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Vasaros laikotarpiu keičiamas maršruto
Prienai – Išlaužas per Dambravą tvarkaraštis
Prienų r. savivaldybė informuoja, kad maršrutu Prienai – Išlaužas per Dambravą autobusai važiuos pirmadieniais, ketvirtadieniais ir šeštadieniais.

PAGD valdybos viršininkas:
pirmas žingsnis avarijos
Astrave atveju – likti viduje

SKAITYKITE 5 p.

Sutartis su UAB
„Sanatorija Vytautas“
kol kas nenutraukta

L.e. Prienų r. PK vadovo pareigas Andrius Rupeikis

pasirūpinti savo ir savo
turto apsauga.
Laima

SKAITYKITE 7 p.

Pėsčiųjų ir
dviratininkų srautai
Birštone didėja

DUOBLIENĖ
Vasarą – atostogų metas.
Daugelis atostogauja
arba dar atostogaus,
tačiau policijos pareigūnai
ragina ne tik džiaugtis
vasaros malonumais, bet

Prevencinė akcija
– pirmą kartą
Birželio 19 dieną Europoje minima vagysčių iš gyvenamųjų patalpų prevencijos
diena. Šiemet pirmą kartą
prie ši diena buvo minima ir

Lietuvoje.
Alytaus AVPK Prienų r.
PK Veiklos skyriaus vyriausioji tyrėja, bendruomenės
pareigūnė Ina Raškevičienė
pasakojo, kad Prienuose toks
renginys tądien vyko Prienų
rajono savivaldybės socialinių
paslaugų centre. Pareigūnė
NUKelta Į 2 p. 

Lietuvos šaulių sąjungai – 100

SKAITYKITE 7 p.

Pažintis su Afrikos
žemyno žmonėmis ir
kultūra

SKAITYKITE 9 p.

1890 m. rugsėjo 20 d. gimė
mūsų kraštietis Lietuvos
šaulių sąjungos įkūrėjas

ir pirmininkas, plačiajai
visuomenei geriau
žinomas kaip žymus

žurnalistas ir keliautojas,
Matas Šalčius.
NUKelta Į 4 p. 

REKLAMA

Prenumeruokite Nemuno krašto laikraštį „Naujasis Gėlupis“ 2019 m.!

Prenumeruokite „Naująjį Gėlupį“ ir 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

Pirmas dalykas, kurį
gyventojai turėtų daryti
sužinoję apie avariją
Astrave, – likti viduje, sako
Priešgaisrinės apsaugos ir
gelbėjimo departamento
(PAGD) Civilinės saugos
valdybos viršininkas
Edgaras Geda.

„Jeigu įvyktų kažkokia ne-

laimė ir reikėtų pranešti žmonėms, mes tuoj pat išplatintume žinutę, gavus žinutę trys
veiksmai – eiti į vidų, likti
viduje, laukti informacijos“,
– trečiadienį Seime vykusiame pasitarime dėl Lietuvos
pasiruošimo galimai avarijai
Astrave sakė E. Geda.
NUKelta Į 6 p. 
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Reikalauja partnerių tęsti derybas dėl darbų

Konkurencijos taryba leido Rakauskams
atskirti verslus

Socialdemokratų darbo partija trečiadienį pareikalavo
partnerių tęsti derybas dėl būsimosios valdančiosios
daugumos darbų. Lietuvos socialdemokratų darbo partija
dėl valdančiosios koalicijos derasi su Lietuvos valstiečių ir
žaliųjų sąjunga, „Tvarka ir teisingumu“ bei Lietuvos lenkų
rinkimų akcija – Krikščioniškų šeimų sąjunga.

Konkurencijos taryba leido statybinių medžiagų ir
namų apyvokos prekių prekybos tinklo „Kesko Senukų“
vieniems savininkų Artūrui ir jo tėvui Augustinui
Rakauskams atskirti verslus. Pasak jų, verslo valdymo
modelis keičiamas siekiant efektyvios verslo plėtros.

Policija ragina ir vasarą neprarasti budrumo

Miestui ir žmonėms
Prienų r. savivaldybės
administracija, siekdama
pagerinti Prienų miesto
socialinę infrastruktūrą,
įgyvendina projektą
„Nemuno upės pakrantės
ir Revuonos parko bei
jo prieigų sutvarkymas
ir pritaikymas
bendruomenės ir verslo
poreikiams“, kurio
metu tvarkomos trys
reprezentacinės Prienų
miesto viešosios erdvės.

Kompleksiniai viešųjų
erdvių atnaujinimo darbai
vyksta Revuonos parke ir jo
prieigose, Nemuno upės pakrantėje, Lietuvos didžiojo
kunigaikščio Kęstučio paminklo prieigose. Šiose teritorijose numatyta įrengti
aktyvaus poilsio aikšteles,
renginių aikštelę, fontaną,
sutvarkyti gėlynus (želdinius). Atliekamas pėsčiųjų
takų kapitalinis remontas –
bus įrengti nauji pėsčiųjų ir
dviračių takai bei sujungti į
vientisą sistemą. Taip pat bus
įrengtas apšvietimas, automobilių stovėjimo aikštelės,
teritorijų vaizdo stebėjimo
kameros, mažoji architektūra, ženklai, nuorodos ir kt.
Teritorijos bus pritaikytos
neįgaliesiems.
Bendra projekto vertė – 1
313 497,63 Eur. Projektas
finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo, Lietuvos Respublikos valstybės
ir Prienų rajono savivaldybės
biudžeto lėšomis. Vieni darbai bus užbaigti anksčiau,
kiti – kitą vasarą, o viso projekto įgyvendinimo terminas
– 2020 m. pabaiga.
Džiaugdamasis įgyvendinamais projektais Prienų r.
savivaldybės meras Alvydas
Vaicekauskas pabrėžė, kad
jie pakeis miesto veidą ne-

atpažįstamai. „Visi norime ir
siekiame gyventi kokybiškoje aplinkoje – ar tai būtų nuosava sodyba, butas, ar erdvė,
kurioje dirbame, leidžiame
laisvalaikį. Jau keletą metų
Prienuose gyvename lyg nesibaigiančių statybų aikštelėje: per šį laiką suremontuota F. Martišiaus g., Vytauto
g. atkarpa iki tilto, su bendruomenės pagalba sukurta
sporto ir pramogų erdvė Paprienėje prie Nemuno, duris
atvėrė nauja autobusų stotis,
miestą ir Laisvės aikštę puošia fontanas, kuris tapo tikra
atgaiva šią karštą vasarą,
taip pat vyksta darbai Stadiono mikrorajono viešosiose
erdvėse, statomas baseinas,
asfaltuojamos gatvės buvusiame kariniame miestelyje,
tiesiamas pėsčiųjų ir dviračių takas Kęstučio g., dirbami kiti darbai – visa tai skirta mums, mūsų žmonėms, į
gimtinę pasisvečiuoti grįžtantiems vaikams ir miesto
svečiams. Taip pat labai tikiu, kad sukurta infrastruktūra ir padidėję gyventojų bei
turistų srautai paskatins kurti naujas verslo paslaugas –
lauko prekybos, maitinimo,
laisvalaikio ir kt. Tai labai
prisidėtų prie Prienų miesto socialinės ir ekonominės
gerovės augimo. Prašau visų gyventojų kantrybės dėl
sukeltų laikinų nepatogumų
ir kviečiu taip pat prisidėti
prie miesto gražinimo: sodinti gėles prie savo verslo
įmonių, įstaigų, daugiabučių,
puošti žydinčiais augalais
pagrindines gatves ir visas
gatveles – kurti gražų kraštą ir gerą nuotaiką“, – kvietė Savivaldybės vadovas A.
Vaicekauskas.
Prienų r. savivaldybės
informacija 

ATKelta IŠ 1 p.
Senjorų grupės lankytojams
priminė, kaip rūpintis asmeninio turto, butų, namų, sodų
namelių saugumu, kaip elgtis
net ir trumpam išvykus iš namų. Ji taip kvietė pasinaudoti
nemokama paslauga – daiktų
žymėjimu.
Renginyje dalyvavo ir „Lietuvos draudimo“ Prienų skyriaus vadovas Linas Mikalainis. Jis pateikė daug svarbios
ir naudingos informacijos
apie savo ir savo turto apsaugą, pristatė „Lietuvos draudimo“ atliktą tyrimą, kuris
atskleidė, kada vagims būna
sudėtinga ar lengva patekti į
būstą, koks turtas yra patraukliausias.

Alytaus apsk. VPK Prienų r. PK Veiklos skyriaus vyriausioji
tyrėja, bendruomenės pareigūnė Ina Raškevičienė.

Policija pataria būti
atsakingiems
Kad netaptume ilgapirščių
aukomis, pirmiausia patys
turime būti atsakingi už savo
turtą, nes, pasak bendruomenės pareigūnės I. Raškevičienės, dažniausiai vagys įsisuka
į neužrakintas patalpas.
Itin budrūs turėtume būti
socialiniuose tinkluose ir neskelbti informacijos, kurios
neturi žinoti mūsų nepažįstantys žmonės – kada, kur
ir kuriam laikui planuojame
išvykti (kelionės įspūdžiais
pasidalinsite sugrįžę). Taip
pat į socialinius tinklus nekelkime namų ir naujų daiktų
nuotraukų.
Pasirūpinkite, kad niekas į
jūsų namus negalėtų patekti
be jūsų pačių, įvertinkite durų
ir jų užrakto tvirtumą, pasirūpinkite papildoma langų ap-
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sauga. Įsitikinkite savo sandėliuko ar garažo saugumu,
nepalikite ten vertingų daiktų. Domėkitės naujausiomis
turto apsaugos galimybėmis
ir priemonėmis.
Įvykus vagystei moralinių
nuostolių neišvengsite, tačiau
materialiniai nuostoliai bus
kompensuoti, jei apdrausite
savo namus ir turtą.
Bendraukite su kaimynais
ir dalyvaukite saugioje kaimynystėje. Jei jūsų kaimynystėje veikia saugios kaimynystės grupė, perspėkite jos
narius, kad išvykstate atostogauti, ir paprašykite, kad jie
prisidėtų prie jūsų namų saugumo: surinktų korespondenciją, esančią pašto dėžutėje ar

prie durų, o kilus įtarimams
dėl besilankančių nepažįstamų asmenų praneštų pagalbos telefonu 112.

Prevencinis daiktų
žymėjimas
Siekdami apsaugoti savo
daiktus (dviračius, mobiliuosius telefonus, kompiuterius,
vaizdo ir garso, automobilių
garso aparatūros įrenginius
ir kt.) nuo ilgapirščių, galima pasinaudoti nemokamai
teikiama policijos pareigūnų
paslauga ir pažymėti vertingus daiktus. Daiktai žymimi

akcijų metu arba individualiai, o pareigūnai daiktus gali
pažymėti policijos komisariate arba namuose (kompiuterius ar kitus didelius, sunkiai
transportuojamus daiktus).
Ant daiktų specialiu raižikliu ir žymekliu užrašomas
numeris, užregistruojama
apskaitos žurnale, priklijuojamas įspėjantysis lipdukas.
Tokia prevencinė priemonė
padeda lengviau išsiaiškinti,
kam priklauso pavogtas daiktas, ir atskleisti nusikaltimą.
Vagystės atveju nukentėjusieji turėtų būtinai pranešti
policijos pareigūnams, kad
daiktas buvo pažymėtas.
Norint užregistruoti bei
pažymėti vertingus daiktus,
reikia pateikti daikto įsigijimą patvirtinantį dokumentą
ir asmens dokumentą.

sėda ir prie automobilio vairo“, – kalbėjo laikinasis Prienų rajono policijos vadovas.
Jo teigimu, ir kišenvagiai
vasarą neišeina atostogų.
Visais metų laikais jie ypač
aktyvūs masinio susibūrimo
vietose, turgavietėse, parduotuvėse.
Be visoje Europoje numatytų eismo dalyvių kontrolės akcijų, kai tikrinamas
vairuotojų blaivumas, važiavimo greitis, pavojingas
ir chuliganiškas vairavimas,
saugos diržų, šalmų naudojimas, vaikų vežimo automobiliuose taisyklių laikymasis,
naudojimasis mobiliojo ryšio priemonėmis ir pan., vasarą daug dėmesio skiriama
pėstiesiems, dviratininkams,
motorolerių ir mopedų vairuotojams.

Nusikalstamos veikos
ir žiemą, ir vasarą
panašios

Vaizdo stebėjimo
kameros – naudinga
investicija

L.e. Prienų r. PK vadovo
pareigas Andriaus Rupeikio
teigimu, ir žiemą, ir vasarą
užregistruojama daugiausiai
tų pačių nusikalstamų veikų.
Tai – smurtas artimoje aplinkoje, vagystės ir neblaivūs
vairuotojai. Praėjusią savaitę
Prienų rajono policijos komisariato aptarnaujamoje teritorijoje buvo užregistruoti
5 smurto artimoje aplinkoje
atvejai, 4 vagystės ir nustatytas 1 neblaivus (daugiau nei
1,5 prom.) vairuotojas.
Atšilus orams padaugėja
girtuokliaujančių paežerėse,
paupiuose, todėl budintys pareigūnų ekipažai dažnai „patikrina“ populiariausias poilsio vietas.
„Prie vandens telkinių ne
tik vartojamas alkoholis, bet
pasitaiko, kad pailsėję bei
„prisivaišinę“ poilsiautojai

Jau daug metų žadama, kad
Prienų mieste bus įrengtos
vaizdo stebėjimo kameros, tačiau kol kas jų nesulaukiama.
Pasak A. Rupeikio, nemažai
reikia investuoti į kamerų
įrengimą, tačiau investicijos
atsiperka – kameros ir atbaido
nusikaltėlius, ir, įvykus nusikaltimui, padeda jį atskleisti.
A. Rupeikis prisiminė neseną
atvejį, kai Prienų turgavietėje
buvo užpultas žmogus, kuris
po užpuolimo pasigedo piniginės. Pareigūno manymu, jei
turgavietėje būtų veikę vaizdo stebėjimo kameros, būtų
nesunku nustatyti nusikaltimą padariusį asmenį.
Ragindamas neatsipalaiduoti, A. Rupeikis primena
visiems žinomą tiesą: „Niekas kitas jūsų ir jūsų turto
geriau neapsaugos, nei jūs
pats“.

Vagysčių iš gyvenamųjų patalpų prevencijos diena Prienų rajono
savivaldybės socialinių paslaugų centre. (Prienų r. sav. SPC nuotr.)
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Naujasis Pentagono vadovas per savo
NATO debiutą pažėrė perspėjimų Turkijai

ETPA patvirtino visavertį Rusijos mandatą
Europos Tarybos Parlamentinė Asamblėja (ETPA)
trečiadienį patvirtino Rusijos delegacijos visaverčius
įgaliojimus, o jos priimtoje rezoliucijoje jokios
sankcijos Maskvai neminimos. Rusijos parlamentas
buvo įšaldęs bendradarbiavimą su ETPA ir nedalyvavo
jos sesijose 2016–2019 metais.

JAV prezidento pasirinktas kandidatas tapti naujuoju
gynybos sekretoriumi Markas Esperis trečiadienį, per
savo debiutą NATO susitikime, negaišo laiko veltui ir
pažėrė perspėjimų Turkijai dėl jos planų įsigyti Rusijos
gamybos oro erdvės gynybos sistemų.

Mintimis dalijasi
praeiviai
Kalbina ir fotografuoja Laima Duoblienė

Gražina Kvedaravičienė

Joninės Klebiškyje
Šiais metais Joninių šventė
Klebiškyje buvo kiek
kitokia nei įprasta.

Birželio 23 d. 12 val. Klebiškio kaimo gyventojai susirinko į Šilavoto bažnyčią dalyvauti mišiose už Klebiškio
kaimą. Po mišių visi, kas galėjo, atvyko į šventinę Joninių
arbatėlę Klebiškio bendruomenės salėje, kur buvo vainikuota ir apdovanota varduvininkė Janina. Visi, kam pasisekė teisingai atsakyti į klausimus, susijusius su Joninių
tradicijomis, turėjo galimybę
dalyvauti Joninių loterijoje,
kurią linksmai ir išradingai organizavo Laima ir Aistė.
Antroji Joniniu dalis – vakaras prie Klebiškio piliakalnio. Susirinko nemažas būrys norinčiųjų prisiminti Joninių tradicijas. Džiugu, kad
į šventę atėjo ir vaikai iš Klebiškio bendruomeninių vai-

kų namų.
Pirmiausia vainikavome
atvykusius varduvininkus ir
dovanojome po liepinę vantą, kad Joninių naktį būtinai
nusipraustų gydomųjų galių
įgavusiu vandeniu.
Susirinko ir daug mergelių, pasipuošusių vainikėliais.
Apžiūrėjom, kurios vainikėlis
margiausias, kokios spalvos
gėlių kiekvienos vainikėly
daugiausia, išsiaiškinom spalvų reikšmes. Mergelės vainikėlius mėtė į žolynais pakaišytą, žibintais švytintį kupolių
medį, norėdamos sužinoti, po
kelerių metų ištekės. Smagu
buvo ir vainikėlius plukdyti
piliakalnio papėdėje tekančiu
Kiauliškės upeliu.
Dėl sausros šiemet Joninių
laužo nekūrėm, tik prisiminėm laužų kūrenimo tradicijas. Bet kaipgi Joninės be
ugnies? Kaip žiloj senovėj iš-

sirinkom kelis ugnies sergėtojus. Jie papuošė piliakalnį degančiais fakelais ir prižiūrėjo
viso renginio metu. Dėkojame Kasparui ir Artūrui.
Ieškojom ir simbolinio paparčio žiedo, prieš tai išklausę nuorodas, kaip jį surasti, o
kad geriau sektųsi paieškos,
ugnies sergėtojai ant piliakalnio įžiebė simbolinį laimės
žiburį, kuris ir nušvietė kelią
žiedo ieškotojams. Laimingoji Ugnė, suradusi paparčio žiedą, buvo apdovanota prizu.
Po visų smagių apeigų seniūnaitė Vida ir jos dukra Lina
visus vaišino labai skania žirnių koše su spirgučiais. Pasistiprinę šokom ir trypėm Joninių ratelį, sudainavom ilgiausių metų varduvininkams,
užgesinom ugnies fakelus ir
išsiskirstėm ieškoti to tikrojo
paparčio žiedo. Kiekvienas
prie savo namų...
Bendruomenės pirmininkė
Aistė Černevičienė

Labai skanūs agurkėliai
Reikės: agurkų (kiek telpa į 1 litro stiklainį ), 100 ml 9 proc. acto, 3 v. š. cukraus, 1 š.
druskos, 1 š. prieskonių konservavimui.
Gaminimas. Jeigu agurkai ne tik ką nuskinti, o pastovėję, juos reikėtų bent kelioms
valandoms užmerkti šaltame vandenyje. Stiklainius išplauti karštame vandenyje su soda
ir padėti ant orkaitės grotelių, įjungus 80 C ir
palikti kaisti 20 min.
Tuo metu užkaisti puodą su vandeniu (kiekis priklauso nuo to, kiek agurkų planuojate
konservuoti). Į iškaitintus ir atvėsusius stiklainius sudėti agurkus. Kai vanduo puode
užverda, užpilti juo agurkus (būtinai iki pat
stiklainio viršaus), lengvai užsukti dangtelius
ir palikti atvėsti.
Atvėsusį vandenį išpilti į talpą, kurioje galiREKLAMA

ma paskaičiuoti tūrį. Geriausia matuoti litriniu
stiklainiu ar graduotu indu, tada žinosite, kokį
kiekį šviežio vandens reikia pilti į puodą. Tada
užkaitinti puodą su vandeniu, sudėti prieskonius (1 litrui vandens – 3 v. š. cukraus, 1 v. š.
druskos, 1 v. š. prieskonių konservavimui mišinio). Kai cukrus su druska ištirps ir marinatas
užvirs, išjungti ugnį ir supilti 9 proc. actą.
Išvirtu marinatu užpilti agurkus, stiklainius
užsukti ir apversti žemyn dangteliais ant virtuvinio rankšluosčio. Kuo daugiau apklojama,
tuo ilgiau laikosi šiluma. Atvėsusius stiklainius
išnešti į rūsį.

Esame apdraudę namų
turtą, kad, jei kas nutiktų,
„ne taip smarkiai skaudėtų“,
bet nei signalizacijos, nei
vaizdo stebėjimo sistemų
nesame įsirengę. Manau,
kad geriausia apsauga – budri kaimynų akis. Labai gerai sutariame su kaimynais,
pažįstame vieni kitų gimines ir draugus, todėl į kiekvieną nepažįstamą žmogų
atkreipiame dėmesį. Saugotis turime patys – rakinti ne
tik buto, bet ir sandėliukų,
rūsių bei kitų patalpų duris,
neturėti daug grynų pinigų,
jei prireikia, kaimynų turtą pasergėti ir per feisbuką
nekviesti neprašytų svečių
– neinformuoti, kada ir kur
planuoji išvažiuoti.
Daiva

Ačiū Dievui, dar beveik
neteko su vagimis susidurti, nes saugausi – nesinešioju daug grynų pinigų, visur,
kur galima, stengiuosi atsiskaityti kortele, saugiai laikau telefoną, o parduotuvėje ar ten, kur daugiau žmonių, kuprinę užsidedu prieky savęs. Namams ir juose
esantiems daiktams geriausia apsauga – draudimas.
Policija nepasitikiu, nes, ištikus bėdai, pagalbos nesulauksi. Susidūriau asmeniškai. Mes Birštone jau keletą
metų nuomojame dviračius
ir buvome apvogti – pavogė
du elektrinius paspirtukus.
Kameros užfiksavo tų žmonių veidus, pasų duomenys
žinomi, bet policija vagių
nerado. O gal ir neieškojo.
Aišku viena – jei pats savęs
nesaugosi, niekas tavęs neapsaugos, nei policija, nei
saugos tarnybos.

Ar daug dėmesio skiriate savo ir
savo namų saugumui?

Rimvydas Baltrušaitis

Elena Palionienė

Seniau, jei kur ilgiau išvažiuodavau, pavyzdžiui,
į ligoninę atsiguldavau, tai
namus prižiūrėdavo sesuo,
o kai pusdieniui išvažiuoju,
namai vieni lieka. Gyvenu
vienkiemyje, arti gyvena tik
vienas kaimynas, tai gal jis
ir atkreiptų dėmesį, jei kokia
mašina į kiemą užvažiuotų. Sodyboje ne visi pastatai rakinami, juk nuo seno
kaime esame įpratę rakinti
tik trobą. Esu pastebėjusi,
kad yra dingę kai kurie ilgai nenaudoti daiktai. Prieš
kelerius metus buvau ir čigonių užpulta bei apgauta
– „užbūrė“ savo kalbomis
ir nemažai pinigų išviliojo.
Paskutiniais metais nesileidžiu į kalbas su jokiais į kiemą užsukusiais pardavėjais
ar bulvių supirkėjais. Ir pinigų namie nebelaikau.

Savo turto aš per daug
nesaugau – nesu prisirišęs
prie daiktų, svarbiausia, kad
dokumentų ar telefono nepavogtų, o visa kita galima
nusipirkti. O ir didelių turtų
neturiu – gyvenu nuomojamame name, automobiliu nevažinėju. Bet manau,
kad lietuviai nelabai saugo
savo turtą. Stebina moterys
vairuotojos, rankinę pasidedančios ant priekinės keleivio sėdynės. Vagis prišaukia ir automobilyje matomoje vietoje palikti kitokie
daiktai, net ir smulkūs pinigai. Turint brangesnio turto būtinai reikėtų garaže,
sandėliuke ir kitose pagalbinėse patalpose įsirengti signalizaciją – juk labai
brangiai nekainuoja. Sako,
kad kišenvagių pastaruoju
metu sumažėję, nes reikia
ilgai mokytis, kad taptum
šio „amato“ profesionalu.
O nuo tų, dar likusių, patys
galime apsisaugoti, tereikia
pagalvoti, kur saugiau laikyti piniginę.

Prenumeruokite „Naująjį Gėlupį“ ir neatsilikite nuo
svarbiausių krašto ekonominių, kultūrinių ir politikos
naujienų!

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

2019-06-16 apie 4 val. Prienų r.,
Veiverių sen., Kampinių k., sodyboje, vyras (g. 1975 m.) pasigedo
piniginės su joje buvusiais pinigais
(apie 500 eurų), vairuotojo pažymėjimu (anglišku), banko kortele
(vokiška), socialinio draudimo
kortele (vokiška). Nuostolis – 500
eurų.
2019-06-16 apie 14.20 val. Prienų
r., kelio Kaunas–Prienai–Alytus
29 km patikrinimui sustabdžius
automobilį „VW Passat“, jį vairavęs
neblaivus vyras (g. 1969 m.) sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
2019-06-17 apie 17.50 val. gautas
pranešimas, kad Stakliškių sen.,
Gripiškių k., Ežero g., Liejaus ežere
skęsta žmogus. Vyriškis (g. 1970
m.) jau buvo išplaukęs ir išlipęs
į krantą.
2019-06-19 apie 21.45 val. PK
pranešė, kad Birštone, N. Silvanavičiaus g. po eismo įvykio reikia
nuvalyti kelio dangą. 80 m ilgio ir 1
m pločio juostoje išsiliejęs tepalas
nuvalytas.
2019-06-19 apie 19.20 val. Prienų
r., Naujojo Klebiškio k., gyvenamojo namo kieme tarpusavio
konflikto metu vyras (g. 1989
m.) smurtavo prieš savo neblaivų
(2,69 prom. alkoholio) uošvį (g.
1957 m.). Nukentėjusiajam buvo
prakirstas kairysis antakis. Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas
į areštinę.
2019-06-19 apie 20.20 val. Prienuose, J. Basanavičiaus g., tarpusavio konflikto metu namuose
neblaivus (2,45 prom. alkoholio)
vyras (g. 1974 m.) smurtavo prieš
savo neblaivią (3,12 prom. alkoholio) sutuoktinę (g. 1978 m.).
Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas
į areštinę.
2019-06-19 apie 17.30 val. Prienuose, Revuonos g., moteris (g. 1950
m.) pastebėjo, kad iš nerakinto
gyvenamojo namo kambario
pavogtas jai priklausantis žiedas,
grandinėlė su kryželiu ir banko
kortelė. Nuostolis – 450 eurų.
REKLAMA

Šveicarija uždraudė aviacijos įmonei
„Pilatus“ veikti Saudo Arabijoje ir JAE

Prokurorai: gaisrą Dievo Motinos katedroje
galėjo sukelti cigaretė, elektros gedimas

Šveicarija trečiadienį uždraudė aerokosminių technologijų
bendrovei „Pilatus“ toliau veikti Saudo Arabijoje ir
Jungtiniuose Arabų Emyratuose, išsiaiškinusi, kad ši įmonė
teikė „logistikos pagalbą“ abiejų šalių ginkluotosioms
pajėgoms.

Paryžiaus Švč. Dievo Motinos katedrą balandį
nuniokojusį gaisrą sukėlė blogai užgesinta cigaretės
nuorūka arba netvarkinga elektros sistema, trečiadienį
pranešė Paryžiaus prokurorai, atmesdami tyčinio
padegimo versiją.

2019-06-21 apie 22.08 val. gautas
moters (g. 1992 m., gyv. Prienuose) pareiškimas, kad Prienų
m.neblaivus (nustatytas 2,00
prom. girtumas) senelis (g.1951
m.) įvykusio konflikto metu mažametės mergaitės (g. 2011 m.)
akivaizdoje vieną kartą kumščiu
smogė į kairės pusės skruostą,
tuo sukeldamas fizinį skausmą.
Vyras sulaikytas pagal LR BPK
140 str. ir uždarytas į Alytaus
AVPK areštinę.
2019-06-21 apie 14.16 val. gautas
pranešimas iš GMP, kad Išlaužo
sen.,Šaltupio k., Šaltupio g. įklimpo GMP automobilis su ligoniu.
Buksyravimo lynu automobilis
ištrauktas.
2019-06-22 apie 14.15 val. gautas VĮ „Regitra“ pranešimas,
kad 2019-06-22 apie 14.00 val.
kreipėsi moteris (g. 1994 m.,
gyv. Birštone), kuri pageidavo
registruoti automobilį BMW,
registruotą Vokietijoje. Paaiškėjo,
kad automobilis yra ieškomas
Prancūzijoje.
2019-06-22 Alytaus apskr. VPK
Prienų r. PK gautas moters (g.
1991 m. gyv. Prienuose) pareiškimas, kad 2019-06-22 apie
22.30 val. neblaivus (nustatyta
2,39 prom.) jos sugyventinis (g.
1993 m. ) kambaryje konflikto
metu metė į pareiškėją nuotolinio valdymo pultelį ir pataikė į
veidą, pagriebęs už kaklo bandė
smaugti, sudavė ranka du kartus
į veidą, vieną kartą į galvos sritį,
koja įspyrė į kairę ranką, taip pareiškėjai sukeldamas fizinį skausmą. Vyras sulaikytas 48 val.
2019-06-23 apie 1.13 val., Alytaus
apskr. VPK Birštono PK policijos
pareigūnai, gavę iškvietimą,
Prienuose, bute koridoriuje rado
sėdintį, sužalotą vyrą (g. 1960
m., gyv. Birštone). Greitosios
medicinos pagalbos automobiliu
vyras pristatytas į Prienų ligoninės Skubios pagalbos priėmimo
skyrių, iš kur skubiai išgabentas
į Kauno klinikas. Sulaikytas bute
rastas kartu buvęs vyras (g. 1958
m.) buvo neblaivus (nustatytas
1,96 prom. girtumas). Pirminiais
duomenimis, jis ir sužalojo nukentėjusįjį.
2019-06-23 apie 01.23 val. gavus
pranešimą, kad Prienuose, Kauno
g. reikia pagalbos patekti į butą,
kopėčiomis per atviras balkono
duris patekta į butą, atidarytos
durys ir įleisti policijos pareigūnai
ir medikai. Padėta medikams
išvesti į lauką sužalotą buto
savininką (apie 60 m.).

Lietuvos šaulių sąjungai – 100
ATKelta IŠ 1 p.
M. Šalčiaus dukros Ramintos Šalčiūtės-Savickienės išsaugoto gausaus Mato
Šalčiaus asmeninio archyvo
nemaža dalis yra susijusi su
Lietuvos šaulių sąjunga. Ši
archyvo dalis saugoma Vytauto Didžiojo karo muziejaus
fonduose.
1919 m. balandžio mėnesį
Matas Šalčius sugrįžo į Lietuvą. Pirmojo pasaulinio karo
metais bėgdamas nuo rusų kariuomenės Matas Šalčius buvo pasitraukęs į Ameriką.
1919 m. gegužę jis pradėjo organizuoti Spaudos biurą prie „Lietuvos“ dienraščio
redakcijos ir tapo šio biuro
vedėju. Šio biuro tikslas buvo
per vietinę ir užsienio spaudą
informuoti apie Lietuvos įvykius. 1919 m. lapkričio 22 d. ši
įstaiga buvo perduota Krašto
apsaugos ministerijos Žvalgybos skyriui ir pervadinta
Propagandos biuru.
1919 m. birželio 20–
21 d. vokiečiams Šiauliuose nušovus ir sužeidus keliasdešimt Lietuvos karių, Spaudos
biuro darbuotojai su
M. Šalčiumi pradėjo
svarstyti apie ginkluotos organizacijos įkūrimą. Dėl šios organizacijos įkūrimo vyko
trys susirinkimai. 1919
m. birželio 27 d. trečiojo susirinkimo metu
ši organizacija ir gavo
Šaulių vardą. A. Klimo ir A.
Vienuolio-Žukausko teigimu,
tokį organizacijos pavadinimą
pasiūlė Matas Šalčius. Jis taip
pat užmezgė ryšį su V. Putvinskiu, kuris tapo pirmuoju
Šaulių sąjungos pirmininku.
Šios organizacijos pagrindinis tikslas buvo įtvirtinti šalies
nepriklausomybę kovojant su
bolševikais, bermontininkais
ir lenkais. Įkūrėjai ir idėjiniai
organizacijos vadai buvo mūsų kraštietis Matas Šalčius ir
Vladas Putvinskis.
Prie organizacijos kūrimo
prisidėjo žymūs Lietuvos visuomenės ir kultūros veikėjai:
rašytojai Antanas Žukauskas-

Vienuolis, Balys Sruoga, Juozas Tumas-Vaižgantas, Fausta Kirša, dailininkas Antanas
Žmuidzinavičius, gamtininkas prof. Tadas Ivanauskas ir
daugelis kitų. Lietuvos šaulių
sąjungos veiklos pradžioje jos
nariais buvo vien tik civiliai,
kiek vėliau į veiklą įsiliejo kariai ir karininkai.
Lietuvos šaulių sąjungos
veikla 1919–1940 m. buvo
vykdoma trimis kryptimis:
kultūros, sporto ir karybos.
Šaulių būriuose buvo kuriami orkestrai, teatrai, vaidinimo grupės, bibliotekos, sporto
klubai. Šauliams buvo keliami
uždaviniai ne tik šviestis patiems, bet šviesti ir visuomenę, tad buvo iškelta idėja visuose Lietuvos miestuose ir
miesteliuose, kuriuose veikė
LŠS padaliniai, pastatyti šaulių namus, turėjusius būti visos tautos namais. Tai skelbė

kad Šaulių Sąjungą įkūrė a. a.
Matas Šalčius, o ją toliau kūrė, augino, plėtė, tvirtino a. a.
Vladas Putvys (arba, kaip tada
vadinome, Putvinskis)“ (Kelmutis A. Minint Šaulių Sąjungos 35 metų sukaktį // Naujienos 1953-12-23. Čikaga).
1920 m. rugsėjo 17 d. buvo
įsteigtas Šaulių fronto štabas,
kurio viršininku paskirtas M.
Šalčius. Štabo paskirtis buvo
koordinuoti šaulių veiklą fronte ir užfrontėje. Iš pradžių štabas buvo įsikūręs Alytuje, vėliau perkeltas į Kauną.
1925 m. kovo 1 d. Matas
Šalčius išrinktas Lietuvos šaulių sąjungos centro valdybos
pirmininku.
„M. Šalčius, pirmas sąjungos iniciatorių ir pirmųjų organizacinių komisijų pirmininkas, pirmasis „Trimito“
redaktorius, pirmasis šaulių
vadų fronte, pirmųjų valdybų

šūkis: „Šaulių namai – tautos
namai“.
Jau tarpukariu M. Šalčius
nebuvo deramai įvertintas kuriant Šaulių sąjungą, visi nuopelnai dėl šios organizacijos
įkūrimo buvo priskiriami V.
Putvinskiui. A. Klimas-Kelmutis, taip pat dalyvavęs kuriant šią organizaciją, būdamas emigracijoje rašė straipsnius, kuriais norėjo atitaisyti
klaidingą informaciją apie
LŠS įkūrimą.
„Jau pačioje Lietuvoje prieš
keliolika metų man teko iškelti klausimą dėl tikrojo Šaulių
Sąjungos kūrėjo. Trumpai
sakant, aš ir tada nurodžiau,

narys ir praėjusių dviejų kontrolės komisijų pirmininkas,
profesijos žurnalistas“ (Šaulių reikalai // Trimitas. Nr. 9.
1925-03-05. p. 280).
Matas Šalčius, būdamas pirmininku, didžiąją dalį laiko
skyrė Šaulių sąjungos reikalams – nuolat vykdavo į skyrių
susirinkimus, skaitydavo paskaitas, rūpinosi teisiamais šauliais, sukūrė ŠS statutą ir t.t.
Šaulių sąjunga, nors ir buvo
nepolitinė organizacija, turėjo
įtakos Lietuvos vidaus ir užsienio politikai. Tai rodo 1921
m. protestai prieš Hymanso projektą, 1923 m. vykęs
Klaipėdos prijungimas, 1925

m. protestai prieš Lietuvos ir
Lenkijos derybas ir kt.
1926 m. prasidėjus rinkimų
kovoms, šmeižto neišvengė
ir LŠS pirmininkas. Matui
Šalčiui buvo prikišamas karjerizmas, 1500 litų alga, ŠS
kaltinama perdėtu patriotizmu, netolerancija tautinėms
mažumoms ir kt.
LŠS centro valdybai Matas
Šalčius pirmininkavo 15 mėnesių, nuo 1925 m. kovo 15 d.
iki 1926 m. birželio 17d.
Iki 1940 m. LŠS tapo viena
populiariausių organizacijų.
1940 m. jai priklausė apie 88
tūkst. asmenų (rikiuotės šaulių, nerikiuotės šaulių ir kandidatų, moterų šaulių). Šauliai
buvo žymūs to meto politikos
(Antanas Smetona, Rapolas
Mykolas Sleževičius, Juozas
Urbšys ir kt.), kultūros (Antanas Žmuidzinavičius, Antanas
Žukauskas-Vienuolis, Petras
Vaičiūnas ir kt.), mokslo (prof.
Tadas Ivanauskas, prof. Augustinas Janulaitis, prof. Liudas Vailionis ir kt.) veikėjai.
Nors didžiąją dalį organizacijos narių sudarė lietuviai
valstiečiai, tačiau veiklos
principai buvo artimi ir to
meto inteligentams.
Prasidėjus Lietuvos atgimimui, 1989 m. birželio 1 d. Kaune vykusiame
„Tremtinio“ klubo ir Demokratų partijos mitinge
buvo oficialiai paskelbtas
Šaulių sąjungos atkūrimas. 1989 m. rugsėjo 20
d. LŠS atkūrimo iniciatyvinės grupės nariai davė
pirmą priesaiką Kelmėje,
prie LŠS įkūrėjo ir ideologo Vlado Putvinskio kapo. Ši
diena laikoma LŠS atkūrimo
Lietuvoje data.
1991 metais šauliai jau buvo
organizuota struktūra ir aktyviai dalyvavo saugant Parlamentą bei kitus valstybės
objektus.
1998 m. pradėtas Sąjungos
pertvarkymas, kurio tikslas –
LŠS integruoti į šalies gynybos sistemą. 2000 m. sausio
12 d. buvo patvirtintas Šaulių
sąjungos statutas, o vasario
14 d. organizacija įregistruota
Teisingumo ministerijoje.
Prienų krašto muziejaus
vyr. fondų saugotoja Ernesta
Juodsnukytė

atgarsiai 
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Vyšnios

JAV karas su Iranu „netruktų labai ilgai“

Apkaltino Vokietiją vengiant mokėti NATO

JAV prezidentas trečiadienį išreiškė viltį, kad Amerikai
neteks kariauti su Iranu, bet pabrėžė, kad amerikiečiai
panaudotų triuškinamą karinę jėgą, jeigu toks konfliktas
kiltų. Per dabartinę krizę su Iranu, pagilėjusią, kai praeitą
savaitę buvo numuštas vienas JAV bepilotis žvalgybos
lėktuvas, jis žarstė tiek grasinimus, tiek taikos pasiūlymus.

„Taigi, Vokietija moka Rusijai milijardų milijardus dolerių
už energiją, – JAV prezidentas Donaldas Trampas sakė
duodamas platų interviu televizijai „Fox Business News“.
– Taigi, jie duoda Rusijai milijardus dolerių, bet iš mūsų
tikimasi, kad ginsime Vokietija, o Vokietija [už šias
pastangas] vengia mokėti, tiesa?“

Braškių derlius eina į pabaigą, tačiau pradeda nokti kitos
ne mažiau skanios ir vertingos uogos – vyšnios. Išradingos
šeimininkės tikrai sugalvoja, ką iš jų būtų galima pasigaminti.

Popietė vaikams „Aukime laimingi“

Vyšnios savo sultyse be
cukraus
Vyšnias be kauliukų talpiai, šiek tiek paslėgdami, sudėkite į stiklainius. Kaitinkite 85°C
temperatūroje 0,5 l talpos stiklainius 25 min.,
o 1 l – 30 min. Sandariai uždarykite. Laikykite vėsioje vietoje.

Vyšnių šaltsriubė
Reikės:350 ml raudonojo desertinio vyno, 300 g vyšnių, 100 g cukraus pudros, 200
ml raudonųjų serbentų sulčių, tarkuotos
apelsino žievelės, gvazdikėlių, cinamono.
Gaminimas. Vyšnias nuplaukite, nusausinkite ir išimkite kauliukus. Uogas smulkintuvu
sutrinkite su cukrumi, cinamonu, gvazdikėliais
ir žiupsneliu apelsino žievelės. Į gautą tyrę supilkite vyną ir raudonųjų serbentų sultis. Viską išmaišykite ir gerai atšaldykite. Išpilstykite
į dubenėlius ir papuoškite apelsino žievele bei
cukruotomis vyšniomis. Tokie „šaltibarščiai“
valgomi su biskvitu ar sausainiais.

Vyšnių pyragėliai
Reikės: 200 g šaldytos sluoksniuotos tešlos, 0,5 kg vyšnių be kauliukų, 1,5 stiklinės
cukraus, ½ stiklinės vandens, 1 šaukšto
krakmolo, 1 šaukšto citrinų sulčių. Plaktos
grietinėlės su cukrumi papuošimui.
Gaminimas. Vyšnias užpilkite cukrumi, palaikykite, kol atsiras sulčių, kaitinkite maišydami apie 5 min., supilkite vandenyje ištirpintą
krakmolą ir maišydami kaitinkite, kol masė
sutirštės, įpilkite citrinų sulčių. Sluoksniuotą
tešlą supjaustykite gabalėliais, užtepkite vyšnių masės, iškepkite orkaitėje. Atvėsinkite, papuoškite plakta grietinėle su cukrumi.

Keksiukai su vyšniomis
Tešlai: 125 g minkšto sviesto, 100 g cukraus, 2 kiaušiniai, 25 g krakmolo, 100 g
miltų, 1 arbatinio šaukštelio kepimo miltelių. 0,5 kg vyšnių, 100 g graikinių riešutų.
Sviesto ir miltų kepimo formelėms, cukraus
pudros keksiukams pabarstyti.
Gaminimas. Sviestą išsukite su cukrumi
ir kiaušiniais. Įmaišykite miltus, sumaišytus
su krakmolu ir kepimo milteliais. Vyšnias
nuplaukite, išimkite kauliukus. Į sviestu pateptas ir miltais pabarstytas formeles dėkite po 1,5 šaukšto tešlos, įspauskite vyšnias
ir graikinius riešutus. Kepkite 200–2200 C
temperatūros orkaitėje. Iškepusius keksiukus
iš karto išimkite iš formelių ir pabarstykite
cukraus pudra.
REKLAMA

Marinuotos vyšnios
Reikės:2 l vyšnių su koteliais, 6 kvapiųjų
pipirų, 6 gvazdikėlių, 4 gabalėlių cinamono
žievės. Marinatui: 300 ml vandens, 50 ml 9
proc. acto, 150 g cukraus.
Gaminimas. Į 0,5 l talpos stiklainius dėkite
po 2 pipirus, gvazdikėlius ir gabalėlį cinamono
žievės. Apgremžkite ir truputį patrumpinkite
vyšnių kotelius, uogas sudėkite į stiklainius ir
užpilkite išvirtu ir pravėsusiu marinatu. Kaitinkite 85°C temperatūroje 15 min. Sandariai
uždarykite.

Vyšnių desertas
Reikės: 400 g riebios varškės, 1 l vyšnių,
1 stiklinė cukraus, 0,5 l grietinės, 4–5 šaukštų želatinos, 400 g grietinėlės, 2 šaukštų cukraus, vyšnių, žalių mėtų lapelių.
Gaminimas. Vyšnias nuplaukite, pašalinkite kauliukus ir sumalkite mėsmale. Varškę
pertrinkite per sietelį. Grietinę sumaišykite su
cukrumi, varške ir vyšniomis. Įmaišykite išbrinkintą ir ištirpintą želatiną. Masę sukrėskite į žiedo formą ir palikite 1 val. šaltai. Tuomet kelioms sekundėms pamerkite į karštą
vandenį ir iškrėskite ant lėkštės. Papuoškite
plakta pasaldinta grietinėle, vyšniomis ir mėtų lapeliais.

Ryžių apkepas su vyšniomis
Reikės: 400 g ryžių, 250 g cukraus, 75
g sviesto, 2 kiaušinių, 3 šaukštų grietinės,
2 šaukštelių vanilinio cukraus, 200 g šviežių vyšnių be kauliukų, 6–7 šaukštų maltų
džiūvėsių.
Gaminimas.Ryžius išvirkite. Į juos įmuškite kiaušinius, supilkite ištirpintą sviestą, suberkite pusę cukraus, įdėkite grietinę ir vanilinį cukrų.Viską labai gerai išmaišykite. Vyšnias sumaišykite su likusiu cukrumi. Kepimui
skirtą indą patepkite riebalais ir pabarstykite
džiūvėsėliais. Tada sudėkite dalį ryžių, ant jų
nuspaustas vyšnias ir vėl ryžius. Apkepo viršų
pabarstykite džiūvėsėliais ir kepkite vidutinio
karštumo orkaitėje. Patiekite karštą su vyšnių
kisieliumi arba grietine.

Birželio mėnuo šiais
metais negaili šilumos,
o Pakuonio krašto vaikai
šiluma labai džiaugiasi.

Vieną karštą birželio popietę gausus būrys mokinukų
kartu su mokytojomis Giedre,
Daiva ir Rasa susirinko į Pakuonio parapijos parką. Juos
pasitiko Prienų visuomenės
sveikatos biuro specialistės,
kurios vaikams priminė, kaip

saugiai ir aktyviai praleisti vasarą. Vaikai energingai
mankštinosi ir atliko užduotis, siekdami įtvirtinti įgytas
žinias.
Vėliau visų susirinkusiųjų
laukė įvairios estafetės ir judrieji žaidimai, kuriuos organizavo socialinė darbuotoja
Lina Tamošiūnienė, bibliotekininkė Marytė Žaromskienė.
Visi vaikai aktyviai įsitraukė į

veiklas, su didžiausiu entuziazmu žaidė „vandens karą“.
Poilsio minutę visi spalvino
vasaros simbolį – drugelius ir
vaišinosi gaiviais ledais.
Už aktyvų dalyvavimą vaikai buvo apdovanoti prizais, o
įnamus išsiskirstė, nors ir šlapi, bet labai laimingi.
Pakuonio laisvalaikio salės
renginių organizatorė
Renata Žibienė

Dažniau bus skiriamos su laisvės atėmimu
Šie asmenys bus intensyviai
nesusijusios bausmės
prižiūrimi elektroninio stebėSeimas antradienį priėmė
įstatymų pataisų paketą,
kuris leis dažniau taikyti
bausmes, nesusijusias su
laisvės atėmimu.

Už probacijos mechanizmą
plečiančius Baudžiamojo bei
Bausmių vykdymo kodekso
pakeitimus balsavo 90 Seimo
narių, prieš buvo vienas ir susilaikė septyni parlamentarai.
Dauguma pataisų įsigalios
nuo kitų metų liepos.
Pataisas inicijavusi Teisingumo ministerija (TM) argumentuoja, kad pakeitimai
sumažins kalinių skaičių bei
leis sutaupyti lėšų.
TM teigimu, priėmus pataisas nesunkius nusikaltimus padariusių kalinių skaičius sumažės 15 proc., o per
metus tai padės sutaupyti
daugiau nei 1,5 mln. eurų.
Lietuva beveik dukart viršija Europos Sąjungos (ES)

vidurkį pagal nuteistųjų, tenkančių vienam gyventojui,
skaičių, t. y. 100 tūkst. gyventojų tenka 235 nuteistieji.
Pasak Teisingumo ministerijos, realaus įkalinimo bausmės skiriamos maždaug trečdaliui nuteistųjų, tuo metu,
pavyzdžiui, Vokietijoje, reali
laisvės atėmimo bausmė skiriama maždaug 5 proc. nuteistųjų, Lenkijoje – 9 proc.,
Prancūzijoje – 18 proc. nuteistųjų.
Pataisos numato dažniau
taikyti probaciją, intensyviąją priežiūrą atidedant bausmės vykdymą, skiriant lygtinį paleidimą, taip pat laisvės
atėmimui alternatyvias bausmes: baudą, laisvės apribojimą, baudžiamojo poveikio
priemones.
Intensyviąją priežiūrą bus
galima taikyti ir arešto bausme nuteistiems asmenims.

jimo priemonėmis ir tai prilygs areštui namuose.
Taip pat supaprastintas
lygtinio paleidimo taikymas
gerai besielgiantiems nuteistiesiems – sudaryta galimybė
tokius nuteistuosius paleisti
iš pataisos įstaigos su intensyvia priežiūra, atlikus mažiausiai tris ketvirtadalius
bausmės.
Į bausmių vykdymo procesą numatyta įtraukti nevyriausybines organizacijas,
plačiau naudojant elektroninio stebėjimo priemones,
taikant elgesio pataisos programas, nuteistojo integracijos į visuomenę procesus
pradedant dar iki paleidimo
iš pataisos įstaigos.
Be kita ko, kaip bausmę
numatoma dažniau taikyti
ir kitą priemonę – įmokas į
nukentėjusių asmenų fondą. BNS
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Moldovoje atsistatydino visi Konstitucinio
Teismo nariai

Ragina susiaurinti imuniteto taikymą
Ministras pirmininkas Saulius Skvernelis trečiadienį
paragino susiaurinti teisinės neliečiamybės institutą,
Seimui atsisakius panaikinti parlamentaro Petro
Gražulio imunitetą vadinamojoje „Judex“ byloje. Pasak
jo, parlamentarai turėtų įgauti neliečiamybę tik toms
veikloms, kurios tiesiogiai susijusios su jų darbu.

Moldovos Konstitucinio Teismo visi nariai trečiadienį
paskelbė atsistatydinantys, šalį sukrėtus giliai politinei
krizei. Anksčiau šalies Konstitucinis Teismas priėmė virtinę
ginčijamų sprendimų, iš dalies nulėmusių Moldovoje
dvivaldystę ir politinę krizę.

PAGD valdybos viršininkas: pirmas žingsnis
avarijos Astrave atveju – likti viduje
ATKelta IŠ 1 p.
Pasirengimą atominės elektrinės avarijai trečiadienį aptarė Seimo laikinoji Veiksmų koordinavimo grupė dėl
Astravo atominės elektrinės
kartu su Energetikos ir darnios
plėtros komisija.

Skubiai evakuotis
būtų klaida
Anot PAGD atstovo, tik sužinojus apie avariją jokiu būdu nereikėtų skubėti evakuotis, nes užterštumas lauke būtų
didesnis nei viduje.
„Užterštumas nepasiekia
viduje labiau nei lauke, jokiu
būdu nepulti evakuotis, nes
lauke gali būti užteršta labiau“, – sakė Civilinės saugos
valdybos viršininkas.
Anot jo, informacija apie
avariją žmones pasiektų perspėjimo žinutėmis, per žiniasklaidą, būtų įjungtos sirenos.
„Yra trys galimi (pranešimo – BNS) kanalai: kaukia
sirena, atėjo žinutė į telefoną,
pranešama per radiją, televiziją. Jeigu įvyktų kažkokia
nelaimė ir reikėtų pranešti
žmonėms, mes per visas šitas
priemones tuoj pat išplatintume žinutę“, – kalbėjo PAGD
atstovas.
Kaip sakė PAGD atstovas,
jodo preparatus reikėtų naudoti tik tuomet, jei būtų atskira rekomendacija.
„Kalio jodido preparatus
reikėtų vartoti tokiu atveju,
jei yra tokia rekomendacija.
Tokią rekomendaciją mes paskelbtume gavę informaciją iš
Sveikatos apsaugos ministerijos“, – sakė E. Geda.

Jodo preparatai dar
nenupirkti
Sveikatos apsaugos viceministras Algirdas Šešelgis
patvirtino, kad jodo preparatai dar nenupirkti, tačiau iki
Astravo darbo pradžios turėtų
būti išdalinti gyventojams.
„Dabar pateiktas finansavimo klausimas ir artimiausiu metu jis išsispręs, pačių
REKLAMA

tablečių gavimas irgi suplanuotas, tablečių gamintojas
žadėjo mums per tris savaites reikiamą kiekį pristatyti,
tuomet prasidėtų preparato
dalinimas gyventojams“, – po
pasitarimo žurnalistams sakė
A. Šešelgis.
„Mes sužinosime, kada pradedamas vežti kuras į tą gamyklą, mes tikrai suspėsim tai
padaryti, nes iš principo esam
pilnai pasiruošę, paskaičiavę,
kiek suaugusių, vaikų, kokio
amžiaus, ir liktų tik techninis
sunkus darbas surasti tuos
žmones ir atiduoti preparatą“,
– kalbėjo viceministras.
Premjeras Saulius Skvernelis trečiadienį žurnalistams
sakė, kad neradus kito finansavimo šaltinio jodo tabletės
gali būti perkamos iš biudžeto lėšų.
„Būtų galima, jeigu mes
nerasime kitokių finansavimo šaltinių. Šiandien turime
alternatyvas, tai galbūt mums
bus galima panaudoti kitus
finansavimo šaltinius. Bet
šitos priemonės yra būtinos
ir jos bus nupirktos“, – teigė
premjeras.
A. Šešelgis per pasitarimą
Seime pažymėjo, kad jodo
preparatus gyventojams reiktų vartoti ne iškart sužinojus
apie incidentą, o sulaukus
tokios konkrečios rekomendacijos.
„Tai stabiliojo jodo preparatai, įvykus incidentui, gavus
panešimą, žmonės turėtų per
dvi valandas tą preparatą suvartoti, suaugę žmonės – dvi
tabletes, vaikams, kūdikiams
yra skirtingos dozės“, – sakė
A. Šešelgis.
Jodo tablečių bus perkama
už daugiau kaip 900 tūkst.
eurų, tabletės iš pradžių būtų
dalinamos pasienio gyventojams, po to – Vilniuje. Iš viso
ketinama nupirkti 4 mln. vienetų tablečių.

Vilnius evakuojamas
nebus
PAGD Civilinės saugos
valdybos viršininkas E. Ge-

da pažymi, kad avarijos atveju evakuojami gali būti apie
25 tūkst. gyventojų iš Vilniaus ir Švenčionių rajonų,
Vilniaus gyventojai į tą zoną
nepatenka.
„Jei tokia rekomendacija ateitų iš Sveikatos apsaugos ministerijos, būtų evakuojama
30 kilometrų atstumu, bet į tą
atstumą nepatenka Vilnius“,
– žurnalistas sakė E. Geda.
Radiacinės saugos centro
Ekspertizės ir apšvitos stebėsenos departamento direktorius Julius Žiliukas sako, kad
blogiausio scenarijaus atveju radiacinis debesis Lietuvą pasiektų per valandą-pusantros.
„Pagal baisiausio scenarijaus skaičiavimus, jei vėjas
būtų vakarų krypties, didžiausią pavojų mums darantis, galėtų ateiti per valandą-pusantros iki Lietuvos teritorijos“,
– teigė J. Žiliukas.
Pakitusį radiacinį foną, pasako jo, fiksuotų pasienyje
esančios radiacinio monitoringo stotys, radiacinis lygis
matuojamas ir Neries vandenyje pasienyje.
„Jei pagal dvišales sutartis negautume informacijos,
kad kažkas vyksta atominėje
elektrinėje ir gali būti bendroji
avarija, pirmos aptiktų mūsų
pasienio radiacinio monitoringo stotelės. Neries vandenyje ties siena su Baltarusija
irgi yra įdėtas detektorius, jei
būtų išmetimas į vandenį ir tai
atitekėtų iki sienos, ši stotelė
sureaguotų“, – pažymėjo departamento vadovas.
Atominė elektrinė Astrave Baltarusijoje statoma apie
50 kilometrų nuo Vilniaus ir
mažiau nei 30 kilometrų nuo
Lietuvos sienos. Pirmojo jėgainės reaktoriaus paleidimo
data numatyta šiemet rudenį.
Lietuvos vyriausybė sako,
kad jėgainė statoma nesilaikant saugumo ir aplinkosaugos reikalavimų. Baltarusija
tokius priekaištus kategoriškai atmeta.
Milena Andrukaitytė-BNS

Trečiadienio katechezė: krikščionio
gyvenimo būdas
Trečiadienio bendrojoje audiencijoje popiežius Pranciškus tęsė katechezių ciklą apie
Apaštalų darbus. Ankstesnėje
katechezėje jis kalbėjo apie
Šventosios Dvasios atsiuntimą,
Sekmines. Šio trečiadienio katechezėje Šventasis Tėvas aptarė šio atsiuntimo pasekmes.
„Sekminių, galingo Dievo
Dvasios išliejimo ant pirmosios krikščionių bendruomenės, vaisius buvo tas, jog dau-

gybės žmonių širdis pervėrė
linksmasis skelbimas apie išgelbėjimą Kristuje, kerygma,
ir jie laisvai Jį priėmė, atsiversdami, pasikrikštydami Jo
vardu ir, savo ruožtu, gaudami
Šventosios Dvasios dovaną.
Apie tris tūkstančius asmenų
tapo dalimi brolijos, kuri yra
tikinčiųjų „gyvenimo aplinka“
ir bažnytinis evangelizavimo
darbo fermentas. Šių brolių ir
seserų Kristuje tikėjimo įkarštis jų gyvenimą pavertė Dievo
darbo scenarijumi, kuriame per
apaštalus vyko stebuklai ir ženklai. Išskirtinumas tapo įprastumu, kasdienybė tapo gyvojo
Kristaus apsireiškimo erdve“,
– kalbėjo popiežius.
„Evangelistas Lukas mums
tai pasakoja pateikdamas Jeruzalės bažnyčią kaip kiekvienos krikščioniškos bendruomenės paradigmą, kaip ikoną

brolybės, kuri neturi būti nei
idealizuota, nei minimalizuota. Apaštalų darbų pasakojimas
mums leidžia pažvelgti tarp
sienų to namo, kuriame pirmieji krikščionys rinkosi kaip
Dievo šeima, nusiteikę mylėti
brolius ir seseris Kristuje. Galime aiškiai įsivaizduoti jų gyvenimo būdą: „Jie ištvermingai
laikėsi apaštalų mokslo ir bendravimo, duonos laužymo ir
maldų (Apd 2, 42)“. Krikščionys nuolatos klausosi apaštalų
mokymo (didache), praktikuoja aukšto lygio tarpusavio santykius, dalindamiesi dvasiniais
ir materialiniais gėriais, atsimena Viešpatį „laužydami duoną“, kitaip tariant, Eucharistijoje, kalbasi su Dievu maldoje“,
– sakė Šventasis Tėvas.
„Toks yra krikščionio elgesys. Aš pakartosiu: atidžiai
klausosi apaštalinio mokymo.
Antra, praktikuoja aukštus tarpusavio santykius, dalindamiesi dvasiniais ir materialiniais gėriais. Trečia, atsimena
Viešpatį „duonos laužyme“,
Eucharistijoje.
Ketvirta, bendrauja su Dievu maldoje.
Tai keturi gero krikščionio
požymiai“, –
pabrėžė popiežius.
„Skirtingai
nuo žmonių visuomenės, kurioje linkstama siekti savų interesų nepaisant kitų arba net kitų
sąskaita, tikinčiųjų bendruomenė atmeta individualizmą ir
vietoj jo pirmenybę teikia dalijimuisi ir solidarumui. Krikščionio sieloje nėra vietos egoizmui: jei tavo širdis egoistiška,
nesi krikščionis, esi iš pasaulio,
kuris teieško savo naudos, savo
pelno. Lukas sako, jog tikintieji
buvo kartu, buvimas arti vienas
kito ir vienybė yra tikinčiųjų
gyvenimo stilius: būti artimais,
susirūpinusiais vienas kitu, be
apkalbų“, – sakė Pranciškus.
Pasak jo, iš šio pašaukimo dalintis ir būti vieningais kyla ir
kitos krikščioniškos nuostatos:
dosnumas, ligonių lankymas,
pagalba stokojančiam, nuliūdusiųjų guodimas.
Nuoširdus broliškumas
krikščionių bendruomenėje

siejasi su autentišku liturginiu gyvenimu. Lukas pasakoja, jog „jie kasdien sutartinai
rinkdavosi šventykloje, o savo
namuose tai vienur, tai kitur
laužydavo duoną, su džiugia ir
tauria širdimi drauge vaišindavosi, garbindami Dievą, ir buvo visų žmonių mylimi (Apd
2, 46–47)“.
Štai tokiomis sąlygomis
Viešpats augino krikščionių
bendruomenę ir didino jos narių skaičių (Apd 2, 47). Tikinčiųjų ištvermė sandoroje su
Dievu ir su broliais tapo traukos jėga, kuri sužavėjo ir laimėjo daug širdžių. Tai yra principas, kuris galioja kiekvieno laiko tikinčiųjų bendruomenei.
„Melskime Šventosios Dvasios, kad mūsų bendruomenes
padarytų vietomis, kuriose priimamas ir praktikuojamas naujas gyvenimas, solidarumo ir
bendrystės darbai; vietomis,
kuriose liturgija yra susitikimas
su Dievu, tampantis bendryste
su broliais ir seserimis; vietomis, kurios tuo pat metu būtų
atviros durys į dangiškąją Jeruzalę“, – trečiadienio bendrosios audiencijos metu skaitytos
katechezės pabaigoje meldė
Šventasis Tėvas.
VATICAN NEWS

Ir katalikai juokiasi...
Kartą Hitleris nuėjo pas
Dievą ir sako:
– Dieve, aš gera darau, komunistus naikinu, žmonėms
laisvę nešu.
Dievas jo žodžius patvirtino. Tada Hitleris sako:
– Už tą darbą prašau atlyginimo: priimk mano kareivius
į dangų.
Dievas sutriko. Po kiek laiko
Hitleris eina pažiūrėti, kiek jo
kareivių yra danguje. Pamatęs nustemba: jo kareivių tik
dvidešimt. Užsirūstina Hitleris ir sako:
– Ach šitaip, Dieve, tu manęs paklausei.
Bet Dievas jam atsakė:
– Kiek tu per radiją pranešei, kad žuvę, tiek aš priėmiau į dangų.

95,7 Mhz

laikraščio priedas Birštono
savivaldybės gyventojams
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Lietuvai gresia hidrologinė sausra

Premjeras ragina kuo greičiau uždaryti
Lukiškių kalėjimą

Lietuvai gresia hidrologinė sausra, skelbia
Hidrometeorologijos tarnyba. Antradienio
duomenimis, hidrologinė sausra buvo užfiksuota
24-iose iš 48-uonių vandens matavimo stočių. Jose
šiuo metu vandens lygis yra žemesnis už žemiausią
vidutinį daugiametį vandens lygį.

SKAITYKITE 8 p.

Ministras pirmininkas Saulius Skvernelis paragino kuo
greičiau uždaryti Lukiškių kalėjimą sostinės centre.
Jis tvirtino, kad išaugsiančiomis sąnaudomis ir darbo
krūviu besiskundžiantys vidaus reikalų sistemos
pareigūnai ir prokurorai turės dirbti racionaliau.

SKAITYKITE 9 p.

SKAITYKITE 10 p.

SKAITYKITE 10 p.
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laikraščio „NAUJASIS GĖLUPIS“ priedas Birštono savivaldybės gyventojams

Sutartis su UAB „Sanatorija Vytautas“ kol
kas nenutraukta
Laima

DUOBLIENĖ
Birželio 21 d. vykusiame
Birštono savivaldybės
tarybos posėdyje buvo
numatyta apsvarstyti 29
klausimus. Buvo priimti
28 sprendimai, vieno
klausimo svarstymas
atidėtas. Tarybos nariams
ypač daug klausimų
kilo dėl sutarties su UAB
„Sanatorija Vytautas“.

Posėdyje dalyvavo 12 Tarybos narių. Dėl pateisinamų
priežasčių nedalyvavo K. Justinavičienė, J. Šeržentienė, A.
Šeržentas.

Apdovanoti
Kulinarinio konkurso
nugalėtojai
Posėdžio pradžioje Birštono savivaldybės merė Nijolė
Dirginčienė įteikė apdovanojimus „Birštono kulinarinio konkurso 2019“ nugalėtojams. Konkursas jau trečią
kartą rengiamas artėjant vaREKLAMA

saros sezonui, norint išrinkti
geriausius maitinimo įstaigų
patiekalus ir jų pagrindu sukurti „Birštono kulinarinį žemėlapį“.
Šiais metais konkursui pateikus patiekalus vertino ne
profesionali komisija, o patys
kavinių ir restoranų lankytojai. Už patiekalus maitinimo
įstaigų lankytojai balsavo internetu. Balsavime dalyvavo
ne tik lietuviai, bet ir kurorto
svečiai iš užsienio šalių – Airijos, Italijos, Vokietijos, Švedijos, JAV, Jungtinių Arabų
Emyratų, Tailando.
Absoliučiu konkurso nugalėtoju tapo restorano „Old
Town Grill“ patiekalas „Brandinta jautienos išpjova“, surinkęs 53 proc. balsų. Antrąją
vietą užėmė to paties restorano desertas „Dekonstruotas tiramisu“ (43 proc. balsų). Trečiąja vieta pasidalijo du patiekalai, surinkę panašų balsų
skaičių – restorano „Moon“
ėrienos kepsnys (23 proc. balsų) ir „Royal SPA Residence“
šamas (22 proc. balsų).

Pritarta veiklos
ataskaitoms

BĮ Birštono miesto tvarkymo tarnybos ir UAB „Birštono šiluma“ 2018 m. veiklos
ataskaitos buvo išanalizuotos
komitetų posėdžiuose. Tarybos posėdžio metu jų vadovai
trumpai supažindino su problemomis. Pasak BĮ Birštono miesto tvarkymo tarnybos
vadovo A. Kederio, jų darbą
mato ir vertina visi, o darbų
jie atlieka tiek, kiek Taryba
paskiria pinigų. Didžiausia
problema – personalas: dabartiniai darbuotojai sensta,
o jaunimas nenori ateiti dirbti,
nes ir atlyginimas netenkina,
ir darbo sąlygos nelengvos,
juk reikia dirbti lauke.
UAB „Birštono šiluma“
direktoriaus Gintaro Versecko teigimu, dažniausiai jiems
užduodamas klausimas – kodėl įmonė dirba nuostolingai.
Jie negauna pelno dėl to, kad
VKEKK nustatė mažesnę
kainą, nei įmonė norėtų, todėl
negaunama apie 200 tūkst. eurų pajamų. Yra ir skolininkų.
Didžiausia bėda – socialinių
būstų gyventojai. Pavyzdžiui,

penkių socialinių būstų gyventojai yra skolingi per 40
tūkst. eurų, o skolas iš jų išieškoti labai sunku.

Patvirtinti nauji
žemės ūkio rėmimo
nuostatai
Buvo pakeista materialiojo
turto panaudos sutartis – VšĮ
Birštono PSPC pagal 2016 m.
spalio 31 d. panaudos sutartį
naudojosi medicinos punkto
patalpomis Birštono viensėdyje, administraciniame pastate. Šiuo metu šiomis patalpomis įstaiga nesinaudoja ir
ateityje neplanuoja ten vykdyti veiklos, todėl patalpos iš
sąrašo buvo išbrauktos.
Buvo patvirtinti naujos redakcijos Birštono savivaldybės žemės ūkio rėmimo fondo
nuostatai, kuriuose nurodoma, kad fondas skirtas remti
ne tik kaimo turizmo veiklą,
bet visas alternatyvias veiklas, kad parama gali naudotis ne tik ūkininkai, bet ir visi
žemės ūkio veiklos subjektai, o pagrindiniu prioritetu
nurodomas smulkiųjų ir vidutinių ūkių kūrimosi skatiNUKelta Į 8 p. 
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Pėsčiųjų ir dviratininkų srautai
Birštone didėja čiaus miško lankytojų. Per
Birštono kurortą kasmet
aplanko vis daugiau
lankytojų, tačiau tiksliau
jų suskaičiuoti nebuvo
galimybių, kadangi
kurortą aplanko nemažai
vienos dienos lankytojų.

Taip pat nebuvo duomenų, kiek lankytojų bei vietos
gyventojų naudojasi įrengtais pėsčiųjų ir dviračių takais. Bendradarbiaujant su
partneriais iš Lenkijos Elko
apskrities administracijos
ir Lenkijos Elko apskrities
valstybinės miškų urėdijos,
Birštono savivaldybės administracija pradėjo įgyvendinti bendrą projektą „Žaliųjų“
ir „mėlynųjų“ kelių jungtys
gamtos paveldo teritorijose“
ir įdiegė lankytojų apskaitos prietaisą šalia dviračių ir
pėsčiųjų tako. Pirmieji duomenys nustebino – per ilgąjį Joninių savaitgalį dviračių
ir pėsčiųjų taku iš viso pasinaudojo virš 800 dviračiais
ar paspirtukais važiuojančių
ir virš 1900 pėsčiųjų Žvėrin-

vieną ilgojo savaitgalio dieną
Žvėrinčiaus miškas sulaukė
vidutiniškai 200 dviratininkų ir 580 pėsčiųjų lankytojų.
Šio projekto įgyvendinimas
truks iki 2020 metų pabaigos
ir leis Birštone įdiegti dar keletą ekologiškų bei inovatyvių
sprendimų – saulės energija
veikiančiais šviestuvais apšviesti dviračių-pėsčiųjų taką
iki Škėvonių kaimo, įrengti
keletą mobilių įrenginių įkrovimo stotelių. Dviratininkų ir
pėsčiųjų patogumui bus rekonstruota Žvėrinčiaus miško pėsčiųjų-dviračių tako 1
km ilgio atkarpa, ramaus atokvėpio mėgėjams bus įrengti
suoliukai – gultai vaizdingose
kurorto vietose, pramoginei
laivybai skirtos penkios pontoninės prieplaukos Nemune
Birštono miesto teritorijoje.
2021 metais Birštono kurortas lankytojus pasitiks atsinaujinęs ir dar draugiškesnis
ekologiškam poilsiui.
Birštono savivaldybės
informacija 
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Vandens kelių direkcija: sausra keičia upių
vagas, artėjama prie stichinės nelaimės

Vokietijos „Loewe“ bankrutavo, neatlaikiusi
Azijos konkurentų spaudimo

Lietuvą alinanti sausra artėja prie stichinės nelaimės, o
drastiškai kritęs upių vandens lygis tampa pavojingas
laivybai. Pasak direkcijos, daugumoje seklių vandens kelių
nebeišlaikomi garantiniai gyliai, vietomis intensyvi laivyba
nerekomenduojama.

Viena seniausių Vokietijos įmonių „Loewe“, pastaraisiais
dešimtmečiais gaminusi buitinę elektroniką, tapo
nemoki, neatlaikiusi Azijos konkurentų spaudimo. Beveik
šimtmečio istoriją turinti, Vokietijos Kronacho mieste
įsikūrusi bendrovė priversta sustabdyti veiklą.

Sutartis su UAB „Sanatorija Vytautas“ kol kas nenutraukta
ATKelta IŠ 7 p.
nimas. Naujuose nuostatuose
numatyta, kad bus kompensuojamos ne tik naujos, bet ir
naudotos žemės ūkio technikos ir mechanizmų įsigijimo
išlaidos, bus remiami ne tik
kaimo turizmo veiklą, bet ir
visas alternatyvias žemės ūkio
veiklas vykdantys asmenys,
kurie bus įregistravę žemės
ūkio valdą. Prašymus pareiškėjai galės teikti raštu, paštu
ar elektroninėmis priemonėmis. Kad daugiau žemdirbių
galėtų pasinaudoti parama,
maksimali paramos suma sumažinta iki 700 eurų ir skiriama įsigijus ne brangesnę
kaip 10 tūkst. eurų žemės ūkio
techniką.
Taryba taip pat patvirtino
Birštono savivaldybės 2019
m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiąją programą.
Pagrindinis programos tikslas
– remti visuomenės sveikatos
priežiūrą, mažinančią gyventojų sergamumą, neįgalumą,
mirštamumą, finansuojant
savivaldybėje įgyvendinamas visuomenės sveikatos
priemones. Penkiolikai programų buvo paskirstyta 11,6
tūkst. eurų.
Taryba pritarė, kad Birštono mieste esančioms gatvėms
būtų suteikti Bokšto alėjos,
Žibuoklių ir Viensėdžio takų
pavadinimai, Geležūnų kaime esančiai gatvei – Laukų
gatvės pavadinimas.
Prienų rajono savivaldybei yra informavusi, kad nuo
rugsėjo 1 d. nebeliks maršrutų Prienai–Puzonys per Birštoną ir Prienai–Siponys per
Birštoną, nes šie maršrutai nebeįtraukti į perkamų paslaugų maršrutų paketą, kadangi
didžioji jų dalis yra Birštono
savivaldybės teritorijoje. Norint toliau teikti gyventojų pavėžėjimo paslaugas, tam tikslui bus sukurti nauji autobusų
maršrutai iš Birštono autobusų stoties. Maršruto Nr.152
Kaunas –Birštonas organizatorius šiuo metu yra Kauno
rajono savivaldybė, kuri pasiūlė šio maršruto organizaviREKLAMA

mą š.m. rugsėjo 30 d. perimti
Birštono savivaldybei.

Priimti sprendimai
dėl „Tulpės“
sanatorijos paslaugų
kainų
Net penki Tarybos sprendimai buvo susiję su VšĮ
„Tulpės“ sanatorijos teikiamų paslaugų kainų, nuolaidų
pakeitimu. Kai kurios kainos
dėl padidėjusio darbo užmokesčio padidėjo, kai kurios
paslaugos nebeteikiamos dėl
jau negaminamų kosmetikos

Tvirtinant Birštono kultūros centro teikiamų paslaugų
kainas diskusijų kilo dėl Kurhauzo salės 1 valandos nuomos kainos. Visi pritarė, kad
koncertams būtų patvirtinta
100 eurų už valandą kaina,
o konferencijoms, seminarams, simpoziumams ir pan.
– 50 eurų.
Pritarta, kad nuo rugsėjo
1 d. bus pakeistas Mokesčio
ir lengvatų už ikimokyklinio
ir priešmokyklinio amžiaus
vaikų išlaikymą Birštono savivaldybės ikimokyklinio ir

kėti kas mėnesį bus mokama
iki 0,6 minimalaus mėnesinio
atlyginimo dydžio išmoka atsiskaitytinai.
Papildyta laikinųjų prekybos ir paslaugų teikimo vietų
Birštono mieste schema. Leista prekiauti „Versmės“ sanatorijos kieme, o penktadieniais – sekmadieniais skvere
priešais savivaldybę veiks sezoninis turgelis.
Be diskusijų Tarybos nariai
pritarė 2019 m. biudžeto pakeitimams.
Kadangi keičiama admi-

„Birštono kulinarinio konkurso 2019“ nugalėtojai ir merė N. Dirginčienė.

priemonių. Visiems sprendimams buvo pritarta.
Patvirtinti dėl pasikeitusių
teisės aktų atnaujinti VšĮ Birštono PSPC įstatai bei valdymo struktūros ir pareigybių
sąrašas.
Į darbo grupę „Sveikatą stiprinantis Kauno regionas“ deleguotas merės pavaduotojas
Vytas Kederys ir savivaldybės
gydytoja Eglė Grinevičienė.
Į Kauno teritorinės ligonių
kasos stebėtojų tarybą deleguotas V. Kederys.

Patvirtintos Birštono
kultūros centro
paslaugų kainos
Šių metų pradžioje LR švietimo ir mokslo ministro įsakymu buvo padidinti įkainiai už
pagrindinės ir pakartotinės sesijų valstybinių ir mokyklinių
brandos egzaminų vykdymą,
mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą
ir apeliacijų nagrinėjimą, todėl pakeitimus turėjo priimti
ir Birštono savivaldybė.

bendrojo ugdymo įstaigose
tvarkos aprašas. To prireikė
padidėjus vaisių, daržovių,
žuvies ir paukštienos kiekiui
vaikų dienos valgiaraštyje
ir išlaidoms, skirtoms vaiko
vienos dienos maitinimui. Per
mėnesį išlaidos už vaiko maitinimą padidės 5–6 eurais.
Nuo rugsėjo 1 d. padidės ir
atlyginimas už Birštono meno
mokykloje teikiamą formalųjį švietimą papildantį ir neformalųjį vaikų bei suaugusiųjų
švietimą. Atlyginimas už visas programas bus padidintas
2 eurais.

Pakeistas Tarybos
veiklos reglamentas,
biudžetas, prekybos
vietų schema
Posėdyje buvo pakeistos
Birštono savivaldybės tarybos veiklos reglamento kai
kurios nuostatos, nes pasikeitė kai kurių skyrių, komitetų
pavadinimai. Nustatyta, kad
Tarybos nariams su jo veikla
susijusioms išlaidoms apmo-

nistracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės paskirtis
bei funkcijos, patvirtintas ir
pakeistas Administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymas. Numatyta,
kad Administracijos direktoriaus pavaduotojas atlieka
šias funkcijas: koordinuoja
ir kontroliuoja Birštono savivaldybės administracijos
Švietimo, kultūros ir sporto,
Socialinės paramos skyrių,
Birštono seniūnijos veiklą bei
Savivaldybės administracijos
vykdomas žemės ūkio ir turto
valdymo funkcijas.
Posėdyje patvirtintas naujas
Renginių organizavimo Birštono savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo
teritorijose tvarkos aprašas.
Jis nustato komercinių ir nekomercinių renginių, nereglamentuojamų Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo
(koncertų, spektaklių, švenčių, mugių, teatralizuotų renginių, meninių ir reklaminių

akcijų, sportinių varžybų ir
žaidimų, pramogų ir atrakcionų parkų, filmavimų ir kitų
viešų renginių), organizavimo
Birštono savivaldybės viešojo
naudojimo teritorijose tvarką.
Nuo šiol renginių aptarimui
nebus sudaroma komisija,
kaip buvo iki šiol, sprendimus
priims koordinatorius.

Naujas tarptautinio
bendradarbiavimo
partneris – Lipik
miesto savivaldybė
Taryba pritarė sudaryti sąlygas vystyti tarpusavio bendradarbiavimą turizmo, sveikatinimo, kultūros, švietimo,
socialinio ir ekonominio bendradarbiavimo srityse bei imtis bendrų veiksmų, įgyvendinant įvairius projektus, tarp
Birštono savivaldybės ir Lipik
miesto savivaldybės (Kroatijos Respublika).
Lipik – kurortinis SPA
miestas Kroatijos Respublikoje, Požegos-Slavonijos apskrityje. Nuo XVIII a. Lipik
garsėja kaip mineralinių vandenų ir šaltinių kurortas. Bendradarbiavimą inicijavo
Kroatijos Respublikos ambasada Lietuvoje ir J. E. Kroatijos
Respublikos ambasadorius Krešimir Kedmenec. Pastaraisiais
metais įgyvendinti
bendri kultūros ir turizmo projektai, surengtos parodos, Kroatijos muzikos atlikėjų koncertai Birštono
kurorte.
Tarybos posėdyje
pritarta ir bendradarbiavimo
sutarties su Vilniaus universitetu pasirašymui.

Daug diskusijų kilo
dėl sutarties su UAB
„Sanatorija Vytautas“
Svarstant klausimą, ar nutraukti Birštono savivaldybės
administracijos ir UAB „Sanatorija Vytautas“ 2016 m.
balandžio 21 d. sudarytą Savivaldybės nuosavybės teise

valdomų dviejų žemės sklypų
nuomos sutartį, kilo daug diskusijų. Sutartį buvo siūloma
nutraukti, nes UAB „Sanatorija Vytautas“ nevykdo prisiimtų įsipareigojimų. Buvo
konstatuota, kad nuomininkas
yra pažeidęs kelias pagrindines sutarties sąlygas: pateikė
netinkamus Sutarties įvykdymo garantus už 100 tūkst.
eurų sumą (turima draudimo
kompanijos informacija, kad
draudimo dokumentai nebuvo
išduoti, t. y. jie suklastoti);iki
2017-05-09 neįsigijo statybos leidimo žemės sklypuose
numatytiems objektams statyti. Dėl šio Sutarties pažeidimo nuo 2017-09-01 skaičiuojami delspinigiai (15,07
Eur / d.). 2019-05-31 buvo
priskaičiuota jau 8 217,46
Eur. delspiniginių. Ši suma
nesumokėta; iki 2018-11-15
nesumokėtas ir žemės nuomos mokestis – 18 840 Eur.
(Dėl šio Sutarties pažeidimo
iki 2019-05-31 priskaičiuoti
delspinigiai – 2 968,79 Eur.
Šios sumos nesumokėtos; iki
2019-05-09 į infrastruktūros
objektų statybą neinvestavo
1 mln. Eur – skaičiuojami

N. Pranckus

delspinigiai už laikotarpį nuo
2019-05-10 iki 2019-05-31
– 17 600,00 Eur (0,08 proc.
nuo neinvestuotos sumos už
kiekvieną uždelstą dieną). Ši
suma nesumokėta.
Iš viso UAB „Sanatorija
Vytautas“ yra nesumokėjusi
daugiau nei 44 tūkst. mokesčių ir delspinigių. Pagal Sutartį numatyta, jog Sutartį nutraukiant dėl kitos šalies kaltės
kaltoji šalis (UAB „Sanatorija
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Vytautas“) sumoka kitai šaliai
(Birštono savivaldybei) 200
tūkst. eurų baudą.
Tarybos posėdyje dalyvavęs UAB „Sanatorija Vytautas“ atstovas Norbertas Pranckus teisinosi, kad antrojo korpuso statybos tęsiamos, bet
darbai vėluoja, jie negali pradėti statyti viso komplekso,
nes nepakoreguotas Birštono
savivaldybės bendrasis planas. Todėl ir negali vykdyti
visų įsipareigojimų, tačiau jau
investavo apie 100 tūkst. eurų,
pritraukė ES lėšų. Jis prašė,
kad mokėjimai būtų atidėti,
nes sumokėjus skolas, pastatas bus atidarytas ne lapkritį,
bet sausį.
Nors šio klausimo svarstymas iš posėdžio pradžios buvo nukeltas į pabaigą, net buvo pasiūlyta patiems žemės
nuomotojams paprašyti Tarybos nutraukti nuomos sutartį
ir taip išvengti 200 tūkst. eurų baudos, į mestą „gelbėjimo
ratą“ UAB „Sanatorija Vytautas“ atstovas neįsikibo.
Tarybos nariams kilo daug
klausimų. V. Jokimas N.
Pranckaus elgesį pavadino
nepagarbiu Tarybai, jei jis
per porą valandų sugebėjo
prašymą tik telefone parašyti, o prašymą atidėti mokėjimą įteikė Tarybos posėdžio
išvakarėse.
J. Aleksandravičius investuotojų atstovo klausė, ar, atidėjus mokėjimą, tolesni darbai vyks sklandžiai. Tarybos
narys taip pat stebėjosi savivaldybės specialistų neapsižiūrėjimu, jei įmonei, turinčiai
5 tūkst. eurų įstatinį kapitalą, buvo leista vykdyti statybos darbus už 24 mln. eurų.
N. Pranckus paaiškino, kad

REKLAMA

Graikijos dvasininkai mėgins palaiminimu
apginti mišką nuo kinivarpų

„Lietuvos energija“ darbuotojų renginiui
išleis daugiau nei geležinkeliai ar „Maxima“

Šiaurės Graikijoje Dievo Motinos Ėmimo į Dangų bažnyčia
paskelbė suteikianti palaiminimą vienam miškui, neseniai
apniktam kinivarpų.„Mūsų Bažnyčia visuomet naudojo
savo ginklus – maldas ir palaiminimus – net ir gaivalinių
nelaimių atveju“, – sakoma pranešime.

Valstybės valdoma energetikos grupė „Lietuvos energija“
naujo prekės ženklo „Ignitis“ pristatymui darbuotojams
planuoja išleisti iki 242 tūkst. eurų (su PVM). Grupės
išlaidos šiam tikslui yra 2,5 karto didesnės nei „Lietuvos
geležinkeliuose“ ir trečdaliu didesnės nei „Maximoje“.

tuomet už UAB „Sanatorija
Vytautas“ garantavo bendrovė, turinti 3 mln. eurų įstatinį
kapitalą.
Po ilgų diskusijų, vicemerui
V.Kederiui pasiūlius, Tarybos
nariai priėmė sprendimą sutarties nutraukimą svarstyti
rugpjūčio mėnesio Tarybos
posėdyje. Iki rugpjūčio 1 d.
UAB „Sanatorija Vytautas“
turi sumokėti visas skolas ir
delspinigius bei kitus mokesčius, pateikti sutarties vykdymo garantą. Jei šie reikalavimai nebus įgyvendinti, sutartis bus nutraukta Savivaldybės iniciatyva ir nuomotojui
teks sumokėti ne tik skolas,
bet ir baudą.

Pažintis su Afrikos žemyno žmonėmis ir kultūra

Spaudos
konferencijoje
daugiausia dėmesio
Stasė
ASIPAVIČIENĖ
– sutarčiai su UAB
„Sanatorija Vytautas“ Birštone įsibėgėja visų
Po Tarybos posėdžio vykusioje spaudos konferencijoje
daugiausia buvo kalbama apie
galimą sutarties su UAB „Sanatorija Vytautas“ nutraukimą
arba pratęsimą. Šios įmonės
prisiimtų įsipareigojimų vykdymas pradėjo strigti 2018 m.
pavasarį.
Pasak Administracijos direktorės Jovitos Tirvienės, su
įmone vyko daug susirašinėjimų, diskusijų ir susitikimų,
tačiau konkrečių atsakymų
negauta, vienintelis jų motyvas – nepakoreguotas Bendrasis planas. O tai, J. Tirvienės teigimu, nėra kliūtis
statyboms.
Merė N. Dirginčienė sakė,
jog viliasi, kad įmonė sumokės skolas ir tęs pradėtus darbus, nes projektas šaunus ir
patrauklus kurortui.

laukiami ir gausiai lankomi
renginiai „Po žvaigždėtu
vasaros dangum.
Literatūriniai vakarai
Birštone 2019“.

Birželio 20-osios vakarą beveik pilnutėlėje kurhauzo salėje birštoniečiai pasitiko Viktoriją Prėskienytę-Diawarą, vakarų Afrikos valstybėje Malyje
išgyvenusią per 30 metų ir sudėtingomis gyvenimo sąlygomis sugebėjusią įskiepyti savo
vaikams lietuvybę.

Pažintis su Maliu
– mažai žinome vieni
apie kitus
Kartu su Viktorija atvyko
ir Lietuvos rašytojų sąjungos
vyr. redaktorius ir vertėjas Saulius Repečka, kuris ir redagavo
pereitais metais išleistą knygą
„Bėgimas į nežinią: afrikietiški
apsakymai“.
Nors buvo pranešta, kad bus
pristatoma knyga, redaktorius
S. Repečka pakoregavo, kad
tai bus tiesiog pokalbis su daugelį metų kitokiame pasaulyje
gyvenusia Viktorija, pasakojimas šiek tiek apie knygą, šiek
tiek apie save, savo patirtis. Tai
– vakaras, skirtas pažinčiai su
tolimuoju ir egzotiškuoju Maliu. Mes apie jį tiek pat mažai žinome, kiek ir maliečiai
apie mus.
S. Repečka sakė, kad ši kny-

ga atskleidžia ne tik mūsų požiūrį į maliečius, bet ir jų požiūrį į mus, europiečius. Dar
pridūrė, kad autorė yra parašiusi dar viena knygą, kuri irgi
netrukus bus pristatoma visuomenei. Pasak S. Repečkos, kūrinių apie afrikiečių gyvenimą
yra labai mažai. Tai – egzotika
ir daug afrikiečių gyvenimo
momentų mums nesuprantami. O naujoji V. Diawaros
knyga bus ir apie sovietmetį,
ir apie pokarį, ir apie laikotarpį prieš išvažiuojant į Afriką.
Nors iš savo tėvynės Viktorija išvyko labai jauna, ta praeitis prieš išvažiuojant „užsikonservavo“, tad ir požiūris
žvelgiant iš laiko atstumo bus
visai kitoks. „Bus įdomu“,
– sakė S. Repečka, primindamas, kad autorė rašo dar ir savo biografiją.
Prieš pradedant pokalbį,
muzikinį foną suteikė perkusijų studija „Afrikos būgnai“
ir jos įkūrėjas Gediminas Mačiulskis.

Gyvenimas kitame
pasaulyje
Pokalbio pradžioje Viktorija
pabrėžė, kad jos „ toks charakteris, kad aš nieko nebijojau“.
Tai ir buvo raktinė frazė, parodanti moters tvirtybę.
V. Diawara su savo vyru susipažino ir susituokė mokydamasi Maskvos M. Gorkio institute. Tik tarybinė valdžia iš
karto jaunos moters neišleido
pas vyrą, nors ji ir buvo oficialiai ištekėjusi už maliečio, vieno žymiausių V. Afrikos poeto

Gauso Diawaros. Teko įveikti
daugybę kliūčių, kol pagaliau
1979 metais gavo leidimą išvykti į Malį.
„Nuvažiavusi į tolimą ir svetimą šalį supratau, kad patekau
visai į kitą, man nepažįstamą
pasaulį. Maliečiai labai pasikeičia bendraudami su europiečiais. Ten nėra meilės, ten
viskas daroma iš išskaičiavimo, susitarimo pagrindu. Apie
savo tėvus vaikas sužino tik
būdamas ne jaunesnis kaip 7
metų, jį augina paprastai dėdės ir tetos, vaikas tėvams nepriklauso, priklauso giminės
klanui, bendruomenei, dėl to
ten nėra paliktų vaikų, nėra
našlaičių. Ten kiekviena etninė
grupė turi savo tradicijas, pavyzdžiui, pagal vienos genties
tradicijas vaikas yra atiduodamas tetai, pagal kitas tradicijas
– antrajai vyro žmonai. Reikia
susigaudyti tose etninėse situacijose. Apie daug ką gali sužinoti tik ten gyvendamas ir bendraudamas su žmonėmis, plika
akimi iš karto to nepamatysi.
Taigi teko mokytis gyventi iš
naujo“, – pasakojo viešnia.
Tačiau Malyje tėvai yra labai gerbiami. Vaikai, net ir
patys sulaukę jau brandaus
amžiaus, besąlygiškai klauso
tėvų. Viktorija sako, kad tik
ilgiau pagyvenusi išsiaiškino,
jog bijoma tėvų prakeikimo.
Pasakodama apie savo patirtis Malyje, Viktorija pabrėžė,
kad šioje šalyje gyvena daug
skirtingų žmonių grupių, kad
žmonės susiskirstę į kastas,
kalba keliomis kalbomis. Ma-

lyje gyvena daug prancūzių,
ištekėjusių už maliečių. Be
to, kai Malis buvo prancūzų
kolonija, daug prancūzų vyrų yra susilaukę vaikų su malietėmis.

Europietės laikomos
kvailomis
Mums, krikščionims, nepriimtina, kad vyras turėtų kelias
žmonas. Malyje vyras gali turėti keturias žmonas, tai leidžia
musulmonų religija. Moterys,
kurios dirba, atideda uždirbtus
pinigus sau, o šeimą išlaiko vyras. Jeigu šeimoje suserga vaikas, moteris laukia, kol vyras
juo pasirūpins.
Pasak Viktorijos, Malyje egzistuoja rašyti ir nerašyti įstatymai. Laikai keičiasi, bet lėtai,
nes moterys ten labai konservatyvios, jos pačios nenori pokyčių. Jos mano, kad baltaodės
yra kvailos, nes nori būti vienintelės savo vyrų žmonos. Jos
mano, kad daug naudingiau,
kai vyras turi kelias žmonas:
dvi dienas vyrui skiria viena,
dvi dienas – kita, o visą likusį
laiką žmona yra laisva ir gali
daryti ką nori.
Nors moterys dažnai tampa
gyvenimo aplinkybių aukomis, tačiau pačios nėra nei silpnos, nei kvailos – jos trokšta
išsilavinimo, mokosi manipuliuoti, kaip šiek tiek pergudrauti vyrus, o atvykėlės, nepriklausydamos jokiems šeimų
klanams, geba net ir labai gudriai suktis šioje šalyje.
NUKelta Į 10 p. 
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Į Karaliaučiaus sritį bus galima gauti
nemokamą el. vizą

Policininkais apsimetę sukčiai iš šveicarės
pavogė 3,3 mln. eurų

Rusija oficialiai informavo Lietuvą, kad nuo liepos pirmos
dienos lietuviai kelionėms į Karaliaučiaus sritį galės gauti
nemokamą elektroninę vizą. „Lietuvos piliečiai vykdami į
Kaliningrado sritį turizmo, verslo ar humanitariniais tikslais
galės gauti nemokamą elektroninę vizą“.

Policijos pareigūnais apsimetę sukčiai iš vienos šveicarės
išviliojo 3,6 mln. Šveicarijos frankų (3,3 mln. eurų).
Moteriai buvo pasakyta, kad jos banko darbuotojai
ketina ją apiplėšti ir jai reikia pervesti savo pinigus į naują
sąskaitą, kad santaupų esą nepavogtų jos pačios bankas.

Pažintis su Afrikos žemyno
žmonėmis ir kultūra
ATKelta IŠ 9 p.

Laikėsi savo pozicijų
V. Diawara gyveno Malio
sostinėje Bamake, buvo mūsų šalies garbės konsulė. Nuo
pat atvykimo į Malį ji su vyro
pagalba pradėjo statyti spektaklius, ruošė aktorius. Viktorijos
vyras studijavo režisūrą, tad jo
pagalba labai pravertė.
„Man reikėjo visko mokytis
iš naujo. Norėdamas pastatyti
spektaklį Malyje negali jo statyti tokio, koks parašytas, turi
pritaikyti, kad maltiečiai suprastų. Man tam prireikė penkerių metų“, – šypsodamasi
pasakojo moteris.

Beje, Viktorija buvo iš tų
moterų, kuri niekam ir niekur nenusileido, tvirtai laikėsi
savo pozicijų. Tad vyras apie
keturias legalias žmonas, ko
gero, ir nesvajojo. Tuo tarpu,
kai maliečių moterys rūpinosi
buitimi, vaikais, Viktorijos vyras, užsidangstęs langus, padėdavo žmonai.
Vakaro metu V. Prėskienytė-Diawara gyvai ir atvirai pasakojo patirtus nutikimus, atskleidė maliečių vertybes, kultūrą, santykius ir kitokį požiūrį
į kasdienes situacijas.
Paklausta, ar šioje knygoje „Bėgimas į nežinią: afrikietiški apsakymai“ yra daug
asmeninės patirties, Viktorija
sakė, kad aprašyti nutikimai
nėra autobiografiniai. Be to,
atsakydama į s klausimus apie
gyvenimą Afrikos šalyje, vakaro viešnia pateikė nemažai
gyvenimo Malyje subtilybių,
paslapčių ir įdomybių, kurių
nėra šioje knygoje.
Įdomu tai, kad V. Prėskienytė-Diawara Malyje nieko nera-

šė, tik mokėsi ir stebėjo gyvenimą, o pradėjo rašyti grįžusi
į Lietuvą. Beje, Lietuvoje vėl
tenka mokytis gyventi
iš naujo, nes Lietuva irgi ne ta, kuri buvo prieš
kelis dešimtmečius.
Viktorija pasakojo,
kaip stengėsi savo vyresniąją dukrą ir sūnų
išsiųsti mokytis į Vokietiją, kad vaikai galėtų gyventi
normalų gyvenimą.

Pamažu laisvėja ir
Malio gyventojai
V. Prėskienytė-Diawara pripažino, kad ir Malyje viskas po
truputį keičiasi, tik labai lėtai,
nes tam trukdo įsisenėjusios
tradicijos. Pavyzdžiui, išsimokslinimą gavęs vyras negali
dirbti mokslinio darbo, nes pagal tradiciją vyriausiasis sūnus
privalo išlaikyti šeimą, kadangi į jį buvo daugiausiai investuojama. Tad grįžus į Malį jam
nėra kada galvoti apie mokslinę, švietėjišką veiklą, nes reikia išlaikyti tėvus bei mažesnius brolius, seseris. Ir tai šventas reikalas. Visgi ir Afrikoje
pamažu žmonės laisvėja.
Daugelis panoro įsigyti knygą „Bėgimas į nežinią: afrikietiški apsakymai“ su autorės
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autografu ir užduoti vieną ar
kitą dominantį klausimą. Juk
ne taip dažnai sutinki žmogų,
savo akimis mačiusį kitokį pasaulį, jame gyvenusį ir neprapuolusį...

G. Mačiulskis pasakojo apie
Afrikoje paplitusius būgnus
ir jų muziką bei ritmus. Šiuo
metu jie groja keturiese: Gediminas, Ieva, Goda ir Dima,
o renginio metu atliko Malio
melodijas iš vestuvinio repertuaro. Tad vakaro dalyviams
beliko džiaugtis ir gėrėtis ritmiška muzika ir šokėjos temperamentu.
Projektas ,,Po žvaigždėtu
vasaros dangum. Literatūriniai
vakarai Birštone 2019 m.”, kurį remia Lietuvos kultūros taryba, LR kultūros ministerija ir
Birštono savivaldybė, tęsiasi.
Kitas susitikimas su gerbėjais
vėl vyks Birštono kurhauze. Šį
kartą svečiuosis aktorė Virginija Kochanskytė, pianistė Edita Zizaitė ir dainininkė Giedrė
Zeicaitė, kurios pristatys teatrinę-muzikinę impresiją „Lietuviškų romansų vainikas“.

Vaistininkė pataria: kaip padėti
odai po nudegimų saulėje

Įdegis gali ne tik gražiai
atrodyti, bet ir tapti
skausmingu. Ypač, jei
prieš saulę praleista
nepaskaičiuotai daug
laiko.

Nors pasak vaistinių tinklo
„Camelia“ vaistininkės Kristinos Zacharevič daugelis ne
kartą girdėjo, kaip svarbu
naudoti kremą nuo saulės –
nudegimų ir toliau pasitaiko.
Tad kaip pasirūpinti oda po
„nesėkmingo“ deginimosi?

Saulė veikia net ir
nesideginant
Net ir specialiai nesideginant, mūsų odą saulė veikia
taip pat. Ir visai nesvarbu, ar
pjaunama žolė, ar plaukiojama laivu – būnant lauke, nudegimų rizika išlieka. Neapsaugojus odos, pasak pašnekovės, ne tik teks likusį sezoną ilgai „taisyti“ įdegio klaidas, bet ir susidurti su galimo
nudegimo pasekmėmis.
„Dažnai galvojama, kad
jeigu specialiai nesideginu,
tuomet kremas su apsauginiais SPF filtrais nuo saulės
nėra būtinas. Tokias mintis
reikėtų vyti į šalį, nes saulės
spinduliai odą veikia net ir
pro debesis. Užsiimant įvairia veikla lauke, kad ir apniukusią dieną, galima patirti
odos nudegimą. Ypač turintiems jautresnę odą“, – apie
galimus atvejus pasakoja K.
Zacharevič.

Keliolikos minučių
saulėje taisyklė
Saugoti odą nuo saulės
spindulių reikia net ir tuomet,
jeigu paplūdimyje gulima po
skėčiu. Spinduliai atsispindi
nuo smėlio ir tokiu būdu taip
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pat veikia odą. Poilsiaujant
reikėtų vengti miegojimo po
tiesioginiais saulės spinduliais. O pastebėjus jau užmigusį žmogų – jį įspėti apie
grėsmę.
„Nudegimai nuo saulės yra
pavojingi ir tuo, kad jie pasireiškia su laiku. Galbūt, jums
būtų jis ir negrėsęs, bet kadangi rezultatas dažniausiai
pajuntamas praėjus laiko tarpui – jūs toliau tęsėte deginimąsi. Ir tik dienos pabaigoje
pradedamas justi odos sujautrėjimas, o kitais atvejais ir
rimtas nudegimas.
Deginantis be apsauginio
kremo reikėtų vadovautis ir
keliolikos minučių buvimo
saulėje taisykle: kas penkiolika–dvidešimt minučių daryti „pertrauką“. Tokiu būdu
kontroliuosite saulės kiekį,
apsaugosite kūną nuo perkaitimo ir nudegimo“, – valdyti
deginimosi laiką rekomenduoja vaistininkė.

Kaip įvertinti
nudegimo laipsnį
Patyrus nudegimą saulėje, vaistininkė rekomenduoja
neskubėti vadovautis visais
girdėtais liaudies patarimais
ir pirmiausia teisingai įvertinti
odos būklę. Geriausiai nudegimo laipsnį patikrinti padės
paspaudimas pirštu: spustelėjus vietą, reikėtų vertinti
skausmo lygį, spalvos kaitą
ir plotą.
„Atsižvelgiant į tai, kokio
daugmaž laipsnio nudegimas
pasireiškia, pagal tai ir reikėtų
imtis atitinkamų priemonių.
Jeigu rimtą nudegimą tiesiog
vėsinsite, galite tik pabloginti situaciją.
Nors daugumą nudegimų,
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net ir pasirodžius pūslelėms,
galima gydyti namuose. Bet
jeigu jos užima apie 20 procentų kūno odos – reikėtų
nedelsiant pasirodyti specialistams“, – būklės įvertinimo
svarbą pažymi pašnekovė.

Patarimai nudegus
Pajutus odos kaitimą, perdėtą paraudimą, skausmą, ar
išvydus pūsleles, jų liesti nereikėtų, o pirmuosius simptomus rekomenduojama malšinti drėkinančiomis ir vėsinančiomis priemonėmis. Tam
tiks priemonės su alijošiumi,
žaliosios arbatos nuoviras
ar priemonės su pantenoliu.
Svarbiausia vengti ledo ir kūną vėsinti tolygiai, o ne tekančiu vandeniu.
„Nepatartina stovėti po tekančiu vandeniu, geriau kūną
vėsinti tolygiai šaltoje vonioje. Taip pat vėsinkitės iš vidaus ir gerkite daug vandens.
Venkite riebių tepalų, kurie
gali neleisti karščiui prasiskverbti pro odą. Naudokite
losjonus, nes odai nudegus
labai trūksta drėgmės.
Atkreipkite dėmesį į saulės nudegimą malšinančių
produktų sudėtį. Venkite tokių, kuriuose rasite lidokaino ar benzokaino. Nors jos
veiksmingos, bet gali sukelti
dirginimą ir alergines reakcijas. Nestipriems nudegimams malšinti galima naudoti medetkų tinktūrą, žalios
arbatos ar ramunėlių nuovirų
kompresus, dėl savo antioksidacinių ir laisvųjų radikalų
savybių tai turėtų padėti sumažinti skausmus ir pagerinti odos būklę“, – nudegimus
mažinančias priemones vardina K. Zacharevič. 
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NO PUSRYČIAI Tomas ir Dže- kelias 4/10s. 08:30 Sandėlių 06:20 Linksmieji Tomas ir Džeris
ris. Stebuklingas žiedas 10:10 karai 4/10s. 09:00 Nuo amato (7) 06:45 Įspūdingasis ŽmogusKalėdų senelio slaptoji tarnyba iki verslo 5/6s. 09:30 Statybų voras (14) 07:10 “Nickelodeon”
12:00 Gepardas, vardu Duma gidas 5/43s. 10:00 Įspūdingiau- valanda. Sveiki atvykę į “Veiną”
14:00 Stebuklinga programėlė sios atostogų vietos 1/4s. 10:30 (19) 07:35 Kung Fu Panda (23)
15:50 Prarastasis 18:30 Žinios Juokingiausi Amerikos namų 08:05 Riterių princesė Nela (4)
19:20 Sportas 19:27 Orai 19:30 vaizdeliai 26/24s. 11:00 Žygis 08:35 Tomo ir Džerio pasakos (9)
SUPERKINAS Drakono užkei- palei Nilą 1/2s. 12:00 Candy 09:05 Ogis ir tarakonai (60,61,59)
kimas 21:10 Tami 23:00 Sau- Crush 1/102s. 13:00 Žygis palei 09:35 KINO PUSRYČIAI Drakono
lėlydis. Brėkštantis vėjas 00:40 Nilą 1/3s. 14:00 Išlikimas 25/3s. perlo paslaptis 11:20 Jau atvaNeįmanoma misija. Šmėklos 15:00 Ledo kelias 11/1s. 16:00 žiavom? 13:10 Vėl septyniolikos
15:10 Rizikingos lenktynės 17:20
protokolas
Iš peties 7/8s. 17:00 Sandėlių Teleloto 18:30 Žinios 19:20 Sporkarai 4/11,12s. 18:00 Blogas tas 19:27 Orai 19:30 Tronas. PaTV3
05:20 Juokingiausi Amerikos na- policininkas 1/6s. 19:00 Praga- likimas 21:50 PREMJERA Aukšmų vaizdeliai 26/28s. 06:15 Tele- ro kelias 4/11s. 20:00 Miestas ar tesnis lygis 23:25 Penktadienis
vitrina 3 06:30 Ilgo plauko istorija kaimas 1/2s. 21:00 Žinios 180 tinkle 01:05 Tami
1/18s. 07:00 Keršytojų komanda 21:50 Orai 180 21:55 Sportas 1
TV3
1/38s. 07:30 Aladinas 1/176s. 22:00 Kingsman. Slaptoji tarnyba
06:15
Televitrina
3 06:30 Ilgo plau00:40
Policininko
istorija
2
02:45
08:00 Ilgo plauko istorija 1/19s.
ko
istorija
1/19s.
07:00 Keršytojų
Bukas
ir
bukesnis
2
04:35
Dainų
08:30 Kempiniukas Plačiakelnis
komanda 1/39s. 07:30 Aladinas
1/158s. 09:00 Simpsonai 12/1s. dvikova 3/22s.
1/177s. 08:00 Ilgo plauko istorija
09:30 Skaniai ir paprastai 2/9s.
1/20s. 08:30 Kempiniukas Pla10:00 Maisto kelias 1 10:30 Bibliotekininkai 3/3s. 11:30 Nykštukas 06:00 Lietuvos Respublikos čiakelnis 1/159s. 09:00 SimpsoNosis 13:05 Nematoma sesuo himnas 06:05 Duokim garo! nai 12/2s. 09:30 Ūkio šefas 1/5s.
14:45 Nėra ką prarasti 16:45 07:30 Misija: Vilnija 08:00 Gim- 10:00 Keliauk išmaniai 1/1s.
Ekstrasensų mūšis 19/12s. 18:30 toji žemė 08:30 ARTS21 09:00 10:30 Bibliotekininkai 3/4s. 11:30
TV3 žinios 180 19:17 TV3 spor- Romas, Tomas ir Josifas 10:00 Sindbadas. Septynių audrų piratas 1 19:22 TV3 orai 180 19:25 Į sveikatą! 10:30 Už kadro 11:00 tai 13:00 Daktaras Dolitlis 4. PreEurojackpot 26 19:30 Narnijos Pradėk nuo savęs 11:30 Pa- zidento šuo 14:45 Sosto įpėdinis
kronikos. Princas Kaspijanas saulio šiuolaikinės penkiakovės 16:45 Paauglės dvasia 18:30 TV3
22:30 Geležinis žmogus 3 01:00 taurės finalas. Vyrai. Tiesioginė žinios 181 19:22 TV3 sportas 1
Pi gyvenimas 03:10 Devyni jar- transliacija iš Tokijo 12:35 Mo- 19:27 TV3 orai 181 19:30 Keliodai 04:55 Gyvenimo išdaigos destas Paulauskas. Krepšinio nė į Raganų kalną 21:40 Kraujo
1/15s. 05:25 Kaip aš susipažinau švyturys 13:40 Muzikos talentų tėvas 23:15 Jos neištikimybė
lyga 2019. 5 d. 15:15 Skrendam 01:05 Geležinis žmogus 3 03:15
su jūsų mama 6/23s.
15:30 Kultūrų kryžkelė. Rusų Nesuvokiama 05:05 Gyvenimo išgatvė 16:00 Euromaxx 16:30 daigos 1/16s. 05:35 Kaip aš susipažinau su jūsų mama 6/24s.
06:05 Nutrūkę nuo grandinės Klauskite daktaro 17:20 Stilius
18:15
Misija
–
Pasaulio
Lietuva
(13,14,15) 07:30 Džiunglių princesė Šina (17) 08:29 „Top Shop“ 19:00 Sekmadienis. Evangelija
televitrina 08:45 Sveikatos ABC pagal liftininką Albertą 19:20 FI- 06:00 Ultimate Strongman Patelevitrina 09:00 Ultimate Stron- FA moterų pasaulio futbolo čem- saulio čempionatas 07:40 Džiungman Pasaulio čempionatas pionatas. Ketvirtfinalis. Tiesioginė glių princesė Šina (18) 08:30
11:00 Nepaliesta Meksika (3) transliacija iš Reno. 21:30 Kino Tauro ragas 09:00 Sveikatos
12:10 Būk ekstremalas (1) 12:40 žvaigždžių alėja. Kamuolinis žai- kodas 09:30 Sveikatos kodas
Pragaro viešbutis (1) 13:40 Poli- bas 23:35 Festivalis „Midsummer televitrina 10:00 Vaikai šėlsta
cijos akademija (7) 14:40 Ekstra- Vilnius 2016“. Jazzu su orkestru. (20) 10:30 Rykliai - vandenyno
sensų mūšis (3) 16:55 Muchtaro 00:15 Dabar pasaulyje 00:45 Eu- valdovai 11:40 Iš visų jėgų (12)
sugrįžimas. Naujas pėdsakas (7) ropos kinas. Tiltas per Ibaro upę 12:10 Būk ekstremalas (2) 12:40
17:50 Nusikaltimų miestas (14) 02:15 Tarptautinis sportinių šokių Pragaro viešbutis (2) 13:40 Poli18:25 Kas žudikas? (10) 19:30 festivalis „Lithuanian Open 2018“ cijos akademija (8) 14:40 EkstraLietuvos balsas. Vaikai 21:30 03:45 ARTS21 04:15 Klauskite sensų mūšis (4) 16:50 Muchtaro
sugrįžimas. Naujas pėdsakas (8)
MANO HEROJUS Ledo kariai daktaro 05:05 Stilius
17:50 Nusikaltimų miestas (15)
Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.
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18:25 Kas žudikas? (11) 19:30
Šuo (3,4) 21:40 Juodasis sąrašas
(3) 22:35 Karo vilkai. Likvidatoriai 06:00 Lietuvos Respublikos himVI (2) 23:35 Širšių lizdas 01:35 nas 06:05 Labas rytas, Lietuva
Ryklių užtvanka
06:30 Žinios. Orai. 09:20 Senis
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 7 11:10 Komisaras Reksas
07:03 Programa 07:04 TV par- 14 12:00 Beatos virtuvė 13:00
duotuvė 07:20 „Gluchariovas“ Klauskite daktaro 13:58 Lote(2/32) 08:30 Kaimo akademija rija „Keno Loto“.” 14:00 Žinios.
09:00 „Pasaulis iš viršaus“ 09:30 Sportas. Orai. 14:15 Laba dieGrilio skanėstai 10:00 Šiandien na, Lietuva 16:40 Premjera. Pokimba 11:00 „Detektyvas Linlis“ nių rojus 17:30 Žinios. Sportas.
(15) 13:00 „Loch Neso byla“ (6) Orai 18:00 TV žaidimas „Kas ir
14:00 „Tu esi mano“ (11; 12) kodėl?“ 18:30 Klauskite daktaro
16:00 Žinios 16:28 Orai 16:30 19:30 Vartotojų kontrolė 20:25
Krepšinio pasaulyje su V 17:00 Loterija „Keno Loto“.” 20:30
„Nuostabūs pojūčiai“ (11; 12) Panorama 21:00 Dienos tema
18:00 Žinios 18:28 Orai 18:30 21:20 Sportas. Orai. 21:29 Lo„Pamiršk mane“ (1/16; 1/17/ terija „Jėga“.” 21:30 Nacionalinė
1/18) 20:00 Žinios 20:28 Orai ekspedicija „Dniepru per Ukrai20:30 „Šviesoforas“ (1/15; 1/16) ną“.” 22:30 Dviračio žinios 23:00
21:30 „24/7“ 22:30 Žinios 22:58 Kostiumuotieji 1,2 00:30 KlauOrai 23:00 „Loch Neso byla“ (5; simėlis 01:00 LRT radijo žinios
6) 01:10 „Širdies plakimas“ (24; 01:05 Savaitė 02:00 LRT radijo
25) 03:00 „24/7“ 03:40 „Detek- žinios 02:05 Klauskite daktaro
tyvas Linlis“ (15) 05:00 „Kelrodė 03:00 LRT radijo žinios 03:05 TV
žvaigždė“ (48) 05:50 „Pasaulio žaidimas „Kas ir kodėl?“ 03:30
turgūs. Berlynas“
Dviračio žinios 04:00 LRT radijo
žinios 04:05 Komisaras Reksas
TV6
06:15 Televitrina 14 06:30 Ledo 14 05:00 LRT radijo žinios 05:10
kelias 11/1s. 07:30 Pragaro kelias Ponių rojus
4/11s. 08:30 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai 26/25,26s.
09:30 Vienam gale kablys 20/26s. 06:15 Mano gyvenimo šviesa
10:00 Sandėlių karai 4/11,112s. (904,905,906) 07:35 Linksmieji
11:00 Žygis palei Nilą 1/3s. 12:00 Tomas ir Džeris (8) 08:00 VolCandy Crush 1/103s. 13:00 Žygis keris, Teksaso reindžeris (76,77)
palei Nilą 1/4s. 14:00 Išlikimas 09:50 Mirtis rojuje (1) 10:55 Kan25/4s. 15:00 Ledo kelias 11/2s. disė Renuar (6) 12:00 Neklausk
16:00 Iš peties 7/9s. 17:00 San- meilės vardo (39,40) 13:00 Madėlių karai 5/1,2s. 18:00 Blogas no likimas (92) 14:00 Našlaitės
policininkas 1/7s. 19:00 Pragaro (20) 15:00 Svajoklė (20) 16:00
kelias 4/12s. 20:00 Gero vakaro Labas vakaras, Lietuva 17:30
šou 5/25s. 21:00 Žinios 181 21:50 Baudžiauninkė (5) 18:30 Žinios
Sportas 1 21:58 Orai 181 22:00 19:20 Sportas 19:27 Orai 19:30
Nakties TOP. Vasara 3/5s. 22:30 KK2 20:00 Nuo... Iki... 20:30
Geriausi mūsų metai 1/5s. 01:10 Supermamos (4) 21:00 Laba
Kingsman. Slaptoji tarnyba 03:15 diena 21:30 Žinios 22:20 Sportas 22:27 Orai 22:28 Telefoninė
Dainų dvikova 3/23s.
loterija 1634 22:30 VAKARO
SEANSAS Mirties prabudimas
00:20 Gyvi numirėliai (10) 01:20
06:00 Lietuvos Respublikos himAukštesnis lygis
nas 06:05 Koncertas. „Je t’aime
– Aš tave myliu“ 07:20 ...forTV3
matas. Poetė Dalia Teišerskytė 06:10 Televitrina 3 06:25 Žvaigž07:30 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus džių karai. Sukilėliai 2, 1 06:55
sąsiuvinis 07:45 Kultūrų kryžke- Simpsonai 20, 5,6 07:55 Ūkio
lė. Menora 08:00 Kultūrų kryžkelė. šefas 1, 5 08:20 Skaniai ir paTrembita 08:15 Kultūrų kryžkelė. prastai 2, 9 08:55 Meilės sūkuVilniaus albumas 08:30 Kelias ryje 3103 10:00 Meilės sparnai
08:45 Krikščionio žodis 09:00 1, 39,40 12:00 Gyvenimo išdaiPremjera. Pasižvalgykime po... gos 1, 19,20 13:00 Pažadėtoji 6,
Honkongas 09:30 Euromaxx 489,490,491,492 15:00 Simpso10:00 Lietuvos mokslininkai. Ma- nai 20, 7,8 16:00 TV3 žinios Rintematikas Konstantinas Pileckas kimai 129 16:25 TV3 orai 129
10:30 Atspindžiai 11:00 Kalbantys 16:30 TV Pagalba 11, 45 18:30
tekstai 11:30 Pasaulio šiuolaikinės TV3 žinios Rinkimai 182 19:22
penkiakovės taurės finalas. Mišri TV3 sportas 1 19:27 TV3 orai
estafetė. Tiesioginė transliacija iš 182 19:30 Atsargiai! Merginos
Tokijo 12:35 Pašauktieji 13:00 2, 31,32 20:30 Kam ta meilė? 2,
Stop juosta 13:30 Sakartvelo 1 21:00 TV3 vakaro žinios 103
muzikos ir šokių ansamblis „Go- 21:52 TV3 sportas 1 21:57 TV3
ri“.” 15:00 Vandens Formulės-2 orai 103 22:00 Kautynės Maniloje
pasaulio čempionato pirmasis 23:50 Kaulai 11, 4 01:05 Geležietapas. Tiesioginė transliacija nis žmogus 3 03:15 Nesuvokiaiš Kauno. 16:30 Mokslo sriuba ma 05:05 Gyvenimo išdaigos
17:00 Vartotojų kontrolė 18:00 05:35 Kaip aš susipažinau su
Kultūringai su Nomeda 18:45 jūsų mama 6, 24
Ekspedicija „Nuo Baltijos iki Bengalijos“ 19:40 Dauntono abatija 3
20:30 Panorama 20:52 Sportas. 06:40 Mentalistas (8) 07:35 PraOrai 21:00 Sporto galia. Kova iš garo virtuvė (3) 08:35 Sudužusių
visos širdies 21:40 UEFA U-21 žibintų gatvės (23) 09:35 Teisinvaikinų futbolo čempionatas. Fi- gumo agentai (1) 10:35 Kobra 11
nalas. Tiesioginė transliacija iš (2) 11:35 Ekstrasensų mūšis (3)
Udinės. 00:00 Da Vinčio demonai 13:50 Pragaro virtuvė (4) 14:50
3 01:40 Kino žvaigždžių alėja. Ka- Sudužusių žibintų gatvės (24)
muolinis žaibas 03:50 Skrendam 15:55 Teisingumo agentai (2)
04:05 Romas, Tomas ir Josifas 17:00 Info diena 17:30 Kobra 11
05:05 Vartotojų kontrolė
(3) 18:30 Mentalistas (9) 19:30

Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius (8) 20:30 Varom!
(12) 21:00 Skerdikas 23:20 Ledo kariai 01:10 Juodasis sąrašas
(3) 02:00 Karo vilkai. Likvidatoriai
VI (2) 02:45 Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius (8)
06:13 Programa 06:14 TV parduotuvė 06:30 Krepšinio pasaulyje su V 07:00 Šiandien kimba
08:00 Ant bangos 09:00 „24/7“
10:00 „Rojus“ (3) 11:05 „Mylima mokytoja“ (8) 12:10 „Bruto
ir Neto“ (1/18) 12:40 „Šviesoforas“ (1/11; 1/12) 13:40 TV parduotuvė 13:55 „Namas su lelijomis“ (14) 15:00 Lrytas tiesiogiai
16:00 Reporteris 16:48 Sportas
16:55 Rubrika „Verslo genas“.”
16:58 Orai 17:00 „Gluchariovas“
(2/20) 18:00 Reporteris 18:45
Sportas 18:53 Orai 18:55 „Miškinis“ (4/20) 20:00 Reporteris
20:40 Sportas 20:45 Keliauk su
Reporteriu 20:55 Rubrika „Verslo
genas“.” 20:58 Orai 21:00 „Bruto
ir Neto“ (2/3) 21:30 „Pamiršk mane“ (1/25; 1/26) 22:30 Reporteris
23:20 Sportas 23:28 Orai 23:30
Lrytas tiesiogiai 00:30 „Miškinis“ (4/20) 01:35 „Gluchariovas“
(2/21) 02:35 „Bruto ir Neto“ (2/3)
03:00 „Pamiršk mane“ (1/25;
1/26) 03:40 „Šeimininkė“ (1/18)
04:30 „Gyvybės langelis“ (1/18)
05:20 „Namas su lelijomis“ (13)
07:00 Tėvas Motiejus (9) 08:05
Rožių karas (119,120) 10:05
Mylėk savo sodą (3) 11:05 Akloji
(52) 11:35 Būrėja (115) 12:10
Stažuotoja (5) 13:10 Madagaskaro pingvinai (33) 13:40 Ogis ir
tarakonai (59) 14:10 Vyrai juodais
drabužiais (36) 14:35 Džekio Čano nuotykiai (48) 15:00 Detektyvė
Rizoli (10) 16:00 Svaragini. Amžina draugystė (169,170) 17:00
Būk su manim (1390,1391) 18:00
Iš širdies į širdį (222,223) 19:00
Stažuotoja (6) 20:05 Detektyvė
Rizoli (11) 21:00 Rezerviniai farai 23:05 Amžina meilė (37,38)
00:55 Senjora (33) 02:05 Kapitonė Marlo. Jaunuolis ir mirtis
03:45 Tėvas Motiejus
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Festivalis „Midsummer
Vilnius 2016“. 06:45 Skrendam
07:00 Lietuvos mokslininkai. Matematikas Konstantinas Pileckas
07:30 Detektyvė Miretė 07:40
Pašėlę Blinkio Bilo nuotykiai
07:55 Lesė 2 08:20 Pašauktieji
08:50 Šunų ABC 2 09:15 Labas
rytas, Lietuva 12:00 DW naujienos rusų kalba. 12:15 Savaitė
13:10 Istorijos detektyvai 14:00
Dauntono abatija 3 14:45 Šunų
ABC 2 2,1 d 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 Juodoji naktis
Paryžiuje 20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama 21:00 Dienos
tema 21:20 Sportas. Orai 21:30
Senekos diena 23:15 Lenktynės
su išnykimu 00:40 DW naujienos
rusų kalba. 00:55 Dabar pasaulyje 01:25 Roko festivalis „Lituanika
2015“ 02:15 Modestas Paulauskas. Krepšinio švyturys 03:15
Da Vinčio demonai 3 04:55 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis
05:10 Ten, kur namai 5

Antradienis, liepos 2 d.

Varom! (13) 21:00 Plėšikai 22:40
Skerdikas 00:55 F. T. Budrioji akis
06:00 Lietuvos Respublikos him- (33) 01:50 Įstatymas ir tvarka.
nas 06:05 Labas rytas, Lietuva Specialiųjų tyrimų skyrius (9)
06:30 Žinios. Orai. 09:20 Senis
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 7 11:10 Komisaras Reksas 06:13 Programa 06:14 TV par14 12:00 Stilius 13:00 Klauskite duotuvė 06:30 Kaimo akademidaktaro 13:58 Loterija „Keno Lo- ja 07:00 „Gluchariovas“ (2/17)
to“.” 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 08:00 Reporteris 08:50 Sportas
14:15 Laba diena, Lietuva 15:00 08:58 Orai 09:00 Lrytas tiesiogiai
Žinios. Orai. 16:40 Premjera. Po- 10:00 „Rojus“ (4) 11:05 „Žmogus
nių rojus 17:30 Žinios. Sportas. be praeities“ (1) 12:10 „Bruto ir
Orai 18:00 TV žaidimas „Kas ir Neto“ (2/1) 12:40 „Šviesoforas“
kodėl?“ 18:30 Klauskite daktaro (1/13; 1/14) 13:40 TV parduotuvė
19:30 (Ne)emigrantai 20:25 Lo- 13:55 „Namas su lelijomis“ (15)
terija „Keno Loto“.” 20:30 Pano- 15:00 Lrytas tiesiogiai 16:00 Rerama 21:00 Dienos tema 21:20 porteris 16:23 Sportas 16:30 LieSportas. Orai. 21:29 Loterija tuva tiesiogiai 16:58 Orai 17:00
„Jėga“.” 21:30 Nacionalinė eks- „Gluchariovas“ (2/21) 18:00 Repedicija „Dniepru per Ukrainą“.” porteris 18:45 Sportas 18:53 Orai
22:30 Dviračio žinios 23:00 Kos- 18:55 „Miškinis“ (4/21) 20:00 Retiumuotieji 2 00:30 Klausimėlis porteris 20:23 Sportas 20:30 Lie01:00 LRT radijo žinios 01:10 tuva tiesiogiai 20:58 Orai 21:00
Istorijos detektyvai 02:00 LRT „Bruto ir Neto“ (2/4) 21:30 „Paradijo žinios 02:05 Klauskite dak- miršk mane“ (1/27; 1/28) 22:30
taro 03:00 LRT radijo žinios 03:05 Reporteris 23:20 Sportas 23:28
TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 03:30 Orai 23:30 Lrytas tiesiogiai 00:30
Dviračio žinios 04:00 LRT radijo „Miškinis“ (4/21) 01:35 „Gluchažinios 04:05 Komisaras Reksas riovas“ (2/22) 02:35 „Bruto ir Ne14 05:00 LRT radijo žinios 05:10 to“ (2/4) 03:00 „Pamiršk mane“
(1/27; 1/28) 03:40 „Šeimininkė“
Ponių rojus
(1/19) 04:30 „Gyvybės langelis“
(1/19) 05:20 „Namas su lelijo06:15 Mano gyvenimo šviesa mis“ (14)
(907,908,909) 07:35 Linksmieji
Tomas ir Džeris (9) 08:00 Vol07:00 Tėvas Motiejus (10) 08:05
keris, Teksaso reindžeris (78,79)
Rožių karas (121,122)) 10:05
09:50 Mirtis rojuje (2) 10:55 KanAkloji (89,53) 11:05 Būrėja
disė Renuar (7) 12:00 Neklausk
(73,116) 12:10 Stažuotoja (6)
meilės vardo (41,42) 13:00 Ma13:10 Madagaskaro pingvinai
no likimas (93) 14:00 Našlaitės
(34) 13:40 Ogis ir tarakonai (60)
(21) 15:00 Svajoklė (21) 16:00
14:10 Vyrai juodais drabužiais
Labas vakaras, Lietuva 17:30
(37) 14:35 Džekio Čano nuotyBaudžiauninkė (6) 18:30 Žinios
kiai (49) 15:00 Detektyvė Rizoli
19:20 Sportas 19:27 Orai 19:30
(11) 16:00 Svaragini. Amžina
KK2 20:00 Nuo... Iki... 20:30 Sudraugystė (171,172) 17:00 Būk
permamos (5) 21:00 Laba diesu manim (1392,1393) 18:00
na 21:30 Žinios 22:20 Sportas
Iš širdies į širdį (224,225) 19:00
22:27 Orai 22:30 VAKARO SEStažuotoja (7) 20:05 Detektyvė
ANSAS Savas žmogus 01:05
Rizoli (12) 21:00 DETEKTYVO
Gyvi numirėliai (11) 02:00 Mirties
VAKARAS Modus (4) 22:50 Amprabudimas
žina meilė (39,40) 00:40 Senjora
(34) 02:00 Rezerviniai farai 03:45
TV3
06:10 Televitrina 3 06:25 Žvaigž- Tėvas Motiejus (10)
džių karai. Sukilėliai 2, 2 06:55
Simpsonai 20, 7,8 07:55 Atsargiai! Merginos 2, 31,32 08:55 06:00 Lietuvos Respublikos
Meilės sūkuryje 3104 10:00 himnas 06:05 Roko festivalis „LiMeilės sparnai 1, 41,42 12:00 tuanika 2015“ 07:00 Kalbantys
Gyvenimo išdaigos 2, 1,2 13:00 tekstai 07:30 Detektyvė Miretė
Pažadėtoji 6, 493,494,495,496 07:40 Pašėlę Blinkio Bilo nuoty15:00 Simpsonai 20, 9,10 16:00 kiai 07:55 Lesė 2 08:20 Lietuvos
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Merės 23:30 Henrio nusikaltimas Pašauktieji 14:30 Pokalbiai pas
00:45 X failai 11, 10 01:35 APB Bergmaną 15:15 Kauno bažny1, 10 02:25 Amerikietiška siaubo čios: miesto tapatumo kodas.
istorija 5, 9 03:15 Kaulai 11, 7 Švč. Mergelės Marijos Apsilan04:05 Moderni šeima 7, 10 04:30 kymo pas Elžbietą (Pažaislio)
Gyvenimo išdaigos 2, 5,6
bažnyčia. 15:25 ..formatas. Poetas Antanas A. Jonynas 15:40
Detektyvė Miretė 15:50 Pašė06:25 Mentalistas (11) 07:20 Pra- lę Blinkio Bilo nuotykiai 16:05
garo virtuvė (7) 08:20 Sudužusių Premjera. Lesė 2 16:30 Laba
žibintų gatvės (2) 09:20 Teisin- diena, Lietuva 18:00 Moksgumo agentai (5) 10:20 Kobra lo ekspresas 18:20 Premjera.
11 (6) 11:20 Ekstrasensų mū- Ten, kur namai 6 19:10 Europos
šis (8) 13:50 Pragaro virtuvė (8) parkas. Pradžia 20:10 Kultūros
14:50 Sudužusių žibintų gatvės diena. 20:30 Panorama 20:52
(3) 15:55 Teisingumo agentai Sportas. Orai 21:00 Europos
(6) 17:00 Info diena 17:30 Ko- kinas. Svajoti nėra kada 22:30
bra 11 (7) 18:30 Mentalistas (12) Žagarės vyšnių festivalis 2015
19:30 Amerikietiškos imtynės 23:30 Žagarės vyšnių festivalis
(25) 21:30 Pasmerktieji 23:45 2015 00:00 DW naujienos rusų
Tikra istorija 01:40 F. T. Budrio- kalba. 00:15 Dabar pasaulyje
ji akis (36)
00:45 Roko festivalis „Lituanika
2015“ 01:30 Psichopatas 03:15
Atspindžiai 03:40 Sakartvelo mu06:13 Programa 06:14 TV par- zikos ir šokių ansamblis „Gori“
duotuvė 06:30 Čempionai 07:00 05:05 Ten, kur namai 6
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eilinį Rajaną 02:15 AŠTRUS
KINAS Stiklo namai 2. Gero06:00 Lietuvos Respublikos ji Motina 03:45 F. T. Budrioji
himnas 06:05 Gyvenimas 06:55 akis (35,36)
Klausimėlis 07:25 Linkėjimai
nuo Maiko 09:00 Labas rytas,
Lietuva 09:30 Žinios. Orai. 07:03 Programa 07:04 TV par12:00 Lietuvos Valstybės diena. duotuvė 07:20 „Partizanų keIškilmingas valstybės vėliavos liais“ (2/8) 07:55 „TV Europa
ir istorinės vėliavos pakėlimas. pristato. Vyrų šešėlyje. MagLietuvos Respublikos Preziden- dalena Draugelytė-Galdikietės Dalios Grybauskaitės kal- nė“ 08:30 „TV Europa pristato.
ba. Tiesiogiai 12:30 Dainuoju Vyrų šešėlyje. Žibutė-Rozalija
Lietuvą 13:00 Valstybės diena. Preibytė“ 09:00 „Pasaulis iš virŠv. mišių tiesioginė transliacija šaus“ 09:30 Vantos lapas 10:00
iš Vilniaus. 14:15 Mano tauti- Skonio reikalas 10:30 Kitoks
nis kostiumas: būta ir atkurta pokalbis su D 11:00 „40 plius,
15:15 Klausimėlis. 15:43 Lote- arba jausmų geometrija“(1; 2;
rija „Keno Loto“.” 15:45 Žinios. 3; 4) 16:00 Žinios 16:28 Orai
Orai 16:00 Sveikinimų koncer- 16:30 Baltijos kelias 17:00 Laitas 17:30 Žinios. Sportas. Orai kykitės ten 18:00 Žinios 18:28
18:00 Ketvirtasis prezidentas Orai 18:30 „Šerloko Holmso
19:05 Dainuoju Lietuvą 19:30 ir daktaro Vatsono nuotykiai.
„Tautiška giesmė aplink pasau- Agros lobiai“ (1) 20:00 Žinios
lį“. 10 metų. Šventinis pasaulio 20:28 Orai 20:30 „Šviesoforas“
lietuvių koncertas 21:00 „Var- (1/17; 1/18) 21:30 „Nusikaltidan tos Lietuvos vienybė težy- mas ir bausmė“ 22:30 Žinios
di“. Stabtelk ir sugiedok „Tau- 22:58 Orai 23:00 „Pagrindinis
tišką giesmę“.” 21:10 Loterijos įtariamasis“ (1/1) 01:20 „Mote„Keno Loto“ ir „Jėga“.” 21:15 rų daktaras“ (3/31; 3/32) 03:10
Panorama 21:37 Sportas. Orai. „Nusikaltimas ir bausmė. Mo21:45 Gražiausios poetų dainos tina žudikė 2“ 03:50 „Mylima
22:45 Niekas nenorėjo mirti mokytoja” (1; 2) 05:30 „Pamiršk
00:30 Ieškojimai 02:40 Tarp- mane“ (1/10; 1/11)
tautinis sportinių šokių festivalis
„Lithuanian Open 2018“.” 04:05 07:20 Akloji (92) 07:50 VanSenekos diena
denyno paslaptys su Džefu
Korvinu (96) 08:15 Daktaras
Ozas. Šeimos gydytojo pata06:30 Linksmieji Tomas ir Džerimai (48) 09:15 Tėvas Motieris (11) 06:55 Vėžliuko Sejus (14) 10:30 Būrėja (78,79)
mio nuotykiai 08:30 Srovės
11:45 Klasikiniai kepiniai. Anos
nublokšti 10:05 Jau baigėm?
Olson receptai (16) 12:15 Aklo12:00 Agentas Kodis Benksas
ji (94,95,96) 13:45 Mylėk savo
14:00 Neįtikėtinos Lemoni Snisodą (4) 14:45 Nekviesta meiketo istorijos 16:05 Kalifornilė 4 (154,155) 15:45 Širdele
jos svajos 18:30 Žinios 19:20
mano (148,149) 17:45 Akloji
Sportas 19:27 Orai 19:30 SU(56,57) 18:50 Būrėja (119,120)
PERKINAS Paskutinis Oro
20:00 Visa menanti (4) 21:00
valdovas. Ango legenda 21:35
DETEKTYVO VAKARAS PriePikseliai 23:40 Be įsipareigojiblanda. Tėvai ir vaikai 23:00
mų 01:45 Neįmanoma misija.
Begėdis (5) 00:05 Begėdis (6)
Slaptoji tauta
01:10 Absoliuti valdžia 03:15
Mano gyvenimo žuvis
TV3
06:15 Televitrina 06:30 Ilgo
plauko istorija 1, 20 07:00 Keršytojų komanda 1, 40 07:30 Ala- 06:00 Lietuvos Respublikos
dinas 1, 178 08:00 Ilgo plauko himnas 06:05 Duokim garo!
istorija 1, 21 08:30 Kempiniukas Joninės 08:30 ARTS21 09:00
Plačiakelnis 1, 160 09:00 Simp- Gyvenimas 09:50 Kauno bažsonai 12, 3 09:30 Skaniai ir nyčios: miesto tapatumo kodas.
paprastai 2, 10 10:00 Maisto Švč. Mergelės Marijos Apsilankelias 2 10:30 Heida 12:45 kymo pas Elžbietą (Pažaislio)
Aleksandras ir baisiai, labai bažnyčia. 10:00 Į sveikatą!
siaubingai nesėkminga diena 10:30 Žagarės vyšnių festiva14:20 G būrys 16:05 Galiūnas lis 2015 11:10 Kauno dainų ir
Džo 18:30 TV3 žinios Rinkimai šokių šventė „Lietuva brangi“.”
187 19:22 TV3 orai 187 19:25 13:40 Muzikos talentų lyga
Eurojackpot 27 19:30 Laisvės 2019. 6 d. 15:15 Skrendam
karalystė. Tautiškos giesmės 15:30 Euromaxx 16:00 Muzigiedojimas 21:15 Dangaus ka- kinė-dokumentinė drama „Lieralystė 01:40 Nakties klajūnai 2 tuva – valstybė“ 18:15 Misija
03:15 Kautynės Maniloje 04:45 – Pasaulio Lietuva 19:00 Misija
– Pasaulio Lietuva 19:45 „TauGyvenimo išdaigos 2, 7
tiška giesmė aplink pasaulį“. 10
metų. Šventinis pasaulio lietu06:05 Varom! (12,13,14) 07:30 vių koncertas 21:00 „Vardan tos
Džiunglių princesė Šina (19) Lietuvos vienybė težydi“. Stab08:30 Varom! (15) 09:00 Ulti- telk ir sugiedok „Tautišką giesmate Strongman Pasaulio ko- mę“.” 21:15 Panorama 21:37
mandinis čempionatas 10:00 Sportas. Orai 21:45 Giedrius
Geriausi šuns draugai (1) 10:30 Kuprevičius. Opera „Prūsai“
Nematoma karalystė (1) 11:40 23:20 FIFA moterų pasaulio
Iš visų jėgų (13) 12:10 Būk futbolo čempionatas. Rungtyekstremalas (3) 12:40 Praga- nės dėl 3 vietos. Transliacija iš
ro viešbutis (3) 13:40 Policijos Nicos. 01:00 Dabar pasaulyje
akademija (9) 14:40 Metų laikai 01:30 Europos kinas. Svajo16:30 Dirbtinis intelektas 19:30 ti nėra kada 03:00 ARTS21
Lietuvos balsas. Vaikai 23:10 03:30 Kauno dainų ir šokių
MANO HEROJUS Gelbstint šventė „Lietuva brangi“
Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.
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Prašome pagalbos
Veiverių seniūnijos Papilvio kaime ugnis pasiglemžė visą
šeimos turtą. Šeima su keturiais ikimokyklinio ir mokyklinio
amžiaus vaikais liko be pastogės, taip kaip stovi. Kol abu tėvai,
bei vyresnioji dukra buvo darbuose, o mažamečiai vaikai po
mokyklos ir darželio pradėjo atostogas namuose, darbščių tėvo
rankų pastatytas namas sudegė iki pamatų. Tėvai kūrė savo ir
vaikų gyvenimą gimtąjame krašte, deja negailestinga ugnis
tėmė viltį ir paliko šeimą be dokumentų, be visų daiktų.
Mūsų visų pagalba yra labai reikalinga. Nebūkime abejingi.
Visų geros valios žmonių prašoma paremti pinigais (Staybinėms medžiagoms, laikinam bustui. Sask.:
LT577044000340640668, SEB bankas), įvairiais daiktais
(prašome nešti į seniūniją).

Brangiai
perkame mišką.

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

PERKAME
MIŠKĄ

ir apvaliąją
medieną su žeme
arba išsikirsti.
Atliekame sanitarinius kirtimus
bei retinimus. Konsultuojame.

Tel. 8 680 81777

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

„Renault Scenic“ (2001 m., 1,9 l,
D, TA iki 2020 m. 06 mėn.). Tel. 8
671 65659.

3UHN\EDVWRJRGDQJRPLV
6WRJǐSULHGDLVIDVDGDLV
WYRURPLV
0HGåLDJǐSDVNDLþLDYLPDV
NRQVXOWDFLMRVSULVWDW\PDV
1XRODLGRVLUVSHF
SDVLǌO\PDL

Tel. 8 657 69 676
„Volvo V70“ (2,4 l, B, TA iki 2020
.D]LPLHUDV#NOLQNHUDOW
m. 10 mėn., pakeisti tepalai, dir%DOWǐSU.DXQDV
žai, cinkuotas kėbulas. Tikra rida.
Tvarkingas, erdvus, nereikalaujantis jokių papildomų investicijų.
Kaina dabar tik 1850BRAngIAI
Eur - vietoj
'YLSXVLRGDå\PRPHWDOLQơV
PERKAME3OLHQLQơVWRJR
ĮVAIRIUS
2350 Eur). Tel. 8 622 70617.
WYRUDOHQWơVQXR(XU
ARKlIUS, JAUČIUS,
GDQJD

6YDMRQLǐQDPąNXUNLPHNDUWX

Perka

2
TElYČIAS, KARVES
.
WLNQXR(XUP

Tel. 8 625 93 679

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

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

Namus
Mūrinį namą (6 a. žemės sklypas)
Naujakurių g., Prienuose. Tel. 8
672 92629.

Sodybas, sodus
Sodybą (graži, prižiūrėta, apmūrytame name centrinis šildymas,
plastikiniai langai, yra du garažai,
rūsys, ūkiniai pastatai, 21 a žemės
sklypas, 26 900 Eur) Medžionių
k., Prienų r. Tel. 8 683 91121.
Sodybą su 6,5 ha ūkio paskirties
žeme Prienų r. Girnas, svarsčius
(200 kg), kultivatorių, priekabą
prie traktoriaus, vežimą, suvirinimo aparatą, dvi akselines,
vonią, „kreizą“, grūdus. Tel. 8
600 19450.

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

Avis auginimui, pjovimui ir veislei.
Reikalingas kombainininkastraktorininkas (gali būti vyresnio
amžiaus, galiu apgyvendinti).
Tel.: (8 319) 41484 (vakare nuo
19 val.), 8 671 42853.

28 a namų valdos žemės sklypą
(yra vanduo, trifazė elektra, 18
000 Eur) Kauno g., Prienuose. Tel.
8 605 32061.
3,5 ha žemės ūkio paskirties
sklypą Šilavoto sen., Prienų r. Tel.
8 608 80979.

Kita

Išnuomoja

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.

1 k. bt. Birštone. Tel. 8 614
79601.

Perka
Garažą Prienų mieste. Tel. 8 670
02470.
Ieško pirkti nebrangios sodybos
Prienų rajone. Gali būti su dideliu
žemės sklypu. Tel. 8 671 61261.
Brangiausiai Lietuvoje miškus
(brandžius, jaunus, malkinius,
iškirstus), žemes, sodybas. Atsi
skaito iš karto. Tel. 8 676 41155.
Brangiai miškus: jauną, malkinį ir brandų. Žemę, apaugusią
medžiais ar krūmais. Tel. 8 615
16617.
Brangiai mišką (gali turėti ben
drasavininkų, būti neatidalin
tas, su skolomis, areštuotas).
Sutvarkau dokumentus. Tel. 8
644 55355.
Perkame mišką didžiausiomis
kainomis Lietuvoje. Mokame
avansus. Atsiskaitome iš karto.
Tel. 8 605 44445.

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

Automobiliai, dalys
Parduoda
„VW Golf“ (1997 m., 1,6 l, B, 4/5
durys, TA iki 2020 m. 07 mėn.,
tamsiai mėlynos spalvos). Tel.
+370 682 83999.
„Peugeot 206“ (2000 m., D). Tel.
8 673 92438.

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

Perka
Šieną ritiniais arba presuotą „kitkomis“. Tel. 8 650 16324.
Telyčią arba veršį nuo 6 mėn. iki 4
m. auginimui ir pienines telyčias.
Tel. 8 625 93679.

Ūkininkas parduoda svilintą
kiaulių skerdieną, perkant 2 Brangiai perka įvairius veršelius
PERKAME
puseles (visą kiaulę)
kaina – 2,45 nuo 2 sav. iki 8 sav. amžiaus.
Eur/kg. MotininiųMIŠKĄ
kiaulių sker Sveria el. svarstyklėmis. Atsi
ir apvaliąją
diena – 1,99 Eur/kg.
Tel. 8 607
medieną su žeme skaito vietoje, iš karto. Tel. 8
arba išsikirsti.
12690.
612 34503.

Gerai įmitusius, liesus
ir traumuotus galvi
jus (AB „Krekenavos
agrofirma“ kaino
mis). Taip pat arklius.
Sveriame elektroninėmis
svarstyklėmis. Atsiskaitome
iš karto. Tel. 8 616 43646.
BRAngIAI PERKAME ĮVAIRIUS

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

Atliekame sanitarinius kirtimus
bei retinimus. Konsultuojame.

Karves, kiaules ir arklinį Tel.
ravėtuvą.
8 680 81777 Vilniaus apskrities ūki
Tel.: 8 600 43893, 8 671 73817.
ninkas nuolat perka
arklius. Suteikia trans
Tris karves ir veršingą telyčią. Tel.
porto paslaugas.
8 604 37331.
Tel.: 8 656 39189,
8 616 14424.
1 m. pieninių veislės telyčaitę. Tel.
ŽŪB „Žara“ perka kar
8 674 66748.
ves, jaučius, telyčias.
Atsiskaito iš karto.
Žirnius ir kviečius. Pageidaujant
Tvarko valstybines išmokas.
atveža. Tel. 8 609 68381.
Sveria el. svarstyklėmis.
Pasiima patys. Tel.: 8 685
Grūdus ir mažai naudotą vartomą 86121, 8 699 57191.
3 korpusų plūgą ir dinapolio 3,6 m
Superkame kar
germinatorių. Tel. 8 618 51957.
ves, bulius ir tely
čias. KREKENAVOS
2019 m. derliaus sausą šieną,
AGRO FIRMOS supir
šienainį ritiniais. Atveža. Tel. 8
kėja Olga Smailienė.
698 78024.
Tel. 8 612 02125.
Naujas gamyklines lenkiškas lėkštes „Bromet“ (keturios sekcijos).
Elektrinę sviestamušę. Ranka
sukamą pieno separatorių. Arklio
traukiamą plūgą, plūgelį, rankinę
runkelių sėjamąją. Pamatų blokus
iš griaunamo sandėlio. Tel. 8 601
31832 (skambinti vakarais).
Lenkišką šieno rinktuvą (geros
būklės). Tel.: 8 650 16324, 8 687
02297.

UAB

SŪDUVOS
GALVIJAI

tiesiogiai be tarpininkų
brangiai PERKA bulius,
karves, telyčias. Moka 6-21
proc. Sutvarko dokumentus
subsidijoms gauti. Sveria,
pasiima iš kiemo.
Atsiskaito iš karto.
Tel.: 8 614 44299 („Bitė“),
8 620 35000 („Omnitel“),
8 613 79515 („Tele 2“).

A. Bagdono PĮ – brangiai veršelius auginti. Moka 6–21 proc.
Sveria el. svarstyklėmis. Pasiima
patys. Tel.: 8 699 93682, (8 319)
69541.
Įmonė tiesiogiai galvijus aukš
čiausiomis ŽŪKB „Krekenavos
mėsa“ kainomis. Tel. 8 613
79515.
Viena didžiausių įmonių Lietuvo
je tiesiogiai perka karves, bulius,
telyčias. Sveria el. svarstyklėmis.
Moka 6 ir 21 proc. PVM. Atsi
skaito iš karto. Tel. 8 635 07197
(Ričardas Lukauskas).
Brangiai visoje Lietuvoje superkame galvijus: karves, jaučius,
telyčias. Vežame į užsienį. Atsiskaitome vietoje. Tel. 8 615
28106.
Bet kokią žemės ūkio techniką,
pvz., traktorių, priekabą, sunkvežimį ir jų padargus. Gali būti
neveikiantys. Tel. 8 680 77728.
NUKelta Į 14 p. 
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Įvairios prekės
Parduoda
Uosio, skroblo, juodalksnio, beržo
malkas, supjautas kaladėmis,
sukapotas ir 2 m ilgio. Pristatymas
nemokamas. Statybinę medieną
pagal klientų pageidaujamą ilgį
ir išmatavimus. Išrašau sąskaitą.
Pristatymas nemokamas. Tel.: 8
614 98516, 8 639 48191.

M A L KO S

Nuolat prekiaujame
lapuočių malkomis. Skaldytos,
kaladėmis arba rąsteliais.
Malkos tvarkingai sukrautos.
Skubus nemokamas pristatymas.
Tel. 8 672 51171
Miško savininkas – lapuočių ir
spygliuočių malkas. Pristato.
Perka mišką. Atsiskaito iš karto.
Tel. 8 690 66155.
Pigiai lapuočių ir kietmedžio
malkas (skaldytas, kaladėmis,
rąsteliais). Prienuose atvežimas
nemokamas. Tel. 8 682 31133.
Ąžuolo, beržo pjuvenų briketus ir
baltarusiškus durpių briketus. Tel.
8 677 44884.
Statybinę medieną. Pjauname
pagal klientų užsakymą. Taip pat
gaminame lauko dailylentes. Tel.
8 625 83061.
Penkis didelius įdomius akmenis,
tinkamus papuošti apželdinamą
aplinką, ir pigiai naują supakuotą
uosinį parketą (11 kv. m). Tel. 8
611 33619 (Birštone).
Medžio apdirbimo stakles „Eglutė“ (vienfazė), centrinio šildymo
katilą „Astra“ (naudotas, 25 kW),
suvirinimo aparatą „Svarkė“
(vienfazė), naują stiklą (lapas
1,10x0,9 m). Tel. 8 655 10847.

Perka
Mažai dėvėtą automatinę skalbimo mašiną. Tel. 8 618 18235.

Paslaugos
Giedame
laidotuvėse

(1 vakaras ir
palydėjimas – 120 Eur,
keturnedėlis ir
metinės – 60 Eur).

Atvažiuojame
nemokamai.

Tel.: 8 636 47223, 8 616 92369.
REKLAMA

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

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.

Skardinimo darbai: kraigai, vė
jinės, pakalimai, kaminai ir t.t.
Montuojame „Cedral“ dailylen
tes. Dengiame stogus. Patirtis.
Garantijos. Kokybė. Tel. 8 636
94394.

Profesionali stogdengių brigada
atlieka visus stogo remonto, įren
gimo darbus. Sudarome sąma
tas, pristatome medžiagas, sutei
kiame garantijas.
Tel. 8 677 68382.
Dažome medinius namus (fasa
dus ir stogus) savo ir užsakovo
medžiagomis. Patirtis. Kokybė.
Tel. 8 636 94394.

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

Paskolos!!! Turimų pa
skolų ir skolų refinansa
vimas. Suteikiame paskolas ir

refinansuojame turimas bei kt.
skolas sumoje nuo 100 iki 10 000
eurų, laikotarpiui nuo 2 iki 48
mėn. Palūkanos konkurencingai
mažiausios rinkoje. Konsultuojame pensijų kaupimo II - III
pakopoje klausimais. Tarpininkas
Ričiardas (ind. veiklos pažym. Nr.
621263). Tel. 8 601 50935.
Paminklų, tvorelių, kapaviečių
uždengimų gamyba. Betonavimas, montavimas, užpylimas
skalda, senų kapaviečių restauravimas ir kiti akmens gaminiai.
Nemokama konsultacija. Tel. 8
686 96155.
PAMINKLAI. Gaminame pa
minklus, antkapius, tvoreles,
kryžius. Atliekami betonavimo,
montavimo, restauravimo, kapo
tvarkymo darbai. Tel. 8 687
36706.

SKLYPŲ KADASTRINIAI
MATAVIMAI

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

UAB „GEONETAS“
Adresas: Vytauto g. 11A,
Prienai (priešais Autobu
sų stotį, laiptais į rūsį).
Tel.: 8 683 98043,
8 614 38124.
Kaminų įdėklai, gaminimas,
montavimas, kaminų valymas.
Tel. 8 645 87304 (Vytautas).

Gaminame betoną, kalkinį skie
dinį, šulinio žiedus (nuo 0,7
iki 3 m), įvairią gelžbetoninę
produkciją. Vežame žvyrą, smėlį.
Atliekame metalo tekinimo ir
suvirinimo darbus. Tel. 8 687
95399.
Liejame pamatus, betonuojame.
Montuojame gipso kartoną,
glaistome, dažome, kalame 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.
Kokybiškai remontuojame bu
tus: dažome, glaistome, klojame
laminatą, atliekame kitus darbus.
Tel. 8 606 46488.
Atliekame buto ir namo remonto
darbus: montuojame gipso kartoną, klijuojame plyteles, glaistome, dažome, klojame laminatą.
Tel. 8 671 77427.

Atlieku įvairius vidaus ir lau
ko apdailos darbus. Tel. 8 689
80927.
Ilgą patirtį turintis meistras kokybiškai ir greitai klijuoja visų rūšių
plyteles. Tel. 8 638 86086.
Visi santechnikos darbai: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos.
Komplektuojame medžiagas su
nuolaidomis. Tel. 8 640 39204.
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.
Projektuojame ir gaminame medinius lauko baldus, pavėsines,
laiptus, palanges, dengiame
stogus. Dirbame ir su užsakovo
medžiagomis. Tel. 8 643 10458.

Nemokamai tvarkome apleistus
(apžėlusius ir apaugusius medžiais ir krūmais) žemės ūkio
paskirties žemės sklypus. Tel. 8
680 81777.

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

Pjaunu ir skaldau malkas bei
pjaunu žolę trimeriu. Griaunu
senus pastatus ir dirbu kitus ūkio
darbus. Tel. 8 677 22930.

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

Pjaunu žolę, pjaunu ir kapoju
malkas. Tel. 8 606 17618.
Mobiliuoju juostiniu gateriu
pjauname medieną iki 9 m ilgio, apipjauname lentas kliento
kieme. Pjauname ir nedidelius
kiekius. Tel. 8 610 03983.
Greitai ir kokybiškai MOBILIUOJU
GATERIU PJAUNAME medieną (iki
11 m ilgio) jums patogioje vietoje.
Elektra nebūtina. Dirbame ir
savaitgaliais. Tel. 8 657 57395,
www.7verslai.lt

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

Dovanoja

Remontuojame
skalbykles, džiovy
kles, el. virykles ir
kt. Suteikiame ga
rantiją, taikome
nuolaidas! Atvykstame į
namus, dirbame ir savait
galiais. Tel. 8 645 04370.

Vytauto g. 7, Prienuose.
Suteikia garantiją.

Vežame žvyrą, smėlį, skaldą, atsijas ir kitus birius krovinius. Tel.
8 690 66155.
Atliekame įvairius žemės kasi
mo, lyginimo darbus: kasame,
valome tvenkinius, darome pylimus, šlaitus, lyginame, tvarkome
teritorijas. Konsultuojame. Turime patirtį. Dirbame kokybiškai.
Tel. 8 640 50090.
Mini ekskavatoriumi atlieku žemės gręžimo ir kasimo darbus.
Grąžtai ir kaušai įvairūs. Tel. 8
653 66987.

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

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

SKALBIMO
MAŠINAS

šaldytuvus, šaldiklius.

Vyras ir moteris tvarkyti sodybos
aplinką. Tel. 8 687 12363.

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

Kokybiškai taisau
automatines

8 622 02208

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.

Katytes (jaunas, sterelizuotos,
paskiepytos, trispalvės). Tel. 8
604 20704.

Laikyti negaliojančiu

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

greblysirbebras@gmail.com

Darbo skelbimai
Reikalinga
Ieškome veterinarijos farmacininko (-ės) dirbti veterinarijos vaistinėje. Būtinas
veterinarinis išsilavinimas.
Tel. 8 609 97785.
Darbas namų tvarkytojoms (-ams) Anglijoje, įdarbinimo mokesčių nėra.
Atlyginimas 1500-2000
Eur. Amžius neribojamas,
kalba nebūtina. Tel.: 8 672
41083, www.superdarbas.
com

Prienų 2-osios vidurinės mokyklos brandos atestatą Nr. 109245,
išduotą 1994 m., Gerdai Marcinkevičiūtei, laikyti negaliojančiu.

Kviečia
Jeigu turite problemų su alkoholizmu, Jums gali padėti Birštono
anoniminių alkoholikų draugija.
Susirinkimai vyksta: II, IV – 19
val., VII – 17 val., Birutės g. 10A
(„Carito“ bendruomenės namai),
Birštone. Tel. 8 689 36747.

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
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Renginiai
ARTIMIAUSI RENGINIAI
PRIENŲ RAJONE
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.
Birželio 30 d. 16 val. Balbieriškio
kultūros ir laisvalaikio centre – respublikinis folkloro kolektyvų festivalis „Ant tėvo dvaro“. Informacija
tikslinama. Renginys nemokamas.
PARODOS PRIENŲ RAJONE
Prienų rajono savivaldybėje (2
aukšte) eksponuojama dailininko

Vlado Tranelio autorinė tapybos
darbų paroda.

HOROSKOPAS
Liepos 1-7 d.

Prienų krašto muziejuje eksponuojama paroda „Prabyla medis“,
skirta Kazio Dereškevičiaus 110osioms gimimo metinėms paminėti. Paroda veiks iki liepos 30 d.



laidų vedėjas JONAS NAINYS

Stichija: Vanduo
Planeta: Mėnulis
Savaitės diena: pirmadienis
Akmuo: smaragdas, perlai, mėnulio akmuo, „katės akis“
Spalvos: oranžinė, sidabrinė, žalia

Naujosios Ūtos laisvalaikio salėje eksponuojama Prienų krašto
fotomenininkų darbų paroda
„Nemunas man“.
Prienų sporto arenoje eksponuojama fotografo Algimanto
Barzdžiaus fotografijų paroda
„Laimingi Afrikos vaikai“. Tai unikali
galimybė pažinti ne tik fotografo
Algimanto Barzdžiaus kūrybą, bet
ir daugiau sužinoti apie kitų kultūrų
vaikų emocijas bei pastebėti šiuos
kultūrinius skirtumus, užfiksuotus
fotografijose.



KVIEČIAME VAIKUS KURTI
PASAKĄ APIE PRIENUS
Prienų kultūros ir
laisvalaikio centras kviečia
6–10 m. amžiaus vaikus į
kūrybiškumą ir vaizduotę
lavinančias, saviraišką
skatinančias kūrybines
dirbtuves „Pasaką kuria
vaikai“, kurios vyks
rugpjūčio 19–23 dienomis
nuo 10.00 iki 17.00 val.

REKLAMA

VĖŽYS
(06.22-07.22)

Kūrybinėse dirbtuvėse kviečiame dalyvauti 30 Prienų
krašto vaikų. Iš jų – 15 dalyvių iš šeimų, kurioms taikoma
atvejo vadyba (vaikų atranką vykdys projekto partneris
– Prienų rajono savivaldybės
socialinių paslaugų centras).
Likusių 15 dalyvių elektroninė
registracija vyks nuo birželio
18 d. iki liepos 5 d.
Kadangi vietų skaičius kūrybinėse dirbtuvėse yra ribotas,
bus taikoma užsiregistravusiųjų pirmumo taisyklė. Registracijos formą rasite https://www.
apklausk.lt/s/5d00bfa4cf865,
Prienų kultūros ir laisvalaikio
centro interneto svetainėje
www.prienaikc.lt bei socialinio tinklo Facebook profilyje
„Pasaką kuria vaikai“.
Trečius metus vykstantis
projektas „Pasaką kuria vaikai“ sulaukė didžiulio vaikų
ir jų tėvelių susidomėjimo.
Kūrybinės dirbtuvės skirtos lavinti vaikų kūrybiškumą, vaizduotę, plėsti pilietinį ir kultūrinį akiratį. 2017 m. vaikai susipažino su knygos „Didžioji
būtybių knyga“ autore Kotryna Zyle ir jos aprašytomis mitinėmis būtybėmis. Praėjusią
vasarą pasakų personažai atgijo dainelėse, dailės ir teatro
dirbtuvėlėse, o šį rugpjūtį vyksiančių kūrybinių dirbtuvėlių
tikslas – sukurti pasaką pasitelkiant šiuolaikines audio-

vizualines priemones. Vaikai
kurs animacinį filmuką apie
Prienų kraštą. Filmuko pagrindinis personažas – spalvingasis paukštelis tulžys.
Dalyvavimo kūrybinės
dirbtuvėse kaina – 45 Eur
(maitinimas, priemonės kūrybinėms veikloms). Vaikams,
kuriuos atrinks Prienų rajono
savivaldybės socialinių paslaugų centras dalyvavimas
kūrybinėse dirbtuvėse – nemokamas.
SVARBU! Kūrybinių dirbtuvių dalyviams reikės pristatyti sveikatos pažymą (forma
079/a) arba jos kopiją (tokią
pažymą vaikai pristato į mokyklą).
Išsamesnė informacija tel.
8 670 03 604 (Živilė Rusevičienė), 8 686 94 930 (Zita
Kuzminskienė), el. paštu kuriavaikai@prienaikc.lt
Kūrybinių dirbtuvių organizatorius – Prienų kultūros
ir laisvalaikio centras.
Partneriai: Prienų rajono
savivaldybė, Prienų rajono
savivaldybės socialinių paslaugų centras, Prienų rajono
policijos komisariatas, Prienų
krašto muziejus, Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji
biblioteka.
Rėmėjai: Lietuvos kultūros
taryba, UAB „Trupinys“.
Informaciniai partneriai:
„Naujasis Gėlupis“, „Gyvenimas“, „Krašto vitrina“, „Geraprienuose.lt“. Prienų KLC 

AVINAS
(03.21-04.20)

Buvote įtikinėjamas, kad viskas gerai, todėl tokia opozicija jūsų siekiams savaitės viduryje jums yra netikėta. Dėl to patirtas stresas netgi
gali turėti įtakos jūsų sveikatos būklei. Gal jus paguostų žinia, kad galų
gale viskas baigsis gerai? Bet kuriuo
atveju, neskubėkite vardan šventos
ramybės aukoti savo interesų.



JAUTIS
(04.21-05.21)

Savaitės pradžioje pasirūpinkite
buities reikalais, būkite atidesnis
šeimos poreikiams. Savaitei įpusėjus raskite laiko palepinti ir save.
Turėtų pagerėti jūsų savijauta ir sutvirtėti pasitikėjimas savimi. Sekmadienį kažkas bandys jums sumeluoti
ar kaip kitaip jus apgauti.



DVYNIAI
(05.22-06.21)

Pirmoje savaitės pusėje senos pažintys padės išspręsti finansines
problemas. Didelių ilgalaikių projektų šią savaitę verčiau nepradėkite.
Savaitgalį sunkią minutę sulauksite
labai vertingos paramos ir supratimo iš šeimos narių.



VĖŽYS
(06.22-07.22)

Vis dar neduoda ramybės finansinės problemos, bet jūsų partnerio
optimizmas pakels ir jūsų dvasią.
Savaitės viduryje gali nutrūkti santykiai su senaisiais verslo partneriais
ir beveik tuo pačiu metu užsimegzti
nauji. Savaitgalį ambicijos gali padaryti jums meškos paslaugą.



LIŪTAS
(07.23-08.21)

Kai kurie jūsų troškimai, jei bus įgyvendinti, gali pakenkti jūsų reputacijai. Tikri draugai bandys jus atkalbėti nuo neapgalvoto žingsnio.
Ketvirtadienį ar penktadienį jūsų
principai ir išdidumas reikalaus įsigyti daiktą, kurio iš tiesų negalite
sau leisti.



MERGELĖ
(08.22-09.23)

Prasideda nauja jūsų karjeros fazė,
ilgainiui leisianti pasiekti taip trokštamų aukštumų. Pradžioje galite turėti nemenkų finansinių sunkumų,
teks nemažai padirbėti, tikriausiai ir
vakarais. Savaitgalį gali tekti tvirtai
ir galutinai apsispręsti, kas esate ir
kuo norėtumėte būti.



SVARSTYKLĖS
(09.24-10.23)

Pirmomis savaitės dienomis jus
gali išduoti žmogus, kuriuo tvirtai
tikėjote. Padėdamas žmogui, pakliuvusiam į bėdą, galite turėti nesusipratimų su bendradarbiais ar
šeimynykščiais. Antroje savaitės
pusėje jūsų galvoje gali gimti labai
įdomių idėjų, bet jų įgyvendinimą
verčiau kol kas atidėkite.



SKORPIONAS
(10.24-11.22)

Žmogaus, su kuriuo siejote savo
planus ir iš kurio tiek daug tikėjotės, nebėra. Išsiskyrimas padės
suvokti, koks iš tikrųjų svarbus tas
žmogus buvo. Antroje savaitės
pusėje teks prisiimti dvigubą atsakomybės naštą.



ŠAULYS
(11.23-12.22)

Pirmoje savaitės pusėje labai tikėtinas konfliktas su vaiku, turėsiantis ganėtinai ilgalaikių padarinių. Kita vertus, tarnyboje galite tikėtis paramos ir supratimo iš
vyresnybės. Jei sugebėsite bent
trumpam pamiršti savo problemas ir atsipalaiduoti, savaitgalio
viešnagė pas gimines bus puiki.



OŽIARAGIS
(12.23-01.20)

Savaitės pradžioje įsiklausykite į
protingą seno draugo patarimą.
Kelionė savaitės viduryje padės
geriau suprasti artimą jums žmogų. Penktadienį ir šeštadienį pasistenkite kuo mažiau būti vienas.
Sekmadienį bus bandoma jūsų
kantrybė.



VANDENIS
(01.21-02.18)

Nauja pažintis duoda jums progą
išsakyti savo ilgai slėptus jausmus ir neduodančias ramybės
baimes. Šis žmogus labai tinka
išklausyti jūsų išpažintį ir duoti
vertingą patarimą. Drąsiai galite jam patikėti savo intymiausias
paslaptis.



ŽUVYS
(02.19-03.20)

Esate dar nepasiruošęs tokiems
artimiems santykiams, kokių siekia jūsų naujasis pažįstamas. Tai
jus kiek gąsdina, bet ši baimė išeis
tik į gera. Tai, ką turite padaryti šį
savaitgalį, verčiau neatidėliokite
kitai dienai.
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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.

Matematinis galvosūkis

Įrašykite skaitmenis nuo 1 iki 9
taip, kad matematiniai veiksmai
atitiktų gautus rezultatus.
Kiekvienas skaitmuo gali būti panaudotas tik vieną kartą.

BIRŽELIO

29

Š E ŠTA D I E N I S

+11
+22
KLAIPĖDA

VILNIUS

+11 +21

+15 +19

SEKMADIENIS

BIRŽELIO

30

+16
+28
KLAIPĖDA

VILNIUS

+14 +27

Birželio 30 d.
SEKMADIENIS
Tarptautinė asteroidų diena
Tarptautinė parlamentarizmo diena
Saulė teka 04:45
leidžiasi 21:59
Dienos ilgumas 17.14
Delčia (28 mėnulio diena)
Otonas, Otas, Tautginas, Novilė, Emilija, Liucina, Adelė
Tinkamas laikas sėti:
lapines petražoles, špinatus,
salotas, lapinius burokėlius,
salierus, saulėgrąžas, smidrus,
kopūstus (ir žiedinius), sėjamąsias gėles.
Sode, darže:
netinkamas laikas laistyti.

LIEPOS

1

+17 +21

PIRMADIENIS

+20
+27
KLAIPĖDA

VILNIUS

+19 +21

+18 +28
LIEPOS
Atsakymai

2

ANTRADIENIS

+16
+21

KLAIPĖDA

VILNIUS

+15 +22
LIEPOS

3

Liepos 1 d.
PIRMADIENIS
Tarptautinė architektų diena
Saulė teka 04:46
leidžiasi 21:59
Dienos ilgumas 17.13
Delčia (29 mėnulio diena)
Julijus, Tautrimas, Liepa, Julius
Tinkamas laikas sėti:
saulėgrąžas, sėjamąsias gėles.
Sode, darže:
netinkamas laikas laistyti.

+17 +18

TREČIADIENIS

+14
+20
KLAIPĖDA

VILNIUS

+14 +18
LIEPOS

4

Šio kryžiažodžio atsakymas –
Trombonai.

Sudoku

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

Lošimas
Nr. 1372
2019-06-26

SKAIČIAI
Pagrindiniai skaičiai: 05, 13, 20,
23, 46, 48
Vikingo skaičius: 05

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

5722727.50€ 0

6

1557558.50€ 0

5+1

13007.00€ 0

5

2378.50€

1

4+1

73.00€

39

4

9.50€

197

3+1

4.50€

609

3

1.50€

4032

2+1

1.25€

4365

2

0.75€

30128

Kito tiražo prognozė:

7 mln. Eur

vikinglotto lošiama trečiadienį
Eurojackpot lošiama penktadienį
Teleloto lošiama sekmadienį

+15 +17

KET VIRTADIENIS

+10
+22
KLAIPĖDA

VILNIUS

+10 +21
LIEPOS
Atsakymai

Liepos 2 d.
ANTRADIENIS
Saulė teka 04:46
leidžiasi 21:59
Dienos ilgumas 17.13
Jaunatis (0 mėnulio diena)
Martinijonas, Jotvingas, Gantautė, Marijonas, Martys
Tinkamas laikas sėti:
krapus, kalendras, pankolius,
žirnius, pupeles, rozmarinus,
bazilikus, mairūnus, porus,
saulėgrąžas, česnakus, laiškinius svogūnus, pomidorus,
moliūgus, patisonus, baklažanus, paprikas, vijoklines gėles.
Sode, darže:
tinkamas laikas pjauti žolę,
laistyti, netinkamas laikas
kaupti vaisius.
Liepos 3 d.
TREČIADIENIS
Tarptautinė diena be plastikinių maišelių
Saulė teka 04:47
leidžiasi 21:58
Dienos ilgumas 17.11
Jaunatis (1 mėnulio diena)
Anatolijus, Leonas, Tomas, Vaidilas, Liaudmina
Tinkamas laikas sėti:
krapus, kalendras, pankolius,
žirnius, pupeles, rozmarinus,
bazilikus, mairūnus, porus,
saulėgrąžas, česnakus, laiškinius svogūnus, pomidorus,
moliūgus, patisonus, baklažanus, paprikas, vijoklines gėles.
Sode, darže:
tinkamas laikas pjauti žolę,
laistyti, netinkamas laikas
kaupti vaisius.

ORAI

P E N K TA D I E N I S

+12
+28
KLAIPĖDA

VILNIUS

+13 +26

+13 +26

VANDENS TEMPERATŪRA

Savaitė istorijos puslapiuose

1440

m. birželio 29 d.: Lietuvos didikai be Lenkijos pritarimo Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu paskelbė 13-kos
metų Kazimierą Jogailaitį.

1576
1668
1949
1954
1908
1960
1569

m. birželio 29 d.: Lietuvos delegacija pripažino Steponą Batorą
Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu.
m. birželio 29 d.: padėtas
kertinis akmuo Petro ir Povilo
bažnyčios statybai Vilniuje.
m. birželio 29 d.: Pietų Afrikoje
pradėta taikyti apartheido politika – uždraustos mišrios santuokos.
m. birželio 30 d.: Lietuvoje
buvo matomas visiškas Saulės užtemimas.
m. birželio 30 d.: Sibire nukrito
Tunguskos meteoritas.

Belgijos.

5

+14 +18

m. birželio 30 d.: Kongas
įgijo nepriklausomybę nuo

1938
1944

m. liepos 1 d.: atidarytas Kauno ležinkelių tinklo perdavimo Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai ir jau liepos 6
zoologijos sodas.
d. buvo paleistas pirmas traukinys, plačiuoju
m. liepos 1 d.: Lietuvos laisvės geležinkeliu iš Kaišiadorių į Radviliškį.
armija išleido įsakymą dislom. liepos 4 d.: 13 britų kolonikuoti savo padalinius miškuose ir ruoštis
jų Šiaurės Amerikoje susibūrė į
partizaniniam karui už Lietuvos nepriklaukonfederaciją
ir paskelbė nepriklausomybę.
somybę.
Taip susikūrė JAV.
m. liepos 1 d.: pradėjo veikti
m. liepos 4 d.: Karaliaučius
Kauno oro uostas.
(Königsberg) pervadintas į Kam. liepos 1 d.: sėkmingai įvyko liningradą (Калининград).
pirmasis pasaulyje tarptautinis
m. liepos 5 d.: „Kruvinasis Ketelefoninis pokalbis tarp netolimų St. Steptvirtadienis“
San Franciske, pohen miesto Kanadoje ir Calais, JAV.
licijai nukreipus ugnį į streikuojančius laivų
m. liepos 2 d.: prie Rygos vyko krovimo darbininkus.
mūšis tarp lietuvių ir kryžiuočių
m. liepos 5 d.: prasidėjo Kursko
ordino riterių.
mūšis, kuris tęsėsi iki rugpjūčio
m. liepos 3 d.: Lenkijos ir Lietu- 23 d., – pagal savo apimtis, įsitraukusias pavos kariuomenės pradėjo žygį jėgas, įtampą ir rezultatus bei pasekmes buprieš kryžiuočius.
vo vienas iš svarbiausių Antrojo pasaulinio
m. liepos 3 d.: Amerikiečių karo Rytų fronto mūšių.
kreiseris numušė Irano keleim. liepos 5 d.: Paryžiuje privinį lėktuvą virš Persijos įlankos.
statytas bikinis.

1988
1881
1307
1410
1988
1919

1776

1946
1934

+25 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
+24 KAUNO MARIOS
+17 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+22 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

SAULĖS AKTYVUMAS

G0
S0
R0

Geomagnetinių audrų
nenumatoma.

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

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

1943

1946
1950

m. liepos 4 d.: Kaune dirbusi
m. liepos 1 d.: pasirašyta Lium. liepos 5 d.: išleidžiamas
nepriklausomos Lietuvos Vyblino unija tarp LDK ir Lenkijos,
įstatymas, kuriuo visiems žyriausybė pasirašė sutartį su Vokietija dėl ge- dams garantuojama teisė grįžti į Izraelį.
sudarė Abiejų Tautų Respublika.

GAMA RADIACINIS FONAS

40
42

KAUNE

nSv/val.

FUKUŠIMOS AE
8591 nSv/val.

ALYTUJE ČERNOBYLIO AE
8420 nSv/val.

nSv/val.

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

