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„Manome, kad ilgalaikiai
iššūkiai Lietuvai tebėra dideli, ypač turint omenyje demografinę dinamiką, socialinę
atskirtį ir skurdą. Todėl pabrėžiame būtinybę didinti produktyvumą (...) Tikime, kad
švietimo ir sveikatos reformos
kol kas nebuvo sėkmingos esminiais aspektais“, – antradienį spaudos konferencijoje
Vilniuje sakė TVF misijos
vadovas Lietuvai Borja Gracia (Borcha Grasija).
„Reikia suteikti vienodas
sąlygas ir švietimo kokybę,
užuot išlaikant neefektyvius
tinklus, kurie neatspindi demografinių pokyčių Lietuvos
visuomenėje“, – pridūrė jis.
„Mūsų preliminariu vertinimu, Lietuvos ekonomika
išlieka stipri ir tai stebėtina,
turint omenyje išorinę aplinką, kuri tampa vis netikresnė
(...) Manome, kad išmintinga
fiskalinė pastarųjų metų politika, proaktyvi makroprudencinė (politika – BNS), lanksti darbo rinka buvo esminiai
veiksniai užtikrinti makroekonominį stabilumą ir liks tokie
ateityje, tad reikia juos išlaikyti“, – sakė B. Gracia.
Lietuva TVF nare yra nuo
1992 metų. Organizacijai priklauso 189 šalys. BNS

Kaina

0,50 €

Naujų pergalių Martynui linki
ir Prienų aistruoliai

TVF ekspertai
ragina Lietuvą
tobulinti švietimo
sistemą

Lietuvos ekonomika yra
stabili, šalis geriau nei
anksčiau yra pasiruošusi
iššūkiams, tačiau būtina
tobulinti švietimo
sistemą, kad ji atitiktų
demografinius pokyčius,
teigia misiją Lietuvoje
baigę Tarptautinio valiutos
fondo (TVF) ekspertai.

http://www.facebook.com/labirintai

Sutarė dirbti vieningai, kad abi
savivaldybės klestėtų
Laima

DUOBLIENĖ
Birželio 20 d. Prienų rajono
savivaldybėje vykusio

Prienų rajono ir Birštono
savivaldybių vadovų
susitikimo metu aptarti
bendri projektai, susiję su
Prienų kapinių tvarkymu
ir plėtra, dviračių takų
plėtra, turistinių maršrutų,

žemėlapių parengimu,
viešojo transporto
maršrutais, taip pat
problemos, kylančios
dėl kelio Alytus–Kaunas
vis neprasidedančios
NUKelta Į 4 p. 

Tapytojas Petras Lincevičius, poetė, rašytoja Aldona Ruseckaitė ir atlikėjas Vytautas Trakymas.

Paveikslai, knygos ir dainos – trijų autorių
tapytojo, VDA Kauno faprisistatymas gimtinėje
kulteto dėstytojo Petro LinLaima

DUOBLIENĖ
Joninių išvakarėse
Šilavoto Davatkyne
surengtas rašytojos
Aldonos Ruseckaitės ir

tapytojo Petro Lincevičiaus
kūrybos vakaras.
Renginio metu koncertavo
dainuojamosios poezijos
atlikėjas Vytautas
Trakymas.

Senųjų davatkėlių namelių sienas puošė šilavotiškio

REKLAMA

Martynas (dešinėje)

Ašmintiškis Martynas
Vaitkevičius jau trečius
metus mokosi Šiaulių
sporto gimnazijoje,
tačiau save iki šiol laiko
Prienų krašto atstovu
– juk čia pradėjo irkluoti,
laimėjo pirmuosius
apdovanojimus.

Jau praėjo penkeri metai,
kai Martynas, dar mokydamasi Prienuose, iškovojo pirmąjį
apdovanojimą – užėmė antrąją vietą irklavimo treniruoklių
Concept 2“ varžybose, vykusiose Šiauliuose.
Kasmet jo apdovanojimų
kolekcija vis pilnėja – joje
daugybė įvertinimų iš įvairių
Lietuvoje ir užsienyje vykusių varžybų. Vieni svarbiausių apdovanojimų – 2017 m.
iškovota antroji vieta Breste
(Baltarusija) vykusioje „BalticCup“ jaunių irklavimo regatoje, olimpinėje 2000 m.
rungtyje, ir 15-a vieta, iškovota praeitų metų rugpjūčio
mėnesį Račicoje (Čekija) vykusiame pasaulio jaunių irklavimo čempionate.

cevičiaus tapybos darbai bei
Vincui Mykolaičiui-Putinui
skirto projekto piešiniai. Autorius papasakojo, kad čia
eksponuojami per pastaruosius šešerius metus nutapyti
paveikslai, kuriuose nutapyNUKelta Į 3 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

Šių metų tarptautinių varžybų sezoną Martynas pradėjo
Birštone pavasario irklavimo
regatoje. Balandžio 20 d. vykusiose varžybose vienviečių
valčių klasėje jis iškovojo antrąją vietą.
Po savaitės Trakuose vykusioje tarptautinėje sezono
atidarymo irklavimo regatoje
Martynas varžėsi net keturiose rungtyse ir iškovojo vieną
pirmąją (JM4xM4x), dvi ketvirtąsias (JM2x ir M2x) ir
vieną penktąją (JM1x) vietą.
Kol kas rimčiausios varžybos – Europos jaunių irklavimo čempionatas – gegužės
17–19 d. vyko Esene (Vokietija). Porinės keturvietės įgula, kurioje irklavo ir Martynas, nepateko į A finalą, bet
bendroje įskaitoje užėmė 8ą vietą.
Birželio 23-iąją Martynui
sukako aštuoniolika. Pilnametystės proga jį sveikina ir
dar daug pergalių linki pirmasis treneris Raimundas Kernazickas ir gausus sporto aistruolių būrys iš Prienų. NG

Martynas (dešinėje)

 žvilgsnis
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Atnaujinus skrydžius šiemet sulaikyti 5
reisais iš Atėnų bandę atvykti nelegalai

Ugandoje nuvirtus sienai žuvo šeši
benamiai vaikai

Pigioms skrydžių bendrovėms atnaujinus reisus iš Atėnų
į Vilnių, šiais metais sulaikyti penki nelegalūs migrantai
iš Azijos su suklastotais dokumentais. 2018 metais buvo
nustatyti 49 nelegalūs migrantai. Tarp jų buvo 19 Irano
piliečių, 13 Turkijos, 7 Sirijos, 4 Bangladešo bei kitų šalių.

Ugandos sostinėje nuvirtus sienai žuvo šeši benamiai
vaikai, miegoję lietaus nutekamosios sistemos kanale
šalia elitinės mokyklos. Dėl smarkios liūties mokyklos
teritoriją supančiai sienai užvirtus ant vaikų, dar du buvo
sužeisti. Šie vaikai jau kurį laiką miegojo tame kanale.

REDAKTORIAUS SAVAITĖ
Mantvydas

PREKEVIČIUS
tai dar kartą vakaro raudoniu nusidažiusiame
danguje nuvilnijo Joninių laužų dūmai. Dar kartą nuskambėjo vienas kitas lietuvių liaudies dainų bei muzikos akordas, kurį, suprantama, pratęsė
linksmybės iki pat paryčių.
Visgi net „paparčio žiedo“
paieškos jau tampa atgyvena ir daugeliui nebepavyksta sulaukti ryto. Vieni krenta
nelygioje kovoje su linksmybėmis, kiti – su minkštos pagalvės pagundomis. Iš tikrųjų,
nuostabu po didelių darbų padėti galvą ant pagalvės! Kaip
gera pailsėti! Ypač gera ten,
kur esi saugus, kur visa aplinka tiesiog alsuoja tavimi pačiu
– namuose. Savo namuose
randi prieglobstį ne tik šaltą
naktį ar darganotą dieną, bet ir
norėdamas pasislėpti nuo visų
žmonių. Pasislėpti ir pailsėti,
kad vėl pakilęs galėtum plėsti akiratį ir nerti į svaiginantį
gyvenimo sūkurį.

Š

Gyvenimas – tai
melodija. Besisukanti
ratu, kylanti į viršų,
besileidžianti žemyn
ir vingiuojanti visais
tėviškės kloniais.
Viskas, ką mes
girdime ir matome,
yra melodija. Kartais
ji linksma, kartais turi
liūdnesnių natų, tačiau
vingiuoja nesustodama.
Ir, kas svarbiausia, netgi
turėdama liūdnesnių
gaidų, ji nebūtinai yra
gedulinė.
Mūsų melodija naktį aprimsta, tuo tarpu dieną kartais į ją įsijungia ir visas simfoninis orkestras, sugaudžia
valtornos, trombonai, širdies
dūžio ritmu sudunda timpanai ir iki pat dangaus pakylėja šimtas griežiančių smuikų.
Kartais tyliau, kartais garsiau.

Dažnai pagalvojame, kad esame paprasti ir gyvenimas yra
paprastas. Deja, klystame.
Klausydamiesi melodijos
galime pasakyti, ar ji mums
patinka, ar ne. O ar galime
pasakyti, kokio ji sudėtingumo? Kiek jėgų prisireikė jai
sukurti ir atlikti? Netgi sėdėdami koncertų salėje ir klausydami jos gyvai, net negalime įsivaizduoti, kiek laiko
prie jos sėdėjo kompozitoriai,
kiek prireikė laiko, fantazijos
ir pastangų, kad ją parašyti. O
ką jau kalbėti apie tuos visus
muzikantus, kurie šimtus valandų griežė savo partijas, vėliau stengėsi susijungti į visą
orkestrą. Dar reikėtų pagalvoti, kiek laiko kiti muzikantai
mokėsi, bandydami atlikti tą
pačią melodiją. Įsivaizduokite, kiek žmonių ir darbo prisireikė norint iki šios dienos išsaugoti vieną ar kitą Mocarto
arba Liudviko van Bethoveno
kūrinį! Ir tokia galybė darbo tik dėl... vieno 5 minučių
kūrinio. O mes sakome, kad
viskas paprasta, viską galime
įvertinti tik dviem žodžiais –
patinka arba nepatinka.

Gyvenimas negali
patikti arba nepatikti.
Koks jis yra, galėsime
pasakyti tik jo
pabaigoje. Tiksliau,
koks jis buvo, galės
atsakyti tie, kurie mums
išėjus galės paskelbti
verdiktą „nugyveno
gražų gyvenimą“. Arba
nelabai gražų.
Gyvenimas, kaip ir melodija, tegali būti įvertintas tuomet, kai nuskamba paskutiniai akordai. Kaipgi galime
vertinti savo ar kito žmogaus
gyvenimą, jeigu jis dar nesibaigė? Žmogus savo likimą
gali pakeisti vos per kelias
akimirkas, tad jeigu jam liko
gyventi dar pusė amžiaus ar
keletas metų – per tą laiką jis
savo melodiją gali pakeisti visiškai. Viskas priklauso nuo jo
pastangų ir, žinoma, orkestro,

kuris jį supa, kuris jam padeda
atlikti šią melodiją.
Dažnai sakome, kad viskas
priklauso nuo mūsų, kad mes
sprendžiam, kaip norime gyventi, tačiau ar tikrai? Taip.
Sprendimus, kaip norėtume
gyventi, kur norėtume gyventi, su kuo norėtume gyventi,
priimame mes, tačiau ar mes
priimame sprendimus, kokios
aplinkybės mus lydės?

Sėkmė tarptautiniame aerobinės
gimnastikos čempionate

grupinio pratimo rungtyje
iškovojo III vietą.

Norime būti suomiais? Bet
gimėme lietuviais... Norime
būti milijonieriais? Bet kišenėse kol kas tik milijonas vėjų... Norime bendrauti su protingais draugais, bet tie, kurie
su mumis sutinka bendrauti,
nėra tokie labai išmintingi...
Ir visgi yra labai svarbus dalykas. Visa tai, kas yra aplink
mus, ir kuria mūsų melodiją.
Liūdnesnėmis ar linksmesnėmis gaidomis, bet būtent
draugai ir aplinkybės ją kuria. Mes galime įdėti į savo
gyvenimą naujų instrumentų,
naujų akordų, tačiau pagrindinė melodija yra mūsų aplinka.
Namai ir žmonės.
Galime rinktis instrumentus
kokius tik norime, tačiau tai,
kas jau įrašyta mūsų melodijoje – nebepasikeis. Joje visada išliks natos, kurios jau sugrotos, instrumentai, kurie jas
grojo. Pasikeisti gali tik viena
– melodijos pabaiga. Tačiau ar
ta melodijos pabaiga bus verta viso kūrinio? Ne. Nes kūrinys vertinamas visas. Visgi
yra galimybė, kad klausytojus
ta pabaiga sužavės labiausiai
ir liūdnai prasidėjusi melodija
gali baigtis įstabiu džiaugsmu.
Tačiau liūdnos natos neišnyks
niekada.

LEIDĖJAS:

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

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

www.naujasisgelupis.lt

http://www.facebook.com/labirintai

REDAKCIJA:

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

REDAKTORIUS
Mantvydas PREKEVIČIUS tel. 8 604 80 799
redaktorius@naujasisgelupis.lt

Birželio 22 d. vykusiame
2019 m. tarptautiniame
atvirame aerobinės
gimnastikos Vilniaus
miesto čempionate Prienų
rajono savivaldybės

Agurkai
žiemai

kūno kultūros ir sporto
centro gimnastės
Milena Damynaitė,
Austėja Žukauskaitė,
Austėja Šeškutė, Meda
Lazauskaitė, Ieva Vaitkutė

Čempionate varžėsi sportininkai iš įvairių Lietuvos
klubų, Estijos, Rusijos, Baltarusijos.

Trenerė
Giedrė Vaitauskienė 

Šiuo metu padaugėjo agurkų šiltnamiuose, visų nespėjame
suvalgyti, tad reikia pradėti ruošti atsargas žiemai. Nors
dažnas ir dabar mėgsta šiek tiek paraugtus agurkėlius.

Konservuoti agurkai
Vienam 1 l stiklainiui reikės: 12
nedidelių agurkų, plono citrinos
griežinėlio.
Marinatui: 0,5 l vandens, 20 g
stambios druskos, 75 g cukraus, 0,5
arbatinio šaukštelio citrinos rūgšties.
Gaminimas: į stiklainio dugną dėti
2 skilteles česnako, 2 lauro lapus, po
2 juodojo serbento ir vyšnios lapus, 1
krapo skėtį, 2 kvapiuosius pipirus.
Agurkus gerai nuplauti (prieš tai
būtų gerai porą valandų pamirkyti
šaltame vandenyje), paskui dėti į sterilizuotą stiklainį, kartu įdedant ploną
griežinėlį citrinos. Viską užpilti verdančiu vandeniu, leisti pastovėti apie
20 min. ir nupilti.
Išvirti marinatą: į vandenį supilti
druską, cukrų ir citrinos rūgštį (nuo
užvirimo momento virti 1 min.). Marinatu užpilti agurkėlius, uždaryti sterilizuotu dangteliu, apversti, užkloti
rankšluosčiu ar apkloti ir laikyti, kol
visiškai atvės. Laikyti rūsyje ar kitoje
vėsioje vietoje.

Tinginių receptas
1 litro stiklainiui reikia: agurkų (kiek telpa), 4
skiltelių česnako, 6 vyšnios lapų, 3 juodųjų serbentų lapų, 3 vynuogių lapų, 2 krapų žiedynų, 1
šaukšto druskos, 1 šaukštelio cukraus.
Gaminimas: pasiruošti prieskonius, sudėti į kriauklę ir nuplauti po tekančiu vandeniu.
Agurkus gerai nuplauti, nupjaustyti galiukus. Į 1
l stiklainį dėti prieskonius, berti 1 v. š. druskos (be
kaupo, nubrauktas), 1 a. š. cukraus (jei stiklainis didesnis, atitinkamai keičiasi ir proporcijos).
Sudėti agurkus. Plastikinius dangtelius nuplikinti
verdančiu vandeniu iš virdulio. Kol dangteliai vėsta, kiekvieną stiklainį sklidinai pripilti šalto vandens.
Kuo šaltesnis vanduo – tuo traškesni bus agurkai. Jei
yra galimybė, imkite šulinio ar gręžinio vandenį, jei
jis nešaltas – palaikykite šaldytuve. Dar viena išeitis
– vandenį galite atvėsinti ir ledukais iš šaldytuvo kameros (jei turite pasiruošę).
Stiklainius uždengti dangtelius, smarkiai supurtyti ir iš karto nešti į rūsį ar kitą šaltą patalpą. Agurkai
įrūgsta per 2–3 mėnesius. Galima patiekti kaip garnyrą, užkandį, dėti į sriubas.

KORESPONDENTĖ (PRIENŲ KRAŠTAS)
Laima DUOBLIENĖ tel. 8 682 12642
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Stasė Asipavičienė tel. 8 604 80804
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D. Trampas paskelbė sankcijas Irano
lyderiui A. Khamenei

JAV formuoja tarptautinę koaliciją laivybos
saugumui Persijos įlankoje užtikrinti

JAV prezidentas Donaldas Trampas paskelbė sankcijų
įvedimą Irano aukščiausiajam lyderiui ajatolai Ali
Khamenei (Ali Chamenėjui). Naujos sankcijos neleis A.
Khamenei, kuris yra tiesiogiai atsakingas už priešišką
Teherano elgseną, naudotis JAV finansų sistema.

Jungtinės Valstijos kartu su sąjungininkėmis formuoja
tarptautinę koaliciją laisvai ir saugiai laivybai Persijos
įlankos regione užtikrinti. Vašingtono ir Teherano
priešprieša aštrėjo dėl virtinės incidentų, įskaitant atakas
prieš tanklaivius Omano įlankoje.

Paveikslai, knygos ir dainos – trijų autorių
– Maironį („Šešėlis JMM:
prisistatymas gimtinėje
Maironio gyvenimo meniniai
ATKelta IŠ 1 p.
tas Davatkynas, jo ir Šilavoto
apylinkės.
„Mano, kaip tapytojo, kelias ir prasidėjo čia, Davatkyne, paskatinus dailininkui
Alfonsui Vilpišauskui“, – pasakojo Patras, dabar į gimti-

nę jau atvažiuojantis su savo
studentais.
Prieš trejus metus, įgyvendinant Vincui MykolaičiuiPutinui skirtą projektą, su
jaunuoju tapytoju susisiekę
Vilniuje esančio memorialinio Vinco Mykolaičio-Putino
buto-muziejaus darbuotojai
pasiūlė bute esančioje galerijoje surengti jo kūrinių parodą. Apsilankęs rašytojo
memorialiniame bute,
kuriame daug paveikslų, Petras pasigedo kūrinių, susijusių su rašytojo
gimtine, ir nusprendė tą
spragą užpildyti paveikslais, kurie būtų nutapyti
gimtinėje, kuriuose būtų
vaizduojama sodyba, jos
aplinka. Dėl to Petras keletą dienų gyveno Pilotiškėse
ir kūrė. Jis pasakojo, kad buvo tapęs ir tyrėju – tyrinėjo ant
sienų, grindų, durų išlikusias
įbraižas. Taip atsirado daugybė piešinių, kuriuose tiksliai
užfiksuoti dar rašytoją me-

REKLAMA

nančių baldų, durų vaizdai.
Tapybos darbuose užfiksuotas tvenkinys, maumedžiai,
namas, svirnas, apylinkių
vaizdai, Aušrakalnis, sodybos vaizdas nuo Aušrakalnio
tarsi nukelia į laikus, kai čia
gyveno Vincas Mykolaitis-

Putinas ir jo artimieji. Rašytojo memorialiniame muziejuje
pakabinti darbai, pasak Petro,
labai gražiai įsiliejo į buto erdvę. Matyt, taip manė ir buto-muziejaus darbuotojai, nes
Petro darbai vietoj numatytų
trijų mėnesių buvo eksponuojami triskart ilgiau.
Šalia Šilavoto esančiame
Ingavangio kaime gimusi ra-

šytoja, poetė Aldona Ruseckaitė pristatė ne tik paskutinįjį savo biografinį romaną
„Padai pilni vinių“, atskleidžiantį dramatišką poetės Salomėjos Nėries gyvenimą, bet
ir ankstesnius kūrinius apie
didžiuosius lietuvius kūrėjus

biografiniai etiudai“), Žemaitę („Žemaitės paslaptis“), V.
Mačernį („Dūžtančios formos: romanas apie Vytautą
Mačernį“) bei „sunkų“ romaną „Kaip žaibas“ apie kalėjimą, nusikaltimą, atlaidumą.
Tarp romanų įsiterpė ir viena
eilėraščių knyga – „Verčiau
(ne)užmiršti“.
Rašytoja paskaitė savo kūrybos – ir eilėraščių, ir ištraukų iš romanų. Pirmasis jos
romanas „Marios vandens“
išleistas 2010 m. Jis susijęs
su gimtosiomis vietomis, su
Šilavoto mokykla, draugais,
jaunyste, su kaimu.
„Nors prieš dešimtmetį
maniau, kad romanų niekada
nerašysiu, kad neturėsiu tiek
proto, galvos ir sumąstymo,
bet atsitiko taip, kad jau išleidau šešis storus romanus.
Pirmąjį parašiau sunervinta
kalbų, kad yra prarastoji karta, kažkokia išganytoji karta.
Netiesa, nėra jokių prarastųjų kartų, nes mes gyvename
vieną gyvenimą Dievo skirtu
laiku! Ir, norėdama žvilgtelėti
į savo kartą, pasižiūrėjau į tą
savo gyvenimą su šypsena,
filosofiškai“, – pasakojo A.
Ruseckaitė.
Leidyklai jau tuoj bus
atiduota knyga „Debesiu“
– labai asmeniška, kuri
bus tarsi paminklas prieš
nepilnus metus mirusiam
broliui.
Atlikėjas Vytautas Trakymas – šilavotiškis. Jo
jautrių dainų yra klausęsi dauguma prieniškių, ne tik
šilavotiškiai. Gitaros skambesys ir Vytauto dainos gražiai
derėjo ir su rašytojos pasakojimais, ir su šalia Davatkyno
vykusiu „alternatyviu“ vakaru, pilnu paukščių čiulbėjimo,
varlių kurkimo.

„Gintarėlio“ priešmokyklinukų
buvo įteikti pradedančiojo
ekskursija į Trakus
amatininko pažymėjimai. Po
Baigiantis mokslo metams
su priešmokyklinės
„Pasakorių“ grupės
ugdytiniais, auklėtojomis
ir tėveliais autobusu
išsiruošėme į Trakus.

Kelionės metu „Pasakorių“
ugdytinės Sofijos mamytė gidė Rūta įdomiai ir turiningai
pasakojo apie pakeliui matomus objektus.
Atvykusius į Trakų rajone gyvvuojantį „Avių ūkį“
vaikus pasitiko šio ūkio šeimininkas. Jis supažindino
mažuosius su ūkininkavimo
tradicijomis: parodė vaikams
avių kirpimo įrankius, vilną,
papasakojo apie vilnos panaudojimo būdus, avių priežiūrą,
pademonstravo, kaip šaukiamos avytės, kuo jos maitinamos. Nuoširdus ūkio šeimininko pasakojimas suteikė

daug džiaugsmingų emocijų.
Vaikai avytes mielai šaukė,
maitino duona, glostė, žaidė
su ūkio šeimininku juodriuosius žaidimus, vaišinosi žolelių arbata, pyragu, sausainiais
ir kepta duona.
Atvažiavę į Trakus užsukome į kibininę pasivaišinti
kibinais ir sultiniu.
Paskui vykome kepti meduolių į Trakų krašto tradicinių amatų centrą. Edukacinės
programos „Meduolių kepimas ir puošimas“ metu priešmokyklinukai buvo ugdomi
pažinimo, meninių ir kulinarinių kompetencijų. Edukatorė pamokė vaikus kepti
meduolius: vaikai kočiojo,
gamino įvairių formų meduolius, puošė juos cukriniu
glaistu su maistiniais dažais.
Visiems priešmokyklinukams

meduolių kepimo ir puošimo
edukacijos apžvelgėme Trakų
pilies panoramą.
Vykstant namo aplankėme
Trakų rajone esančią Velnio
duobę, ten smagiai pasivaikščiojome ir papietavome darželio virėjų paruoštu maistu.
Pilni įspūdžių, geros nuotaikos su lauktuvėmis namiškiams grįžome namo. Dėkojame Sofijos mamytei gidei
Rūtai Rūtytei, ugdytinių tėveliams, lopšelio-darželio auklėtojų padėjėjoms už pagalbą
kelionės metu ir darželio direktorei Jūratei Liutkuvienei
už suteiktą galimybę priešmokyklinukams nemokamai
vykti į Trakus ir dalyvauti turiningoje meduolių kepimo ir
puošimo edukacijoje.
Prienų lopšelio-darželio
„Gintarėlis“ auklėtoja Sandra
Janauskienė 

Konservatorius R. J. Dagys stabdo
narystę partijoje
Parlamentaras Rimantas
Jonas Dagys stabdo
narystę Tėvynės sąjungos
– Lietuvos krikščionių
demokratų (TS–LKD)
partijoje nesutapus jo ir
partijos požiūriui dėl Vaiko
teisių pagrindų įstatymų
nuostatų.

Parlamentaras pranešė, jog
partijos vadovybė jį kaltina
nepaklusus TS-LKD Prezidiumo įpareigojančiam sprendi-

mui nepalaikyti daugelio Lietuvos tėvų raginimo taisyti
įstatymą taip, „kad būtų kuo
tiksliau reglamentuota ir užtikrinta Konstitucijoje įtvirtinta
teisė tėvams auklėti savo vaikus, apsaugant juos nuo perteklinio valdžios kišimosi“.
„Manau, kad partijos vadovybės atstovų užimta pozicija
šiuo ir kitais klausimais prieštarauja krikščioniškoms vertybėms, įtvirtintoms TS-LKD

programoje. Tai nuoseklus
siekis, išvengiant sąžiningų
diskusijų, partijoje įtvirtinti
liberalią pasaulėžiūrą. Apgailestauju, kad buvo atsisakyta
tikros ir atviros diskusijos apie
partijos pasaulėžiūrą ir ateitį“,
– pranešime teigia parlamentaras. BNS

 atgarsiai
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V. Putinas iki 2020-ųjų pabaigos pratęsė
embargą vakarų maisto produktams

Vokietijos šiaurėje sudužo du ore susidūrę
naikintuvai „Eurofighter“

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pasirašė įsaką,
kuriuo draudimas importuoti Europos Sąjungoje, JAV ir kai
kuriose kitose valstybėse pagamintus maisto produktus
pratęsiamas iki 2020 metų gruodžio 31 dienos. Prekybos
embargą Kremlius paskelbė 2014 metų rugpjūtį.

Vokietijos šiaurėje pirmadienį sudužo du ore per
pratybas susidūrę šalies karinių oro pajėgų naikintuvai
„Eurofighter“. Susidūrimo priežastis kol kas nežinoma. Abi
pilotai spėjo katapultuotis.

Eismo saugumo komisijos posėdyje – eismo Sutarė dirbti vieningai, kad
tarybos narių prašymams išsaugumo gerinimo klausimai duoti leidimus statyti trans- abi savivaldybės klestėtų
NUSIKALTIMAI IR
NELAIMĖS
parengta pagal Alytaus apskrities
Vyrausiojo policijos komisariato
ir Kauno apskrities priešgaisrinės
gelbėjimo valdybos informaciją

2019-06-13 apie 18.13 val. Stakliškių sen., Stakliškių k., Pašto
g. degė durpinga pieva.
2019-06-13 vakare, 18.14 val.
,Veiverių sen., Kliniškių k. degė
žolė.
2019-06-13 vakare, 20.30 val.,
Stakliškių sen., Stakliškių k.,
Kauno g. patrauktas medis nuo
važiuojamosios kelio dalies.
2019-06-15 gautas moters (g.
1962 m.), gyv. Jiezno sen., Prienų
r. sav., pareiškimas, kad ji 201906-15 apie 07.00 val. pastebėjo,
kad iš neaptverto sodybos kiemo,
esančio Strazdiškių k., Jiezno sen.,
Prienų r. sav., pavogtas motoroleris QINGQI LH50QT-C (valst. Nr.
63ACZ, indentifikavimo Nr. L4YTAABC37A030756), kurio vertė 150
eur, bei motoroleris XSTAR KITA
(be valstybinio numerio ženklo,
indentifikavimo Nr. nežinomas,
be registracijos dokumentų), kurio vertė 80 eurų. Iš viso padaryta
230 eurų turtinė žala.
2019-06-15 gautas moters (g.
1979 m., gyv. Prienų r.) pareiškimas, kad iš jos nepilnamečio
sūnaus (g. 2002 m.) pažįstamas
vaikinas pavogė mobiliojo ryšio
telefoną „iPhone 5S“, kurio vertė
65 eurai, ir sugadino jai priklausantį turtą.

Birželio 17 d. vykusiame
Prienų r. savivaldybės
eismo saugumo komisijos
posėdyje svarstyti 8
gyventojų bei seniūnijų
prašymai eismo saugumo
gerinimo klausimais.

Komisijoje pritarta UAB
„Rūdupis“ prašymui pagal parengtą projektą Nr.
UB1607/1-45-TP uždaryti J.
Vilkutaičio-Keturakio g., kol
vyksta remonto darbai. Bus
parengta rekomenduojama
apvažiavimo schema.
Prienų gyventojo prašymo
įrengti sferinį kelio veidrodį V. Kudirkos g. svarstymą
nutarta atidėti, kol bus išsiaiškinta situacija. Atidėtas
ir Prienų seniūnijos seniūno
prašymas įrengti pakeltą pėsčiųjų perėją Tyliojoje g., prie
„Iki“ parduotuvės.
Šilavote Komisijos nutarimu leista statyti pirmumo
ženklus Nr. 203 „Duoti kelią“
(2 vnt.) Girininkijos g., prieš
sankryžą su Jiesios g., bei gatvėje, vedančioje pro Šilavoto pagrindinę mokyklą, prieš
sankryžą su Jiesios g.
Dvariuko bendruomenė
kreipėsi į Eismo saugumo komisiją su prašymu panaikinti
keliuką tarp Žemaitės g. 70A

ir V. Kudirkos g., įrengti riboto greičio zoną Dvariuko mikrorajone bei pakeltą perėją
F. Vaitkaus g. ties Medelyno
g. Komisija nutarė klausimo
svarstymą atidėti, kadangi
prašymas reikalauja daugiau
diskusijų ir situacijos vertinimo.
Komisija patenkino Prienų gyventojos prašymą leisti
prie jai priklausančio pastato
Vytauto g. savo lėšomis pastatyti kelio ženklą Nr. 529
„Stovėjimo ribotą laiką vieta“ (su laiko nuoroda – 1 val.).
Taip pat pritarė Savivaldybės

porto priemonę kelio ženklo
Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“ galiojimo zonoje,
Veiverių seniūnijos seniūno
prašymui įrengti draudžiamąjį kelio ženklą Nr. 329
„Ribotas greitis 40 km/h“
Puziškių kelyje VE-150, gyvenamosios zonos ribose.
Komisija suderino valstybinės reikšmės rajoninio kelio
Nr. 3317 Lizdeikiai–Kupriai
ruožo nuo 2,99 km iki 7,015
km kapitalinio remonto apylankos schemą.
Prienų r. savivaldybės
informacija 

2019-06-15 apie 19.09 val. Prienų
r. sav. esančioje sodyboje, tvenkinyje, nuskendo Nigerijos pilietis
(g. 1986 m.).
2019-06-15 apie 11.15 val. gautas
pranešimas, kad Stakliškių sen.,
Užuguosčio k., Gelužio g. prie
tvenkinio dega žolė 3–5 m plote.
Žolę, užsidegusią nuo elektros
laidų, užgesino gyventojai iki
PGP atvykimo. Išdegė žolė 1
aro plote.

Veiverių seniūnijai – naujas traktorius

2019-06-15 apie 17.19 val. gautas pranešimas, kad Prienuose, Vytauto g., bute jaučiamas
dujų kvapas. Iš prakiurusio dujų
vamzdžio ėjo dujos. Ugniagesiai
budėjo, kol atvyko dujų avarinė
tarnyba.

Prienų r. savivaldybė nupirko seniūnijai naują traktorių,

REKLAMA

Nuo šios vasaros Veiverių
seniūnijos pakelių
priežiūros ir kiti aplinkos
tvarkymo darbai bus
atliekami greičiau ir geriau.

jis kartu su priekaba, hidrauliniu verstuvu ir šienapjove
kainavo beveik 24 000 eurų.
„Tikime, kad seniūnijos pakelės, viešosios erdvės bus
tvarkomos geriau, o gyventojai džiaugsis gražėjančia aplin-

ka“, – sakė administracijos direktorė J. Zailskienė.
Artimiausiu metu pagerinti sąlygas aplinkos priežiūrai
planuojama ir Jiezno seniūnijoje. Prienų r. savivaldybės
informacija 

ATKelta IŠ 1 p.
rekonstrukcijos, ir kiti
klausimai.

Susitikime dalyvavo Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas,
Birštono savivaldybės merė
Nijolė Dirginčienė, abiejų
savivaldybių administracijos
direktorės Jūratė Zailskienė
ir Jovita Tirvienė, Prienų r.
savivaldybės administracijos direktorės pavaduotojas
Algis Marcinkevičius, merų patarėjos Agnė Dargužienė ir Rimantė Kurkauskaitė,
Architektūros skyrių vadovai
Dalia Joneliūnienė ir Mantas
Michaliunjo.
Abiejų savivaldybių vadovai teigė, kad gyvenant kaimynystėje reikia ne konkuruoti, bet bendradarbiauti, nes
sąlyčio taškų yra daug.
„Reikia dirbti vieningai,
kad abi savivaldybės klestėtų“, – sakė N. Dirginčienė.
Daug dėmesio buvo skirta
Prienų – Birštono kapinėms.
Pasak, M. Michaliunjo, nors
detalusis planas parengtas,
bet dėl neargumentuotų skundų, aplinkosauginių reikalavimų ir kitų problemų kapinių
plėtra vis stringa.
Savivaldybių vadovai nutarė parengti kapinių tvarkymo projektą, kuriame būtų
numatytas takų rekonstravimas, vieta (ar kelios vietos)
kolumbariumui, tvoros atnaujinimas. Taip pat diskutuota apie atliekų kapinėse
rūšiavimą bei konteinerių
trūkumą. Kaip pastebėjo susitikimo dalyviai, atliekos rūšiuojamos geriau, tačiau dalis
kapinių lankytojų atliekų dar
nerūšiuoja.
Susitikimo dalyviai pastebėjo, kad Birštonas yra laikomas patrauklesniu turistams,
tačiau ir Prienų savivaldybėje
yra nemažai lankytinų objektų, kuriais domisi kurorto svečiai. Sutarta, kad rengiamuose naujuose žemėlapiuose
atsiras nuorodos į lankytinus
objektus abiejose savivaldybėse, planuojama parengti ir

bendrus ekskursinius maršrutus. Taip pat buvo aptarti
jau esantys ir rengiami dviračių maršrutai, kryptys, kurios būtų patrauklios, numatyta parengti dviračių trasų
žemėlapį.
Projektas, kurį įgyvendinus
dviračių takai sujungs Prienų
rajono, Birštono, Alytaus ir
Alytaus rajono savivaldybes,
jau įgyvendinamas. Numatyta, kad ateityje dviračių takai
turėtų plėstis Kauno link ir
sujungti Kauną su Prienais.
Daug metų žadama, kad
bus rekonstruotas kelias Prienai–Kaunas. Deja, nors jau
buvo ir parengtų planų, darbų
pradžia vis nukeliama. Vakarykščiai savivaldybių vadovai
iš Automobilių kelių direkcijos vadovų sužinojo, kad apie
mums visiems aktualiausią
kelią džiuginančių naujienų
nėra. Kelių direkcijos planuose šį kelią numatyta tvarkyti
tik 2031–2033 metais. Ir tai
nebus, kaip žadėta anksčiau,
trijų (2+1) juostų kelias, bet
jo plotis liks toks kaip dabar.
Kaip pastebėjo A. Vaicekauskas, kelio, kurio remonto laukia maždaug 100 tūkst. žmonių, pralaidumas nepadidės.
Prienų rajono ir Birštono
savivaldybių vadovai sutarė, kad reikia imtis ryžtingų
veiksmų – pasitelkus kaimyninių Alytaus bei Kauno
miestų ir rajonų savivaldybes
bei verslininkus nebeklausinėti, o reikalauti, kreiptis į
Seimą, Vyriausybę, Prezidentą ir visur, kur tik įmanoma,
jei reikės – protestuoti.
Susitikimo pabaigoje detaliai aptarta kai kurių įgyvendinamų dviračių takų atkarpų
darbų eiga, pasidalinta patirtimi apie atliekų tvarkymą
ir rūšiavimą, Birštono savivaldybės merė N. Dirginčienė patikino, kad bus įgyvendintas Velniabliūdžio pelkės
projektas.
Kitas abiejų savivaldybių
vadovų ir specialistų susitikimas numatytas rudenį
Birštone.

atgarsiai 
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ES neaptiko aiškių maisto produktų
kokybės skirtumų tarp rytų ir vakarų

Kazachstane per sprogimus ir gaisrą
šaudmenų saugykloje sužeista 20 žmonių

Europos Sąjungos mokslininkai nerado įrodymų, kad
bloko rytinių ir vakarinių šalių rinkoms skirtų produktų
maisto produktų kokybė aiškiai skiriasi. Tyrimas atliktas
rytinėms bloko šalims skundžiantis, dvejopos kokybės
maisto produktais.

Pietų Kazachstane gaisras ir galingi sprogimai dideliame
šaudmenų sandėlyje pirmadienį sužeidė daugiau kaip 20
žmonių ir privertė evakuoti iš aplinkinių teritorijų dešimtis
tūkstančių žmonių. Po incidento Aryso mieste Šymkento
srityje taip pat buvo sustabdytas traukinių eismas.

Trijų kryžių kompozicija Čiudiškiuose

Prienuose viešėjo filosofas ir poetas
L. Degėsys
Liutauras Degėsys neblogai
pažįstamas Prienų Justino
Marcinkevičiaus viešosios
bibliotekos lankytojams
– čia vieši jau nebe pirmą
kartą.

Gedulo ir Vilties diena –
masinių trėmimų į Sibirą
pradžia, kai buvo ištremta
per 18 tūkst. Lietuvos
gyventojų.

Išlaužo seniūnijoje, seniūno
Tomo Skrupsko iniciatyva,
kiekvienais metais restauruojamas vienas objektas, skirtas partizanams, tremtiniams
– kovotojams už Lietuvos
laisvę atminti. Šiemet buvo
atnaujinta Čiudiškių kaime
esanti Trijų kryžių kompozicija, įtraukta į kultūrinių vertybių registrą.
1946 m. rugsėjo 6 d. Giniūnų kaime (Prienų valsčiuje)
šalia Bylų sodybos įrengtame bunkeryje besislėpusius
partizanus puolė Prienų poskyrio karinė operatyvinė grupė. Šiauliškių gyventojo Juozo Tamošiūno prisiminimais,
partizanai buvo išduoti vieno
šalia bunkerio gyvenusio ir su
jais bendradarbiavusio siuvėjo. Kaudamiesi žuvo trys Tauro apygardos Geležinio Vil-

ko rinktinės partizanai: būrio
vadas Vincas Gerulis-Tvora,
gimęs 1914 m. Šiauliškiuose,
Jurgis Kučinskas-Genys, gimęs 1924 m., ir Vincas Morkūnas-Audra, gimęs 1925 m.
Mačiūnuose. Žuvusiųjų kūnai
buvo išniekinti Prienų turgaus
aikštėje. Paskiau juos užkasė
Prienų šilo pakraštyje. Palaikai slapčia buvo atkasti ir palaidoti Prienų m. kapinėse.
1997 m. rugpjūčio 23 d. čiudiškiečių rūpesčiu kautynių
ir žūties vietoje pastatyta trijų
kryžių kompozicija.
Minėjimo, skirto kovotojams, jauniems vyrams pagerbti, metu buvo pašventinti
atnaujinti kryžiai jų žūties vietoje. Išlaužo pagrindinės mokyklos 3 klasės mokinys Domantas Rasimas deklamavo
eiles išaukštinančias Tėvynę
ir patriotizmą, minėjimo dalyviai klausėsi įrašo iš pokalbio su Kazimiera Brudniene
apie tos dienos susišaudymą,
kuomet ji, su seserimi likę

vienos namuose, tėvų primokytos slėpėsi rūsyje ir matė,
kaip žuvusiųjų palaikai buvo
gabenami per jų kiemą.
Klebonas kvietė tylos minute pagerbti žuvusiuosius,
kurie buvo labai jauni 21, 22
ir 32 metų vyrai, nepamiršti ir
įvertinti kovotojų drąsą, narsą
ir auką už Laisvę, Nepriklausomybę – geresnį ir šviesesnį rytojų.
Seniūnas džiaugėsi dideliu būriu susirinkusiųjų, tarp
kurių buvo Angelė ir Juozas
Tamošiūnai, dar patys menantys tų dienų įvykius. Minėjime dalyvavo Čiudiškių,
Purvininkų, Gražučių kaimo
seniūnaičiai, Birutė Skaudžiuvienė, Ona Lebedinskienė ir Tautvydas Žukauskas,
gražus būrys Išlaužo pagrindinės mokyklos dešimtokų su
auklėtoja Valdone Rasimiene
priešaky.
Išlaužo laisvalaikio salės Kultūrinių renginių organizatorė
Kristina Žukauskienė 

Šįsyk jis lankėsi kaip Lietuvos kultūros tarybos remiamo
ir prieniškių įgyvendinamo
projekto „Gurmanų restoranas. Dienos pietūs: šviežia
knyga 17.00“ svečias.
Filosofas ir poetas – taip
dažniausiai lakoniškai apibūdinamas ir pristatomas L. Degėsys. Išsamumo dėlei reikėtų
pridurti, kad L. Degėsys yra
humanitarinių mokslų daktaras, ilgametis buvusio Vilniaus
pedagoginio universiteto Filosofijoskatedros docentas, poezijos vaikams ir suaugusiems,
esė knygų, mokslinių straipsnių ir „Etikos“ vadovėlių autorius ir bendraautorius. Svečias
taip pat yra stažavęsis ir dėstęs
užsienio (Čekijos, Vengrijos,
Švedijos, JAV) universitetuose, o 2008 metais buvo išrinktas vienu iš 10 geriausių Lietuvos dėstytojų. Dabar jis savo mintis reiškia ir publikuoja
įvairiose medijose.
Turint galvoje tokį platų
veiklos spektrą ir geografiją, nesunku pastebėti, kad L.
Degėsys yra mėgstamas ir

populiarus renginių svečias.
Ir šį kartą Prienuose susirinko vertinantys jo elegantišką
ir subtilią poeziją, juolab girdimą iš paties autoriaus lūpų.
Apsistota ir ties pernai išleista autoriaus esė knyga „Apatiniai gyvenimo drabužiai“,
kurią dauguma lankytojų jau
yra spėję perskaityti. Be to,
prieniškiai pirmieji išgirdo ir
dabar rašomo, būsimo romano ištraukas; jam pavadinimo
autorius sakosi dar nesugalvojęs. Dar jis rašąs libretą istorinei operai.
Ir klausantis autoriaus poezijos bei prozos tekstų, ir apskritai stebint jo bendravimo su

publika manierą, nejučia ateina suvokimas, kad autoriui ganėtinai svarbi estetika ir bendras renginio paveikslas – renginys kaip meno kūrinys.
„Norint rašyti, reikia daug
skaityti, kitaip kūryba neis“,
– sakė svečias. Be to, jis noriai bendravo su lankytojais.
Pastariesiems rūpėjo, kokie
rašytojai savo laiku jam darę
įspūdį, kaip jis matąs šiuolaikinės lietuvių literatūros lauką,
kokius meno stilius mėgsta ir
pan. Įsigiję autoriaus knygų
ir gavę autografus, lankytojai
tikėsis sulaukti ir naujų literatūrinių susitikimų.
Marytė Žaromskienė 

„Tele2“ vasaros pasiūlymas: „Samsung“ telefonai tik nuo 5 Eur/mėn., o neriboti GB – dovanų
Prasidėjusi vasara reiškia
atostogas ir įsimintinas
akimirkas, todėl „Tele2“
paruošė viliojančių
pasiūlymų pažangias
kameras turintiems
„Samsung“ telefonams
įsigyti, o neribotus
gigabaitus – dovanoja.

Nuolaidomis pasinaudoti ir dovanų gauti galima visuose operatoriaus salonuose
bei internetinėje parduotuvėje
www.tele2.lt.
„Vasara įkvepia atsinaujinti,
o ir fotoaparato vertų akimirkų
patiriame daugiau, todėl savo
klientams paruošėme puikių
pasiūlymų aukštos kokybės
nuotraukas fiksuojantiems
„Samsung“ išmaniesiems
įsigyti. Be to, kad atostogų
metu nereikėtų galvoti apie
interneto duomenų likutį, pasirinkusiems naują planą visą
vasarą dovanosime neribotus gigabaitus“, – sakė Vaida

Burnickienė, „Tele2“ prekybos vadovė.

Didžiausia nuolaida
– naujausios serijos
išmaniajam
Norintiems naujausio ga-

mintojo flagmano „Galaxy
S10“ – reikėtų suskubti, nes
šiuo metu trigubą galinę kamerą, 128 GB atmintinę ir aštuonių branduolių procesorių
turintį išmanųjį įsigyti galima
net 170 Eur pigiau.
Sumokėjus pradinę 111 Eur
įmoką ir sudarius 24 mėn. su-

tartį su „Tele2“ neribotų pokalbių bei SMS planais (nuo
7,50 Eur/mėn.), skelbiamais
www.tele2.lt, šis telefonas dabar kainuoja 26,16 Eur/mėn.
Perkant išmanųjį su sutartimi,
jis kainuos 739 Eur (kaina be

sutarties – 909 Eur).

„Samsung“ išmanusis
– tik už 5 Eur/mėn.
Svajojantys apie ryškias
nuotraukas, užfiksuotas net
naktį – turėtų rinktis „Samsung“ išmanųjį „Galaxy
A20E“. Itin didelį matymo

lauką apimančią kamerą ir
ilgai veikiančią bateriją turinčiam išmaniajam dabar
galioja ypač patrauklus pasiūlymas.
Sumokėjus 29 Eur pradinę
įmoką ir sudarius 24 mėn. sutartį su „Tele2“ neribotų pokalbių bei SMS planais (nuo
7,50 Eur/mėn.), skelbiamais
www.tele2.lt, šis telefonas su
32 GB atmintine kainuos vos
5 Eur/mėn. Perkant išmanųjį
su sutartimi, jis kainuos 149
Eur (kaina be sutarties – 179
Eur).

Asmenukių gerbėjams
Asmenukių gerbėjams pasiūlymas taip pat yra. „Samsung“ išmaniajame „Galaxy
A40“ yra ne tik įdiegtas grožio filtras, bet ir specialiai asmenukėms skirta fokusavimo
funkcija, kuri sulieja foną ir išryškina veido bruožus.

Sumokėjus pradinę 30 Eur
įmoką ir sudarius 24 mėn. sutartį su „Tele2“ neribotų pokalbių bei SMS planais (nuo
7,50 Eur/mėn.), skelbiamais
www.tele2.lt, šis 64 GB vidinę
atmintį ir aštuonių branduolių
procesorių turintis telefonas
kainuoja tik 7,04 Eur/mėn.
Perkant išmanųjį su sutartimi,
jis kainuos 199 Eur (kaina be
sutarties – 249 Eur).
Nuolaidos išmaniesiems
taikomos nuo kainų, galiojusių nuo 2019 m. vasario mėn.
Pasiūlymams taikomas valstybės nustatytas vienkartinis
laikmenos mokestis – 5,25
Eur. Paslaugoms taikomos sąžiningo naudojimosi taisyklės.
Pasiūlymo laikas ir kiekiai riboti. Akcija galioja pasirašius
24 mėn. sutartį. Daugiau informacijos www.tele2.lt arba
paskambinus trumpuoju numeriu 117.

Vasarą naršykite
neribotai – gigabatai
dovanų!
Tai dar ne viskas. Pasirašiusiems 12 arba 24 mėn. sutartį ir
pasirinkusiems mokėjimo planą
su neribotais pokalbiais, SMS ir
500 MB ar daugiau duomenų
(nuo 7,50 Eur/mėn.) – „Tele2“
visą vasarą dovanos neribotus
gigabaitus. Lietuvoje naršyti
savęs nevaržydami galėsite net
90 dienų.
Paslaugoms taikomos sąžiningo naudojimosi taisyklės.
Pasiūlymo laikas ir kiekiai riboti. ES šalyse taikomas duomenų
kiekio perskaičiavimas. Išnaudoję suteikiamą (ES/EEE šalyse
– perskaičiuotą) duomenų kiekį,
galėsite jį papildomai užsisakyti, pasirinkdami iš Jums pateiktų pasiūlymų. Išsamiau www.
tele2.lt/ES arba paskambinus
trumpuoju numeriu 117. 

 SKELBIMAI

paryškinto skelbimo kaina vienam kartui
privatiems asmenims - 1,90 Eur, versLo klientams - 2,70 Eur.
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Prienų
turguje
Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Vasara – atostogų metas.
Tai jautėsi ir šeštadienio
turguje. Žmonių susirinko
mažiau, mat poilsio reikia
ne tik pardavėjams, bet
ir pirkėjams. Tvyrant
tokiems karštiems orams
daugelis savaitgalį leidžia
prie vandens telkinių.

Jau šiek tiek atpigo šviežios
bulvės ir braškės. Kilogramas
šiųmečių bulvių kainavo 0,6–
1,5 euro, kopūstų – 0,8–1 eurą, kalafiorų – 1,5–2,5 euro,
agurkų – 1,2–1,4 euro, pomidorų – 1–1,5 euro, morkų – 1–
1,2 euro, svogūnų galvučių –
1–1,2 euro. Šiemet labiausiai
pabrango svogūnai, bulvės ir
kopūstai. Turėtų būti pigesni
ir agurkai, tačiau pardavėjai
kainų nemažina, o pirkėjai turi
su tuo taikstytis. Gal perka ir
mažiau, bet vis tiek perka.
Turguje ant prekystalių ir
laisvose erdvėse buvo prekiaujama braškėmis. Vieni
pardavėjai prekiavo lenkiškomis, kiti – lietuviškomis braškėmis. Nelabai suprasi, kurios
mūsų krašte išaugintos, o kurios iš kaimynų atvežtos. Tik

kainos skyrėsi – už vadinamas
lietuviškas prašė 2,8–3 eurų, o
už lenkiškas – 2–2,2 euro. Kilogramas trešnių kainavo 3,5–
4 eurus, vyšnių – 2–2,5 euro,
šilauogių – 6–7 eurus, pusės
kilogramo indelis aviečių kainavo 2,5 euro, o litrą mėlynių
siūlė pirkti už 4 eurus. Tiesa,
uogautojai sakė, kad uogų yra
ne tiek daug, ir tos pačios dėl
sausros labai smulkios, sunku rinkti.
Dešimtis kaimiškų vištų
kiaušinių kainavo 1,2–1,5
euro, antinių – 1,8 euro, o už
vieną žąsinį kiaušinį prašė
0,6 euro.
Litras pieno, kaip jau įprasta, kainavo 0,5 euro, grietinės
– 3,4–3,6 euro, puskilogramis
sviesto – 3,8–4 eurus, puskilogramis varškės – 0,8–1,3
euro, o sūriai kainavo nuo

1,5 euro iki 3,5 euro, priklausomai nuo dydžio ir iš kokio
pieno pagaminti, su kokiais
priedais. Paprasti ožkos pieno
sūriai kainavo 2–3 eurus.
Kai kurie bitininkai už pusės litro stiklainį medaus prašė 3 eurų, o kiti norėjo ir 4,5
euro. 100 g bičių duonelės ar
žiedadulkių pardavė už 1,8–2
eurus.
Nemažai buvo skrostų mėsinių vištų, tad už kilogramą
šį kartą pardavėjai prašė 3,6–
3,8 euro, tuo tarpu kilogramas
paukštyno mėsinės vištos kainavo 2,6–2,7 euro.
Visai neblogai buvo perkamas šaltai spaustas sėmenų
aliejus. Yra žmonių, kurie sako, kad vartoja šį aliejų nuolat,
juo gardina kai kurias salotas,
valgo su svogūnais ir silke ar
su česnakais. Pusės litro butelis aliejaus kainavo 3,5 euro.
Buvo galima nusipirkti ir supilstyto į mažesnius butelius
(kaina irgi buvo mažesnė).
Turguje, kaip visada, netrūko dūmu kvepiančių lašinukų,
suktinių ir dešrų. Kilogramas
lašinukų su didesniu ar mažesniu raumens sluoksniu
kainavo 5,6–7,8 euro, dešros
– 6,5–8 eurus, suktinio – 7–
9,3 euro. Kilogramas dešrelių, tinkamų kepti, 5,5–6,2
euro, „pūslės“ ar skilandžio
– 8–15 eurų, o vytintos išpjovos – 9,8–11 eurų. Už kilogramą namuose pagaminto

kepenų pašteto ar šaltienos
prašė 4–5 eurų.
Kaip jau įprasta, šviežia
mėsa buvo prekiaujama mėsos paviljone ir kioske. Kilogramas kiaulienos šoninės kainavo apie 3,98–4,1
euro, karbonado ar sprandinės– 4,75–5,5 euro, kumpio
– 4,35–4,85 euro, šonkauliukų – 3,59–4 eurus, papilvės
ar karkos – 1,98–2,2 euro,
maltos mėsos – 3,5–4 eurus.
Kilogramas jautienos kainavo 12,5 euro. Tenka pastebėti, kad tiek šviežia, tiek rūkyta
mėsa ir jos gaminiai po truputį
brangsta. Pigiau parduoda tik
nauji prekiautojai, tie, kurie
nori susirasti klientų, pritraukdami mažesnėmis kainomis ir
kokybiška produkcija. Vėliau,
ko gero, ir jie kainas pakels...
Gyvūnijos turgavietėje vis

dar prekiaujama naminiais
paukščiais ir jų jaunikliais.
Už višteles ir vištas augintojai prašė 5–7 eurų, už antis ir
antinus – 10–12 eurų, už kalakutus – 14–16 eurų, už gaidžius – 6–15 eurų. Ypač gražus ir didelis buvo chuakinų
veislės gaidys, bet už jį prašė
net 25 eurų.
Žmonės vis dar pirko mėsinius viščiukus, kalakučiukus,
ančiukus bei žąsyčius. Paaugintų mėsinių viščiukų beveik
nebuvo. Augintojai siūlė už
10 eurų pirkti jau nemažus,
per 2 kilogramus sveriančius
broilerius. Poros savaičių ančiukas kainavo 2,7 euro, to
paties amžiaus žąsiukas – 4–5
eurus, o už mėsinį kalakučiuką teko mokėti 7,5–8 eurus.
Putpelės kainavo 4 eurus, o
maži putpeliukai po 2 eurus.
Tačiau šeštadienį galima buvo įsigyti daug 3 dienų nerūšiuotų ir rūšiuotų dedeklinių
viščiukų, kurie kainavo 0,85–
0,9 euro (aišku, buvo galima
ir derėtis).
Nemažai buvo atvežta parduoti triušių. Suaugę patinai
ir patelės kainavo 15–20 eurų, mažesni, jaunikliai – 4–10
eurų. Už vaikingą patelę prašė 30 eurų.
Dar buvo nutrijų, už kurias
prašė 20–25 eurus, taip pat
žiurkėnų ir jūrų kiaulyčių (po
10 eurų už vieną). O prie vartų siūlė padovanoti du labai
mielus kačiukus. Daug kas
žavėjosi, glostė, bet neaišku,
ar kas parsinešė šį mažą stebuklą į savo namus.
Nemažai vyrų stoviniavo
ūkinėje turgavietėje, kur buvo prekiaujama su grūdais ir
dekoratyviniais augalai, vaismedžiais bei gėlėmis. Už centnerį miežių, kviečių ar kvietrugių ūkininkai prašė 10–13
eurų, už pašarinius miltus –
11–12 eurų. Centneris pupų
kainavo 13 eurų, kukurūzų
– 15 eurų, o grikių ir kviečių
mišinio – 8–9 eurus. Kol kas
pernykščiai grūdai parduodami tomis pačiomis kainomis,
per visus metus kainos nesikeitė. Matyt, jos ir bus didelės
ir sulaukus naujo derliaus. Vyraujant sausrai, sunku tikėtis,
kad derlius bus geras.
Šalia ūkininkų savo prekes
buvo išsidėstę gėlių bei dekoratyvinių krūmų ir medelių
augintojai, sodininkai. Dar
kai kas pirko gėlių vazonus
ar gėlių sodinti prie namų. O
kainos buvo įvairios – nuo 1
iki 2–3 eurų už vazonėlį. Kabinamos vazonėliuose gėlės
buvo brangesnės ir kainavo
3–7 eurus.
Kadangi karšta buvo nuo
pat ryto, žmonės turguje ilgai
neužtruko, skubėjo į namus,
kur galėjo pasislėpti nuo saulės ir karščio.

Nekilnojamas turtas

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

Parduoda

Kviečius. Gali atvežti. Tel. 8 680
36043.

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

Kita
Pigiai mobilų namelį (3,5 x 2,2 x
11,7 m, du miegamieji, virtuvėlė,
svetainė, san. mazgas, su kai kuriais baldais). Tel. 8 682 25076.

Perka
Garažą Prienų mieste. Tel. 8 670
02470.
Brangiai miškus: jauną, malkinį ir brandų. Žemę, apaugusią
medžiais ar krūmais. Tel. 8 615
16617.
Brangiai mišką (gali turėti bendrasavininkų, 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
Parduoda
„VW Passat“ (2002 m., D, 1,9 l,
TA iki 2019 m. 08 mėn.). Tel. 8
650 75873.
Audi A6“ (2000 m., 2,5 l, TDI, 110
kW, TA iki 2021 m. 04 mėn., universalas, tvarkinga, ideali, 1400
Eur). Taip pat šaldytuvą „Bosch“
(35 Eur). Tel. 8 605 76900.

Perka

Brangiai perkame
automobilius,
mokame nuo 50
Eur iki 5000 Eur.
Tel. 8 627 32407.
Žemės ūkis
Parduoda
Muskatinį antiną. Aušinimo ventiliatorių. Tel. 8 605 43776.

2019 m. derliaus sausą šieną,
šienainį ritiniais. Atveža. Tel. 8
698 78024.

Perka
Brangiai perka įvairius veršelius
nuo 2 sav. iki 8 sav. amžiaus.
Sveria el. svarstyklėmis. Atsiskaito vietoje, iš karto. Tel. 8
612 34503.
Vilniaus apskrities ūkininkas nuolat perka
arklius. Suteikia transporto paslaugas.
Tel.: 8 656 39189, 8 616 14424.
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.

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.
Klevo medienos blankas (7 mm
storio). Tel. 8 611 16368.

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).
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.
Atliekame buto ir namo remonto
darbus: montuojame gipso kartoną, klijuojame plyteles, glaistome, dažome, klojame laminatą.
Tel. 8 671 77427.

skelbimai 

užsakant keturis skelbimus, penktąjį - įdėsime nemokamai
(pasiūlymas galioja privatiems KLIENTAMS)

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

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

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

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

Remontuoju ir prijungiu
skalbykles, elektrines virykles, orkaites, džiovykles. Atvykstu į namus.
Suteikiu garantiją. Tel. 8
647 55929.
Atliekame įvairius žemės
kasimo, lyginimo darbus:
kasame, valome tvenkinius, darome pylimus,
šlaitus, lyginame, tvarkome teritorijas. Konsultuojame. Turime patirtį.
Dirbame kokybiškai. Tel. 8
640 50090.
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Siūlo sezoninį darbą
(nuo 07. 01 d. iki 09 mėn.)

SANDĖLIO DARBININKUI
Mauručių elevatoriuje

Darbas siūlomas asmenims
nuo 18 m.
Yra apgyvendinimo galimybė.
Gyvenimo aprašymus siųsti:
personalas@agrokoncernas.lt
Telefonas pasiteirauti:
(8-611) 17527

Vežame žvyrą, smėlį, skaldą, atsijas ir kitus birius krovinius. Tel.
8 690 66155.
Pjaunu žolę, pjaunu ir kapoju
malkas. Tel. 8 606 17618.

SKALBIMO
MAŠINAS

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.

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

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

greblysirbebras@gmail.com

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

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.
Kokybiškai taisau
automatines
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Sezoninis darbuotojas augalininkystes ūkyje. Gali būti nuo 16
metų. Geras atlyginimas. Tel. 8
652 65769.

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

Įmonei reikalingi pagalbiniai darbininkai be žalingų įpročių. Tel. 8
698 46063.
Metalo apdirbimo įmonei reikalingas suvirintojas pusautomačiu. Gali būti be patirties, apmokome. Darbo vieta: Ilgakiemio k.,
Kauno r. Tel. (8 37) 536110.

Ketvirtadienis, birželio 27 d.

T. Budrioji akis (30) 01:40 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų
06:00 Lietuvos Respublikos him06:00 Lietuvos Respublikos him- skyrius (6)
nas 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
06:13 Programa 06:14 TV parduo- 10:25 Štutgarto kriminalinė polici10:25 Štutgarto kriminalinė policituvė 06:30 Grilio skanėstai 07:00 ja 7 11:10 Komisaras Reksas 14
ja 7 11:10 Komisaras Reksas 14
„Gluchariovas“ (2/14) 08:00 Re- 12:05 Gyvenimas 13:00 Klaus12:00 Nacionalinė paieškų tarnyporteris 08:50 Sportas 08:58 Orai kite daktaro 13:58 Loterija „Keno
ba 13:00 Klauskite daktaro 13:58
09:00 Lrytas tiesiogiai 10:00 „Gy- Loto“.” 14:00 Žinios. Sportas. Orai.
Loterija „Keno Loto“.” 14:00 Žinios.
vybės langelis“ (2/24) 11:05 „Myli- 14:15 Laba diena, Lietuva 16:40
Sportas. Orai. 14:15 Laba diena,
ma mokytoja“ (5) 12:10 „Bruto ir Premjera. Ponių rojus 17:30 Žinios.
Lietuva 16:40 Premjera. Ponių
Neto“ (1/15) 12:40 „Pamiršk mane“ Sportas. Orai 18:00 TV žaidimas
rojus 17:30 Žinios. Sportas. Orai
(1/19; 1/20) 13:40 TV parduotuvė „Kas ir kodėl?“ 18:30 Klauskite
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“
13:55 „Namas su lelijomis“ (11) daktaro 19:30 Specialus tyrimas
18:30 Klauskite daktaro 19:30
15:00 Lrytas tiesiogiai 16:00 Re- 20:25 Loterija „Keno Loto“.” 20:30
Gyvenimas 20:25 Loterija „Keno
porteris 16:23 Sportas 16:30 Lietu- Panorama 21:00 Dienos tema
Loto“.” 20:30 Panorama 21:00
va tiesiogiai 16:58 Orai 17:00 „Glu- 21:20 Sportas. Orai. 21:29 Loterija
Dienos tema 21:20 Sportas. Orai.
chariovas“ (2/17) 18:00 Reporteris „Jėga“.” 21:30 Gimę tą pačią dieną
21:29 Loterija „Jėga“.” 21:30 Eks18:45 Sportas 18:53 Orai 18:55 22:30 Dviračio žinios 23:00 Kostiupedicija „Nuo Baltijos iki Bengalijos“
„Miškinis“ (4/17) 20:00 Reporteris muotieji 1 23:45 Klausimėlis 00:00
22:30 Dviračio žinios 23:00 Kostiu20:23 Sportas 20:30 Lietuva tie- LRT radijo žinios 00:05 Komisaras
muotieji 1 23:45 Klausimėlis 00:00
siogiai 20:58 Orai 21:00 „Bruto ir Reksas 14 01:00 LRT radijo žinios
LRT radijo žinios 00:05 Komisaras
Neto“ (1/18) 21:30 „Pamiršk ma- 01:05 Vakaras su Edita 02:00 LRT
Reksas 14 01:00 LRT radijo žine“ (1/23; 1/24) 22:30 Reporteris radijo žinios 02:05 Klauskite daktanios 01:05 Stilius 02:00 LRT ra23:20 Sportas 23:28 Orai 23:30 ro 03:00 LRT radijo žinios 03:05 TV
dijo žinios 02:05 Klauskite daktaro
Lrytas tiesiogiai 00:30 „Miškinis“ žaidimas „Kas ir kodėl?“ 03:30 Dvi03:00 LRT radijo žinios 03:05 TV
(4/17) 01:35 „Gluchariovas“ (2/18) račio žinios 04:00 Kostiumuotieji 1
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 03:30 Dvi02:35 „Bruto ir Neto“ (1/18) 03:00 04:45 Klausimėlis 05:00 LRT radijo
račio žinios 04:00 Kostiumuotieji 1
„Pamiršk mane“ (1/23; 1/24) 03:40 žinios 05:10 Ponių rojus
04:45 Klausimėlis 05:00 LRT radijo
„Šeimininkė“ (1/15) 04:30 „Gyvyžinios 05:10 Ponių rojus
bės langelis“ (1/15) 05:20 „Namas
06:15 Mano gyvenimo šviesa
su lelijomis“ (10)
(898,899,900) 07:35 Linksmieji
06:15 Mano gyvenimo šviesa
TV6
(895,896,897) 07:35 Linksmieji 06:15 Televitrina 3 06:30 Išlikimas Tomas ir Džeris (6) 08:00 VolkeTomas ir Džeris (5) 08:00 Volke- 25/2s. 07:30 Skorpionas 1/109s. ris, Teksaso reindžeris (72,73)
ris, Teksaso reindžeris (70,71) 08:30 Prakeikti 7/74s. 09:00 Staty- 09:50 Mirtis rojuje (7) 10:55 Kan09:50 Mirtis rojuje (6) 10:55 Kan- bų gidas 5/42s. 09:30 CSI krimina- disė Renuar (4) 12:00 Neklausk
disė Renuar (3) 12:00 Neklausk listai 811 10:30 Simpsonai 14/6,7s. meilės vardo (35,36) 13:00 Mameilės vardo (33,34) 13:00 Ma- 11:25 Univeras. Naujas bendrikas no likimas (90) 14:00 Našlaitės
no likimas (89) 14:00 Našlaitės 1/77,78s. 12:30 Vedęs ir turi vaikų (18) 15:00 Svajoklė (18) 16:00
(17) 15:00 Svajoklė (17) 16:00 10/1006,1007s. 13:30 Gelbėtojai Labas vakaras, Lietuva 17:30
Labas vakaras, Lietuva 17:30 1/2s. 14:30 Televitrina 13 15:00 PREMJERA Baudžiauninkė (3)
PREMJERA Baudžiauninkė (2) Skorpionas 1/110s. 16:00 CSI 18:30 Žinios 19:20 Sportas 19:27
18:30 Žinios 19:20 Sportas 19:27 kriminalistai 812 16:55 Univeras. Orai 19:30 KK2 20:00 Nuo... Iki...
Orai 19:30 KK2 20:00 Nuo... Iki... Naujas bendrikas 1/79,80s. 18:00 20:30 PREMJERA Supermamos
20:30 PREMJERA Supermamos Vedęs ir turi vaikų 10/1008,1009s. (3) 21:00 Laba diena 21:30 Žinios
(2) 21:00 Laba diena 21:30 Žinios 19:00 Gelbėtojai 1/3s. 20:00 Rezi- 22:20 Sportas 22:27 Orai 22:30
22:20 Sportas 22:27 Orai 22:30 dentai 4/2s. 20:30 Žinios 126 20:58 VAKARO SEANSAS Kaubojai ir
VAKARO SEANSAS Rūkstantys Orai TV6 10 21:00 Pragare 23:00 ateiviai 00:45 Gyvi numirėliai (9)
tūzai 00:40 Gyvi numirėliai (8) Grotos gyvenimui 1/3s. 01:35 Dak- 01:50 Rūkstantys tūzai 03:35 Alchemija. Švietimo amžius 04:00
01:50 Rizikingi ryšiai
taras Hausas 8/820,821s. 03:15 RETROSPEKTYVA
Kaip aš susipažinau su jūsų maTV3
TV3
06:10 Televitrina 3 06:25 Aladi- ma 9/18,19,20s.
06:10
Televitrina
3 06:25 Kempinas 1/175s. 06:55 Simpsonai
niukas Plačiakelnis 1/156s. 06:55
19/1919,1920s. 07:55 Atsargiai!
Merginos 2/25,26s. 08:55 Meilės 06:00 Lietuvos Respublikos him- Simpsonai 20/1,2s. 07:55 Atsarsūkuryje 3101 10:00 Meilės spar- nas 06:05 Kaunas Jazz 2019 giai! Merginos 2/27,28s. 08:55
nai 1/33,34s. 12:00 Gyvenimo iš- 07:00 Vienuolynų kelias Lietuvoje Meilės sūkuryje 3102 10:00 Meidaigos 1/13,14s. 13:00 Pažadėtoji 07:30 Alvinas ir patrakėliai burun- lės sparnai 1/35s,36. 12:00 Gy6/477,478,479,480s. 15:00 Simp- dukai 3 07:40 Pašėlę Blinkio Bilo venimo išdaigos 1/15,16s. 13:00
sonai 20/1,2s. 16:00 TV3 žinios nuotykiai 07:55 Lesė 2 08:20 Pra- Pažadėtoji 6/481,482,483,484s.
126 16:25 TV3 orai 126 16:30 TV dėk nuo savęs 08:50 Kačių ABC 4 15:00 Simpsonai 20/3,4s. 16:00
Pagalba 11/37s. 18:30 TV3 žinios 09:15 Labas rytas, Lietuva 12:00 TV3 žinios 127 16:25 TV3 orai 127
177 19:22 TV3 sportas 1 19:27 DW naujienos rusų kalba. 12:15 16:30 TV Pagalba 11/38s. 18:30
TV3 orai 177 19:30 Atsargiai! Aš – laidos vedėjas 13:10 Kultū- TV3 žinios 178 19:22 TV3 sporMerginos 2/27,28s. 20:30 Prakeikti ringai su Nomeda 14:00 Pradėk tas 1 19:27 TV3 orai 178 19:30 At7/75s. 21:00 TV3 vakaro žinios nuo savęs 14:25 „Mein Kampf“. sargiai! Merginos 2/29,30s. 20:30
101 21:52 TV3 sportas 1 21:57 Hitlerio knygos paslaptys 15:20 Prakeikti 7/76s. 21:00 TV3 vakaro
TV3 orai 101 22:00 Nesuvokiama ..formatas. Poetas Vainius Bakas žinios 102 21:52 TV3 sportas 1
22:25 Vikinglotto 26 00:10 Kaulai 15:40 Detektyvė Miretė 15:50 21:57 TV3 orai 102 22:00 8 jūrų lai11/2s. 01:05 X failai 11/5s. 02:00 Pašėlę Blinkio Bilo nuotykiai 16:05 vyno būrys. Už priešo linijos 23:55
APB 1/5s. 02:50 Amerikietiška Premjera. Lesė 2 16:30 Laba die- Kaulai 11/3s. 00:55 X failai 11/6s.
siaubo istorija 5/4s. 03:40 Kaulai na, Lietuva 18:00 Mokslo ekspre- 01:50 APB 1/6s. 02:35 Amerikietiš11/2s. 04:35 Paskutinis iš Magi- sas 18:20 Ten, kur namai 5 19:15 ka siaubo istorija 5/5s. 03:30 Kaulai
Didžiosios Visatos paslaptys su 11/3s. (kart.) 04:20 Paskutinis iš
kianų 5/15,16,17s.
Morganu Freemanu 3 20:00 Kau- Magikianų 5/18,19,20s.
no bažnyčios: miesto tapatumo ko06:20 Mentalistas (5) 07:10 Pra- das. Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos)
garo virtuvė (15) 08:05 Sudužusių bažnyčia. 20:10 Kultūros diena. 06:45 Mentalistas (6) 07:35 Pražibintų gatvės (20) 09:05 Nemiga 20:30 Panorama 21:00 Dienos garo virtuvė (1) 08:30 Sudužusių
(14) 10:05 Kobra 11 (16) 11:05 tema 21:20 Sportas. Orai 21:30 žibintų gatvės (21) 09:30 Nemiga
Ekstrasensų mūšis (3) 13:50 Pra- Elito kinas. Ševaljė 23:15 Ukrai- (15) 10:25 Kobra 11 (17) 11:25
garo virtuvė (1) 14:50 Sudužusių niečių balsai 00:30 DW naujienos Ekstrasensų mūšis (4) 13:50 Pražibintų gatvės (21) 15:55 Nemiga rusų kalba 00:45 Dabar pasaulyje garo virtuvė (2) 14:50 Sudužusių
(15) 17:00 Info diena 17:30 Kobra 01:15 Roko festivalis „Lituanika žibintų gatvės (22) 15:55 Nemiga
11 (17) 18:30 Mentalistas (6) 19:30 2015“. Grupė „BIX“.” 01:55 Da- (16) 17:00 Info diena 17:30 Kobra
Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų mos.Kryžių dama 03:30 Antikva- 11 (1) 18:30 Mentalistas (7) 19:30
tyrimų skyrius (6) 20:30 Varom! riniai Kašpirovskio dantys 04:25 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų ty(10) 21:00 Susidūrimas su Žeme Pradėk nuo savęs 04:50 Kultūrų rimų skyrius (7) 20:30 Varom! (11)
21:00 Specialiosios agentės 22:45
22:50 Amerikos nindzė 5 00:50 F. kryžkelė. Trembita

Susidūrimas su Žeme 00:35 F.
T. Budrioji akis (31) 01:30 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų
skyrius (7)
06:13 Programa 06:14 TV parduotuvė 06:30 Vantos lapas 07:00
„Gluchariovas“ (2/15.) 08:00 Reporteris 08:50 Sportas 08:58 Orai
09:00 Lrytas tiesiogiai 10:00 „Rojus“ (1) 11:05 „Mylima mokytoja“ (6)
12:10 „Bruto ir Neto“ (1/16) 12:40
„Pamiršk mane“ (1/21; 1/22) 13:40
TV parduotuvė 13:55 „Namas su
lelijomis“ (12) 15:00 Lrytas tiesiogiai 16:00 Reporteris 16:23
Sportas 16:30 Lietuva tiesiogiai
16:58 Orai 17:00 „Gluchariovas“
(2/18) 18:00 Reporteris 18:45
Sportas 18:53 Orai 18:55 „Miškinis“ (4/18) 20:00 Reporteris 20:23
Sportas 20:30 Lietuva tiesiogiai
20:58 Orai 21:00 „Bruto ir Neto“
(2/1) 21:30 Ne spaudai 22:30 Reporteris 23:20 Sportas 23:28 Orai
23:30 Lrytas tiesiogiai 00:30 „Miškinis“ (4/18) 01:35 „Gluchariovas“
(2/19) 02:35 „Bruto ir Neto“ (2/1)
03:00 Ne spaudai 03:40 „Šeimininkė“ (1/16) 04:30 „Gyvybės
langelis“ (1/16) 05:20 „Namas su
lelijomis“ (11)

TV6

06:15 Televitrina 3 06:30 Beveik
neįmanoma misija 2/6s. 07:30
Skorpionas 1/110s. 08:30 Prakeikti 7/75s. 09:00 Vienam gale kablys
20/25s. 09:30 CSI kriminalistai
812 10:30 Simpsonai 14/8,9s.
11:25 Univeras. Naujas bendrikas
1/79,80s. 12:30 Vedęs ir turi vaikų
10/1008,1009s. 13:30 Gelbėtojai
1/3s. 14:30 Televitrina 13 15:00
Skorpionas 1/111s. 16:00 CSI
kriminalistai 813 16:55 Univeras.
Naujas bendrikas 1/81,82s. 18:00
Vedęs ir turi vaikų 10/1010,1011s.
19:00 Gelbėtojai 1/4s. 20:00 Rezidentai 4/3s. 20:30 Žinios 127
20:58 Orai TV6 11 21:00 Sumokėti vaiduokliui 22:50 Grotos gyvenimui 1/4s.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Roko festivalis „Lituanika 2015“. Grupė „BIX“. 07:00 Pasižvalgykime po... Marselis 07:30
Detektyvė Miretė 07:40 Pašėlę
Blinkio Bilo nuotykiai 07:55 Lesė
2 08:20 Į sveikatą! 08:50 Kačių
ABC 4 09:15 Labas rytas, Lietuva 12:00 DW naujienos rusų kalba 12:15 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai 13:10 Stambiu planu 14:00
Kalbantys tekstai 14:30 Didžiosios Visatos paslaptys su Morganu Freemanu 3.Kas yra niekas?
15:15 Kauno bažnyčios: miesto
tapatumo kodas. Šv. arkangelo
Mykolo (Įgulos) bažnyčia. 15:25
..formatas. Poetas Gytis Norvilas
15:40 Detektyvė Miretė 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
Pokalbiai pas Bergmaną 20:00
Kauno bažnyčios: miesto tapatumo kodas. Švč. Mergelės Marijos
Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo)
bažnyčia. 20:10 Kultūros diena
20:30 Panorama 21:00 Dienos
tema 21:20 Sportas. Orai 21:30
Įtarimo šešėlis 23:15 Hičkokas
ir Triufo 00:30 DW naujienos rusų kalba 00:45 Dabar pasaulyje
01:15 Roko festivalis „Lituanika
2015“. Grupė „Antis“.” 02:40 Elito
kinas. Ševaljė
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Birželio 27 d.
KETVIRTADIENIS
Tarptautinė žvejų diena
Lietuvos šaulių sąjungos įkūrimo diena
Mikro, mažų ir vidutinių įmonių diena
Saulė teka 04:43
leidžiasi 22:00
Dienos ilgumas 17.17
Delčia (25 mėnulio diena)
Ema, Kirilas, Vladislovas, Gediminas, Norgailė, Vladas
Tinkamas laikas sėti:
saulėgrąžas.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti, konservuoti ir šaldyti vaisius, naikinti piktžoles.
Birželio 28 d.
PENKTADIENIS
Saulė teka 04:44
leidžiasi 22:00
Dienos ilgumas 17.16
Delčia (26 mėnulio diena)
Irenėjus, Tulgedas, Gaudrė
Tinkamas laikas sėti:
krapus, kalendras, pankolius,
sėjamąsias gėles.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
konservuoti šakniavaisius.
Birželio 29 d.
ŠEŠTADIENIS
Šv. Petras ir Povilas
Lietuvos pasieniečių diena
Tarptautinė tropikų diena
Saulė teka 04:44
leidžiasi 22:00
Dienos ilgumas 17.16
Delčia (27 mėnulio diena)
Paulius, Petras, Mantigirdas,
Gedrimė, Benita, Povilas
Tinkamas laikas sėti:
krapus, kalendras, pankolius,
sėjamąsias gėles.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
konservuoti šakniavaisius.

024*909 Ledų gaminimo aparatas TRISTAR
009*928 Ledų gaminimo aparatas TRISTAR

Lošimo Nr. 1211
Data: 2019-06-23

0499240 Mercedes Benz
GLA180
0088744 Mercedes Benz
GLA180
024*977 Pakvietimas į TV
studiją

28 24 07 73 67 58 01 51 05 48
19 34 59 06 37 41 42 52 69 47 015*752 Pakvietimas į TV
32 54 27 29 10 04 56 75 14 74 studiją
032*590 Pakvietimas į TV
46 61 17 53 68 45 64 03

VISA LENTELĖ

studiją

ORAI

ARTIMIAUSI RENGINIAI
PRIENŲ RAJONE

BIRŽELIO

26

Birželio 26, 27, 28 dienomis
ir liepos 2, 3, 4, 5 dienomis
nuo 16 val. Prienų kultūros
ir laisvalaikio centro Choro
studijoje (2 aukšte) vyks „Tautiškos giesmės“ mokymai mažiesiems (5–8 metų vaikams)
– pasirengimas „Tautiškos
giesmės“ dienai. Kviečiame
dalyvauti visus norinčius.

BIRŽELIO

27

021*803 Pakvietimas į TV Birželio 27 d. 16 val. Prienų

21182.00€ 1
15.00€ 831
1.50€
13184
1.00€
30097

PAPILDOMI PRIZAI

TB-7104F

0097995 Pretendentas į 120
000 Eur
032*306 Sodininko rinkinys
GARDENA
026*248 Sodininko rinkinys
GARDENA

040*782 Trintuvas Nutribul042*325 Baseinas su filtru let
BESTWAY
036*474 Trintuvas Nutribul026*334 Dviratis Azimut Clas- let
sic 28”
0354391 Elektrinis paspirtukas
Xiaomi

PROGNOZĖ: Aukso puode –
260 000 Eur

0000760 Elektrinis paspirtukas
Xiaomi
0229092 Elektrinis paspirtukas
Xiaomi
0244688 Elektrinis paspirtukas
Xiaomi
0150949 Elektrinis paspirtukas
Xiaomi

Lošimo Nr. 702
Data: 2019-06-17
Tel. 1634

005*661 Hamakas Spokey Automobilis Mercedes-Benz GLA
Zuni
- 702-0030030
012*294 Hamakas Spokey 500 Eur - 702-0026*57
Zuni
038*277 Hamakas Spokey Sekančio tiražo prizas:
5 000 €, 15 X 500 € ir 25
Zuni
elektrinius paspirtukus
042*914 Hamakas Spokey
Zuni
013*466 Išmanioji apyrankė
Xiaomi

Lošimo Nr. 333
Data: 2019-06-21

024*362 Išmanioji apyrankė
Xiaomi
000*694 Išmanioji apyrankė
Xiaomi
023*627 Išmanioji apyrankė
Xiaomi

SKAIČIAI
20, 27, 37, 41, 45 + 01, 07

LAIMĖJIMAI

046*347 Išmanusis tel. SAM- 5 + 2
SUNG J4 Plus
5+1
009*134 Kelioninių baldų
5
komplektas
4+2
031*796 Knyga NEREGĖTA
4+1
LIETUVA
033*505 Knyga NEREGĖTA 4
LIETUVA
3+2

10000000.00€ 0

006*010 Knyga NEREGĖTA 2 + 2
LIETUVA
3+1
004*231 Knyga NEREGĖTA 3
LIETUVA
1+2
016*741 Lauko kepsninė Mu2+1
stang 43cm

525446.70€

0

111271.00€

1

7132.70€ 0
289.70€

2

135.00€

3

74.00€

6

23.40€

87

22.20€

78

18.10€

137

Birželio 30 d.
10.50€
428
SEKMADIENIS
8.90€
1254
Tarptautinė asteroidų diena
031*749 Lauko kepsninė Mu- PROGNOZĖ: 18 000 000 Eur
Tarptautinė parlamentarizstang 43cm
mo diena
Saulė teka 04:45
Sudoku
leidžiasi 21:59
Įrašykite skaiDienos ilgumas 17.14
tmenis nuo 1
Delčia (28 mėnulio diena)
iki 9 taip, kad
Otonas, Otas, Tautginas, Noviskaitmenys
lė, Emilija, Liucina, Adelė
nesikartotų
Tinkamas laikas sėti:
eilutėse, stullapines petražoles, špinatus,
peliuose bei
salotas, lapinius burokėlius,
paryškintuosalierus, saulėgrąžas, smidrus,
se 9 langelių
kopūstus (ir žiedinius), sėjamą(3×3) kvadratuose.
sias gėles.

Gronau knygos „Klyksmas vaiduoklių mieste. Vilko vaikai“
pristatymas. Dalyvaus knygos
autorius Siegfried Gronau,
knygos redaktorius Robertas
Keturakis, Pasaulio lietuvių
centro vadovas, leidėjas Val„Tango pizza“, UAB „Osmedas Kubilius.
das“ , UAB „Valeta-P“, kavinė
Birželio 30 d. 13 val. Naujosios „New Star“, UAB „Redokas“.
Ūtos seniūnijoje, Serbentinės Organizatoriai Prienų rajono
kaime, Aldonos Lietuvininkie- savivaldybė, Prienų kultūros
nės sodyboje – 14-oji klojimo ir laisvalaikio centras, Prienų
teatrų šventė „Vėtrungė 2019“. krašto muziejus.
Dalyvaus mėgėjų teatrai iš Trakų, Kaišiadorių, Prienų, Pane- PARODOS PRIENŲ RAJONE
vėžio, Elektrėnų savivaldybių.
Renginys nemokamas.
Prienų kultūros ir laisvalaikio
centre eksponuojama Prienų
Birželio 30 d. 16 val. Balbie- meno mokyklos dailės klariškio kultūros ir laisvalaikio sės mokinių tapybos paroda
centre – respublikinis folkloro „Spalvos ir mintys“. Paroda
kolektyvų festivalis „Ant tėvo veiks iki birželio 28 d.
dvaro“. Informacija tikslinama.
Renginys nemokamas.
Prienų rajono savivaldybėje (2
aukšte) eksponuojama dailiLiepos 6 d. (šeštadienį) ninko Vlado Tranelio autorinė
Prienuose (Paprienėje) prie tapybos darbų paroda.
stogastulpio Lietuvos 1000mečiui Valstybės (Lietuvos Prienų krašto muziejuje ekskaraliaus Mindaugo karū- ponuojama paroda „Prabyla
navimo) diena ir „Tautiškos medis“, skirta Kazio Dereškegiesmės“ diena. 20. 30 val. vičiaus 110-osioms gimimo
Sveikinimas Valstybės dienos metinėms paminėti. Paroda
proga. 21. 00 val. „Tautiška veiks iki liepos 30 d.
giesmė“. 21.05 val. Jaunimo
muzikinė dovana. Valstybės Naujosios Ūtos laisvalaikio
gimtadienio „tortą“ dovanoja: salėje eksponuojama Prienų
UAB „Saulėta“ restoranas „So- krašto fotomenininkų darbų
das“, UAB „VILEDA“, UAB „Tru- paroda „Nemunas man“.
pinys“, Alvinos Tankevičienės
Prienų sporto arenoje ekspoIĮ „Prienų čeburekai“, UAB
nuojama fotografo Algimanto

+20
+30
KLAIPĖDA

VILNIUS

+20 +25

KETVIRTADIENIS

+20
+22
KLAIPĖDA

VILNIUS

+20 +22

Justino Marcinkevičiaus vie20 70 12 31 09 66 08 35 25 studiją
44 62
002*528 Planšetė LENOVO šojoje bibliotekoje – Siegfried
LAIMĖJIMAI (laimėtojų)

TREČIADIENIS

+18 +30

BIRŽELIO

28

+18 +18

P E N K TA D I E N I S

+14
+22
KLAIPĖDA

VILNIUS

+12 +19

Barzdžiaus fotografijų paroda
„Laimingi Afrikos vaikai“. Tai
unikali galimybė pažinti ne
tik fotografo Algimanto Barzdžiaus kūrybą, bet ir daugiau
sužinoti apie kitų kultūrų vaikų
emocijas bei pastebėti šiuos
kultūrinius skirtumus, užfiksuotus fotografijose.
Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje
eksponuojamos parodos:
„Justinas Marcinkevičius ir
Lietuvos valstybingumas“.
Parodą parengė Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos
Informacijos ir komunikacijos
departamento Parlamentarizmo istorinės atminties skyrius. LR Seimo nario Andriaus
Palionio organizuoto Prienų
krašto moksleivių dailyraščio konkurso „Padėka mamai“ darbų paroda“; Meno
albumų paroda „Miesto
fotografija – praėjęs laikas,
sustabdyta akimirka“.

+16 +18

Š E ŠTA D I E N I S

BIRŽELIO

29

+11
+20
KLAIPĖDA

VILNIUS

+10 +20
BIRŽELIO

30

+14 +20

SEKMADIENIS

+15
+28
KLAIPĖDA

VILNIUS

+16 +27
liepos

1

+18 +22

PIRMADIENIS

+20
+29
KLAIPĖDA

VILNIUS

+18 +29
liepos

2

+20 +22

ANTRADIENIS

+17
+24

Pakuonio laisvalaikio salėjebibliotekoje birželio mėn.
KLAIPĖDA
VILNIUS
+15 +24
+17 +20
eksponuojama tautodailininkės Daivos Nevardauskienės
(Kaunas) tapybos darbų par- VANDENS TEMPERATŪRA
oda „Prisilietimai“.
+24 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
+24 KAUNO MARIOS
+18 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+22 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

SAULĖS AKTYVUMAS

G0
S0
R0

Geomagnetinės audros
nenumatomos.

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

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

(šio numerio atsakymai)

Birželio 26 d.
TREČIADIENIS
Tarptautinė kovos su narkomanija diena
Tarptautinė diena prievartos
aukoms paremti
Saulė teka 04:43
leidžiasi 22:00
Dienos ilgumas 17.17
Delčia (24 mėnulio diena)
Paulius, Jaunutis, Virgilijus, Povilas, Jaunius, Viltautė
Tinkamas laikas sėti:
saulėgrąžas.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti, konservuoti ir šaldyti vaisius, naikinti piktžoles.

GAMA RADIACINIS FONAS

39
41

KAUNE
nSv/val.

ALYTUJE
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE
8483 nSv/val.
ČERNOBYLIO AE
8350 nSv/val.

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

