatyto
namo defektų, tačiau įmonė juos taisyti atsisakė.
to to kainą. Vadinasi, viskas,
ko nedraudžia įstatymas, yra
leistina. Ir viskas, ką teigia
įstatymas, yra aukščiau mūsų
pasirinkimo. O tai, kas jame
nenumatyta, – nesvarbu, nereikalinga, nebūtina.
Ar privalome gelbėti ir saugoti artimo žmogaus arba kaimyno gyvybę? Įstatymas to
nenumato. Ar galime negerbti
savo šeimos? Įstatymas to nedraudžia. Ar galime nemylėti
savo sutuoktinio? Kuris įstatymas tam trukdo?
Priėmę įstatymus, mes pamirštame kas tai yra moralė, kas tai yra pagarba ir kas
yra nerašytas dėsningumas.
Mums to nereikia, nes tai nėra įstatymų numatyta tvarka,
pagal kurią turėtume gyventi.
Ar turime gerbti vyro ir moters santuoką? Ne. Ar turime
gerbti savo prigimtį? Ne. Ar
turime gerbti kaimyno požiūrį? Ne. Ar galime gerbti save?
To įstatymuose nėra, vadinasi, laikytis nebūtina.
Demokratinė visuomenė
labai džiaugiasi galėdama
laikytis demokratiškų įstatymų, kurie visus padaro lygius, ir pyksta, kai koks nors
veiksnys apriboja jų laisvę.
Bet tada reikėtų iškelti klausimą, kas yra lygybės standartas? Kaip jį galima nustatyti ir kaip žinoti, kad jis
teisingas?
Ar vyrai ir moterys yra
lygūs? Prigimtinė žmogaus
teisė yra dėsningas jo unikalumas. Ar bent vienas gimęs
vyru buvo apvaisintas ir tapo
mama, o moteris sugebėjo
apvaisinti vyrą? Ne. Tačiau
įstatymus, numatančius lyčių lygybę, turime. Negana
to, turime įstatymų, leidžiančius keisti lytį, bei įstatymiškai apibrėžtų draudimų to
negerbti.
Gamtoje viskas yra taisyklinga. Kadagys negali tapti
beržu, nes jis nebegalėtų atlikti savo paskirties gamtoje. Kadagys yra efektyviausiai orą valantis augalas. Be
jo gamtoje susidarytų gyvybiškai svarbus oro trūkumas.
Genys negali tapti žvirbliu,
nes medžiai prarastų vieną iš
ištikimiausių daktarų.

Gamtoje galioja dėsninga
paskirtis ir savo vietą atranda bet kuris gyvas organizmas. Be įstatymų ir nurodymų. Tuo tarpu žmogus gali
sprendimus priimti tik pagal
jam tinkančią naudą. Įstatymai jam suteikia teisę nedaryti nieko, kas yra neapibrėžta
įstatymu.
Bet žmogus gali ir atsisakyti vykdyti įstatymą, nes įstatymas... riboja jo teises ir laisvę.
Kas yra nedemokratiška.

Taip tampame lygybės
vergais. Tais, kurie
turi elgtis taip, kaip
numato vienas žmogus,
nepriklausomai nuo
to, ar egzistuoja jo
moralė ir pagarba kitam
žmogui bei pačiam sau,
ar ne.
Vienas įstatymu mojuojantis žmogus gali parklupdyti
šimtus ir tūkstančius.
Ar privalo žmogus rūpintis kito žmogaus senatve? Ar
įstatyme tai parašyta? Ne. Tai
kam tada rūpintis?
Ar privalo pagal įstatymą
vaikas gerbti tėvus? Taip. O
kas bus, jeigu negerbs? Nieko. O jeigu paprašysime, kad
vaikai gerbtų tėvus? Mes pažeisime vaikų teises, nes jie
yra laisvi žmonės, tokie kaip
mes visi. Lygūs.
Ar privalome gerbti kito
žmogaus nuomonę? Taip. O
jeigu ta nuomonė yra klaidinga? Vis tiek privalome,
nes įstatymas suteikia žodžio laisvę.
Ar turėtume gerbti savo
tautą, savo protėvius, savo
prigimtį? Turėtume. Ar tai
įsakoma įstatymu? Ne. O
jeigu norime? Galima. O jeigu yra tam prieštaraujančių?
Tuomet, pagal įstatymą, turėtume gerbti jų nuomonę. O
jeigu jie iš esmės prieštarauja mums? Vadinasi, turėtume
gerbti jų nuomonę, savo nuomonę pasilaikydami sau arba,
lygybės principu, prisitaikyti
prie jų. Negerbti savo tautos,
savo protėvių, savo prigimties, savo tikėjimo, savo nuomonės. Negerbti savęs.
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Užsakomieji straipsniai, reklama
Neapmokami pranešimai spaudai
Skaitytojų straipsniai

Įgyvendinta
žuvininkystės
programa
ATKelta IŠ 1 p.
ruošimas“ grupėje, o 5–8 kl.
mokiniai su iš medžio drožtomis žuvimis – temos ,,Menas“ grupėje.
Gegužės 27 d. Lietuvos
jūrų muziejaus delfinariume
vyko pažintinės žuvininkystės programos „Išauginta
Europos Sąjungoje“ pirmųjų metų baigiamasis renginys, kurio metu apdovanoti
geriausių projektų nugalėtojai. Visus susirinkusius programos dalyvius pasveikino
Lietuvos Respublikos žemės
ūkio viceministras D. Liutikas. Įsimintiną programą parodė delfinariumo gyventojai
– delfinai. Mokiniams patiko
ir ,,Lietuvos balsas. Vaikai“
nugalėtojos Milėjos Stankevičiūtės atliekamos dainelės.
Renginio vedėjas radistas
Rolandas Mackevičius paskelbė konkuso nugalėtojus.
Išgirdus mūsų mokyklos pavadinimą kaip 1–4 kl. mokinių grupės nugalėtoją, net
šiurpuliukai kūnu nubėgo.
Suklusome skelbiant 5–8 kl.
mokinių grupės nugalėtoją.
Ir vėl mes! Visi gausiu būriu
lipome ant scenos atsiimti apdovanojimų iš viceministro rankų: padėkos raštų,
graviruotų stiklinių suvenyrų, kvietimų į pasirinktą filmą „Forum Cinemas“, lauko
žaidimų ,,Jenga“, saldainių,
gėlių žiedų.
Nuoširdų ačiū tariame
LITFOOD – VšĮ Kaimo
verslo ir rinkų plėtros agentūrai, jos specialistams, globojusiems mus visus metus,
organizavusiems nemokamą
transportą, išvykas, maitinimą. Taip pat ir mokyklos
direktorei V. Radzevičienei,
sudariusiai galimybes išvykti, vairuotojui už vėlyvus parvežimus į namus, mokinių
tėveliams, prisidėjusiems
receptais. Dar kartą įsitikinome, kad tik bendras darbas
duoda puikių rezultatų.
Programos koordinatorės L.
Astrauskaitė, D. Kamarauskienė ir R. Dereškevičienė 
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Rusijos Saugumo Taryba: teisinio pagrindo
sustabdyti „Nord Stream 2“ nėra

B. Netanyahu ragina tarptautinę bendriją
remti D. Trumpą dėl Irano

Rusijos eksporto dujotiekio per Baltijos jūrą plėtros
projektas „Nord Stream 2“ visiškai atitinka tarptautinę
teisę, teisinio pagrindo jį sustabdyti nėra, skelbia Rusijos
Federacijos ST. JAV rengiasi skelbti sankcijas projekto
dalyviams, jį laikydama ne ekonominiu, o politiniu.

Izraelio premjeras Benjaminas Netanjahus kreipėsi į
tarptautinę bendriją, ragindama remti JAV prezidento
siekius dėl Irano veiksmų suvaržymo. JAV ir JK teigia, kad
Iranas „beveik neabejotinai“ atsakingas už naujausias
atakas prieš tanklaivus Omano įlankoje.

Akcijoje „Ištark, išgirsk, išsaugok“ perskaityti
tūkstančių tremtinių likimai
ATKelta IŠ 1 p.
minėti Gedulo ir vilties dieną,
žmonės nešė gėles ant bėgių,
prie stočių miestuose ir nusprendė nebetylėti.
Šių metų birželio 14-osios
vidurdienį gyvenimas Lietuvoje minutei stabtelėjo – įstaigose, prekybos centruose,
aikštėse ir visur kitur Visuotine tylos minute buvo paminėtos trėmimų pradžios 78-osios
metinės. Ši visą Lietuvą vienijanti iniciatyva privertė visus
nors minutę pagalvoti apie savo laisvės kainą.

susirinkusiesiems priminė,
kad dėl trėmimų netekome
labai daug žmonių ir šią skaudžią istoriją turime perduoti jaunimui. Jis išreiškė viltį,
kad mūsų kraštas visuomet
bus laisvas ir klestintis.
„Žiburio“ gimnazijos abiturientas Mantas Baublys pasidalijo savo šeimos istorija. Jo
prosenelė 1948 m., vykdant
operaciją „Vesna“, taip pat
buvo ištremta į Sibirą. Įkvėptas artimųjų pasakojimų ir
prosenelės atsiminimų, vaikinas šiais metais parašė bran-

Savo šeimos istorija pasidalijo „Žiburio“
gimnazijos abiturientas Mantas Baublys.

Buvo padėta gėlių ir uždegta žvakė prie paminklo,
skirto žuvusiųjų už laisvę kovotojų atminimui.

13 val. dvylikoje Lietuvos
miestų prasidėjo Gedulo ir
vilties dienai skirti renginiai
bei tremtinių ir politinių kalinių vardų ir likimų skaitymo
akcija „Ištark, išgirsk, išsaugok“. Šią akciją jau ketvirtą
kartą organizuoja projektas
„Misija Sibiras“. Šiais metais
prie šios akcijos prisijungė ir
Prienai.
Prienuose Laisvės aikštėje vykusiame renginyje tylos minute buvo pagerbti nuo
sovietinių represijų nukentėję
tautiečiai. Skambant Vytautės Radzevičiūtės atliekamai
dainai „Lakštingalėlė“, padėta gėlių ir uždegta žvakė prie
paminklo, skirto žuvusiųjų už
laisvę kovotojų atminimui.
Prienų rajono savivaldybės
meras Alvydas Vaicekauskas

REKLAMA

dos darbą, kuriame analizavo
gyvenimo sąlygas tremtyje.
Jis atskleidė, kad rašydamas
brandos darbą pajuto ypatingą ryšį su artimaisiais ir intymų santykį su Lietuva. Jis
visiems linkėjo ne tik suvokti
tą sudėtingą istorinę situaciją,
bet ir širdyje pajusti Lietuvos
istorinę vienybę.
Projekto „Misija Sibiras“
atstovė Laura Žūsinaitė priminė, kad šiais metais akcija vyksta dvylikoje Lietuvos miestų ir net Vašingtone
(JAV), taip pat pasidžiaugė,
kad prie akcijos prisijungė ir
prieniškiai.
Atminties akcija „Ištark, išgirsk, išsaugok“ pirmą kartą
įvyko Vilniuje 2016 m., kai
visuomenė perskaitė 22 tūkstančius vardų, pavardžių ir li-

Laisvės aikštėje skambėjo Vytautės Radzevičiūtės atliekama daina „Lakštingalėlė“

kimų. Per trejus metus jau perskaityta 187 tūkstančiai vardų
ir likimų... Šiųmetėje akcijoje
perskaityta daugiau nei 120
tūkstančių vardų ir likimų.
Atminties akcijos metu per
maždaug 6 valandas Prienuose 49 žmonės perskaitė 5
tūkstančius tremtinių vardų ir
pavardžių, paminėdami jų likimą: grįžo, negrįžo, likimas

nežinomas. Skaitymus pradėjo savivaldybės meras A. Vaicekauskas, o užbaigė renginio
vedėja Zita Kuzminskienė.
Prieniškė Aldona, nors pati
ir neskaitė pavardžių, tačiau
ilgokai stebėjo ir klausė, sakė, kad tai labai prasminga
akcija, sukelianti daug emocijų ir primenanti skaudžią
istoriją. Jos teigimu, nors ir
nepažįsti tų minimų žmonių,
tačiau ypatingai sujaudina žinia, kad negrįžo arba likimas
nežinomas.
Laisvės aikštėje veikė Prienų krašto muziejaus parengta
paroda „Jie neturėjo sugrįžti“.
Parodoje – originalios tremtinių nuotraukos, laiškai, asmeniniai daiktai. Paroda parengta
iš muziejaus fondų.

Jaunieji restauratoriai
Prienuose stovyklavo jau
metrų aukštyje, o apsaudešimtą kartą trijų
gai naudojami plastikiniai apATKelta IŠ 1 p.
fakulteto Dailės kūrinių konservavimo ir restauravimo
studijų programos koordinatorius Bangutis Prapuolenis.
Jems padėjo prieniškiai medžio meistrai.
Per dešimt dienų buvo restauruoti ir atnaujinti septyni
medinės architektūros objektai Babtuose, Panevėžiuke ir
Sitkūnuose (Kauno rajone),
Prienų r. Mačiūnų piliakalnio žymeklis, medinės kiemo
skulptūros būsimoje Prienų
meno mokyklos ir vaikų darželio „Saulutė“ teritorijoje,
VšĮ „Meninės drožyba“ teritorijoje esančios skulptūros
bei kiti kūriniai.
Jau antrą kartą stovykloje
dalyvaujanti Laura pasakojo, kad jai šioje stovykloje didžiausią įspūdį paliko Babtų
bažnyčioje esančių šventųjų
skulptūrėlių atnaujinimas. Pasak Lauros, skulptūrėlės buvo
nudažytos balta spalva, tad
jiems teko išsiaiškinti, kokia
buvo šių stogastulpių originali spalva, atkurti šias spalvas ir išdrožti bei pritvirtinti
trūkstamas detales. O visus
darbus sunkino, žinoma, karštis. Juk perdažant skulptūras,
padengiant jas apsauginėmis
medžiagomis dažnai dirbama

siaustai, kepurės.
Stovyklos uždarymo metu
projekto vadovas, VšĮ „Meninė drožyba“ direktorius Algimantas Sakalauskas džiaugėsi, kad jau dešimtą kartą kartu
su Kauno kolegijos studentais
– būsimaisiais dailės kūrinių
restauratoriais ir konservatoriais – atnaujina ir pailgina
medinių skulptūrų amžių. Per
dešimtmetį atnaujinta, konservuota ir restauruota beveik
300 objektų ne tik Prienų, bet
ir kaimyniniuose Marijampolės, Kauno, Kėdainių rajonuose. A. Sakalauskas vylėsi, kad
graži ir prasminga draugystė
su studentais tęsis.
Už praktines ir teorines pamokas, dalijimąsi patirtimi, už
nuoširdų rūpestį, pagalbą stovyklos organizatoriams dėkojo studentų koordinatorius B.
Prapuolenis, pajuokavęs, kad
į Prienus jau atvažiuoja kaip
į namus.
Stovykloje dalyvavusiems
studentams, jų kuratoriui ir
VšĮ „Meninė drožyba“ meistrams dėkojo Prienų rajono
savivaldybės administracijos
direktorė Jūratė Zailskienė,
Kultūros, sporto ir jaunimo
skyriaus vedėjas Rimantas
Šiugždinis bei VšĮ „Meninė
drožyba“ direktorius A. Sakalauskas.

 atgarsiai
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„Airbus“ naujojo modelio orlaiviuose gali
įrengti hibridinius, 2 mW variklius

Didžiojo dvidešimtuko atstovai tariasi dėl
vandenynų taršos plastiku mažinimo

Europos orlaivių gamybos milžinė „Airbus“ naujajame
orlaivyje, kuris ateityje pakeis jos populiariausią modelį
„A320neo“, gali įrengti hibridinius variklius ir tai taps
aviacijos pramonės technologijų proveržiu, rašo agentūra
„Bloomberg“. Tiesa, toks variklis dar tik kuriamas.

Dvidešimties didžiausių valstybių atstovai sekmadienį
susirinko Japonijoje susitarti dėl plastiko atliekų
vandenynuose mažinimo. Mikroplastikas - suirę plastiko
gabaliukai - prastai absorbuoja kenksmingus chemikalus
ir kaupiasi žuvyse, paukščiuose ir kituose gyvūnuose.

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

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.
2019-06-09 apie 16 val. Prienų
r., Veiverių sen., Kampinių k.,
sodybos kieme vyras (g. 1985 m.)
smurtavo prieš savo sugyventinę
(g. 1988 m.).
2019-06-10 apie 5 val. 5 min. Prienuose, Obelų g., moteriai (g. 1952
m.) priklausančiame sodo namelyje kilo gaisras, kurio metu sudegė
pastatas. Įtariamas padegimas.
Nuostolis – 500 eurų.
2019-06-10 gautas pranešimas, kad
Birštono sen., Škėvonių k. moteris
savo teritorijoje degina laužą, eina
dūmai. Atvykus laužo nerasta.
2019-06-11 Alytaus apskr. VPK
Prienų r. PK gautas pranešimas, kad
2018 m. gruodžio 7 d. vyro (g. 1995
m.) vardu nenustatyti asmenys sudarė 24 mėnesių pokalbių plano sutartį ir pasisavino 1279 eurų vertės
mobiliojo ryšio telefoną „IPhone XS
MAX“. Nuostolis – 1590 eurų.
2019-06-12 apie 00.20 val. Prienuose, Kalnų g., neblaivi (2,40
prom. alkoholio) moteris (g. 1999
m.) smurtavo prieš savo neblaivų
(1,27 prom. alkoholio) sugyventinį
(g. 1994 m.). Įtariamoji sulaikyta ir
uždaryta į areštinę.
2019-06-12 apie 11.48 val. gautas
pranešimas, kad Birštone, Karalienės Barboros al. dega aukštosios
įtampos transformatorinė. Atvira
liepsna degė aukštosios įtampos
elektros skydinė. Liepsną užgesino
elektrikai.
2019-06-12 apie 17.54 val. gautas
pranešimas, kad Prienuose, Kęstučio g., Nemuno saloje bėgioja
apie 6 m. mergaitė, kuri šaukia,
kad skęsta mama, tėtis ir brolis.
Skęstančius žmones iki PGP atvykimo išgelbėjo ir į salą nuplukdė
šalia buvęs žmogus. PGP gelbėjimo
ratu parplukdė į krantą mergaitę
(apie 11 m.), berniuką (apie 5–6 m.
) ir tėvus. Vaikai su tėvais dėl patirto šoko išvežti į Prienų ligoninės
priėmimo skyrių.
REKLAMA

Tradicinė Šilavoto
seniūnijos vasaros šventė
„Po mėlynu gimtinės
dangumi“, skirta
Vietovardžių metams,
šeštadienį subūrė ne tik
seniūnijos gyventojus, bet
ir būrį svečių.

Šilavoto pagrindinės mokyklos stadione jau po pietų varžėsi krepšininkai, mažųjų šventės dalyvių laukė
Pramogų kiemelis, kur buvo
piešiamos laikinos tatuiruotės, lankstomi balionai, ant
skaidrios plėvelės piešiamas
bendras piešinys. Vaikams
padėjo Judita, Eglė, Laima
ir Milda.
Kartu linksmintis – dainuoti ir šokti, sveikindama gausų
būrį šventės dalyvių ir žiūrovų, kvietė Šilavoto seniūnė
Neringa Pikčilingienė.
Šventės dalyvius sveikino
Seimo nario Andriaus Palionio padėjėja Regina Juočiūnienė ir Prienų KLC direktorė Virginija Naudžiūtė. R.
Juočiūnienė perdavė Seimo
nario linkėjimus ir jo vardu
apdovanojo Zitą ir Ramutį Lapinskus, Laimutę Žukauskienę, Liudviką Starapolskienę ir
seniūnę Neringą Pikčilingienę. V. Naudžiūtė linkėjo didžiuotis daug žymių žmonių
užauginusiu Šilavoto kraštu,
nuostabia gamta ir trankia
muzika išsklaidyti Šilavoto
link keliaujantį juodą debesį.
Pastarasis palinkėjimas nebuvo sutiktas palankiai – žiūrovai juokavo, kad gali šokti ir
per lietų, tik tas debesis tegu
neaplenkia.
Krepšinio varžybose 3X3
varžėsi devynios komandos,
atvykusios ne tik iš Šilavoto, bet ir iš Veiverių, Prienų,
Juodbūdžio, Naravų ir net iš
Vilkaviškio.

Nugalėtojų laurus išsivežė
komanda iš Vilkaviškio, antrąją vietą iškovojo Šilavoto
krepšininkai, trečiąją – Veiverių komanda „Amberis“.
Apdovanojimus jiems įteikė
Šilavoto seniūnė N. Pikčilingienė ir Šilavoto laisvalaikio
salės renginių organizatorė
Saulė Blėdienė.
Muzikinius kūrinius susirinkusiesiems dovanojo Šilavoto laisvalaikio salės ansamblis „Akacija“ (vad. S. Blėdienė), Šilavoto pagrindinės mokyklos mergaičių ansamblis
(vad. L. Sarnickienė) ir Prienų
KLC dainų ir šokių ansamblis
„Trapukas“ (vad. A. Šyvokienė ir D. J. Aksenavičius).
Šventės dalyvius žuviene ir
grikių koše vaišino Ingavangio seniūnaitė Aldona Baniulienė ir Šilavoto bendruomenės pirmininkė Aušra Masikonienė.
Šventėje koncertavo merginų grupė „Vyšnios“ ir duetas
POP DU.
Dėkodama visiems kolektyvams ir atlikėjams už muziką, dainas ir šokius, šventės
dalyviams ir žiūrovams už aktyvų dalyvavimą ir dalijimąsi
gera nuotaika, renginio vedėja S. Blėdienė visiems linkėjo puošti ir gražinti gimtąją
šalį gerais darbais, nuoširdžiu
bendravimu ir pagarba krašto
istorijai. NG

verta žinoti 

Paprasto skelbimo kaina vienam kartui
privatiems asmenims - 1,75 Eur, versLo klientams - 2,50 Eur.
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Bangladešo kalėjimuose pakeistas 200
metų galiojęs pusryčių valgiaraštis

Argentina ir Urugvajus liko be elektros
Argentinos, Urugvajaus ir tam tikrų Brazilijos bei
Paragvajaus rajonų gyventojai dėl elektros jungčių
sistemos sutrikimų sekmadienio ryte liko be elektros.
Argentinoje ir Urugvajuje gyvena iš viso apie 48 mln.
žmonių.

Įgyvendindamas kalėjimų reformą, Bangladešas
atnaujino 200 metų galiojusį pusryčių valgiaraštį visuose
savo kalėjimuose. Daugiau nei 81 tūkst. nuteistųjų gaus
pagerintus pusryčius, kuriuos sudarys ne tik duona ir
melasa – pusryčiai, kuriuos įvedė britai XVIII amžiuje.

Prienų
turguje
Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Karštis vis nesibaigia,
žemė pasiilgusi lietaus,
o žmonės – švaraus ir
gaivaus oro. Beje, žmonės
neina be reikalo į lauką ir
saugosi tiesioginių saulės
spindulių, tad ir turguje
sumažėjo tiek pardavėjų,
tiek pirkėjų.

Kita vertus, teko pastebėti,
kad karštomis dienomis žmonių būna pilni prekybos centrai. Kartais tos pačios prekės
parduotuvėje būna pigesnės
negu turguje. O žmonės dažnai ieško kur pigiau, nebent
turguje perka tokias
prekes, kokių prekybos
centruose nebūna.
Kas gi naujo buvo
šeštadienio turguje? Pasižvalgius galima konstatuoti, kad kol kas nieko naujo, asortimentas
nepagausėjo, tik padidėjo pasirinkimas. Daugiau atsirado šviežių
bulvių, kurių kilogramas, priklausomai nuo
dydžio, kainavo 1–1,5
euro.Šį kartą prašančių 2,5
euro jau nebuvo. Kilogramą
pernykščių bulvių pardavė už
0,25–0,4 euro, svogūnų ropučių kilogramą – už 1 eurą, už
morkų – už 0,7–0,8 euro.
Šviežių morkų ryšelis kainavo 1 eurą, tiek pat ir kelios
mažos galvutės svogūnų ropučių su laiškais, o ryšelį burokėlių su lapais buvo galima
nusipirkti už 0,5–0,6 euro.
Žiupsnelį krapų ar petražolių
pardavė už 0,4 euro, ryšelį ridikėlių – už 0,5 euro, tiek pat
kainavo ir gūželė salotų.
Kilogramą agurkų buvo galima nusipirkti už 1–1,5 euro,
pomidorų – už 1–1,6 euro,
galvutę česnako – už 0,5 euro. Kilogramas šviežiai raugtų
agurkų kainavo 2 eurus.
Nemažai buvo prekiautojų
braškėmis. Vieni už kilogramą prašė 1,8 euro, kiti už lietuviškas braškes norėjo 3–3,5
REKLAMA

euro. Brangios ir ankstyvosios
trešnės – už kilogramą prašė
4–5 eurų, o už šilauoges – net
7–8 eurų. Stiklinaitė žemuogių kainavo 1,5–2 eurus.
Dešimtį kaimiškų vištų
kiaušinių buvo galima nusipirkti už 1–1,5 euro, o paukštyno vištų – už 0,9–1,3 euro.
Dešimtį antinių kiaušinių pardavė už 1,8–2 eurus, o vienas žąsinis kiaušinis kainavo
0,6–0,8 euro.
Pieno litras, kaip jau įprasta, kainavo 0,5 euro, grietinės
– 3,4–3,6 euro, puskilogramis
sviesto – 3,8–4 eurus, puskilogramis varškės – 0,8–1,5
euro, o sūriai – nuo 1 euro
iki 3,50 euro, priklausomai
nuo dydžio ir iš kokio pieno
pagamintas. Parūkytas nedidelis sūris kainavo 2 eurus,
o ožkos sūrį buvo galima įsigyti už 2,5–3 eurus. Paviljo-

6–9 eurus,
Šviežia mėsa buvo prekiaujama mėsos paviljone ir dviejuose kioskuose. Kilogramas
kiaulienos šoninės kainavo
apie 3,98–4 eurus, karbonado ar sprandinės – 4,95-–5,5
euro, kumpio – 4,36–4,8 euro,
šonkauliukų – 3,49–3,9 euro,
papilvės – 2,8 euro, karkos
– 1,7–2,15 euro. maltos mėsos – 3,5 euro. Kilogramas
jautienos kainavo 12,5 euro.
paukštyno mėsinės vištos –
2,4–2,5 euro, namie auginto
broilerio – 4–4,6 euro, triušienos – 6 eurus. Kilogramas
kalakuto kumpelio kainavo
4,6–4,8 euro.
Dar buvo ir daržovių daigų.
Už saldžiųjų paprikų, agurkų
ar pomidorų daigus augintojai
prašė jau tik po 0,5–0,7 euro,
nes jau nėra pirkėjų. Dar vienas kitas žmogelis nusiperka

ne buvo galima nusipirkti ir
namie gaminto kefyro (litras
– 0,6 euro), ir pasukų (litras
– 0,4 euro).
Bitininkai už pusės litro stiklainį medaus prašė už 3,5–
4,5 euro, už 100 g indelį bičių
duonelės – 1,8–2 eurus.
Po truputį perkamas šaltai spaustas sėmenų aliejus.
Kaip ir anksčiau, pusės litro
butelis kainavo 3,5 euro. Kilogramas linų sėmenų kainavo 1,5 euro.
Niekada populiarumo nepraranda rūkyti ir sūdyti lašinukai bei kiti kiaulienos
gaminiai. Dūmu kvepiančių
lašinukų, suktinių ir dešrų siūlė kiekvienas mėsos gaminių
pardavėjas. Kilogramas lašinių kainavo nuo 6,3 iki 7,8
euro, už suktinius prašė 8–10
eurų, už išpjovas – 11–12
eurų, o dešrų (rūkytų ir vytintų) kilogramą pardavė už

3–4 daigus atsodinimui. Kiek
daugiau pirko vėlyvų kopūstų daigų, kurių kapa kainavo
1,5–2 eurus.
Gyvūnijos turgavietėje vis
dar prekiaujama naminiais
paukščiais ir jų jaunikliais.
Už višteles ir vištas augintojai prašė 5,5–7 eurų, už antis
ir antinus – 10–12 eurų, už
žąsis – 27 eurų, už gaidžius
– 6–15 eurų, už perlines vištaites – 10 eurų, už putpeles
– 4–5 eurų. Dekoratyvinių
vištų porelė kainavo 25 eurus,
didelis dekoratyvinis gaidys
– irgi 25 eurus.
Naminių paukščių jauniklių buvo ir mažesnių, ir jau
šiek tiek paaugusių. Žmonės
labiau pirko mėsinius viščiukus, kalakučiukus, ančiukus
bei žąsyčius. Jau paaugintą
mėsinį viščiuką buvo galima nusipirkti už 1,7–2,5 euro, tokio pat amžiaus ančiu-

ką – už 2,7–3 eurus, žąsiuką
– už 4–6,5 euro. Už poros ar
trijų savaičių mėsinį kalakučiuką prašė 7,5–8 eurų. Mažiau žmonės perka 2–3 dienų
amžiaus viščiukus, visi nori
didesnių, kad būtų mažiau
vargo. Mažiausi viščiukai
kainavo 0,9–1 eurą. Maži naminiai kalakučiukai kainavo
2–3 eurus.
Nusipirkę paukščiukų, kai
kurie pirko ir lesalų bei girdyklų, lesinimo lovelių. Lesalai jaunikliams nepigūs – už
10 kg maišelį reikėjo mokėti
6–7 eurus.
Kaip ir anksčiau, buvo nemažai triušių. Suaugę patinai
ir patelės kainavo 15–20 eurų, mažesni, jaunikliai – 4–
10eurų.
Ūkinėje turgavietėje, kur
prekiaujama su grūdais, ūkininkai už centnerį miežių,
kviečių, kvietrugių ar pupų prašė
10–12 eurų, o už
pašarinius miltus
– 11–12 eurų. Centneris kukurūzų ar
jų miltų kainavo
15 eurų, o grikių ir
kviečių mišinys – 8
eurus.
Šalia ūkininkų
savo prekes buvo
išsidėlioję ir gėlių
bei dekoratyvinių
krūmų, medelių augintojai bei
sodininkai. Obelų ir kriaušių
sodinukų nesimatė, tačiau buvo vyšnių bei trešnių po 6–8
eurus už sodinuką. Kur kas
paklausesni buvo dekoratyviniai augalai ir krūmai, kurių
kainos svyravo priklausomai
nuo veislės, dydžio ir žiedų
spalvos. Gražų, žydintį rododendrą buvo galima nusipirkti
už 12–15 eurų, nedidelę magnoliją – už 15 eurų, rožę ant
aukšto stiebo – už 20 eurų ir
t.t. Vis dar buvo gausiai pridėta pelargonijų, begonijų, petunijų, jurginukų ir visokių kitokių rečiau perkamų augalų,
skirtų aplinkai papuošti.
Šeštadienį mažiau negu visada buvo prekiautojų sendaikčiais ir dėvėtais rūbais.
Visgi vasara – atostogų metas, tad reikia ir pailsėti, juolab kad drabužių pirkimas jau
sumažėjo.

Kaip pagerinti gyvenimo
per plonąjį žarnyną, toksinai
kokybę
patenka į kraują. Nuolat neATKelta IŠ 1 p.
tapti maistu.
Ji pati įsitiko, kad pakeitus
mitybos įpročius galima pasveikti. Būdama vos 35-erių
jau buvo išgyvenusi penkias
skirtingų organų operacijas ir
turėjo daugybę sveikatos problemų. Tuomet ir pradėjo domėtis natūraliąja medicina. Ji
sakė, kad yra gyvas pavyzdys,
jog valgant tai, kas tavo organizmui tinka, galima išgydyti
daugybę ligų, nes, anot gydytojos, vaistai nei vienos ligos
nepagydo, o tik numalšina
simptomus.
Tuo per du dešimtmečius
jau įsitikino ir 26 tūkstančiai Natūraliosios medicinos
centrų, įsikūrusių Vilniuje ir
Kaune, pacientų. Į šiuos centrus atvyksta ne tik lietuviai,
bet ir pacientai iš Rusijos, Didžiosios Britanijos, Japonijos ir Amerikos, o J. Tulčinos
sukurta sistema jau taikoma
Latvijos, Rusijos ir Lenkijos
valstybinėse klinikose.
Gydytojos teigimu, norint,
kad liga taptų kontroliuojama, svarbiausia yra išvalyti
žarnyną ir nevalgyti tų produktų, kurių tavo organizmas
netoleruoja. Ką valgyti, ko ne,
parodo maisto netoleravimo
testas, kuris atliekamas tiriant
leukocitų reakciją į kelis šimtus maisto produktų.
Gydytoja tikino, kad visos
ligos – organizmo užterštumo
pasekmė. Kai mūsų organizmas nesugeba suvirškinti netinkamo maisto, šis pradeda
pūti, rūgti ir, jam keliaujant

tinkamai valgant, užsiteršia
ir inkstai bei kepenys – mūsų
organizmo filtrai, tuomet ir atsiranda odos bėrimai, egzema,
spuogai, migrena, tulžies pūslėje ar inkstuose pradeda augti
akmenys, kamuoja migrena,
bronchų astma, nosiaryklės
problemos, alergijos simptomai, nutukimas...
„Su dauguma ligų organizmas susitvarko per 2–3 mėnesius, kai kurioms, pavyzdžiui, žvynelinei, gali prireikti
ir pusmečio. Tuo laikotarpiu
negalima valgyti jūsų organizmui netinkamo maisto“,
– patarė J. Tulčina.
Deja, ir vėliau skanauti cepelinų, pyragėlių ar kitų netinkamų produktų bus galima tik
vieną dieną per savaitę, kitas
šešias – valgyti tik individualiam organizmui tinkamą
maistą.
Atlikus daugybę maisto netoleravimo testų, paaiškėjo,
kad yra produktų, kurie netinka visiems. Tai – pieno produktai, produktai iš kviečių ir
rugių, kava, kiaušiniai.
Daug teisingos mitybos paslapčių atskleidusi J. Tulčina
ragino visus susimąstyti, ką
valgome, ir padėti sau. Tik
mes patys galime pagerinti
savo gyvenimo kokybę, nes
gyvenimo trukmės pakeisti
negalime – tai priklauso nuo
Dievo.
Susitikimo pabaigoje trys
laimingosios, su kurių vardais
lapelius ištraukė J. Tulčina,
laimėjo prizus – knygą „Nepavaldi likimui“ ir dvi gydytojos konsultacijas.

Informuojame, kad 2019 m. birželio 28 d. 10.00 val., Patilčių k.(Navapolio k.), Jiezno sen., Prienų r., bus ženklinamos
Albinos Subačienės ir Donato Subačiaus žemės sklypų
(kad. Nr. 6920/0005: 202; 203; 204; 205; 210; 211; 212 ir
213) ribos ir atliekami kadastriniai matavimai. Kadangi gretimų sklypų: (kad. Nr. 6920/0005:274 – Elena Antanavičienė; kad. Nr. 6920/0005:93 – Vincas Šimukauskas; kad. Nr.
6920/0005: 113 – Pranas Dekaminavičius) savininkai yra
mirę, kviečiame jų turto paveldėtojus atvykti į savo sklypą
žemės sklypo matavimo dieną ir dalyvauti pažymint žemės
sklypo ribas bei pasirašyti sklypo ribų paženklinimo akte.
Informacija: tel. 8 699 13834, Juozo Rinkevičiaus įmonė,
el. p. juozasrink@gmail.com

 SKELBIMAI

paryškinto skelbimo kaina vienam kartui
privatiems asmenims - 1,90 Eur, versLo klientams - 2,70 Eur.
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Nekilnojamas turtas

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

Įvairios prekės

Parduoda

Trijų veršių karvę. Tel. 8 674
98438.

Parduoda

2 kambarių butus

Kviečius. Gali atvežti. Tel. 8 680
36043.

2 k. bt. (IV a. renovuotame name)
Vytauto g., Prienų centre. Tel. 8
650 10579.

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

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

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

Kviečius ir avižas. Tel. 8 650
41295.

2019 m. derliaus sausą šieną,
šienainį ritiniais. Atveža. Tel. 8
698 78024.
Lenkišką šieno rinktuvą (geros
būklės). Tel.: 8 650 16324, 8 687
02297.
„MTZ-82“ traktorių, „SZ 3,6“
dvi rusiškas diskines sėjamąsias,
keturtonę traukinę priekabą,
„2PTS-6“ priekabos dokumentus,
„Claas Mercur“ javų kombainą
dalimis. Tel. 8 607 52203.

Perka

Garažą Prienų mieste. Tel. 8 670
02470.

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

Brangiai mišką (gali turėti bendraturčių, būti neatidalintas, su
skolomis, areštuotas). Sutvarkau
dokumentus. Tel. 8 644 55355.
Perkame mišką didžiausiomis
kainomis Lietuvoje. Mokame
avansus. Atsiskaitome iš karto.
Tel. 8 605 44445.

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

Automobiliai, dalys
Perka

Brangiai perkame
automobilius,
mokame nuo 50
Eur iki 5000 Eur.
Tel. 8 627 32407.
Žemės ūkis
Parduoda
Antru veršiu karvę (veršiuosis liepos pradžioje) ir mažai naudotą,
veikiantį pieno šaldytuvą (550 l).
Tel. 8 678 04167.

M A L KO S

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

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

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

Perka

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

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

Vilniaus apskrities ūkininkas nuolat perka
arklius. Suteikia transporto paslaugas.
Tel.: 8 656 39189, 8 616 14424.
Superkame karves, bulius ir telyčias. KREKENAVOS
AGRO FIRMOS supirkėja Olga Smailienė.
Tel. 8 612 02125.
Gerai įmitusius, liesus
ir traumuotus galvijus (AB „Krekenavos
agrofirma“ kainomis). Taip pat arklius.
Sveriame elektroninėmis
svarstyklėmis. Atsiskaitome
iš karto. Tel. 8 616 43646.
A. Bagdono PĮ – brangiai veršelius auginti. Moka 6–21 proc.
Sveria el. svarstyklėmis. Pasiima
patys. Tel.: 8 699 93682, (8 319)
69541.
Viena didžiausių įmonių Lietuvoje tiesiogiai perka karves, bulius,
telyčias. Sveria el. svarstyklėmis.
Moka 6 ir 21 proc. PVM. Atsiskaito iš karto. Tel. 8 635 07197
(Ričardas Lukauskas).
Brangiai visoje Lietuvoje superkame galvijus: karves, jaučius,
telyčias. Vežame į užsienį. Atsiskaitome vietoje. Tel. 8 615
28106.

Nuolat prekiaujame
lapuočių malkomis. Skaldytos,
kaladėmis arba rąsteliais.
Malkos tvarkingai sukrautos.
Skubus nemokamas pristatymas.
Tel. 8 672 51171
Pigiai lapuočių ir kietmedžio
malkas (skaldytas, kaladėmis,
rąsteliais). Prienuose atvežimas
nemokamas. Tel. 8 682 31133.
Ąžuolo, beržo pjuvenų briketus ir
baltarusiškus durpių briketus. Tel.
8 677 44884.
Pigiai: sofas-lovas, kampą, spintą
stumdomomis durimis, ąžuolinę
batų dėžę, virtuvinį komplektą,
16 balkių (15x15 cm). Tel. 8 619
78963.
Skubiai: šaldytuvus „Snaigė“,
„Viasat“ komplektą, ortopedinį
nailoninį įtvarą, skirtą alkūnės
apsaugai. Dovanoja vasarinę moterišką avalynę (37–38 dydžiai)
bei vyriškas vasarines kelnes ir
striukes. Tel. 8 600 22892.

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

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).

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

Gaminame betoną, kalkinį skiedinį, šulinio žiedus (nuo 0,7
iki 3 m), įvairią gelžbetoninę
produkciją. Vežame žvyrą, smėlį.
Atliekame metalo tekinimo ir
suvirinimo darbus. Tel. 8 687
95399.
Liejame pamatus, betonuojame.
Montuojame gipso kartoną,
glaistome, dažome, kalame dailylentes, dedame visų tipų grindis,
klojame plyteles, atliekame santechnikos, elektros instaliacijos
ir griovimo darbus. Klojame
trinkeles. Lankstome skardas. Tel.
8 600 96399.
Šlifuojame, dedame ir lakuojame parketą, dengiame stogus,
lankstome skardas, skardiname,
šiltiname ir dažome namų fasadus. Statome karkasinius namus.
Kasame pamatus, mūrijame,
tinkuojame, betonuojame, montuojame tvoras, atliekame langų
apdailą, montuojame langus ir
duris. Tel. 8 620 85350.

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

Remontuoju ir prijungiu skalbykles, elektrines virykles, orkaites, džiovykles. Atvykstu į
namus. Suteikiu garantiją. Tel. 8
647 55929.
Vežame žvyrą, smėlį, skaldą, atsijas ir kitus birius krovinius. Tel.
8 690 66155.
Vežame žvyrą, smėlį (02-04 frakcija), skaldą, įvairų gruntą ir kitus
birius krovinius. Galime dirbti
statybų objektuose. Tel. 8 603
11424.
Atliekame įvairius žemės kasimo, lyginimo darbus: kasame,
valome tvenkinius, darome pylimus, šlaitus, lyginame, tvarkome
teritorijas. Konsultuojame. Turime patirtį. Dirbame kokybiškai.
Tel. 8 640 50090.
Pjaunu žolę, pjaunu ir kapoju
malkas. Tel. 8 606 17618.
Mobiliuoju juostiniu gateriu kokybiškai pjaunu medieną. Atvykstu
į vietą. Tel. 8 601 02662.

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

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

Restoranų grupė Kauno
mieste ieško virėjų ir vyr. virėjų. Darbas patogiose pamainose, derinamose darbuotojų patogumui, galimos
pamainos savaitėmis. Kauno
mieste nemokamai suteikiame apgyvendinimą. Motyvuojantis atlyginimas, karjeros galimybės. Turinčius mažai patirties apmokome papildomai. Tel.: 8 611 29129,

el. p. Gamyba@bajorukiemas.lt
Tvarkinga, be žalingų įpročių, moteris prižiūrėti dienomis senutę,
gyvenančią gyvenvietėje ir kartu
gyventi. Tel. 8 684 37900.

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

Įmonei reikalingas elektrikas
su darbo patirtimi. Tel. 8 698
46063.
Birštone mėsos gamybos ceche
reikalingas darbuotojas, turintis
vairuotojo pažymėjimą. Tel. 8
686 69599.

Įmonei reikalingi pagalbiniai darbininkai be žalingų įpročių. Tel. 8
698 46063.

Santechnikos darbai: vamzdžių
keitimas, metalinių vamzdžių
sriegimas, klozetų tvarkymas ir
keitimas, nerūdijančių kriauklių
skylių gręžimas. Profesionalia
įranga atkišu kanalizacijas. Katilų
prijungimas ir kiti santechnikos
darbai. Atvykstu ir savaitgaliais
bei į rajonus. Tel.: 8 684 55308
arba 8 619 54866.

SKALBIMO
MAŠINAS

el. p. Gamyba@bajorukiemas.lt

Siūlome darbą braškių skynėjams. 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.

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

Kokybiškai taisau
automatines

Restoranų grupė Kauno
mieste ieško virtuvės šefo.
Kauno mieste nemokamai
suteikiame apgyvendinimą.
Motyvuojantis atlyginimas,
karjeros galimybės.
Tel.: 8 611 29129,

Metalo apdirbimo įmonei reikalingas suvirintojas pusautomačiu. Gali būti be patirties, apmokome. Darbo vieta: Ilgakiemio k.,
Kauno r. Tel. (8 37) 536110.

Dovanoja

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

Pasiimti nupjautą medieną malkoms Krasausiškių k. (šalimais
ežerėlio), Stakliškių sen., Prienų
r. Norintieji skambinti tel. 8 617
22043.

greblysirbebras@gmail.com

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

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

TV PROGRAMA 

užsakant keturis skelbimus, penktąjį - įdėsime nemokamai
(pasiūlymas galioja privatiems asmenims)
Trečiadienis, birželio 19 d.

(26) 01:25 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (3)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai. 09:20 Senis
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 7 11:10 Komisaras Reksas 13
12:00 Nacionalinė paieškų tarnyba 13:00 Klauskite daktaro 13:58
Loterija „Keno Loto“.” 14:00 Žinios.
Sportas. Orai. 14:15 Laba diena,
Lietuva 16:40 Premjera. Ponių
rojus 17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“
18:30 Klauskite daktaro 19:30
Gyvenimas 20:25 Loterija „Keno
Loto“.” 20:30 Panorama 21:00
Dienos tema 21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.” 21:30 Aš
– laidos vedėjas 22:30 Dviračio
žinios 23:00 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 Kostiumuotieji 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 VAKARO 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 Televitrina 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 Pagalba 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 Pragaro virtuvė (11) 08:40 Sudužusių
žibintų gatvės (16) 09:40 Nemiga
(10) 10:40 Kobra 11 (12) 11:40
Ekstrasensų mūšis (13) 13:50 Pragaro 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 tyrimų skyrius (3) 20:30 Varom! (7)
21:00 Kursas į katastrofą 22:45
Prezidento patikėtinis 2. Spąstai
teroristams 00:35 F. T. Budrioji akis

6:13 Programa 06:14 TV parduotuvė 06:30 Grilio skanėstai 07:00
„Gluchariovas“ (2/10) 08:00 Reporteris 08:50 Sportas 08:58 Orai
09:00 Lrytas tiesiogiai 10:00 „Gyvybės langelis“ (2/21) 11:05 „Mylima 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 Reporteris 16:23 Sportas 16:30 Lietuva tiesiogiai 16:58 Orai 17:00 „Gluchariovas“ (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 tiesiogiai 20:58 Orai 21:00 „Bruto ir
Neto“ (1/13) 21:30 „Pamiršk mane“ (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 „Gyvybės langelis“ (1/10) 05:20 „Namas
su lelijomis“ (5)

TV6

06:15 Televitrina 3 06:30 Blogas
policininkas 1/2s. 07:30 Skorpionas 1/104s. 08:30 Prakeikti 7/71s.
09:00 Statybų gidas 5/41s. 09:30
CSI kriminalistai 806 10:30 Simpsonai 13/18,19s. 11:30 Makgaiveris 3/19s. 12:30 Vedęs ir turi vaikų 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 bendrikas 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 pavara 7/7s. 00:15 Daktaras Hausas
8/814,815s. 02:05 Kaip aš susipažinau su jūsų mama 9/7,8s.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 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 naujienos rusų kalba. 12:15 Aš – laidos
vedėjas 13:10 Kultūringai su Nomeda 14:00 Pradėk nuo savęs
14:25 Gyvenimo negalima iššvaistyti 15:20 ..formatas. Poetas
Vladas Braziūnas 15:40 Premjera. Alvinas ir patrakėliai burundukai 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 Prisikėlimo bazilika. 20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama 21:00 Dienos
tema 21:20 Sportas. Orai 21:30
Elito kinas. Metų pilietis 23:30 Pasikėsinimas 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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F. T. Budrioji akis (27) 01:20 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų
06:00 Lietuvos Respublikos him- skyrius (4)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Labas rytas, Lietuva
nas 06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai. 09:20 Senis
06:30 Žinios. Orai. 09:20 Senis
10:25 Štutgarto kriminalinė polici- 06:13 Programa 06:14 TV par- 10:25 Štutgarto kriminalinė poja 7 11:10 Komisaras Reksas 14 duotuvė 06:30 Vantos lapas 07:00 licija 7 11:10 Komisaras Reksas
12:00 Gyvenimas 13:00 Klaus- „Gluchariovas“ (2/11) 08:00 Re- 14 12:00 (Ne)emigrantai 13:00
kite daktaro 13:58 Loterija „Keno porteris 08:50 Sportas 08:58 Orai Vartotojų kontrolė 13:58 Loterija
Loto“.” 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 09:00 Lrytas tiesiogiai 10:00 „Gy- „Keno Loto“.” 14:00 Žinios. Spor14:15 Laba diena, Lietuva 16:40 vybės langelis“ (2/22) 11:05 „Myli- tas. Orai. 14:15 Laba diena, LiePremjera. Ponių rojus 17:30 Žinios. ma mokytoja“ (2) 12:10 „Bruto ir tuva 16:40 Premjera. Ponių rojus
Sportas. Orai 18:00 TV žaidimas Neto“ (1/12) 12:40 „Pamiršk ma- 17:30 Žinios. Sportas. Orai 18:00
„Kas ir kodėl?“ 18:30 Klauskite ne“ (1/15; 1/16) 13:40 TV parduo- TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30
daktaro 19:30 Specialus tyrimas tuvė 13:55 „Namas su lelijomis“ Spec. laida dėl siūlymo rinkimuo20:25 Loterija „Keno Loto“.” 20:30 (8) 15:00 Lrytas tiesiogiai 16:00 se į Seimą ir savivaldybes įteisinPanorama 21:00 Dienos tema Reporteris 16:23 Sportas 16:30 ti tik mažoritarinę sistemą 19:30
21:20 Sportas. Orai. 21:29 Loterija Lietuva tiesiogiai 16:58 Orai 17:00 Beatos virtuvė 20:25 Loterija
„Jėga“.” 21:30 Gimę tą pačią dieną „Gluchariovas“ (2/14) 18:00 Re- “Keno Loto” 20:30 Panorama
22:30 Dviračio žinios 23:00 Kostiu- porteris 18:45 Sportas 18:53 Orai 1781 20:52 Sportas. Orai 453
muotieji 1 23:45 Klausimėlis 00:00 18:55 „Miškinis“ (4/14) 20:00 Re- 20:59 Loterija “Jėga” 1276 21:00
LRT radijo žinios 00:05 Komisaras porteris 20:23 Sportas 20:30 Lie- Auksinis protas 5, 38 22:20 Keliai.
Reksas-7 01:00 LRT radijo žinios tuva tiesiogiai 20:58 Orai 21:00 Mašinos. Žmonės 34, 18 22:50
01:05 Vakaras su Edita 02:00 LRT „Bruto ir Neto“ (1/14) 21:30 Ne Legenda 00:00 LRT radijo žinios
radijo žinios 02:05 Klauskite dakta- spaudai 22:30 Reporteris 23:20 00:05 Komisaras Reksas 01:00
ro 03:00 LRT radijo žinios 03:05 TV Sportas 23:28 Orai 23:30 Lrytas LRT radijo žinios 01:05 Vakaras
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 03:30 Dvi- tiesiogiai 00:35 „Miškinis“ (4/14) su Edita 02:00 LRT radijo žinios
račio žinios 04:00 Kostiumuotieji 1 01:35 „Gluchariovas“ (2/14) 02:35 02:05 Klauskite daktaro 03:00
04:45 Klausimėlis 05:00 LRT radi- „Bruto ir Neto“ (1/14) 03:00 Ne LRT radijo žinios 03:05 TV žaispaudai 03:40 „Šeimininkė“ (1/11) dimas “Kas ir kodėl?” 03:30 Dvijo žinios 05:10 Ponių rojus
04:30 „Gyvybės langelis“ (1/11) račio žinios
05:20 „Namas su lelijomis“ (6)
06:05 Mano gyvenimo šviesa
TV6
(886,887,888) 07:35 Linksmieji
06:15
Televitrina
3 06:30 Blogas 06:15 Mano gyvenimo šviesa
Tomas ir Džeris (2) 08:00 Volkeris,
(889,890,891) 07:35 Linksmieji
Teksaso reindžeris (64,65) 10:00 policininkas 1/3s. 07:30 Skorpio- Tomas ir Džeris (3) 08:00 Volnas
1/105s.
08:30
Prakeikti
7/72s.
Mirtis rojuje (3) 11:15 Namai, kur
keris, Teksaso reindžeris (66,67)
širdis (99) 12:00 Neklausk meilės 09:00 Vienam gale kablys 20/24s. 09:50 Mirtis rojuje (4) 10:55 Kanvardo (27,28) 13:00 Mano likimas 09:30 CSI kriminalistai 807 10:30 disė Renuar (1) 12:00 Neklausk
(86) 14:00 Našlaitės (14) 15:00 Simpsonai 13/20,21s. 11:30 Mak- meilės vardo (29,30) 13:00 Mano
Svajoklė (14) 16:00 Labas vaka- gaiveris 3/20s. 12:30 Vedęs ir turi likimas (87) 14:00 Našlaitės (15)
ras, Lietuva 17:30 Yra, kaip yra vaikų 9/926,927s. 13:30 Unive- 15:00 Svajoklė (15) 16:00 Labas
18:30 Žinios 19:20 Sportas 19:27 ras. Naujas bendrikas 1/69s,70. vakaras, Lietuva 17:30 Yra, kaip
Orai 19:30 KK2 20:00 Valanda su 14:30 Televitrina 13 15:00 Skor- yra 18:30 Žinios 19:20 Sportas
Rūta 21:30 Žinios 22:20 Sportas pionas 1/106s. 16:00 CSI krimi- 19:27 Orai 19:30 KK2 penkta22:27 Orai 22:30 VAKARO SE- nalistai 808 17:00 Makgaiveris dienis 21:00 SAVAITĖS HITAS
ANSAS Keršto valanda 00:00 Gyvi 3/21s. 17:55 Vedęs ir turi vaikų Džekas Rajanas. Šešėlių užvernumirėliai (6) 00:55 Elijaus knyga 9/928s,10/1001s. 18:55 Unive- buotas 23:00 Mirtinas greitis 2
02:45 Alchemija. Švietimo amžius ras. Naujas bendrikas 1/71,72s. 00:40 Keršto valanda
20:00 Moterų lyga. Vyrai, pinigai
03:15 RETROSPEKTYVA
ir meilė 86 20:30 Žinios 122 20:55
TV3
TV3
Orai 122 21:00 Atstumtasis 22:55 06:10 Televitrina 3 06:25 Kem06:10 Televitrina 3 06:25 Kempi- Grotos gyvenimui 1/1s. 01:45 Dak- piniukas Plačiakelnis 1/155s.
niukas Plačiakelnis 1/154s. 06:55 taras Hausas 8/816,817s.
06:55 Simpsonai 19/1915,1916s.
Simpsonai 19/1913,1914s. 07:55
07:55 Atsargiai! Merginos
Atsargiai! Merginos 2/21,22s.
2/23,24s. 08:55 Aš matau ta08:55 Meilės sūkuryje 3099 10:00 06:00 Lietuvos Respublikos him- ve 1/3s. 10:00 Meilės sparnai
Meilės sparnai 1/27,28s. 12:00 nas 06:05 Kaunas Jazz 2019 1/29,30s. 12:00 Gyvenimo išdaiGyvenimo išdaigos 1/7,8s. 13:00 07:05 Pasižvalgykime po... 07:30 gos 1/9,10s. 13:00 Pažadėtoji
Pažadėtoji 6/465,466,467,468s. Alvinas ir patrakėliai burundukai 6/469,470,471,472s. 15:00 Simp15:00 Simpsonai 19/1915,1916s. 3 07:40 Pašėlę Blinkio Bilo nuo- sonai 19/1917,1918s. 16:00 TV3
16:00 TV3 žinios 122 16:25 tykiai 07:55 Lesė 2 08:20 Į svei- žinios 123 16:25 TV3 orai 123
TV3 orai 122 16:30 TV Pagal- katą! 08:50 Kačių ABC 4 09:15 16:30 TV Pagalba 11/34s. 18:30
ba 11/33s. 18:30 TV3 žinios 171 Labas rytas, Lietuva 12:00 DW TV3 žinios 172 19:22 TV3 spor19:22 TV3 sportas 1 19:27 TV3 naujienos rusų kalba. 12:15 Lie- tas 1 19:27 TV3 orai 172 19:30
orai 171 19:30 Atsargiai! Merginos tuvos tūkstantmečio vaikai 13:10 Brolis lokys 21:10 Vienišas kla2/23,24s. 20:30 Prakeikti 7/73s. Stambiu planu 14:00 Kalbantys jūnas 00:10 Ką išdarinėja vyrai
21:00 TV3 vakaro žinios 98 21:52 tekstai 14:30 Didžiosios Visatos 01:50 Jūrų pėstininkas 4. JuTV3 sportas 1 21:57 TV3 orai 98 paslaptys su Morganu Freemanu 3 dantis taikinys 03:20 Erelis Edis
22:00 12 galimybių 3. Padėtis 15:15 Kauno bažnyčios: miesto ta- 05:15 Juokingiausi Amerikos nabe išeities 23:50 Kalėjimo bėgliai patumo kodas. Kristaus Prisikėlimo mų vaizdeliai 26/43,44s.
1/8s. 00:45 X failai 11/2s. 01:35 bazilika. 15:25 ..formatas. Poetė
APB 1/2s. 02:25 Amerikietiška Indrė Valantinaitė 15:40 Premjera.
siaubo istorija 5/1s. 03:35 Kalėji- Alvinas ir patrakėliai burundukai 3 06:40 Mentalistas (3) 07:30 Pramo bėgliai 1/8s. 04:25 Paskuti- 15:50 Pašėlę Blinkio Bilo nuotykiai garo virtuvė (13) 08:25 Sudunis iš Magikianų 5/11,12s. 05:20 16:05 Premjera. Lesė 2 16:30 La- žusių žibintų gatvės (18) 09:25
Virtuvė 6/18s.
ba diena, Lietuva 18:00 Mokslo Nemiga (12) 10:25 Kobra 11
ekspresas 18:20 Ten, kur namai (14) 11:25 Ekstrasensų mūšis
5 19:15 Pokalbiai pas Bergmaną (2) 13:50 Pragaro virtuvė (14)
06:40 Mentalistas (2) 07:30 Pra- 20:00 Kauno bažnyčios: miesto 14:50 Sudužusių žibintų gatvės
garo virtuvė (12) 08:25 Sudužusių tapatumo kodas. Šv. Pranciškaus (19) 15:55 Nemiga (13) 17:00
žibintų gatvės (17) 09:25 Nemiga Ksavero (Jėzuitų) bažnyčia. 20:10 Info diena 17:30 Kobra 11 (15)
(11) 10:25 Kobra 11 (13) 11:25 Kultūros diena. 20:30 Panorama 18:30 Mentalistas (4) 19:30 AmeEkstrasensų mūšis (1) 13:50 Pra- 21:00 Dienos tema 21:20 Sportas. rikietiškos imtynės (23) 21:30
garo virtuvė (13) 14:50 Sudužusių Orai 21:30 Sabotažas 23:15 Sa- Bejėgis teisingumas 23:20 Nužibintų gatvės (18) 15:55 Nemiga lam, kaimyne 00:30 DW naujienos sikaltėlių medžiotojas 01:00 F. T.
(12) 17:00 Info diena 17:30 Kobra rusų kalba. 00:45 Dabar pasauly- Budrioji akis (28)
11 (14) 18:30 Mentalistas (3) 19:30 je 01:15 Kaunas Jazz 2019 02:10
Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų ty- Elito kinas. Metų pilietis 04:10 Stop
rimų skyrius (4) 20:30 Varom! (8) juosta 04:35 ...formatas 04:50 Kul- 06:13 Programa 06:14 TV par21:00 Nusikaltėlių medžiotojas tūrų kryžkelė. Vilniaus albumas duotuvė 06:30 Čempionai 07:00
„Gluchariovas“ (2/12) 08:00 Re22:45 Kursas į katastrofą 00:30 05:10 Ten, kur namai 5

porteris 08:50 Sportas 08:58 Orai
09:00 Lrytas tiesiogiai 10:00 Ne
spaudai 11:05 „Mylima mokytoja“ (3) 12:10 „Bruto ir Neto“
(1/13) 12:40 „Pamiršk mane“
(1/17; 1/18) 13:40 TV parduotuvė 13:55 „Namas su lelijomis“ (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 Sportas 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 „Nusikaltimas ir bausmė. Motina žudikė 1“
22:30 Reporteris 23:20 Sportas
23:28 Orai 23:30 Lrytas tiesiogiai.
Pokalbių laida. Ved 00:35 „Miškinis“ (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 Prakeikti 7/73s. 09:00 Simpsonai 13/21s. 09:30 CSI kriminalistai 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 Univeras. Naujas bendrikas 1/71,72s.
14:30 Televitrina 13 15:00 Skorpionas 1/107s. 16:00 CSI kriminalistai 809 17:00 Makgaiveris
3/22s. 17:55 Vedęs ir turi vaikų
10/1002,1003s. 18:55 Univeras. Naujas bendrikas 1/73,74s.
20:00 Farai 12/11s. 21:00 Žinios 172 21:50 Orai 172 21:55
Sportas 1 22:00 Policininko istorija 00:10 Bebaimis 02:10 Kaip
aš susipažinau su jūsų mama
9/9,10s.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Kaunas Jazz 2019
07:00 Mokytojų kambarys 07:30
Alvinas ir patrakėliai burundukai
3 07:40 Pašėlę Blinkio Bilo nuotykiai 07:55 Lesė 2 08:20 Euromaxx 08:50 Kačių ABC 4 09:15
Labas rytas, Lietuva 12:00 DW
naujienos rusų kalba. 12:15 Ekspedicija „Nuo Baltijos iki Bengalijos“ 13:10 Daiktų istorijos 14:00
Pašauktieji 14:30 Pokalbiai pas
Bergmaną 15:15 Kauno bažnyčios: miesto tapatumo kodas.
Šv. Pranciškaus Ksavero (Jėzuitų) bažnyčia. 15:20 ..formatas.
Poetė Ramutė Skučaitė 15:40
Premjera. Alvinas ir patrakėliai
burundukai 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 Ėvė. Mažosios Lietuvos rašytoja 20:10
Kultūros diena. 20:30 Panorama
20:52 Sportas. Orai 21:00 Europos kinas. Sugrįžimas 22:30
Gražiausia filmų muzika 23:35
Dokumentinė apybraiža „Mes
nugalėjom“ 00:00 DW naujienos rusų kalba 00:15 Dabar pasaulyje 00:45 Sabotažas 02:30
Kalbantys tekstai 02:55 Kauno
bažnyčios: miesto tapatumo kodas. Kristaus Prisikėlimo bazilika.
03:05 Muzikinė pramoginė programa „Du balsai – viena širdis“
05:10 Ten, kur namai 5
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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 Giedraičio paskelbimą palaimintuoju 14:00 Džesika Flečer 20,21s.
15:43 Loterija “Keno Loto” 15:45
Žinios. Orai 16:00 Sveikinimų
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 Muzikos
festivalis “Nida 2019” 22:40
40-ies ir vis dar skaistus 01:00
LRT radijo žinios 01:05 Komisaras 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 radijo 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 Riterių princesė Nela (1) 08:30 KINO
PUSRYČIAI Pramuštgalviai iškylauja 10:00 Misija “Pelėdos”
11:40 Devyni gyvenimai 13:20
Muškietininkų žiedas 15:05 Pametę galvas Las Vegase 17:00
Gyvūnų pasaulis 17:30 Bus visko 18:30 Žinios 19:20 Sportas
19:27 Orai 19:30 SUPERKINAS
Turtuolis Ričis 21:20 Pašėlę vyrukai 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 plauko istorija 1/17s. 08:30 Kempiniukas 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 Pasaka 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. Karališkosios sužadėtuvės 21:50 Geležinis žmogus 2 00:15 Sinbadas
ir Minotauras 01:55 12 galimybių 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 princesė Šina (15) 08:29 „Top Shop“
televitrina 08:45 Sveikatos ABC
televitrina 09:00 Tarptautinis galiūnų 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 Pragaro viešbutis (7) 13:40 Policijos
akademija (5) 14:40 Ekstrasensų 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 parduotuvė 07:20 „Partizanų keliais“
(2/6) 07:50 „TV Europa pristato.
Vyrų šešėlyje. Joana Pavalkytė-Griniuvienė“ 08:30 „TV Europa pristato. Vyrų šešėlyje.
Karolina Praniauskaitė“ 09:00
„Neprijaukinti. Naujoji Zelandija“ 09:30 Vantos lapas 10:00
Skonio reikalas 10:30 Kitoks
pokalbis su D 11:00 PREMJERA „Aš myliu savo vyrą“ (1; 2;
3; 4) 16:00 Žinios 16:18 Orai
16:20 „Šerlokas Holmsas ir daktaras 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 mane“ (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 Sandėlių karai 4/7,8s. 17:55 Blogas
policininkas 1/4s. 19:00 Pragaro 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 Katakombos
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Duokim garo! 07:30
Misija: Vilnija 08:00 Gimtoji žemė 08:30 ARTS21 09:00 Aš –
laidos vedėjas 10:00 Į sveikatą!
10:30 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 Euromaxx 16:30 Klauskite daktaro 17:20 Stilius 18:15 Misija
– Pasaulio Lietuva 19:00 Daiktų
istorijos 19:45 Stambiu planu
20:30 Panorama 20:52 Sportas. Orai 21:00 Kino žvaigždžių
alėja. Auksapirštis 22:50 Kauno
miesto simfoninio orkestro koncertas 00:15 Dabar pasaulyje
00:45 Europos kinas. Sugrįžimas 02:15 Ėvė. Mažosios Lietuvos rašytoja 03:15 Dokumentinė apybraiža „Mes nugalėjom“
03:45 ARTS21 04:15 Klauskite
daktaro 05:05 Stilius

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.
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Birželio 20 d.
KETVIRTADIENIS
Pasaulinė pabėgėlių diena
Devintinės
Saulė teka 04:41
leidžiasi 21:59
Dienos ilgumas 17.18
Pilnatis (17 mėnulio diena)
Florentina, Silverijus, Žadvainas, Žintautė, Nandas
Tinkamas laikas sėti:
salierus, burokus.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
netinkamas laikas tręšti.
Birželio 21 d.
PENKTADIENIS
Tarptautinė jogos diena
Saulė teka 04:41
leidžiasi 21:59
Dienos ilgumas 17.18
Pilnatis (18 mėnulio diena)
Aloyzas, Galminas, Vasarė,
Alicija
Tinkamas laikas sėti:
salierus, burokus.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
netinkamas laikas tręšti.
Birželio 22 d.
ŠEŠTADIENIS
Vasaros saulėgrįža
Saulė teka 04:41
leidžiasi 22:00
Dienos ilgumas 17.19
Pilnatis (19 mėnulio diena)
Paulinas, Tomas, Kaributas,
Laima, Inocentas
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
netinkamas laikas tręšti.
Birželio 23 d.
SEKMADIENIS
Birželio sukilimo diena
Tarptautinė olimpinė diena
Tarptautinė našlių diena
Valstybės tarnautojo diena
Saulė teka 04:42
leidžiasi 22:00
Dienos ilgumas 17.18
Pilnatis (20 mėnulio diena)
Agripina, Arvydas, Vaida, Zenonas, Vanda, Vaidas, Ligita,
Rūtilė, Ligitas
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas pjauti žolę,
laistyti, netinkamas laikas
kaupti vaisius.
Birželio 24 d.
PIRMADIENIS
Joninės (Rasos)
Saulė teka 04:42
leidžiasi 22:00
Dienos ilgumas 17.18
Pilnatis (21 mėnulio diena)
Jonas, Eivilitas, Eivilitė, Eiviltas,
Janina
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas pjauti žolę,
laistyti, netinkamas laikas
kaupti vaisius.

Lošimo Nr. 1210
Data: 2019-06-16
09 69 27 15 35 05 12 51 47 54
02 57 22 11 19 44 08 18 25 65
58 43 40 60 33 14 49 06 10 55
39 45 62 67 26 07 68 32

VISA LENTELĖ
20 59 70 71 61 37 16 30 31 17
13 64 36

LAIMĖJIMAI (laimėtojų)
20188.00€ 1
31.00€ 390
2.00€
11719
1.00€
20167

PAPILDOMI PRIZAI
037*481 Baseinas su filtru
BESTWAY
003*920 Dviratis Azimut Classic 28”
0031560 Elektrinis paspirtukas
Xiaomi
0046918 Elektrinis paspirtukas
Xiaomi
0287567 Elektrinis paspirtukas
Xiaomi
0442458 Elektrinis paspirtukas
Xiaomi
0079373 Elektrinis paspirtukas
Xiaomi
040*989 Hamakas Spokey
Zuni
002*276 Hamakas Spokey
Zuni
044*323 Hamakas Spokey
Zuni
016*508 Hamakas Spokey
Zuni
022*222 Išmanioji apyrankė
Xiaomi
002*867 Išmanioji apyrankė
Xiaomi
041*838 Išmanioji apyrankė
Xiaomi
039*352 Išmanioji apyrankė
Xiaomi
004*904 Išmanusis tel. SAMSUNG J4 Plus
016*279 Kelioninių baldų
komplektas
011*537 Knyga NEREGĖTA
LIETUVA
011*791 Knyga NEREGĖTA
LIETUVA
035*199 Knyga NEREGĖTA
LIETUVA
045*972 Knyga NEREGĖTA
LIETUVA
013*433 Lauko kepsninė Mustang 43cm
048*961 Lauko kepsninė Mustang 43cm
003*998 Ledų gaminimo aparatas TRISTAR
044*844 Ledų gaminimo apa-

Sudoku

ratas TRISTAR
0146188 Mercedes Benz
GLA180
044*048 Pakvietimas į TV
studiją
033*091 Pakvietimas į TV
studiją
033*143 Pakvietimas į TV
studiją
046*213 Pakvietimas į TV
studiją
042*339 Planšetė LENOVO
TB-7104F
0329993 Pretendentas į 120
000 Eur
044*535 Sodininko rinkinys
GARDENA
012*344 Sodininko rinkinys
GARDENA
016*631 Trintuvas Nutribullet
006*132 Trintuvas Nutribullet

PROGNOZĖ: Aukso puode –
240 000 Eur

Lošimo Nr. 701
Data: 2019-06-10
Tel. 1634
7 000 Eur - 701-0026259
700 Eur - 701-0005015
700 Eur - 701-0017105
700 Eur - 701-0030966
700 Eur - 701-0038538
700 Eur - 701-0038764
700 Eur - 701-0040*35
700 Eur - 701-0042890
700 Eur - 701-0044970
Sekančio tiražo prizas:
5 000 €, 15 X 500 € ir 25
elektrinius paspirtukus

Lošimo Nr. 332
Data: 2019-06-14
SKAIČIAI

ARTIMIAUSI RENGINIAI
PRIENŲ RAJONE
Birželio 20 d. 16 val. Prienų Justino Marcinkevičiaus
viešojoje bibliotekoje – susitikimas su poetu, eseistu,
filosofu Liutauru Degėsiu
(pagal projektą „Gurmanų
restoranas. Dienos pietūs:
šviežia knyga“).

„Spalvos ir mintys“. Paroda tinas Marcinkevičius ir Lietuveiks iki birželio 28 d.
vos valstybingumas“. Parodą
parengė Lietuvos Respublikos
Prienų rajono savivaldybėje
Seimo kanceliarijos Informa(2 aukšte) eksponuojama daicijos ir komunikacijos deparlininko Vlado Tranelio autoritamento Parlamentarizmo
nė tapybos darbų paroda.
istorinės atminties skyrius.

Prienų krašto muziejuje eksponuojama paroda „Prabyla
medis“, skirta Kazio Dereškevičiaus 110-osioms gimimo
metinėms paminėti. Paroda
Birželio 22 d. 18 val. Jiezno veiks iki liepos 30 d.
kultūros ir laisvalaikio centro
prieigose – Joninių šventė. Naujosios Ūtos laisvalaikio
18.00 val. – Joninių papročiai, salėje eksponuojama Prienų
apeigos, sportiniai žaidimai, krašto fotomenininkų darbų
saldainių-ledinukų gamybos paroda „Nemunas man“.
edukacija, žolių rišimas, batutas. 19.00 val. – Pramogi- Prienų sporto arenoje eksponės muzikos atlikėjo Tomo nuojama fotografo Algimanto
koncertas, liaudiškų kapelų Barzdžiaus fotografijų paroda
„Smiltelė“ (Alytus) ir „Jiez- „Laimingi Afrikos vaikai“. Tai
nelė“ (Jieznas) pasirodymai, unikali galimybė pažinti ne
Jonų pagerbimas. 21.00 val. tik fotografo Algimanto Barz– Atlikėjo Liudo Mikalausko džiaus kūrybą, bet ir daugiau
koncertas. 22.00 val. – Fe- sužinoti apie kitų kultūrų
vaikų emocijas bei pastebėti
jerverkai.
šiuos kultūrinius skirtumus,
Birželio 23 d. 18 val. Skriaudžių užfiksuotus fotografijose.
buities muziejuje – Joninių
šventė. Tradicinės apeigos, Prienų Justino Marcinkevišokiai, žaidimai, rateliai, es- čiaus viešojoje bibliotekoje
tafetės, sportiniai atrakcionai eksponuojama paroda „Jusvisai šeimai, įvairios linksmybės ir šventinis koncertas.
Dalyvaus Veiverių kultūros
ir laisvalaikio centro meno
kolektyvai, Marijampolės kultūros centro Country kapela
„Jovarai“, solistė Neringa.

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje
eksponuojamos parodos:
LR Seimo nario Andriaus
Palionio organizuoto Prienų
krašto moksleivių dailyraščio
konkurso „Padėka mamai“
darbų paroda“.
Meno albumų paroda „Miesto fotografija – praėjęs laikas,
sustabdyta akimirka“.
Pakuonio laisvalaikio salėjebibliotekoje birželio mėn.
eksponuojama tautodailininkės Daivos Nevardauskienės
(Kaunas) tapybos darbų paroda „Prisilietimai“.
Šilavoto laisvalaikio salėje
eksponuojama Padangų
importuotojų organizacijos
fotografijų paroda „Kūrybingas padangų atliekų panaudojimas“.

LAIMĖJIMAI
5+2

55280363.70€ 0

5+1

1069537.00€ 0

5

251655.70€

4+2

5852.40€ 0

4+1

317.20€

5

4

124.20€

4

3+2

74.50€

4

2+2

26.10€

84

3+1

21.00€

119

3

16.30€

190

1+2

12.30€

482

2+1

9.10€

1524
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Birželio 30 d. 13 val. Naujosios
Ūtos seniūnijoje, Serbentinės
kaime, Aldonos Lietuvininkienės sodyboje – 14-oji klojimo teatrų šventė „Vėtrungė
2019“. Dalyvaus mėgėjų teatrai iš Trakų, Kaišiadorių,
Prienų, Panevėžio, Elektrėnų
savivaldybių. Renginys nemokamas.

+17 +19

SEKMADIENIS

+17
+25
KLAIPĖDA

+13 +22

PIRMADIENIS

+19
+23
KLAIPĖDA

VILNIUS

+17 +21
BIRŽELIO

25

+16 +24

ANTRADIENIS

+18
+28
KLAIPĖDA

VILNIUS

+17 +27

Prienų kultūros ir laisvalaikio
centre eksponuojama Prienų
meno mokyklos dailės klasės mokinių tapybos paroda

+16 +24

VANDENS TEMPERATŪRA
+23 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
+24 KAUNO MARIOS
+19 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+22 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

0

SAULĖS AKTYVUMAS

G0
S0
R0

Geomagnetinės audros
nenumatomos.

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

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

PROGNOZĖ: 10 000 000 Eur
Įrašykite skaitmenis nuo 1
iki 9 taip, kad
skaitmenys
nesikartotų
eilutėse, stulpeliuose bei
paryškintuose 9 langelių
(3×3) kvadratuose.

BIRŽELIO

VILNIUS

PARODOS PRIENŲ RAJONE

08, 23, 40, 41, 42 + 02, 10

ORAI

+18 +25

(šio numerio atsakymai)

Birželio 19 d.
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, naikinti piktžoles.

GAMA RADIACINIS FONAS

39
41

KAUNE
nSv/val.

ALYTUJE
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE
8477 nSv/val.
ČERNOBYLIO AE
8510 nSv/val.

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

