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Tarybos posėdyje
apsvarstyti 35 klausimai
Laima

DUOBLIENĖ
Laima

DUOBLIENĖ
Jau trečius metus Lietuvoje
įgyvendinamas kapinių
skaitmeninimo projektas
„Cemety“. Per šį laiką
inventorizuotos arba
baigiamos inventorizuoti
54 kapinės, tai yra
daugiau nei 300 ha
teritorija, surinkta
informacijos apie daugiau
nei 250 tūkst. velionių.

Rezultatas – tikslus
kapinių žemėlapis su
informacija
Pasak kapinių skaitmeninimo ir duomenų valdymo
projekto „Cemety“ vadovo
Andriaus Trunovo, analogiš-

kas projektas 2013 m. buvo
sukurtas Latvijoje, o prieš
trejus metus ši sistema pradėta įgyvendinti ir Lietuvoje.
Šiuo metu veikla vykdoma
20-yje savivaldybių ir daugiau nei 50-yje seniūnijų, tarp
kurių yra ir Prienų rajono savivaldybė.
„Galutinis darbų rezultatas
– tikslus skaitmeninis kapinių
žemėlapis su visa informacija
apie palaidotuosius, kapaviečių nuotraukomis, navigacijos
funkcija gyventojams ir leidimų laidoti išdavimo sistema
savivaldybių darbuotojams“,
– sakė A. Trunovas.
Savivaldybės ar seniūnijos
darbuotojui, atsakingam už
kapinių priežiūrą, šiuolaikiška
NUKelta Į 2 p. 

Užterštas šulinių vanduo kelia
grėsmę sveikatai

Birželio 27 d. vykusiame
Prienų rajono savivaldybės
tarybos posėdyje svarstyti
35 klausimai bei išklausyta
informacija apie krepšinio
klubo „Prienai“ veiklą.

Dauguma svarstytų
klausimų diskusijų
nesukėlė
Patvirtintas Prienų r. sa-

vivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos
aprašas, kuriame yra pakeitimų. Didžiausia naujovė – seniūnaičiai bus renkami ketveriems metams (buvo trejiems), taip pat nuo šiol seniūnaičių rinkimų datą paskelbs
administracijos direktorius
arba jo pavedimu – seniūnas
(buvo seniūnas), seniūnaičiai
bus renkami ne apklausiant
gyventojus, bet pasirenkant
vieną iš dviejų būdų – orgaNUKelta Į 6 p. 

Sveika sutinkant jubiliejų,
kurio taip laukėme visi,
Tegul jis būna mūsų visų šventė,
kurie Tau esam artimi,
Ir neaplenkia jis nei vieno,
kurie yra Tau ištikimi.
Šia proga prisiminki ir kitus,
kurie tau brangūs iš tiesų,
O mes Tau norim palinkėti laimės, džiaugsmo,
Kad visuomet širdy išliktum tu jauna,
Kad viskas šiam gyvenime Tau išsipildytų
dar ateityje.

80-ies metų jubiliejaus proga

Vadovaudamasis sveikatos
apsaugos ministro
2012 m. lapkričio 12 d.
įsakymu Nr. V-1041 „Dėl
apsinuodijimų nitritais ir

nitratais diagnostikos ir
profilaktikos“, Nacionalinio
visuomenės sveikatos
centro prie SAM Kauno
NUKelta Į 15 p. 

Anelę
ENDRIUKAITIENĘ,
gyvenančią Prienuose,

sveikina vyras, Saulius, Laukaičių šeima, Zujų šeima,
brolis Juozas su šeima ir krikšto dukra.
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Mielieji,
Šiemet skaičiuojame dešimtus metus, kai gyvuoja „Tautiškos giesmės“ iniciatyva, kuri jau spėjo tapti gražia mūsų
kartos tradicija. Tai tikras įrodymas, jog ir nedidelė tauta
gali sukurti didelius bei reikšmingus dalykus.
Dešimt metų įvairiuose mūsų planetos kampeliuose vienu
metu suskamba balsai, nešantys pasauliui žinią apie nedidelę, bet drąsią, laisvę ir nepriklausomybę branginančią
tautą, kuri bet kuriuo metu pasiryžusi apginti savo idealus. 2019-ieji – ypatingi, liepos 6-oji Lietuvos Respublikos Seimo paskelbta ne tik Valstybės, Lietuvos karaliaus
Mindaugo karūnavimo, bet ir „Tautiškos giesmės“ diena.
Sveikindamas Jus šia proga labai kviečiu visus drauge
kurti džiugią visuotinę šventę, švęsti liepos 6-ąją giedant
„Tautišką giesmę“ iš širdies.
Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas

Kartu su Karaliaus Mindaugo karūnavimu Lietuva tapo
istorine valstybe. Tapo istorijos puslapių verta valstybe.
Liepos 6-oji tai ta diena, kuomet mums buvo padovanota
galimybė egzistuoti ne tik kaip baltų gentims, bet kaip gilius
pamatus turinčiai tvirtovei bei ją saugoti.
Mielieji, mylėkime savo gimtą kraštą, savo praeitį ir ateitį!
Redakcija

 atgarsiai
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D. Grybauskaitė pasveikino JAV prezidentą
D. Trumpą su Nepriklausomybės diena

LSDDP pasirašys koalicijos sutartį, bus
siekiama atstatydinti V. Pranckietį

Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė savo ir visų šalies
žmonių vardu pasveikino JAV prezidentą Donaldą Trumpą
su 243-iosiomis Nepriklausomybės dienos metinėmis. JAV
Nepriklausomybės deklaracija buvo paskelbta 1776 metų
liepos 4 dieną.

Lietuvos socialdemokratų darbo partijos (LSDDP)
prezidiumas nutarė, kad partija turi dalyvauti valdančiojoje
koalicijoje. Tačiau jeigu kitą antradienį iš pareigų nebus
atstatydintas Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis, ši
koalicijos sutartis nustos galioti, teigė G. Kirkilas.

Rastoms kiaulių gaišenoms
nustatytas AKM

Valstybinė maisto ir
veterinarijos tarnyba
(VMVT) praėjusią
savaitę gavo pranešimą
apie Prienų rajono
savivaldybės Pošvenčio
kaimo laukymėje rastą
kiaulės gaišeną.

Atrinkus mėginius ir ištyrus juos Nacionaliniame
maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute (NMVRVI) nustatytas afrikinio
kiaulių maro (AKM) virusas.
Prienų VMVT inspektoriai,
bendradarbiaudami su Alytaus apskrities vyriausiojo
policijos komisariato Prienų
rajono policijos komisariato
pareigūnais, atlieka tyrimą,
siekdami išsiaiškinti kiaulės
savininką.
Vykdant tyrimą dėl rastos
gaišenos bendromis institucijų jėgomis tame pačiame
kaime esančiame ūkyje rasta nugaišusi kiaulė, išmesta į užkasti paruoštą duobę.
Paimti nugaišusios kiaulės
organų mėginiai nusiųsti į
NMVRVI tyrimui patvirtino
AKM virusą. Kadangi ūkis
yra netoli laukymės, kurioje buvo rasta išmesta kiaulės
gaišena, ji galimai yra iš to
paties ūkio.
VMVT specialistai nedelsdami ėmėsi visų būtinų
apsaugos priemonių: kiaulės
gaišena saugiai sunaikinta,
atlikta pirminė tvarto ir aplinkos dezinfekcija, sustabdytas
judėjimas ūkyje. Ūkininkui,
nepranešusiam apie sergantį
ar kritusį gyvulį, gresia finansinės sankcijos.
„Kiaulių laikytojas nebuvo registravęs ūkio, nesilaikė

biologinio saugumo reikalavimų, nepranešė apie kritusią kiaulę, taip sudarydamas
sąlygas išplisti ligai. Ūkininkui bus taikomos sankcijos, be to, jam nebus mokama kompensacija dėl patirtų
nuostolių ir pats privalės susimokėti už atliktus tyrimus.
Todėl visi kiaulių laikytojai
privalo laikytis prievolės registruoti kiaulių laikymo vietas, o pastebėję, kad kiaulės
negaluoja, privalo pranešti
veterinarijos gydytojui arba
VMVT teritoriniam padaliniui. Esant ligos įtarimui,
mėginių atrinkimas ir tyrimas kiaulių laikytojams nekainuoja, o blogiausiu atveju,
t. y. jeigu nustatomas AKM
virusas, padengiami jo patirti nuostoliai.
VMVT primena, kad visi
kiaulių laikytojai kiekvieno
einamųjų metų ketvirčio pirmąjį mėnesį Ūkinių gyvūnų
registre privalo registruoti
laikomų kiaulių skaičių. Visus veiksmus Ūkinių gyvūnų
registre turi teisę atlikti ūkinių gyvūnų laikytojas (jeigu
jam suteikta prieiga prie Ūkinių gyvūnų registro), ūkinių
gyvūnų ženklinimo ir registravimo paslaugas teikiantis
privatus veterinarijos gydytojas arba VMVT teritorinių
padalinių specialistai. Kilus neaiškumų, galima pasikonsultuoti su artimiausio
VMVT teritorinio padalinio
specialistais, nes ūkinių gyvūnų ženklinimo ir registravimo pažeidimai gali užtraukti sankcijas nuo įspėjimo iki piniginės baudos.
VMVT 

Programoje „Cemety“ – informacija apie kapines
ATKelta IŠ 1 p.
laidojimo duomenų tvarkymo
sistema leidžia operatyviai
aptarnauti gyventojus, besikreipiančius dėl leidimo laidoti. Inventorizavus kapines,
suregistruojamos apleistos
ir neprižiūrimos kapavietės,
užimti ir laisvi plotai, kapavietės, kuriose palaidota seniau
nei prieš 25 metus –atsiranda
galimybė tvarkingai bei skaidriai organizuoti laidojimus
senose ir naujose kapinėse,
tvarkingai ir pagal numatytus įstatymus administruoti
bei saugoti būtinus velionių
ir atsakingų už kapavietes asmenų duomenis.
Norintiems aplankyti artimą žmogų jo amžinojo poilsio vietoje, bet nežinantiems
tikslios palaidojimo vietos,
suskaitmenintose kapinėse tai
padaryti nesunku – tereikia į
paieškos sistemą cemety.lt
įvesti mirusio žmogaus vardą
ir pavardę (arba tik pavardę).
Sistema parodys kapavietės
numerį bei vietą kapinėse,
kapavietės nuotraukų bei kas
dar palaidota toje kapavietėje,
o navigacinė sistema atves tiesiai prie kapavietės.

Jau suskaitmenintos
dvejos kapinės
Prienų rajono ir Birštono
savivaldybėse jau inventorizuotos ir suskaitmenintos
dvejos didžiausios kapinės:
Prienų – Birštono (Škėvonių) ir Pakuonio. Pirmosiose
yra surinkta informacijos apie
beveik 15 tūkst., antrosiose
– apie 3 tūkst. čia palaidotų
žmonių.
Prienų – Birštono kapinių
skaitmeninimas ir inventorizavimas užtruko apie pusmetį. 9,5 ha ploto, į 22 kvartalus suskirstytose kapinėse
savanorių komanda pagal topografines nuotraukas patikrino ir patikslino kiekvieną
kapavietę. Vėliau kapavietės
buvo fotografuojamos, lyginami įrašai paminkluose bei
inventorinėse knygose ir visa
informacija sukelta į duomenų sistemą, dabar jau prieinamą visiems.
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Pasak Prienų – Birštono
kapines administruojančios
įmonės UAB „Prienų butų
ūkis“ projektų koordinatorės
Lauros Jevstignejevienės, vadovaujantis įrašais Laidojimų
ir kapaviečių statinių registravimo žurnaluose, į sistemą
sukelta informacija apie palaidotus asmenis nuo 2011 metų.
Ankstesnių metų duomenys
pateikiami pagal paminkluose esančią informaciją.
2018 m. pradžioje pradėjus
veikti „Cemety“ sistemai, jau
išduoti beveik 400 naujų leidimų laidoti. Jei velionis laidojamas šeimos kapavietėje,
informacija apie jo palaidojimo vietą į sistemą įkeliama iš karto išdavus leidimą.
Jei kapavietė nauja – praeina

ti į internetinę erdvę – į duomenų bazę.
Tačiau, kaip pastebėjo Pakuonio seniūno pavaduotoja
Diana Jolanta Kočanienė, iškilo ir sunkumų, nes parengtoji kapinių schema neatitiko
skaitmeninant sudarytos schemos, kai kur buvo skirtingi ir
kapaviečių numeriai. „Nors
klaidų „išlenda“ iki šiol, bet
žmonės labai džiaugiasi, kad
skaitmeninėje sistemoje gali
lengvai rasti kur palaidotas jų
artimas, pažįstamas žmogus“,
– sakė seniūno pavaduotoja.
Seniūno pavaduotojos teigimu, norint, kad „Cemety“
sistemoje vietoj užrašo „Pavardaičių šeima“atsirastų
konkrečių čia palaidotų asmenų duomenys, atsakingas už

diena ar dvi, kol informacija
sutikslinama.
Naujos kapavietės fotografuojamos ir nuotraukos įkeliamos į sistemą. Toks darbas
buvo atliktas pernai rudenį,
tą patį daryti ketinama ir šiais
metais.
Norintys, kad būtų atnaujinta ar papildyta informacija
apie kapavietę, turi kreiptis į
UAB „Prienų butų ūkis“ atsakingus asmenis arba užpildyti
velionio duomenų atnaujinimo formą „Cemety“ svetainėje. Primenama, kad norint
atnaujinti kapavietę (nugriauti
ar pastatyti paminklą, iškloti
trinkelėmis, aptverti tvorele ir
pan.), prieš pradedant darbus
taip pat reikia kreiptis į UAB
„Prienų butų ūkis“ atsakingus
asmenis ir pateikti prašymą.
Pakuonio kapinės inventorizuoti ir skaitmeninti pasirinktos pirmiausia dėl to, kad
prieš keletą metų seniūno A.
Narvydo iniciatyva buvo atliktas kapinių inventorizavimas bei parengta kapinių
schema, tereikėjo viską sukel-

kapavietę asmuo pirmiausia
turi pateikti palaidotųjų mirties liudijimus. Tuomet, jei
informacija sutaps su įrašais
seniūnijoje esančiuose mirties įrašų žurnaluose, duomenys bus įkelti į sistemą. Todėl
statydami savo artimiesiems
kapinėse paminklus turėtume
pagalvoti, kokį įrašą reikėtų
palikti ateinančioms kartoms.
D. J. Kočanienė pasidžiaugė,
kad pavyksta identifikuoti ir
neturinčias paminklų kapavietes.
Pakuonio seniūnija nuo šių
metų pradžios naudojasi dokumentų valdymo sistema,
kurioje registruojami išduoti
nauji leidimai laidoti Pakuo-
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Užsakomieji straipsniai, reklama
Neapmokami pranešimai spaudai
Skaitytojų straipsniai

nio kapinėse. Netrukus informacija įkeliama ir į sistemą
„Cemety“.

Bus skaitmeninamos
ir kitos kapinės
Planuojama, kad per kelerius artimiausius metus bus
suskaitmeninta ir daugiau
Prienų rajono savivaldybėje
esančių kapinių. Pasak Prienų
rajono savivaldybės administracijos direktorės pavaduotojo Algio Marcinkevičiaus,
įsitikinus, kad sistema veikia
gerai, ji naudinga kapinių lankytojams, palengvina darbą
kapinių administratoriams,
inventorizavimo ir skaitmeninimo darbai bus atliekami
ir kitose kapinėse.
Projekto „Cemety“ vadovo A. Trunovo teigimu, vis
daugiau žmonių sužino apie
Lietuvoje veikiančią kapinių
skaitmeninimo sistemą ir ja
naudojasi. Paskaičiuota, kad
Cemety.lt sistemoje jau apsilankė beveik 60 tūkst. lankytojų. Juk dabar, neišeinant
iš namų, duomenų bazėje ne
tik galima surasti kuriose kapinėse (jei kapinės skaitmenizuotos) ir kurioje kapinių
vietoje palaidotas jus dominantis žmogus, pamatyti,
kaip atrodo jo kapas, bet ir,
pasinaudojus navigacine sistema, nueiti tiesiai prie kapo.
Tai ypač naudinga didesnėse
kapinėse, kur netgi dažnai lankant artimųjų kapus prireikia
laiko susigaudyti.
Nuolat atnaujinama sistema
padės surasti ieškomą kapavietę ir tada, kai nežinomas
tikslus velionio vardas, gimimo ar mirties data. Tam padės
pateikta informacija apie kitus
toje pačioje kapavietėje palaidotus asmenis.
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Prie Hondūro nuskendus žvejybiniam laivui
žuvo mažiausiai 26 žmonės

Italijoje išsiveržus ugnikalniui žuvo turistas
Italijos Strombolio saloje, esančioje į pietus nuo
Sicilijos, trečiadienį netikėtai išsiveržus ugnikalniui
žuvo vienas žygeivis, o kiti turistai gelbėdamiesi
puolė į jūrą. Šis turistus masinantis ugnikalnis
yra aktyvus, tačiau trečiadienį įvyko itin stiprus
išsiveržimas.

Karibų jūroje prie Hondūro krantų nuskendus
žvejybiniam laivui žuvo mažiausiai 26 žmonės,
tačiau 47 kiti žmonės liko gyvi. 70 t laivas „Wallie“ dėl
nežinomų priežasčių prie atokaus Moskitijos regiono
krantų nuskendo netrukus po išplaukimo iš uosto.

Mintimis dalijasi
praeiviai

Įsibėgėja festivalis „An tėvo dvaro“

Birželio 30 d. Balbieriškio
kultūros ir laisvalaikio
centro prieigose vyko
jau antrasis respublikinis
folkloro ansamblių
festivalis „An tėvo dvaro“,
skirtas Vietovardžių
metams paminėti.

Į festivalį atvyko Sintautų
kultūros centro folkloro ansamblis „Santaka“, Aleksoto
bendruomenės centro folkloro ansamblis „Svirbė“, Kau-

no folkloro klubo ansamblis
„Liktužė“, Jiezno kultūros ir
laisvalaikio centro folkloro
ansamblis „Jieznelė“, Prienų
kultūros ir laisvalaikio centro folkloro ansamblis „Gija“
bei Balbieriškio kultūros ir
laisvalaikio centro folkloro
ansamblis „Dūmė“.
Gausus dalyvių būrys, nuo
karštos saulės pasislėpęs medžių paunksnėje, ir dainavo,
ir šoko, ir grojo, ir apie seniai

pamirštas tradicijas pasakojo. Net kelis kartus, išgirdę
nuotaikingai griežiamą muziką, šokti kilo ir žiūrovai.
Lauke tvyrantis karštis nuotaikos nesugadino nei dalyviams, nei negausiems žiūrovams.
Pasak renginio organizatorės Dalės Zagurskienės, festivalis įsibėgėja ir gali būti,
jog kitąmet išaugs netgi iki
tarptautinio. NG

Vazgaikiemyje vyko tarptautinės
konkūrų varžybos
Birželio 28–30 d. poilsio
komplekse „Harmony
Park“ vyko aukščiausio
lygio tarptautinės žirgų
konkūrų varžybos bei
pramogos ir edukaciniai
užsiėmimai visai šeimai
aktyvių pramogų erdvėje.

Komplekso svečiai visą
savaitgalį galėjo nemokamai
mėgautis tarptautinėmis konkūrų varžybomis, kuriose

REKLAMA

varžėsi geriausi Lietuvos bei
užsienio šalių sportininkai, o
birželio 30 d. vakarą su įtampa ir azartu stebėti pagrindinę
varžybų rungtį.
Viso savaitgalio metu šeimos galėjo pasilepinti ir edukacinio vaikų pramogų centro
CURIOCITY elektros ir chemijos šou, poilsio erdve su aktyviomis lauko pramogomis,
kurioje galėjo išbandyti jėgas

badmintono, tinklinio, futbolo, stalo teniso žaidimuose, pasitikrinti taiklumą šaudant iš lanko, leisti aitvarus
ar tiesiog atsipalaiduoti gamtos apsuptyje. Taip pat buvo
galima pasigrožėti išskirtine
fotografijų paroda UNDERLOOK, kurioje visi gyvūnai
įamžinti iš apačios, pašokinėti batutų parke, pasivažinėti
karieta ir, žinoma, pajodinėti
žirgais. NG

Kalbina ir fotografuoja Laima Duoblienė

Dovilė Mališauskienė

Senokai žinau, kad šis
projektas įgyvendintas Prienų kapinėse, apie tai skaičiau laikrašty, mačiau skelbimus prie kapinių, tačiau
tik prieš kurį laiką pasinaudojau praktiškai. Netgi patikrinau, ar veikia navigacija. Veikia! Mūsų įmonės
klientai žino apie „Cemety“, nes yra buvę, kad šioje
sistemoje parodė kapavietės
vietą. Vietiniams naudotis
„Cemety“ gal ir nebūtina,
tačiau atvykusiems iš kitur
ši programa tikrai padės surasti norimą kapavietę.

Ar naudojatės kapinių
informacijos skaitmeninimo ir
duomenų valdymo programa
„Cemety“?

Devidas Stanevičius

Dovilė

Esu girdėjusi, kad Lietuvoje įgyvendinamas toks
projektas, o kad skaitmenizuotos ir Prienų kapinės,
nežinojau, net skelbimo prie
kapinių nepastebėjau. Iki
šiol maniau, kad bus galima pamatyti, ar daug žolių ant artimųjų kapo auga,
o kokia kitokia nauda bus,
nesusimąsčiau. Tikrai išbandysiu ir patikrinsiu visas
galimybes.
Vilma Bebrauskienė

Žinau, kad yra tokia programa, bet dar neišbandžiau. Noriu susirasti savo
klasės draugo kapą, nes nebuvau laidotuvėse ir nežinau, kur palaidotas, todėl
tikrai išbandysiu. Manau,
kad ši programa labai gera
ir būtų naudinga daugeliui,
tik gal per mažai žmonių
žino apie ją. Nors prie kapinių vartų ir kabo skelbimai, dauguma praeina nepažvelgę.

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

Esu girdėjęs, kad kai kurios kapinės skaitmeninamos, bet apie rezultatą nepasidomėjau. Tikrai išbandysim, nes norim surasti,
kur palaidotas vienas giminaitis. Gerai, kad įgyvendinami tokie projektai – juk
XXI amžius, visi naudojasi
išmaniaisiais telefonais, tad
ieškant norimo kapo nereikės klaidžioti po kapines.
Dalia Paulauskienė

Aš naudojausi, pirmiausia išbandžiau iš smalsumo,
pamačiusi skelbimą prie
kapinių. Manau, kad labai
aiškiai ir paprastai galima
surasti norimo žmogaus palaidojimo vietą. Džiaugiuosi, kad Prienuose ši naujovė
įdiegta kartu su pirmaisiais
visoje Lietuvoje. Gerai būtų, kad visos kapinės būtų
skaitmenizuotos, tuomet
dažniau aplankytume giminių, pažįstamų kapus,
nes dabar dažnai nesivarginame ieškoti, jei nežinome
tikslios palaidojimo vietos.
Ir kur tu surasti didelėse kapinėse, jei buvai seniai ar tik
per laidotuves.

 verta žinoti
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ES nebaus Italijos už finansinės drausmės
pažeidimus

TVF patvirtino 6 mlrd. JAV dolerių paskolą
Pakistanui

Europos Komisija atšaukė grasinimą dėl drausminių
priemonių Italijai, kadangi pastarosios vyriausybė
pažadėjo užtikrinti, kad didėjanti valstybės skola atitiktų
Europos Sąjungos (ES) biudžeto taisykles ir ėmėsi veiksmų
šiam tikslui pasiekti.

Tarptautinis valiutos fondas (TVF) trečiadienį patvirtino 6
mlrd. JAV dolerių trejų metų trukmės paskolą Pakistanui,
siekdamas padėti šios Pietų Azijos šalies ekonomikai
atsigauti. TVF valdybai pritarus, fondas nedelsdamas
skyrė 1 mlrd. JAV dolerių Pakistanui.

Ligonis (g. 1965 m.)išneštas ir
perduotas GMP.

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

2019-06-23 apie 15.51 val. gautas
pranešimas, kad Prienuose, Statybininkų g. iš buto eina dūmai.
Išdegė 1 m² lovos.
2019-06-23 apie 19.31 val. gautas
pranešimas, kad Stakliškių sen.,
Vyšniūnų k., Liepų g. dega buvę
kultūros namai. Buvusiuose
kultūros namuose (šiuo metu
nenaudojami, apleisti) 5x4 dydžio patalpoje degė sukrautos
šiukšlės.
2019-06-23 apie 18.20 val. Prienų
r., Jiezno sen., Dambavos k., šalia
įvažiavimo į gyvenamąją sodybą, ant neasfaltuoto keliuko,
žolėse, vyras (g. 1983 m.) rado
savo sutuoktinę (g. 1983 m.) su
galimai šautine žaizda galvoje.
Įvykio vietoje rastas sutuoktinio
teisėtai laikomas pistoletas
„Kevin“. Įvykis tiriamas.
2019-06-23, apie 20.18 val., kelio
Vilnius–Prienai–Marijampolė 91
km buvo sustabdytas automobilis AUDI A6, kurį vairavo V. L.
(g. 1994 m.). Jis neturėjo teisės
vairuoti transporto priemonės, o
alkoholio matuokliu jam nustatytas 3,03 prom. girtumas. V. L.
sulaikytas ir uždarytas į Alytaus
apskr. VPK areštinę.
2019-06-24 apie 01.09 val. gautas pranešimas, kad Jiezno sen.,
Verbyliškių k., Plytinės g. dega
pastatas. Degė apie 15 m² šakų
krūva.
2019-06-24 apie 11.15 val. gautas
pranešimas, kad Prienų sen.,
Naravų k., Nemuno g. dega
žolė. Degė šiukšlės ir 3 a sausos
žolės.
2019-06-24 apie 12.55 val. gautas pranešimas, kad Birštone,
Pušyno g. dega žolė. Užgesinta 8
m² plote degusi sausa žolė.
2019-06-25 apie 04.49 val. gautas pranešimas iš GMP, kad
Šilavoto sen., Juodaraisčio k.,
Laukų g. reikia išnešti ligonį.
REKLAMA

2019-06-25 apie 08.38 val. gautas pranešimas, kad kelyje
Kaunas–Prienai, ties posūkiu
į Rokus, susidūrus lengvajam
automobiliui „Volkswagen Phaeton“ ir sunkvežimiui „MercedesBenz Actros“, prispausta moteris.
Lengvojo automobilio vairuotoja
gelbėjimo įranga išlaisvinta ir
perduota GMP. Sunkvežimio
vairuotojas nenukentėjo. Automobiliai patraukti nuo kelio,
kelio danga nuvalyta.
2019-06-25 apie 11.52 val. gautas
pranešimas, kad Veiverių sen.,
Papilvio k., Kiaunių g. dega
namas. Medinis, karkasinis
namas sudegė visiškai. Išgelbėti
kiti šalia esantys trys pastatai ir
pavėsinė.
2019-06-26 apie 6 val. Prienų
r., Ingavangio k., vyras (g. 1957
m.) jam priklausančioje ganykloje pasigedo 15 metų amžiaus
mišrūnų veislės arklio. Nuostolis
– 1 500 eurų.
2019-06-26 apie 22 val. Prienų r.,
Klebiškio k., namuose, vyras (g.
1990 m.) naudojo psichologinę
prievartą prieš motiną (g. 1960
m.). Įtariamasis sulaikytas ir
uždarytas į areštinę.
2019-06-27 gautas vyro (g.
1973 m.) pareiškimas, kad iš
ganyklos, esančios Prienų r.,
Ingavangio k., pavogta kumelė.
Nuostolis – 1 500 eurų.
2019-06-28 gautas pranešimas,
kad Jiezne, Technikos g. prie pastato dega pjuvenos. Medienos
apdirbimo įmonės UAB „Baltic
Hewer“ teritorijoje prie pastato
apie 50 m² plote degė pjuvenos,
medienos atliekos, medienos
ruošiniai. Viduje, 15x8 m dydžio
patalpoje, degė apie 100 m³
pjuvenų. Pjuvenos, medienos
atliekos ir apdegusi mediena
išvežta iš teritorijos įmonės
samdytu transportu.
2019–06–28 apie 10.00 val. vyras
(g. 1978 m., gyv., Kaišiadorių
sen.), atvykęs į žemės sklypą,
esantį Prienų r. sav., pastebėjo,
kad iš jam priklausančio medienos sandėlio pagrobta jam
priklausanti mišri 3 metrų ilgio
malkinė mediena. Pagrobtos
medienos kiekis ir padaryta turtinė žala nustatinėjama. Turtas
nedraustas, nesaugomas.

Smulkieji ūkiai stiprina savo pozicijas
Gegužės 31 - oji
buvo paskutinė
diena, kai paraiškas
smulkiajam ūkiui plėsti
ir modernizuoti dar
galėjo teikti smulkieji
ūkininkai. Gal dėl to,
kad buvo supaprastintos
paramos taisyklės,
paraiškų sulaukta
daugiau, nei tikėtasi, o
prašoma paramos suma
gerokai viršija skirtas
paramos lėšas.
Priemonė finansuojama
iš Europos žemės ūkio
fondo kaimo plėtrai ir
valstybės biudžeto.

Prašoma beveik
dvigubai daugiau
Preliminariais duomenimis, per nuo kovo 1 d. iki
gegužės 31 d. trukusį paraiškų teikimo laikotarpį pagal Lietuvos kaimo plėtros
2014–2020 metų programos (toliau – KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“
veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“ (toliau –
priemonė) pateiktos 1 279
paraiškos. Bendra paraiškose prašoma paramos suma siekia 19 145 864 Eur.
Pažymėtina, jog šiam paraiškų teikimo etapui buvo
skirta 10 000 000 Eur paramos lėšų, tad jau dabar aišku, jog ne visiems pareiškėjams pakaks paramos. Kam
bus skirta parama, paaiškės
sudarius paraiškų pirmumo
eilę – gautos paraiškos bus
vertinamos pagal atrankos
kriterijus ir surikiuotos į prioritetinę eilę pagal atitiktį
kriterijams.
Kaip informavo Nacio-

– parama skiriama tik
tiems pareiškėjams, kurie
negavę paramos pagal šią
veiklos sritį 2014–2020 m.
laikotarpiu.

Pirko žemės ūkio
techniką

Pienines karves laikantis ūkininkas Antanas Gimžauskas sakė, kad
be paramos jo ūkis sunkiai išsiverstų. (Vytauto Ridiko nuotr.)

nalinė mokėjimo agentūra
prie Žemės ūkio ministerijos
(toliau – ŽŪM), dažniausiai
prašoma kompensuoti išlaidas traktoriams, konsultantų
paslaugoms paraiškai / verslo planui parengti ir administruoti, sėjamosioms, plūgui, šienapjovėms, skutikams
įsigyti.

Paraiškų gausa – dėl
palengvinimų
Kaip akcentavo ŽŪM 2ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausioji specialistė Dalia Rutkauskaitė,
jos manymu, taisyklėse nurodytų reikalavimų palengvinimai bei paraiškos ir verslo
plano supaprastinimai turėjo
įtakos tokiam dideliam paraiškų skaičiui.
Specialistė priminė, jog
šiais metais priemonės taisyklėse buvo atlikti tokie pakeitimai:
– sumažinti reikalavimai
išlaidoms, paprastesnis išlaidų vertinimas: parama skiriama, jeigu suplanuotos išlai-

Vyšnių uogienė
Reikės: 2 kg vyšnių, 2,5 kg cukraus.
Gaminimas. Išėmę kauliukus vyšnias apibarstykite cukrumi ir palaikykite 4–6 val. Tada uogas užvirinkite ir
nukėlę nuo ugnies palikite 4 val. Taip
kartokite 4 kartus. Virdami paskutinį
kartą nugraibykite putas. Karštą uogienę supilstykite į stiklainius ir sandariai
uždarykite.

dos yra būtinos verslo planui
įgyvendinti ir numatytai veiklai vykdyti, yra susijusios
su remiama veikla, yra ne
mažesnės negu prašomos išmokos dydis; nereikalaujama
pateikti komercinių pasiūlymų tinkamoms finansuoti
išlaidoms pagrįsti; atsisakyta dalies tinkamumo sąlygų,
susijusių su išlaidomis;
– sumažinti reikalavimai:
nereikalaujama paskutiniais
verslo plano įgyvendinimo
metais pasiekti 2 proc. grynąjį
pelningumą, tiesiog reikalaujama veikti pelningai;
– atsisakyta dalies įsipareigojimų: nereikalaujama
įsipareigoti drausti paramos
lėšomis įgytą turtą;
– atsisakyta projektų kontrolės laikotarpio;
– paprastesnės paramos
paraiškos ir verslo plano formos;

Vyšnios meduje
Reikės:1 kg vyšnių be kauliukų, 200
g medaus.
Gaminimas. Išėmę kauliukus vyšnias
sudėkite į paruoštus stiklainius ir užpilkite truputį pašildytu suskystėjusiu medumi. Kaitinkite 90°C temperatūroje apie 20
min. Tuoj pat sandariai uždarykite. Vėliau
galima išnešti į rūsį ar padėti kitoje vėsioje patalpoje.

Utenos rajono ūkininkas
Šarūnas Šmatavičius prisiminė, jog iš pradžių jo
ūkis buvo labai mažas, todėl išgirdęs apie galimybę
pagal KPP priemonę gauti
paramą ja pasinaudojo, nes
planavo plėstis. Š. Šmatavičius šia parama pasinaudojo 2015 metais ir įsigijo
priekabą gyvuliams vežti,
kurioje jų telpa nuo 12 iki
20. Ūkininkas džiaugėsi,
kad ši priekaba – labai svari pagalba ūkyje pervežant
gyvulius iš vienos ganyklos
į kitą ar kitur. Pašnekovas
teigė, kad gavus paramą
pamažu vykdomi planai
pereiti prie mėsinės gyvulininkystės ūkio.
Kitas patyręs Utenos rajono Sėlės kaimo ūkininkas
Antanas Gimžauskas prisipažino, kad vienokia ar kitokia KPP parama naudojasi beveik kasmet, nes be jos
ūkis tiesiog žlugtų. Tarkim,
pernai gyvulių augintojas
įsigijo naują prancūzišką
traktorių „Manitou“, kuris
tapo reikšminga pagalba
ūkyje. Pienininkyste užsiimantis vyras šia veikla verčiasi per 20 metų.
UžsK. Nr. 029

Vyšnių uogienė su
aviečių sultimis
Reikės: 4 l vyšnių be kauliukų, 2 l
aviečių sulčių, 1,5 stiklinės vandens, 2
kg cukraus.
Gaminimas. Iš sulčių, vandens ir cukraus išvirkite sirupą. Suberkite vyšnias ir
virkite, kol vyšnios taps skaidrios ir blizgančios. Karštą uogienę supilstykite į stiklainius ir sandariai uždarykite.

verta žinoti 
PENKTAdienis, 2019 m. LIEPOS 5 d., www.naujasisgelupis.lt

JAV turėtų imtis manipuliacijų doleriu

„Boeing“ skirs 100 mln. JAV dolerių „737
MAX“ avarijų aukų šeimoms

JAV prezidentas Donaldas Trumpas apkaltino Kiniją ir
Europą įsitraukus į „didelį manipuliavimo valiutomis
žaidimą“ ir pridūrė, kad Vašingtonas turėtų imtis panašių
veiksmų. Šis valstybės vadovo pareiškimas tiesiogiai
prieštarauja JAV oficialiajai politikai – nemanipuliuoti
dolerio verte, siekiant įgyti pranašumą prekyboje.

JAV orlaivių gamintoja „Boeing“ trečiadienį pranešė
planuojanti skirti 100 mln. JAV dolerių bendruomenėms ir
šeimoms, nukentėjusioms nuo dviejų „Boeing 737 MAX“
katastrofų, kurios nusinešė 346 gyvybes.

Kraują ir kraujotaką gerinantys augalai
Kraują skystinantys
augalai

Žolininko kertelė
Vasara – pats įvairių
vaistinių žolelių rinkimo
metas. Tad pabandykime
patys prisirinkti dovanų
iš vasaros kraitės, kad
sustiprintume savo
sveikatą ir nesirgtume
atėjus šaltajam metų
laikui. Štai ką siūlo mūsų
pažįstama žolininkė
biologė Monika Smilgytė.

Kraują skystina pelkinė
vingiorykštė, paprastoji kiaulpienė, paprastoji garšva, kaštonų žiedai, ežiuolė, liepžiedžiai, avietės, blindės, karklai,
gluosniai, drebulės, tuopos.
Niekada nevartokite kartu
kelių kraują skystinančių augalų, nes rizikuojate susižeidę
nukraujuoti. Vaikams iki 12

lais. Jei vieną dieną suvalgysit
dilgėlių sriubos, tai tikrai sau
nepakenksite, bet nereikėtų
gerti vienų dilgėlių arbatos.
Visada atkreipkite dėmesį,
kad tarp kraują tirštinančių žolelių būtų ir kraują skystinančių. Tarkim, šaukštelis ar pora juodųjų serbentų uogienės
nepakenks, bet jei suvalgysite
kelis šaukštus, jau kraujas bus
tirštesnis.

Ne vieną kamuoja mažakraujystė, prasta kraujotaka,
varikozinės venos, kraujagyslių užkalkėjimas, hemorojus ir
panašios problemos. Nebūtina pulti iškart pas gydytojus,
nes gali labai padėti ir gyvenimo būdo pakeitimas, dietos
paįvairinimas, žolelių arbatos,
tepalai, fitoliai ir kompresai.

Mažakraujystę
padedantys įveikti
augalai
Jeigu kraujo rodikliai rodo
žemą hemoglobino lygį, dažnai geležies tablečių nepakanka. Jos sunkiai organizmo įsisavinamos. Kraujo gamybai
reikia ne tik geležies, bet ir
vitamino C, folio rūgšties, B
grupės vitaminų ir įvairių mikroelementų. Geležies gausu
mėsoje, kiaušiniuose, špinatuose ir kitose lapinėse žaliose
daržovėse, brokoliuose, grikiuose, petražolėse, gražgarstėse, kopūstuose, pupelėse,
lešiuose, žirniuose, burokėliuose, džiovintuose vaisiuose. Iš žolelių, kurios turi daug
geležies ir kitų mikroelementų, rutino, reikėtų paminėti
dilgėles, gaurometį, plautę,
agurklę, dirvuolę, erškėtuogę,
grikių žiedus ir lapus, juoduosius serbentus, šermukšnius.
Kraujažolė skatina kraujo
kūnelių atsinaujinimą kaulų
čiulpuose. Nepamirškit, kad
dilgėlė ir kraujažolė tirština
kraują, tad jas derinkite su
kiaulpienėmis, kaštonų žiedais, vingiorykšte.
REKLAMA

agurklė, raudoklė, kraujažolė. Putinai labai dera su spanguolėmis. Kaštonų žiedai dera
su įvairiomis žolelėmis. Labai
skani kaštonų žiedų, mėtų ir
anyžinio lofanto arbata. Uždegimui malšinti patartina kojas trinti, masažuoti naudojant
tepalus ir fitolius, gerinančius
kraujotaką, mažinančius uždegimą ir skausmą. Tinka
ir trauktinės bei aliejinės ištraukos iš gvazdikėlių, lauro
lapelių, kamparo aliejaus ar
spirito, kraujažolės, kaštonų,
vynuogių lapų, pipirų, aitriųjų paprikų, medetkų, bijūnų,
dirvuolės, putinų. Uždegimą
malšina visos žolelės, nes visos turi polifenolių. Jei kas
vakarą įtrinsite kojas, išvengsite uždegimo, liga taip neprogresuos. Masažuoti kojas
reikia širdies kryptimi. Dažnai darykite specialius pratimus, spartinančius kraujotaką
ir padedančius kraujui grįžti į
širdį. Taigi patogiai atsisėskite ir pakelkite kojas arčiau
širdies lygio.

Jei kamuoja
kraujagyslių
užkalkėjimas –
aterosklerozė

metų kraują skystinantys augalai gali sukelti kraujavimą
iš nosies, tad geriau jų vengti arba naudoti mišinukuose
tik kartu su kitomis žolelėmis. Vyresnio amžiaus žmonėms patartina nuolat skystinti kraują insulto ir infarkto
prevencijai, aterosklerozės
(užkalkėjusių kraujagyslių)
padariniams mažinti, norint
išvengti trombų susidarymo.

Kraują tirštinantys
augalai
Kraują tirština, kraujavimą
stabdo juodieji serbentai, dilgėlės, aronijos, kraujažolės,
kraujalakės, dirvuolės. Vaikai jas gali vartoti drąsiau, o
vyresni turi derinti kartu su
kraują skystinančiais auga-

Jei vargina prasta
kraujotaka,
varikozinės venos
Tai labai dažna problema.
Prastą kraujotaką rodo šąlančios galūnės. Reikia kuo daugiau judėti – suaktyvės kraujotaka ir sušilsit. Dirbant stovimą ar sėdimą darbą, mažai
judant, sušalus, o dažnai ir genetiškai paveldėjus, prasideda venų uždegimas, maudžia
kojas, jos tinsta, venos nebepajėgia kraujo varyti aukštyn,
kraujas užsistovi ir venos tampa varikozinės. Jums pagelbės
kraują skystinantys augalai,
ypač kraujotaką gerinančios
ir kraujagysles stiprinančios
žolelės. Pirmiausia – kaštonų žiedai ir putinai, taip pat
grikiai, vynuogės ir jų lapai,

Svarbu ne tik skystinti kraują atitinkamomis žolelėmis,
bet ir pakeisti dietą sveikesne,
mažinti blogojo cholesterolio
lygį kraujyje. Takažolė tirpdo

Putinai

užkalkėjimus, tad ji derinama
su kraują skystinančiu augalu, pavyzdžiui, vingiorykšte,
taip pat su blogąjį cholesterolį mažinančiomis žolelėmis:
dilgėlėmis, kiaulpienėmis,
medetkomis, ožrage, agurkle,
beržu, gauromečiu ir kitomis.
Cholesterolį mažina visos žolelės, tik vienos mažiau, kitos
daugiau.

Jei užklupo
hemorojus
Tai prastos kraujotakos,
sėdimo darbo, užkietėjusių
vidurių, gimdymo pasekmė.
Tad reikia daugiau judėti,
keisti dietą, kad palaisvėtų
viduriai, stiprinti kraujagysles arbatėlėmis, mažinančiomis kraujo pralaidumą, stiprinančiomis kraujagyslių
sieneles, po dušo pasitepti
skaudamą vietą žolelių aliejinėmis ištraukomis – fitoliais.
Vidurius laisvina ir tuštinimąsi reguliuoja švieži vaisiai

Pavasarinė raktažolė

ir daržovės, linų sėmenys,
kiaulpienės, ajerai, garšvos,
varnalėšos, topinambai, juodauogio šeivamedžio žiedai
ir uogos, šermukšniai, vynuogės, abrikosai, kriaušės.
Kraujagyslėms stiprinti reikalingas vitaminas P (rutinas) ir vitaminas C. Rutinas
mažina kraujagyslių trapumą
ir stiprina kapiliarų sieneles.
Rutino gausu juoduosiuose
serbentuose, pipiruose, grikiuose, kopūstuose, lapinėse
daržovėse, pomidoruose, citrusiniuose vaisiuose, rūtose
(atsargiai, nuodingos), vynuogėse, abrikosuose, vyšniose,
kraujažolėse, kraujalakėse,
kaštonuose, ežiuolėje, vingiorykštėse, šermukšniuose,
jonažolėse, gudobelėse, obuoliuose. Daug vitamino C turi
juodieji serbentai, svarainiai,
šaltalankiai, šermukšniai, putinai, erškėtuogės, spanguolės ir kitos uogos, vaisiai ir
daržovės. 

Vaistinis šalavijas

 politika
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Potvynių nuniokotoje Irkutsko srityje V.
Putinas paskelbė nepaprastąją padėtį

JAV įvedė sankcijas Kubos naftos bendrovei
dėl bendradarbiavimo su Venesuela

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas trečiadienį
paskelbė federalinę nepaprastąją padėtį Sibiro
pietrytinėje Irkutsko srityje, kur pastarosiomis dienomis
siautę liūčių sukelti potvyniai pareikalavo mažiausiai 20
žmonių gyvybių.

Jungtinės Valstijos trečiadienį įvedė sankcijas Kubos
valstybinei naftos įmonei „Cubametales“, nes ji
nenutraukė importo iš Venesuelos ir tokiu būdu nepaisė
JAV embargo, kuriuo siekiama susilpninti Karakaso
režimą.

Tarybos posėdyje apsvarstyti 35 klausimai
ATKelta IŠ 1 p.
nizuojant gyventojų susirinkimą arba gyventojams balsuojant raštu.
Tvirtinant Etikos komisijos
veiklos nuostatus, pritarta pasiūlymui komisijos posėdžius
rengti nebūtinai visiems nariams susirinkus vienoje vietoje, bet, esant reikalui, pasinaudoti vaizdo transliavimo
priemonėmis.
Pritarta ir naujai Sveikatos
ir socialinių reikalų komiteto
sudėčiai. Komitete administracijos direktoriaus pavaduotoju tapusį Algį Marcinkevičių pakeitė Tarybos narys
Vaidotas Karvelis.
Vienbalsiai pritarta Peticijų
komisijos sudėčiai. Komisijoje dirbs Aldona Krušinskienė
– Savivaldybės Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos
skyriaus vyriausioji specialistė (komisijos pirmininkė), Birutė Žvirblienė – Savivaldybės tarybos sekretorė (komisijos pirmininko pavaduotoja)
bei Tarybos nariai: Cezaras
Pacevičius, Mindaugas Rukas
ir Audrius Narvydas.
Taip pat patvirtinti Peticijų
komisijos nuostatai, Kontrolės komiteto 2019 metų veiklos programa.

Atnaujintas tvarkos
aprašas, padaugėjo
pareigybių, sudaryta
Jaunimo reikalų taryba
Nuo rugsėjo 1 d. įsigalios
naujas Mokesčio už neformalųjį švietimą mokėjimo
tvarkos aprašas. Papildomai
įtraukti nauji atleidimo nuo
mokesčio už neformalųjį švietimą kriterijai: atleidžiama dėl
ligos bei atostogų bendrojo
ugdymo mokyklose metu.
Taip pat tikslinama dokumentų pateikimo ir mokesčio
mokėjimo tvarka. Lengvatos
galios ne tik vaikams, bet ir
suaugusiesiems, dėl to apraše žodis „vaikai“ pakeistas
žodžiu „mokiniai“. Didėjant
ugdymo išlaidoms, šiek tiek
didėja ir mėnesinis mokestis.
Ankstyvojo meninio ugdymo
programos mokiniai mokės
REKLAMA

10 eurų, vaikų muzikinio ir
dailės pradinio, pagrindinio,
išplėstinio, mėgėjų ugdymo
programos mokiniai – 15 eurų, vaikų sporto programos
mokiniai – 5 eurus, suaugusiųjų muzikos ir dailės ugdymo programos mokiniai
– 20 eurų.
Pritarta, kad Prienų lopšelio-darželio „Saulutė“ di-

mo organizacijos „Prienai“
narys), Miglė Kulbušauskaitė
(Lietuvos socialdemokratinio
jaunimo sąjungos Prienų skyriaus narė), Kristijonas Raibužis (Prienų „Žiburio“ gimnazijos mokinys, asociacijos
„Milžinų lizdas“ jaunimo
tinklo narys), Eglė Uleckienė (Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos

džiausias leistinas pareigybių skaičius būtų padidintas
5,7 pareigybės iki 30,2. To
prireiks, kai lopšelis-darželis
persikels į renovuotas patalpas ir bus atidarytos dvi naujos ikimokyklinio ugdymo
grupės. Įstaigai reikia 3,2 ikimokyklinio ugdymo auklėtojo pareigybės ir 2 auklėtojo
padėjėjo pareigybių, o padidėjus valomam plotui, papildomai reikia ir 0,5 valytojo
pareigybės.
0,5 pareigybės (iki 25,85)
padidintas ir Skriaudžių pagrindinės mokyklos didžiausias leistinas pareigybių skaičius. 0,5 pareigybės bus skirta prailgintos dienos grupės
mokytojui.
Sudaryta Prienų rajono savivaldybės jaunimo reikalų
taryba, kurioje dirbs Danielius
Aldakauskas (Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos
viceprezidentas, VšĮ jauni-

Vaikų literatūros skyriaus vedėja, Užuguosčio kaimo jaunimo iniciatyvų klubo narė),
Giedrė Laurinaitienė (Savivaldybės Investicijų skyriaus
vyr. specialistė) bei Tarybos
nariai: Loreta Jakinevičienė,
Mindaugas Rukas ir Vytautas Jonelis.

Patvirtinti nauji
įkainiai
Tarybos nariai patvirtino
Prienų rajono savivaldybės
kūno kultūros ir sporto centro
bei Prienų kultūros ir laisvalaikio centro teikiamų paslaugų įkainius, su kuriais galima
susipažinti Prienų rajono savivaldybės, Kūno kultūros ir
sporto centro, taip pat Prienų
kultūros ir laisvalaikio centro
internetiniuose puslapiuose.
Prienų rajono savivaldybėje
registruotos asociacijos, viešosios įstaigos, organizuodamos treniruotes Prienų rajono

savivaldybės švietimo įstaigų
vaikams, turi teisę stadionu
naudotis nemokamai. Nemokamai naudotis Prienų rajono
savivaldybės kūno kultūros
ir sporto centro patalpomis,
stadionu, paplūdimio futbolo
aikštele, teniso aikštele turi
teisę biudžetinės įstaigos, finansuojamos iš Prienų rajono
savivaldybės biudžeto, organizuodamos nekomercinius
renginius, stadiono bėgimo
takais ir sektoriais – pavieniai
asmenys. Krepšinio sporto
klubas „Prienai“ treniruočių,
nekomercinių renginių metu
atleidžiamas nuo mokesčių
už naudojimąsi kūno kultūros ir sporto centro patalpomis, stadionu.
Prienų kultūros ir laisvalaikio centro patalpomis, kitu
turtu (išskyrus naudojimąsi
mikroautobusu) ir renginio
įgarsinimo paslauga, jei jų organizuojami renginiai ir vykdoma veikla – nemokama,
turi teisę nemokamai naudotis
biudžetinės įstaigos, finansuojamos iš Prienų rajono savivaldybės biudžeto, viešosios
įstaigos, akcinės bendrovės,
uždarosios akcinės bendrovės, kurių steigėja arba dalininkė yra Prienų rajono savivaldybė, asociacijos ir viešosios įstaigos, registruotos
Prienų rajono savivaldybėje.
Lengvatinius bilietus (su 50
proc. nuolaida) į Prienų kultūros ir laisvalaikio centro organizuojamus renginius gali
įsigyti mokiniai, aukštųjų mokyklų dieninių skyrių studentai, profesinio mokymo įstaigų dieninių skyrių mokiniai,
pensinio amžiaus asmenys,
nemokamai į Prienų kultūros
ir laisvalaikio centro organizuojamus renginius įleidžiami vaikai iki trejų metų am-

žiaus, neįgalieji ir juos lydintys asmenys (pateikus dokumentus, patvirtinančius teisę
į nuolaidas).

Sudaryta komisija,
perduotas turtas,
suderintas investicijų
planas
Posėdyje buvo patvirtintas
Strateginio planavimo Prienų
rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašas, pagal
kurį bus rengiamas Prienų rajono savivaldybės 2020–2028
metų strateginis plėtros planas
ir 2020–2022 metų strateginis
veiklos planas, sudaryta Strateginio planavimo komisija ir
patvirtinti jos nuostatai. Komisijoje dirbs Prienų rajono
savivaldybės meras A. Vaicekauskas, jo pavaduotoja L. Jakinevičienė ir Tarybos nariai:
C. Pacevičius, G. Bartulis, S.
Vaicekauskaitė-Šalčė, E. Visockas, D. Ručytė.
Tarybos nariai pritarė 2019
m. Prienų r. savivaldybės biudžeto pakeitimams, savivaldybės nuosavybėn perėmė
savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms įgyvendinti valstybei nuosavybės
teise priklausantį ir šiuo metu Prienų rajono savivaldybės
patikėjimo teise valdomą turtą – automobilį „Škoda Fabia
Combi Ambiente“, Prienų
rajono Jiezno paramos šeimai centrui valdyti, naudoti
ir disponuoti patikėjimo teise
perduotas Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis ir šiuo metu Prienų
rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomas nekilnojamasis turtas
– pastatai ir žemės sklypai,
esantys Pakuonyje ir Ašmintos kaime.
Taryba suderino akcinės
bendrovės „Prienų šilumos
tinklai“ 2019–2021 metų investicijų planą ir suteikė garantiją už įmonės imamą ilgalaikę iki 246,4 tūkst. eurų
paskolą šilumos tiekimo tinklų Jiezno m. paprastojo remonto projektui ir susidėvėjusių biokuro katilų keitimui

naujais finansuoti.
Pritarta, kad Birštono savivaldybės nuosavybėn būtų
perduotas Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise
priklausantis turtas – memorialinis paminklas profesoriui
Jonui Kazlauskui, esantis Matiešonių k., Birštono sav.
Iš Prienų rajono savivaldybės administracijos balanso
Stakliškių gimnazijai perduota dėl gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus pastato
kapitalinio remonto padidėjusi turto vertė – daugiau nei
315 tūkst. eurų, leista Prienų
rajono savivaldybės administracijai įsigyti vieną tarnybinį lengvąjį automobilį, kurio
vertė ne didesnė kaip 6 tūkst.
eurų (su PVM).
Po diskusijų buvo leista
UAB „Teisinių ir buhalterinių paslaugų centrui“ 2015
m. ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties sąlygomis
subnuomoti pusę Prienų rajono savivaldybei nuosavybės
teise priklausančios nuomojamos negyvenamosios patalpos, esančios Kauno g. 2,
Prienų m., bei įrengti išorinę
reklamą.

Leista nuomoti
patalpas rinkos
kainomis, parduoti
būsto dalį, papildytas
parduodamų pastatų
sąrašas, pakeistos
lengvatos
Pritarta, kad penki nuomininkai Prienų rajono savivaldybės socialinius būstus
nuomotų kaip savivaldybės
būstus rinkos kainomis bei
už 5,610 tūkst. eurų būtų parduota 48,35 kv. m ploto būsto dalis bendrame 165,64 kv.
m pastate su atitinkamomis
dalimis kiemo statinių ir žemės sklypo.
Svarstant klausimą ar pritarti, kad į parduodamų Prienų rajono savivaldybės būstų
ir pagalbinio ūkio paskirties
pastatų sąrašą būtų įtraukti
penki Prienų mieste esantys
būstai, buvo siūloma šio klausimo svarstymą atidėti, nes
kai kuriems Tarybos nariams
kilo abejonių dėl būsto rinkos kainos nustatymo, kodėl

atgarsiai 
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reikia būstus parduoti, tačiau
tam pritarė 11 Tarybos narių, o
12 buvo „prieš“. Po diskusijų
balsų dauguma (13 – „už“, 4
– „prieš“, 5 susilaikius ir vienam nebalsavus) buvo pritarta, kad šie būstai būtų įrašyti
į parduodamų būstų sąrašą,
juos nuomininkai įstatymų
nustatyta tvarka turi galimybę įsigyti (nusipirkti).
Pritarta, kad septyniuose
objektuose – Prienų „Žiburio“
gimnazijoje, Prienų „Ąžuolo“
progimnazijoje, Prienų „Revuonos“ pagrindinėje mokykloje, Prienų r. Jiezno gimnazijoje, Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto
centre, Prienų kultūros ir laisvalaikio centre, Prienų rajono
savivaldybės administracijos
pastate – būtų įrengti atsinaujinantys energijos šaltiniai,
20–170 kW galingumo fotovoltinės elektrinės. Savivaldybė įsipareigoja padengti ne
mažiau kaip 20 proc. išlaidų.
Priimtas sprendimas dėl
veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, nustatyti fiksuoti pajamų mokesčio dydžiai 2020
metams (tokie pat kaip 2019
metais). Nustatant lengvatas
kai kurioms gyventojų grupėms Tarybos nario A. Narvydo siūlymu buvo pritarta, kad
dirbantieji (tarnaujantieji) netektų iki šiol turėtos 50 proc.
lengvatos, o neįgaliesiems,
kurie yra nedarbingi, jiems
nustatytas sunkus neįgalumo
ar didelių specialiųjų poreikių
lygis, lengvata būtų 100 proc.,
kitiems neįgaliesiems pagal
neįgalumo lygį – atitinkamai
80 ir 60 proc.

Patvirtintas tvarkos
aprašas, pritarta
statybos rangos
sutarties projektui,
sudaryta komisija,
pritarta kitiems
sprendimams
Tarybos posėdyje balsų
dauguma (17 pritarus, 4 – nepritarus ir dviem susilaikius)
patvirtintas Kelių priežiūros ir
plėtros programos lėšų, skirtų
savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti,
rekonstruoti, taisyti (remonREKLAMA

Per gaisrą „Jim Beam“ sandėliuose
sunaikinta per 7 mln. litrų viskio

Poliarinė lapė per rekordiškai trumpą laiką
nukeliavo iš Norvegijos į Kanadą

Kentukio valstijoje įsiplieskus gaisrui viskį „Jim Beam“
gaminančios bendrovės sandėliuose buvo sunaikinta
daugiau kaip 7 mln. litrų alkoholinių gėrimų. Nuo 1795
metų gyvuojantis „Jim Beam“ gamina „Jim Beam“
burboną, viskį ir kitus alkoholinius gėrimus.

Kanadą pernai pasiekė iš viena iš Norvegijos iškeliavusi
poliarinė lapė, nubėgusi maždaug 3 500 km per Arkties
ledynus vos per 76 dienas. Ši kelionė liudija ne tik apie
lapės neregėtą ištvermę, bet ir parodo, koks pavojingas
ekologinei pusiausvyrai yra visuotinis atšilimas.

tuoti), prižiūrėti ir saugaus
eismo sąlygoms užtikrinti,
naudojimo ir skirstymo tvar-

ti (pirmininkas C. Pacevičius)
bei patvirtino šios komisijos
nuostatus. Leista Prienų kul-

kos aprašas. Prieš priimant
sprendimą A. Narvydas siūlė
atidėti šio klausimo svarstymą, tačiau tik keturi Tarybos
nariai palaikė siūlymą, o po
karštų diskusijų buvo priimtas
siūlomas sprendimas.
Diskusijų kilo ir tvirtinant
viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybas.
Nesutarus dėl Tarybos narių
paskyrimo, patvirtintos tik
Jiezno PSPC ir Prienų ligoninės stebėtojų tarybos, kuriose
dirbs G. Bartulis ir A. Banišauskas. Kitos stebėtojų tarybos bus patvirtintos kitame
Tarybos posėdyje
Priimant sprendimą pritarti
statybos rangos sutarties projektui dėl melioracijos griovių,
pralaidų ir drenažo remonto
bei rekonstrukcijos darbų, Tarybos narys A. Vaidogas klausė, kodėl nepateikta daugiau
informacijos apie projektą,
nežinoma, kokių ūkininkų laukuose šie darbai bus atliekami,
kodėl Taryba netvirtino finansavimo sutarties. H. Radvilavičius domėjosi, kodėl projekto
užbaigimas numatytas pavasarį, kai žiemą darbai neatliekami, o A. Narvydo teigimu,
šiuo atveju Taryba pastatyta
kaip vežimas prieš arklį, nes
darbai jau pradėti. Išklausius
Žemės ūkio skyriaus vedėjos
Aušros Tamošiūnienės atsakymus, balsų dauguma (20
– pritarė, trys – susilaikė) statybos rangos sutarties projektui pritarta.
Taryba sudarė devynių asmenų komisiją valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos darbų žemė ūkio paskirties žemėje objektams parink-

tūros ir laisvalaikio centrui
įrengti Centre įsikūrusios jaunimo erdvės „Prienas“ išorinę
reklamą, suteikti pavadinimai
bevardėms gatvėms: Veiverių
sen. Mauručių k. – Pažėrų g.,
Pakuonio sen. Dvylikių k. –
Dvylikių g., Balbieriškio sen.
Nešeikių k. – Alytaus plentas.

Parama krepšinio
klubui „Prienai“ – 250
tūkst. eurų

Posėdžio pabaigoje buvo išklausyta krepšinio klubo „Prienai“ 2018–2019 metų sezono
veiklos ataskaita ir pristatyta
veiklos strategija 2019–2022
metams. Tarybos nariai palaikė mero A. Vaicekausko
pasiūlymą naujame sezone
paremti klubą ta pačia kaip ir
praėjusiais metais 250 tūkst.
eurų suma, nes klubo vadovo
Adomo Kubiliaus teigimu, ši
suma sugrįžo į savivaldybės
biudžetą per Gyventojų pajamų mokestį.
Po posėdžio Tarybos nariai aplankė atnaujintą Prienų
krašto muziejų - susipažino su
jo veikla ir naujomis ekspozicijomis.
Liepos mėnesį Tarybos nariai atostogaus. Kitas Tarybos
posėdis numatytas rugpjūčio
pabaigoje.

Šilavoto krašte pašventinti keturi
paminklai kovotojams už Lietuvą

Mantvydas

PREKEVIČIUS
Birželio 29 d. Šilavoto
bažnyčioje vyko šv. Mišios
už laisvės kovotojus,
partizanus, šaulius.
Mišias aukojo Panevėžio
vyskupas emeritas Jonas
Kauneckas bei Šilavoto
parapijos klebonas, kun.
teol. lic. Remigijus Gaidys.

Po šv. Mišių visi maldininkai kartu su vyskupu pajudėjo iki Šilavoto medicininio
punkto, buvusios ambulatorijos, „stribyno“, prie kurio dabar jau stovi vienas iš keturių
paminklų, skirtų kovotojams
už Lietuvos laisvę.
Kaip pasakojo vienas iš paminklų statybos organizatorių, Lietuvos politinių kalinių
ir tremtinių sąjungos Prienų
skyriaus pirmininkas, Prienų
krašto muziejaus direktorės
pavaduotojas ūkio reikalams
Leonas Sakalavičius, paminklas šioje vietoje pastatytas
neatsitiktinai. Šis medicinos
punktas prieš daugelį metų
buvo vienintelis mūrinis pastatas visame Šilavote, todėl
čia buvo įsikūrę saugumiečiai. Būtent šio pastato rūsiuose buvo kalinami bei tardomi
partizanai ir kiti kovotojai už
Lietuvos nepriklausomybę.
Šio pastato rūsiuose kalinti
kovotojai už laisvę netgi savo ranka yra išraižę ant sienų
savo vardus. Neseniai dalis
pastato buvo perduota Prienų krašto muziejui ir pradėti remonto darbai, po kurių
šiuos įrašus galės pamatyti ir

šio muziejaus padalinio lankytojai.
Vyskupui bei susirinkusiems svečiams, šilavotiškiams tarus atminimo žodį,
buvo pašventintas pirmasis
paminklas, skirtas Juozui Baltrušaičiui-Tigrui, ir visi atminimo akcijos dalyviai pajudėjo prie kito paminklo, skirto
Juozui Stravinskui-Kardui,
Žiedui. Šis paminklas pastatytas kovotojo už laisvę tėviškėje, netoli Šilavoto Davatkyno.
Dar vienas paminklas pastatytas Degimų miške, čia vykusioms kautynėms atminti.
Ketvirtasis paminklas iškilo
Šaltiniškių kaime. Čia, vienoje iš sodybų, buvo Tauro
apygardos partizanų rinktinės „Geležinis vilkas“ štabas.
Šią rinktinę okupantai sunaikino 1952 metais. Paminklas

skirtas šios sodybos šeimininkams atminti.
Paminklų idėją, gamybą ir
statybą organizavo labai daug
kraštiečių: Jonas Raginis, Alvydas Antanavičius, Romaldas Visockas, Juozas Kursevičius, Antanas Justinas Vilkas,
Kostas Aleksynas, Arūnas
Bendinskas, Rimas Baliūnas,
taip pat Leonas Sakalavičius,
Lietuvos šaulių sąjungos Vytauto Didžiojo šaulių 2-osios
rinktinės Prienų šaulių 206osios kuopos vadas Egidijus
Visockas, drožėjas Algimantas Sakalauskas. Artūras Klimas padėjo įsigyti ąžuolą, iš
kurio Algimanto Sakalausko
organizuotos jaunųjų restauratorių stovyklos metu buvo
pradėti, o vėliau Alvydo Antanavičiaus pabaigti paminklai. NG

 atgarsiai
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Japonijoje dėl smarkių liūčių evakuojama
1,1 mln. žmonių

Kanada gegužę fiksavo retą prekybos
perteklių

Japonijos pietinius rajonus skalaujant smarkioms liūtims
valdžios pareigūnai nurodė evakuotis daugiau nei vienam
milijonui žmonių, praėjus metams po daugiau nei 200
žmonių gyvybių pareikalavusių potvynių.

Kanada gegužę užfiksavo prekybos perteklių, kurį lėmė
rekordinis eksportas į pagrindinę prekybos partnerę,
Jungtines Amerikos Valstijas. 762 mln. Kanados dolerių
(583 mln. JAV dolerių) perteklius tapo antruoju tokiu
teigiamu rezultatu nuo 2016 metų.

Klojimo teatrai gyvuoja ir žavi žiūrovus
Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Jau 14-ą kartą į Naujosios
Ūtos seniūnijos
Serbentinės kaime,
Aldonos Lietuvininkienės
sodyboje vykstantį
respublikinį klojimo teatro
festivalį „Vėtrungė 2019“
susirinko liaudies meno
gerbėjai bei aplinkinių
kaimų žmonės.

Šventėje dalyvavo ir daug
svečių, klojimo teatrai iš Prienų, Trakų ir Elektrėnų savivaldybių, Jiezno kultūros ir
laisvalaikio centro, Kruonio
kultūros centro.
Atvykstančius festivalio
dalyvius ir svečius pasitiko
šio kaimo gaspadinės, siūlė
atsigaivinti šviežia šalta gira, užkąsti balto sūrio su namine duona, pasigardžiuoti
medučiu...
Kadangi saulė negailestingai spigino, o termometro
stulpelis kopė link 30 laipsnių padalos, žiūrovai stengėsi įsitaisyti pavėsyje. O kur tas
pavėsis? Taigi ant šalinėse sukrauto šieno, abipus grendymo, kur vyko spektakliai...
Susirinkusiuosius muzikiniu kūriniu pasveikino jaunoji atlikėja Samanta, o apie
14-ojo klojimo teatro festivalio pradžią paskelbė renginio
vedėjas.
Serbentinės klojimas gyvuoja,
Kvepia šienas ir širdžiai
smagu,
Susirinkę kaimynai, vaikai
ir anūkai
Džiaugsis tryliktą kartą teatru!
Vėtrungė čia kasmet suboluoja
Ir suskamba aplinkui daina,
Kiemas didelis – daug čia
mūs suvažiuoja,
Pasitinkam visus su medum
ir gira!
Tokiais nuoširdžiais žodžiais, savo paties sukurtomis eilėmis festivalį pradėjo
vedėjas Tautvydas Vencius.
Beje, tokios eilės specialiai
REKLAMA

buvo skiriamos kiekvienam
teatrui.
Visus susirinkusiuosius savo apsilankymu labai nudžiugino LR Seimo narys Andrius
Palionis. Tardamas sveikinimo žodį jis pasidžiaugė gražia klojimo teatro tradicija ir

kurį režisavo A. Lukjančiuk.
Tai liaudiška komedija, kurioje gvildenama sena žemės
problema, kai žmogus, subrendęs ir jau senstelėjęs bernas, nežino, kas geriau: mylima moteris ar mergina, turinti
valaką žemės...

liaudies meno puoselėjimu,
lietuviško pilietiškumo ugdymu. A. Palionis dėkojo organizatoriams už iniciatyvą
surengti tokią gražią šventę, o
ilgametėms režisierėms Anelei Lukjančiuk ir Almai Vaišnienei įteikė padėkos raštus.
Renginio vedėjas Tautvydas
ir naujosios Ūtos seniūnas Algis Aliukevičius buvo Seimo
nario apdovanoti saldžiomis
dovanomis – šakočiais.
Seniūnas taip pat
pasveikino žiūrovus
ir atlikėjus, palinkėjo
puikios nuotaikos ir
gražaus renginio.
Pirmieji klojimo
scenoje pasirodė paties festivalio organizatoriai ir šeimininkai, Prienų kultūros ir
laisvalaikio centro Naujosios
Ūtos mėgėjų teatras „Vėtrungė“. Reikia paminėti, kad šis
teatras šiemet švenčia 30-ąjį
savo gimtadienį.
Kadangi šie metai yra paskelbti Juozo Tumo-Vaižganto metais, tai teatras pristatė
pagal rašytojo kūrinį pastatytą
spektaklį „Žemės ar moters“,

Iš toliausiai atvykę VšĮ Panevėžio regiono aklųjų centro
dramos studijos „Arka“ aktoriai, Serbentinėje viešintys
ne pirmą kartą, žiūrovus nudžiugino suvaidindami „Ką
jauti?“ – ištrauką iš literatūrinės-muzikinės kompozicijos
„Žvakės monologas. Psalmės
partizanams atminti“ (režisierė Rima Žostautienė). Ši dramos studija skaičiuoja 64 savo
veiklos metus.

Prienų kultūros ir laisvalaikio centro mėgėjų teatras
„Langas“ pristatė smagų ir
nuotaikingą vaidinimą „Meška“, pastatytą pagal A. Čechovo kūrybą (režisierė Alma
Vaišnienė).
Jiezno kultūros ir laisvalaikio centro dramos studija
festivaliui parengė taip pat

linksmą komediją „Knarkia
paliepus“ (režisierė Angelė
Jaruševičienė).
Po šių pasirodymų pietų
pertraukos metu visi festivalio
dalyviai, atlikėjai ir žiūrovai
buvo vaišinami ne tik sūriu ir
medumi, duona ir gira, bet ir
Astos ir Algio Stadalių išvirta
„Kelmo sriuba“.
Antroje festivalio dalyje
Elektrėnų kultūros centro mėgėjų dramos kolektyvas pristatė spektaklį pagal Edmundo Untulio kūrinį „Maišas,
kuriame nugalabijo šešką“
(režisierė Nijolė Skorubskienė), Trakų kultūros rūmų
Dusmenų dramos kolektyvas
„Dusmena“ suvaidino spektaklį pagal Kazimiero ČiplioVijūno kūrinį „Čigonėlė nemeluoja“, svečiai iš Kruonio
kultūros centro Kalvių suaugusiųjų dramos kolektyvas
„Brasta“ renginio pabaigai
pateikė visą rinkinį puikių
humoreskų.
Šventės uždarymo metu
buvo pasidžiaugta renginiu,
žmonių iniciatyva puoselėti
lietuvišką žodį ir liaudies
tradicijas. Be to, tokios
kaimuose vykstančios
šventės yra labiau prieinamos paprastiems kaimo žmonėms, neturintiems galimybių lankytis
didžiųjų miestų dramos
teatruose.
Prienų savivaldybės
mero pavaduotoja Loreta Jakinevičienė padėkas įteikė
visiems festivalyje dalyvavusiems kolektyvams, padėkojo
už jų svarų indėlį ugdant pilietiškumą ir lietuvybę.
Dramos kolektyvai išsiskirstė su gera nuotaika ir noru
vėl susitikti kitais metais šioje
svetingoje sodyboje.
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Kazachstanas ratifikavo Branduolinių ginklų
uždraudimo sutartį

Lietuvoje kiaulių skerdimo apimtys ir kaina
šiemet didėjo

Kazachstano prezidentas Kassymas-Jomartas Tokayevas
pasirašė ratifikuotą Branduolinių ginklų uždraudimo
sutartį. Šis susitarimas buvo pasirašytas 2017 metų birželį
JT būstinėje Niujorke, siekiant tarptautiniu lygiu uždrausti
branduolinius ginklus.

Šiemet sausio-gegužės mėnesiais Lietuvoje augo kiaulių
skerdimo apimtys ir supirkimo kaina. Per aštuonis šių
metų mėnesius šalies skerdyklose buvo paskersta 379,8
tūkst. kiaulių – 14,3 proc. daugiau nei pernai. Supirkimo
kaina Lietuvoje siekė 147,3 euro už 100 kilogramų.

Rūšiuoti maisto atliekas pradeda ir
daugiabučiai. Startas - Lazdijuose
Alytaus regiono atliekų
tvarkymo sistemoje – dar
viena pradžia. Rūšiuoti
maisto atliekas pradeda
ir daugiabučių namų
gyventojai.

Neatsargūs kasimo darbai – gyventojai
lieka be elektros ir dujų
Dėl neatsakingų ir
nederintų žemės kasimo
darbų per 5 šių metų
mėnesius dujų ir elektros
skirstymo tinklai pažeisti
daugiau nei 100 kartų.

Dėl tokių trečiųjų šalių neatsakingų veiksmų - tūkstančiai vartotojų patiria nepatogumų, būna be elektros ir
dujų. ESO primena, kad be
leidimo vykdomi kasinėjimai ne tik kelia pavojų gyvybėms, sveikatai ir turtui, pažeidėjams gresia tūkstančius
siekiantys žalų atlyginimai
ir baudos.
Naujausias neatsargaus statybos rangos darbų pavyzdys
įvyko pirmadienį Kaune. Dėl
pažeisto dujotiekio, ilgiau nei
valandai uždarytas eismas dalyje Kauno gatvių, susidarė
spūstys. Nepatogumus pajuto ne tik ESO klientai, bet ir
vairuotojai. Laimei niekas nenukentėjo.
Neatsargūs kasinėjimai
dažniausiai vyksta ten, kur
vyksta daugiausiai statybų, tai
ne tik Kauno, bet ir Vilniaus,
Klaipėdos regionuose. Nors
neteisėtų kasimų skaičiai panašūs, tačiau nepatogumų patiriančių ESO klientų skaičiai
vis auga: 2018 m. sausį-gegužę be elektros dėl rangovų
kaltės buvo likę apie 34 tūkstančius klientų, 2019 m. per
tą patį laiką virš 39 tūkst. Dėl
dujų vamzdyno mechaninių
pažeidimų pernai sausį geguREKLAMA

žę be dujų buvo virš 350 klientų, šiemet per tą patį laiką,
skaičiai pasistiebė keturis kartus iki beveik 1400 klientų.
„Didelė dalis elektros ir
dujų skirstymo tinklo infrastruktūros – elektros kabeliai,
dujotiekiai, − įrengta po žeme. Todėl visi, kurie planuoja kasti gruntą, rūpindamiesi
savo saugumu, be suderinimo
su ESO, raginame nevykdyti
tokių darbų giliau nei 30 centimetrų, lyginti grunto ar atlikti melioravimo darbų. ESO
atstovus būtina išsikviesti ir
tais atvejais, kai kasant gruntą
aptinkami brėžiniuose nenurodyti vamzdynai ar linijos“,
– pataria ESO Tinklų eksploatavimo tarnybos vadovas Virgilijus Žukauskas.
Neatsakingi veiksmai kaltininkams kainuoja. Sostinėje
nuo 2018 m. rudens iki šiol,
kas keletą mėnesių, rasdavosi ne viena savavališkai kasimo darbus vykdžiusi bendrovė. Kasdami be suderinimų, kaskart be elektros tokie
„kasėjai“ palikdavo nuo 1 iki
3 tūkst. klientų. Vėliau jiems
tekdavo atlyginti ir ESO patiriamą žalą, kuri siekė nuo
1 iki 1,5 tūkst. eurų. Kaune
šiemet kasant žemę pažeidus
dujų vamzdyną, dujų skirstymas nutrauktas daugiau nei
pusei tūkstančio klientų, iš
kurių 35 – įmonės. Dujotiekio atstatymo darbai truko
beveik 4 valandas, žala siekė

14 tūkst. eurų.
„Visuomenę ir rangovus
raginame nepamiršti, kad
tinklo pažeidimai kelia ne
tik nepatogumų, bet ir pavojų žmonių sveikatai, gyvybei
bei turtui. Todėl planuodami
bet kokius didesnius žemės
darbus visuomet kviečiame
pasitarti su ESO“, − teigė V.
Žukauskas.
Bendrovė primena, kad juridinis asmuo turi pateikti su
ESO suderintą projektą ar žemės sklypo topo nuotrauką, o
fizinis asmuo - sklypo planą
ar topo nuotrauką su nurodyta vieta, kurioje planuojama
kasti žemę, statyti tvorą ir pan.
Jei iš turimų dokumentų nepavyksta tiksliai nustatyti kur
driekiasi elektros ar dujų tinklai, ESO darbuotojai būtinai
patikslina tinklų vietas atvykę
į planuojamą kasimų vietą.
Norint vykdyti žemės kasimo darbus ESO eksploatuojamų kabelių ir dujotiekių apsaugos zonoje reikia
skambinti 1802 arba registruoti prašymą www.eso.lt.
Kur nutiesti elektros kabeliai
ir dujotiekiai, galima sužinoti
sklypo plane.
Pažeidėjams, nepaisantiems nustatytų tvarkų ir reikalavimų, tokie neteisėti „kasinėjimai“ reiškia ne tik padarytos žalos atlyginimą, bet
administracines baudas, kurias skiria Valstybinė energetikos inspekcija. 

Dzūkijoje pirmieji prie šio
starto linijos stoja Lazdijų ir
Veisiejų gyventojai – šiuose
miestuose nuo liepos 1 dienos
pradėtos eksploatuoti naujos
kartos konteinerių aikštelės,
kuriose įrengta po penkis įgilintus konteinerius įvairių rūšių atliekoms: komunalinėms
atliekoms, plastiko ir metalo
pakuotei bei atliekoms, popieriaus ir kartono pakuotei
bei atliekoms, stiklo pakuotei
ir atliekoms bei maisto atliekoms.
„Kartu su naujų aikštelių
eksploatacijos pradžia prasideda ir atskiras maisto atliekų surinkimas iš daugiabučių
namų gyventojų. O tai – dar
vienas iššūkis ir patirtis, kokios iki šiol neturėjome ir tik
laikas parodys, kokia ji bus“,
- sakė Alytaus regiono atliekų
tvarkymo centro (ARATC)
direktorius Algirdas Reipas,
pridurdamas, kad metas atsisakyti nuostatos „truputį“
rūšiuoti.
Anot jo, rūšiavimas turi būti
paremtas žmogaus įsitikinimu,
jo vidine kultūra, o ne klausimu „kas man iš to“? „Žmonių,
turinčių vidinę motyvaciją rūšiuoti atliekas, suvokiančių savo elgesio svarbą ir pasekmes,
daugėja, ir tai teikia optimizmo, kad kuriama sistema ir
naujos galimybės, duos rezultatus, kokių laukiame“, - kalbėjo A. Reipas.
Modernios požeminės, pu-

siau požeminės ir antžeminės
atliekų konteinerių aikštelės
prie daugiabučių namų jau
įrenginėjamos ir kitų Alytaus
regiono atliekų tvarkymo sistemą kuriančių savivaldybių
miestuose. Jų eksploatacijai
jau pasirengę Prienai, netrukus
aikštelės bus pradėtos įrenginėti Birštone, jų projektavimo
darbai jau vyksta ir Alytaus
mieste.
Naujų aikštelių įrengimas,
tinkamų vietų joms parinkimas, įvertinant ir technines
galimybes, ir gyventojų norus, yra sudėtingas procesas.
Esant galimybei naujas aikšteles stengiamasi įrengti buvusių aikštelių vietose ar netoli jų, tačiau projektuotojams
tenka įvertinti ir pasikeitusias
aplinkybes.
Nors dar nemažai gyventojų purtosi konteinerių aikštelių
kaimynystės, tačiau jas pamatę daugelis nuomonę pakeičia
– naujosios aikštelės tiek vizualiai, tiek aplinkosauginiu
požiūriu yra nepalyginamai
pranašesnės nei ligšiolinės
aikštelės su didžiuliais varpo
formos konteineriais. Estetiškai atrodančios šiuolaikiškos aikštelės įsikomponuoja į
miestų aplinką, o naujos kartos konteinerių technologija
leidžia išvengti nemalonaus
kvapo. Tvarka ir švara pačiose
aikštelėse labiausiai priklauso
nuo pačių jomis besinaudojančių gyventojų.
Visuose aikštelėse esančiuose konteineriuose yra galimybė įrengti užrakto sistemas, kurių gali prireikti tuo atveju, jei
būtų pakeista rinkliavos skaičiavimo tvarka.

„Mes visi norime, kad aplink
mus būtų gražu ir tvarkinga.
Naujos aikštelės su moderniais
konteineriais – tai dar viena galimybė šiam mūsų norui išsipildyti, bet galutinis rezultatas
priklausys nuo kiekvieno mūsų pastangų ir suvokimo, kad
atliekų rūšiavimas reikalingas
ne kažkam kitam, ne kažkas
kitas gauna iš to naudą, o pirmiausia mes patys“, - kalbėjo
ARATC vadovas A. Reipas.
Statistiniai duomenys rodo,
kad Alytaus regiono gyventojai rūšiuoja tris kartus geriau
nei kitų šalies regionų žmonės. Būtent Alytaus regionas
pirmasis šalyje praėjusių metų
rudenį pradėjo ir atskirą maisto
atliekų surinkimą iš individualių namų gyventojų.
Pernai jiems buvo išdalinta beveik 6 tūkstančiai maisto
atliekų konteinerių. Šiuo metu maisto atliekų konteineriai
dalijami ir tiems miestuose
gyvenantiems individualių namų savininkams, kurie pernai
jų nebuvo gavę, nes naudojasi
žaliųjų atliekų kompostavimo
konteineriais.
„Pradėję atskirai surinkti
maisto atliekas ne tik iš individualių, bet ir daugiabučių namų gyventojų, žengiame dar
vieną svarbų žingsnį žiedinės
ekonomikos keliu, neabejodami, kad tai teisingas kelias ir
mums pakeliui su visais, kurie
tą supranta“, - sako ARATC
vadovas A. Reipas.
Atskiras maisto atliekų surinkimas nuo šių metų yra
privalomas pagal Europos
Sąjungos reikalavimus, kurių
Lietuva yra įsipareigojusi laikytis. 

Nauja aikštelė Lazdijai 2 - ARATC vadovas A. Reipas: „Naujos aikštelės su moderniais konteineriais – tai dar viena galimybė išsipildyti mūsų norui gyventi gražiai r tvarkingai“.

10 verta žinoti
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Tunisas: galimas birželio 27-ąją surengtų
sprogdinimų sumanytojas yra negyvas

„Lietuvos ryto“ televizijoje bus mažiau
rusiškų serialų

Tunise praėjusią savaitę įvykdytų dvigubų mirtininkų
sprogdintojų išpuolių įtariamas organizatorius
susisprogdino per policijos surengtas gaudynes už
sostinės ribų. Jis antradienį naktį detonavo savižudžio
liemenę

Lietuvos radijo ir televizijos komisijai (LRTK) leidus
prodiuserio Povilo Skaisgirio įmonei įsigyti „Lietuvos
ryto“ televiziją, P. Skaisgirys kol kas nežada didelių
pokyčių, tačiau ketina mažinti rusiškų serialų srautą bei
aiškintis, kodėl televizija veikia nepelningai.

Kraujavimas iš nosies vasarą itin dažnas:
kaip atskirti tikrą pavojų širdžiai?
Kraujavimas iš nosies gali
atrodyti kaip gan menkas
negalavimas, tačiau jis
niekada neištinka be
priežasties ir dažnai yra
kokio nors negalavimo,
kartais ir labai rimto,
simptomas.

Kraujavimo atvejai padažnėja vasarą – tą lemia sausas
aplinkos oras, perkaitimas
saulėje, tačiau priežastys gali
slypėti ir giliau, o kai kuriais
atvejais, būtent sureagavus į
šį simptomą galima apsaugoti širdį.
„Eurovaistinės“ vaistininkė Regina Molotkova pasakoja sutinkanti nemažai atvejų, kai kraujavimą paskatina
infekcinės kvėpavimo takų
ligos, kurios pažeidžia nosies
gleivinę: kraujagyslės tampa
trapios ir stipresnis nosies
pūtimas lengvai gali įplėšti
jų sienelę. Tiesa, kraujavimą gali sukelti ir išsausėjusi
nosies gleivinė bei temperatūrų kaita, ypač tai aktualu
šiltą vasarą.
„Jaučiant šaltį nosies gleivinė susitraukia, šilumos metu – išsiplečia. Nosies kraujagyslėms nuolat išsiplečiant
ir susitraukiant, jos galiausiai
pratrūkta. Tai dažnai nutinka
karštą vasarą, kai iš kondicionieriais vėdinamos patalpos
ar automobilio išeinama į
karštą orą lauke“, – paaiškina
R. Molotkova. Ji atidesniems
pataria būti ir prasidėjus sodo
darbų sezonui – ilgiau užsiimant aktyvia veikla tiesioginių saulės spindulių atokaitoje gresia perkaitimas, kurį
neretai lydi stiprus kraujavimas iš nosies.
Pasak vaistininkės, įtakos
tokiam negalavimui turi ir
pervargimas, stresas, taip
pat vitaminų K ir C trūkumas, kartais kraujavimas gali pranešti apie sumažėjusį
trombocitų kiekį kraujyje.
Šią problemą gali paskatinti
ir aukštas nekontroliuojamas
kraujo spaudimas, nėščiosioms – hormoninės pusiausvyros pokyčiai, o taip pat
REKLAMA

Popiežius: mokiniai
pašaukti gyventi
pagal Kristaus pavyzdį
medikamentų nuo skausmo,
pavyzdžiui, aspirino, perdozavimas.

Ieškokite priežasties
Dažnai pasireiškiant kraujavimui, būtina šalinti jį sukėlusią priežastį – vengti ar sumažinti stresą, stiprinti kraujagysles rutino ir vitamino C
derinių preparatais. Esant pasikartojančiam kraujavimui
iš nosies ir nerandant vidinės
organizmo priežasties, reikėtų įvertinti aplinką, kurioje
būnate ir pasirūpinti nosies
gleivinės drėkinimu paprasčiausiu alyvuogių aliejumi
arba įsigyti specialų aliejinį
purškalą.
„Atkreipkite dėmesį ir į kitus naudojamus preparatus
– dažnas nosies purškalų su
ksilometazolinu vartojimas
dar labiau sausina nosies ertmę ir didina kraujavimo riziką. Be to, nors jūros vanduo
yra puiki priemonė nosies higienai palaikyti, tačiau naudojamas netinkamai ar per
dažnai, gali šiek tiek sausinti
nosies ertmę, todėl išsivalę
nosį, nepamirškite jos padrėkinti“, – pataria „Eurovaistinės“ vaistininkė.
Dažna kraujavimo iš nosies priežastis, ypač vyresnio
amžiaus žmonėms, gali būti
padidėjęs kraujospūdis, todėl
svarbu reguliariai matuoti ir
kraujo spaudimą. Pasak vaistininkės, padidėjus spaudimui kiti akivaizdūs požymiai
gali ir nepasireikšti, žmogus

gali jaustis visiškai gerai, bet,
nieko nesiimant, ilgainiui didėja tikimybė susirgti širdies
ir kraujagyslių ligomis.

Stabdykite – teisingai
Prasidėjus kraujavimui iš
nosies „Eurovaistinės“ vaistininkė pirmiausiai pataria nusiraminti ir atsisėsti taip, kad
galva būtų palenkta ir kraujas
galėtų nutekėti žemyn. „Prasidėjus kraujavimui, neretai
dar vis instinktyviai norima versti galvą atgal, tačiau
taip kraujas ims tekėti per
gerklę, todėl gali pasidaryti
bloga, galite pradėti springti,
vemti“, – paaiškina R. Molotkova.
Greitesniam kraujavimo sustabdymui reikėtų suspausti nosies sparnelius, ant
sprando uždėti šaltą kompresą ir ramiai palaukti apie 10
min. Esant nestipriam kraujavimui, tokį kompresą galima
uždėti ir ant nosies. Jeigu tai
nepadeda, vaistininkė pataria
į nosį įsikišti vatos gabalėlį ir
elgtis taip pat – suspausti nosies kraštelius ir palenkti galvą žemyn.
R. Molotkova sako, kad
kraujas iš nosies dažniausiai
nėra pavojingas, tačiau esant
stipriam ir ilgai besitęsiančiam kraujavimui, ypač jeigu
kraujuojantis žmogus jaučia
silpnumą, smarkėja širdies
plakimas, bąla veidas, ima
svaigti galva ar kraujavimas
nuolat kartojasi, būtina kreiptis į gydytoją. 

Sekmadienį popiežius
Pranciškus vadovavo vidudienio maldai, pasakytoje
kalboje pakomentavo Jėzaus
iškeltas sąlygas mokiniams,
norintiems sekti juo ir gyventi
taip, kaip jis. Po maldos Šventasis Tėvas pasidžiaugė ži-

apsispręsti.
Evangelistas mums šiandien pristato tris asmenybes,
tris pašaukimo atvejus, kurie
leidžia suprasti, ko laukiama
iš tų, kurie nori sekti Jėzų iki
galo, visiškai jam atsiduodami.
Einant keliu, vienas žmogus pasakė: „Aš seksiu paskui
tave, kur tik tu eitum!“ Jėzus
atsakė: „Lapės turi urvus, padangių sparnuočiai – lizdus,
o Žmogaus Sūnus neturi kur
galvos priglausti“. Kitam
žmogui jis pasakė: „Sek paskui mane!“ Tas prašė: „Leisk
man pirmiau pareiti tėvo palaidoti“. Jis atsakė: „Palik mirusiems laidoti savo numirėlius, o tu eik ir skelbk Dievo
karalystę!“ Dar vienas tarė:
„Aš seksiu paskui tave, Viešpatie, bet leisk man pirmiau
atsisveikinti su namiškiais“.
Jėzus tam pasakė: „Nė vienas,
kuris prideda ranką prie arklo

kad mūsų nuoširdi meilė būtų
išreiškiama konkrečiais artimo darbais broliams, kuriems
labiausiai reikia svetingumo ir
globos. Kad gyventume elgdamiesi taip, kaip jis“.
Sveikinimo kalboje po vidudienio maldos popiežius
kreipėsi ne tik į Šv. Petro aikštėje susirinkusius tikinčiuosius, bet ir į Korėjos pusiasialio ir JAV lyderius, kurie kartu
peržengdami formaliai karo
stovyje esančių dviejų Korėjų sieną simboliškai paliudijo norą kurti taiką. Šventasis
Tėvas sakė:
“Korėjoje pastarosiomis
valandomis stebėjome gražų susitaikymo kultūros pavyzdį. Sveikinu jo dalyvius,
meldžiu, kad šis reikšmingas
gestas taps dar vienu reikšmingu taikos žingsniu, ne tik
tame pusiasalyje, bet visam
pasauliui. ”
Paskutiniąją birželio mėnesio dieną popiežius mintimis
aplankė visus darbininkus ir
jų šeimas, palinkėjo, kad visi darbininkai vasarą galėtų
pasidžiaugti užsitarnautu poilsiu, kad jis suteiktų atgaivą
jiems ir jų šeimoms. Šventasis
Tėvas taip pat užtikrino, kad
meldžiasi už visus kenčiančius nuo neįprastų vasaros
karščių, ypač ligonius, senelius ir turinčius dirbti po atviru dangumi, prašė neapleisti
žmonių, jų neišnaudoti.
VATICAN NEWS

Ir katalikai juokiasi...
niomis iš Korėjos pusiasalio,
išreiškė viltį, kad šis gražus
susitikimo kultūros pavyzdys taps dar vienu žingsniu
taikos kelyje. Sveikindamas
maldos Šv. Petro aikštėje dalyvius Pranciškus palinkėjo,
kad visi darbininkai vasarą
galėtų pasidžiaugti užsitarnautu poilsiu.
Sekmadienio liturgijos
Evangelijoje šv. Lukas pasakoja apie paskutinę Jėzaus
kelionę į Jeruzalę. Tai tolima kelionė, ne tik geografine
prasme, bet ir dvasiniu bei teologiniu atžvilgiu, nes priartėjo Mesijo misijos įgyvendinimo metas. Jėzaus apsisprendimas radikalus ir absoliutus, ir
visi, kurie juo seka, pašaukti

ir žvalgosi atgal, netinka Dievo karalystei“. (Lk 9)
„Trijų Jėzaus iškeltų sąlygų
– pakeleivystės, pasirengimo
ir pasiryžimo – vertė glūdi ne
virtinėje atsakymų „ne“ į gerus ir svarbius gyvenimo dalykus. Čia svarbiausia pagrindinis tikslas: „Tapti Kristaus
mokiniu!“ Juo tapti laisvu ir
sąmoningu apsisprendimu,
kilusiu iš meilės ir noro atsiliepti į nepamatuojamą Dievo
malonę, bet tai nėra būdas iškelti save. Pastarasis dalykas
liūdina. Vargas tiems, kurie
mano galį šitaip sekti Jėzų,
kad save išaukštintų siekiant
karjeros, pripažinimo ar prestižinio posto. Jėzus nori, kad
mylėtume Jį ir Evangeliją,

Tėvas Iliarijus pasakojo tokį
nutikimą apie nepasitikėjimą.
Du vienuoliai iš skirtingų vienuolynų turėjo nakvoti viename viešbutyje. Vienas iš jų
nužvelgęs kitą nunešė savo
nedidelį lagaminą viešbučio
šeimininkui.
– Prašyčiau pasaugoti mano lagaminą, nes tas brolis
man nekelia daug pasitikėjimo.
– Aš padėsiu jį kartu su jo
daiktais, – pasakė šeimininkas,– jis ką tik čia buvo ir pasakė man tą patį.
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V. Putinas oficialiai įšaldė INF sutarties
galiojimą

Grūdų eksportas gegužę – beveik
dvigubai didesnis nei prieš metus

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas trečiadienį
pasirašė įstatymą dėl svarbios Šaltojo karo laikų
ginklų kontrolės sutarties su JAV sustabdymo.
1987 metais pasirašyta sutartis draudė raketas,
nuskriejančias nuo 500 iki 5,5 tūkst. kilometrų.

Lietuvos grūdų supirkimo įmonės gegužę eksportavo
164,3 tūkst. tonų grūdų – beveik 2 kartus daugiau
nei tuo pačiu metu pernai. Daugiausiai – 120 tūkst.
tonų – eksportuota kviečių, jie sudarė 73 proc. visų iš
Lietuvos eksportuotų grūdų.
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Gerbiami birštoniečiai,

„Eglės“ sanatorijoje skambėjo tautinė muzika
ir sukosi poros
Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Birželio 25–28 dienomis
Birštono meno mokykloje
vyko projektas „Keliauk ir
pažink drauge“, kuriame
dalyvavo Birštono meno
mokyklos muzikos ir dailės
klasių mokiniai.

Keturių dienų stovyklos
programoje vyko edukacinės-mokomosios veiklos
su „Skriaudžių kanklėmis“,
Skriaudžių muziejumi, E.
Majaus tautinio paveldo vilnos karšykla, žolyniavimas ir
muzikavimas „Rasos sodyboje“ su Kauno VDU progimnazijos folkloriniu ansambliu
„Kaukutis“.
Baigiamasis projekto akordas buvo birželio 27 dieną
Birštono „Eglės“ sanatorijoje
prie gėlių sienos vykusi Žolynų paveikslų paroda ir koncertas „O kas ten žydi vidury girelės“, kuriame puikiai pasirodė birštoniečiai ir „Kaukučio“
šokėjai bei dainininkai. Susirinkusius žiūrovus, tarp kurių
buvo nemažai birštoniečių ir
REKLAMA

sanatorijos gyventojų, pasveikino Birštono meno mokyklos
direktorė Laimutė Raugevičienė. Direktorė trumpai pristatė įdomų projektą, pagal
kurį ir buvo surengta 4 dienų
stovykla, o ją išradingai vedė
ir patį projektą parašė mokytoja Reda Černiauskienė. Direktorė paminėjo, kad stovyklos
metu vaikai susipažino su tautine muzika, tautiniu paveldu,
prisilietė prie retesnių muzikos
instrumentų. L. Raugevičienė
pasidžiaugė, kad birštoniečiai
kartu stovyklavo „Rasos sodyboje“ su VDU progimnazijos „Atžalynas“ folkloriniu
ansambliu „Kaukutis“ ir labai
gražiai bendravo, mokėsi vieni iš kitų ir kartu parengė bendrą programą.
Taigi „Eglės“ sanatorijoje
vyko gražus lietuviškos muzikos ir šokio vakaras. Jo metu
folklorinio ansamblio šokėjai
su Birštono meno mokyklos
mokiniais ne tik patys šoko,
bet šokdino ir kvietė šokti visus susirinkusiuosius. Tad šoko kartu ne tik lietuviai, bet ir
kitų tautybių žmonės, kurie su
malonumu priėmė lietuvišką

Liepos 6-ąją švenčiame Lietuvos Valstybės ir pirmojo
Lietuvos valdovo Mindaugo karūnavimo dieną. Ši diena
kiekvienam mūsų yra svarbus istorinis įvykis, primenantis
didingą Lietuvos praeitį, ilgaamžes valstybingumo tradicijas, dovanojantis ypatingą bendrumo jausmą.
Sveikindama Jus šios išskirtinės Lietuvos istorijos šventės
proga, linkiu prisiminti nueitą nelengvą Valstybės kelią ir
drauge kurti dar šviesesnę ir laimingesnę Lietuvą.
Tegul liepos 6 d., 21 val., skambanti Tautiška giesmė sujungia mūsų visų širdis ir nuvilnija per visą pasaulį,
skleisdama pasididžiavimo ir džiaugsmo spalvas.
Gražios ir prasmingos šventės!
Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė

liaudies meną.
Meno mokyklos direktorė L. Raugevičienė padėkojo
stovyklos organizatorei Redai Černiauskienei ir kitoms
mokytojoms, kurios dalyvavo
stovyklos darbe ir veiklose.
Vakaro dalyviai apžiūrėjo eksponuojamą žolynų paveikslų parodą, žavėjosi vaikų
kūrybiškumu.
Beje, paskutinę stovyklos
dieną, birželio 28-ąją, stovy-

klos dalyvių laukė puiki ekskursija „Dvasios gidas“ po
senąjį Kauną. Jos metu vaikai aplankė Lietuvių liaudies
instrumentų muziejų, dalyvavo interaktyvioje edukacinėje programoje „Pažink
lietuvių liaudies muziką“.
Projektas iš dalies finansuojamas iš Birštono savivaldybės
vaikų socializacijos, pilietinio ir tautinio ugdymo programos.

Viešosios įstaigos Birštono pirminės
sveikatos priežiūros centro patalpose
dirba visuomenės sveikatos
Sportas, fizinis aktyvumas,
specialistė
sveika gyvensena visuomet
Nuo šių metų balandžio
mėn. VšĮ Birštono PSPC
patalpose darbus pradėjo
Kauno r. visuomenės
sveikatos biuro specialistė
Lina Kleinauskienė.

Specialistė studijavo Lietuvos sporto universitete, įgijo
bakalauro ir magistro laipsnius visuomenės sveikatos
srityje, 12 metų aktyviai sportavo dziudo. Lina – Lietuvos čempionatų nugalėtoja,
tarptautinių turnyrų, Europos
čempionatų dalyvė ir prizininkė.

buvo Linos gyvenimo dalis,
todėl ji aktyviai dalyvavo visuomenės sveikatos stiprinime, kurdama programas ir
projektus.
„Gyvenime kiekvienas mūsų keliamės tikslus, aš, atvykusi dirbti į Birštoną, tikiu, kad
kartu galime nuveikti gražių
veiklų skirtų mūsų sveiktos
gerinimui arba palaikymui, –
sako Lina Kleinauskienė.
Linkime sėkmės visuomenės sveikatos specialistei
Birštone!
Birštono savivaldybės inf. 
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Sterilizaciją be savo žinios patyrusiai
moteriai ir jos vyrui priteista 31 tūkst. eurų

Grūdų supirkimo kaina birželį augo
Kviečiai Lietuvos grūdų supirkimo įmonėse birželio 17–23
dienomis buvo superkami vidutiniškai po 200,2 euro už
toną – 4,5 proc. daugiau nei prieš savaitę, pašarinių miežių
kaina padidėjo 1,4 proc. iki 164,5 euro, skelbia žemės ūkio
leidinys „Agrorinka“. Tuo tarpu žirnių vidutinė supirkimo
kaina sumažėjo 2,2 proc. iki 181,8 euro.

Gydomojo vandens šaltinis

Kauno apygardos teismas priteisė 31 tūkst. eurų
neturtinės žalos sterilizaciją be savo žinios patyrusiai,
cerebriniu paralyžiumi sergančiai, moteriai ir jos sutuoktiniui.
Jie mano, jog operacija moteriai atlikta jų artimųjų, kurie
nepritarė poros planams susilaukti vaikų, prašymu.

Didikai Radvilos pirmavo pagal mišrias santuokas LDK
Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės (LDK)
didikų Radvilų giminės
istorija viena labiausiai
visuomenę dominančių
istorinių temų.

Šaltinis ,,Birutė“, XX a. 4 deš. (atvirukas iš Birštono muziejaus fondų).

Birštono kurortas
nuo seno garsus savo
mineraliniais vandenimis.
Be mineralinio vandens
,,Vytautas“, Birštono
kurortą garsina ir
mineralinis vanduo
,,Birutė“.

Šis mineralinio vandens šaltinis iš pradžių buvo pavadintas ,,Lidija“, tuometės Birštono kurorto savininkės Lidijos
Miller-Kochanovskajos garbei. Rašytojo Juozo TumoVaižganto dėka nuo XX a. 3ojo dešimtmečio mineralinio
vandens šaltinis imtas vadinti
Birutės vardu.
Štai ką apie atrastą mineralinio vandens šaltinį prieš 111
metų, 1908 m. gegužės 31 d.
( birželio 13 d.) ,,Vilniaus žiniose“ (Nr. 120), rašė Birštono kurorto vedėjas gydytojas
Pranciškus Grodeckis (Franciszek Grodecki):
,,Tose dienose, Birštone atrastas naujas gydomojo vandens šaltinis. Pernai aš pats nu-

rodžiau to šaltinio ieškojimui
vietą, o dabar švirkščia nuo
12 ligi 15 tūkstančių kibirų
kasdien mineralinio vandens.
Analizos dar nėra padarytos,
bet reikia tikėties, jog susidės
vanduo iš tokių pat dalelių
kaip ir kituose gydomosiuose
čia šaltiniuose, kurių vanduo
yra maudymui vartojamas.
Tokio šaltinio atradimas yra
neišsakomai svarbus birštoniečiams, nes sukelia viltį, jog
daug daugiau svečių – ligonių
galės čia vykti gydyties. Lig
šiol Birštono šaltiniai suteikdavo vos 6 lig 7 tūkstančių
gydomojo vandens, dabargi
galės ligi 20 tūkstančių kibirų“
(dokumento kalba netaisyta).
Pr. Grodeckio atrastas šaltinis ,,Lidija“ iš pat pradžių
buvo apjuostas mediniu rentiniu, vėliau, t.y nuo 1929 m.,
įrengtas betoninis baseinas su
čerpiniu stogeliu.
Birštono muziejaus vyr.
fondų saugotoja Angelė Sabaliauskaitė

Prie šaltinio ,,Birutė“, XX a. 3 deš.(nuotr. iš
Lietuvos nacionalinio muziejaus fondų.
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Lietuvos istorijos instituto
vyriausioji mokslo darbuotoja prof. Raimonda Ragauskienė išanalizavo ne tik XV
a. pab. – XVII a. gyvavusios
Biržų ir Dubingių kunigaikščių Radvilų šakos politinę
padėtį, turtus, dalyvavimą
viešajame gyvenime, bet ir
šeimos modelį, reprodukcinę
elgseną, ligas ir kitus klausimus. Viena tyrimų temų –
mišrios didikų santuokos.
Mokslininkė nustatė, kad
„dinastinių santuokų tradiciją XII a. pradėjo pirmieji
Lietuvos valdovai, o ją pratęsė Gediminaičių ir Jogailaičių dinastija. Iki XV a. pr.
žmonas jie dažniau rinkosi iš
Rytų kraštų ir daugiau stačiatikes, ypač Jogailaičiai. Nuo
XV a. pab. vedybų strategijoje dominavo Pietryčių bei Vidurio Europos kryptys. LDK
diduomenė, sekdama valdovų pavyzdžiu, buvo tarp pirmųjų visuomenės sluoksnių
nuo XV a. pab. pasirinkusi
atviro tipo santuokas su užsienietėmis.“
Radvilos buvo vieni pirmųjų, XV a. pab.–XVI a. pr.
pradėję mišrių santuokų tradiciją. „Jau pirmoje XVI a.
pusėje Radvilos pagal mišrių santuokų skaičių tapo neabejotinais lyderiais LDK. Iš
viso mišrios santuokos XV a.
pab.–XVII a. pr. didikų giminėje buvo sudarytos 18 kartų:
11 moterų tapo Radvilienėmis ir 7 didikų dukros buvo išleistos už svetimšalių,“
– skaičiuoja prof. R. Ragauskienė ir priduria, kad tai gana
dideli skaičiai. Antai, negalutiniais duomenimis, XVI
a. Biržų ir Dubingių Radvilų šakoje septyniose didikų
šeimose buvo 21 moteris (13
žmonų ir 8 dukros), iš jų beveik pusė – net 6 Radvilienės
– ne vietinės kilmės. Iš į Radvilų giminę atėjusių žmonų
didžioji dalis (8) buvo lenkų

kilmės. 3 moterys turėjo vokiškas šaknis, buvo kilusios
iš kunigaikštiškos Prūsijos ir
Livonijos.
„Ilgą laiką LDK didikams
nepavyko, nors buvo siekiama, susigiminiuoti su įtakingiausia Lenkijoje Šidloveckių gimine. Nesėkme
baigėsi Žemaitijos seniūno
S. Kęsgailos ir M. Radvilos
Rudojo bandymai <...> Tik
M. Radvilai Juodajam pavyko susigiminiuoti su Šidloveckiais – jis vedė jauniausią Krokuvos kašteliono ir
Lenkijos kanclerio Kristupo
Šidloveckio ir Zofijos Targoviskos dukrą Elžbietą. Dėl
šių vedybų Radvila ne tik gavo valdų Lenkijoje, bet per
žmonos seseris susigiminiavo
su platesniu įtakingų Lenkijos giminių ratu, pavyzdžiui,
Tarnovskiais,“ – teigia prof.
R. Ragauskienė.
Radvilų dukterų už svetimšalių ištekėjo mažiau nei
svetimšalių tapo Radvilienėmis. Istorikė pasakoja, kad
vienas tokių atvejų užfiksuotas XV pab., „kai būsimos
Lenkijos karalienės Barboros teta ištekėjo už paskutinio Mazovijos Piasto Konrado II Rudojo. Šios vedybos
neabejotinai buvo prestižinis

dalykas. Tiesa, jos nemažai
„kainavo“: mazovietis gavo
10 000 dukatų kraitį, dar tiek
pat įsipareigota sumokėti per
6 metus.“
Profesorės teigimu, XVI
a. Radvilų vedybinė strategija svetimšalių požiūriu buvo
kryptinga. „Dar nepasiekę
didžiausios savo galybės, didikai stengėsi susigiminiuoti
su įtakingiausiomis, pirmiausia Lenkijos, giminėmis. Taip
pat atsižvelgta į ankstesnes
LDK didikų santuokas su įtakingiausių Lenkijos giminių
atstovais, todėl palyginti nedaug „naujų“, „netradicinių“
giminių. Per mišrias santuokas Radvilos įgijo ryšių su
platesne lenkų diduomene,
jos buvo naudingos politiškai.
Ne mažiau svarbus „dividendas“ buvo gauti geri kraičiai,
ypač valdos Lenkijoje. Išleisdami savo dukras už svetimšalių, XVI a. antroje pusėje
didikai žiūrėjo jau ne tiek politinės naudos, kiek ekonominių dalykų. Aišku, geriausiai
buvo, kai šie abu siekiai sutapdavo,“ – komentuoja prof.
R. Ragauskienė.
Koks buvo į Radvilų giminę įsiliejusių kitataučių moterų gyvenimas? „Nepaisant
aukštos socialinės kilmės,

Radvilienės pagal LDK, o ir
Lenkijoje vyraujančią patriarchalinės šeimos sampratą,
didžiausią dėmesį privalėjo
skirti šeimai, susilaukti ir išauginti vaikus. Labai įvairus
buvo porų turėtų vaikų skaičius. Daugiausiai – 9 gimė ir
8 iš jų sulaukė pilnametystės
– M. Radvilos Juodojo ir E.
Šidloveckos šeimoje, – pasakoja profesorė. – Didikės taip
pat turėjo geriausias galimybes tarp moterų dalyvauti viešajame valstybės gyvenime.
Kaip gerai žinoma, jų veiklos
spektras priklausė pirmiausia
nuo vyrų, bet ne mažiau nuo
pačios didikės asmenybės,
santuokoje praleistų metų.“
Istorikė taip pat nurodo,
kad „į giminę atitekėjusios
užsienietės persisemdavo Radvilų „namų“ dvasia, aktyviai
dalyvaudavo giminės gyvenime, stiprino šeimos ir Radvilų
giminės galią. Joms buvo būdingas daugiau „radviliškas“
nei „prolenkiškas“ mentalitetas. Kita vertus, vartojamos
kalbos, kultūrinės tradicijos
požiūriu Radvilienes galima
laikyti savotiškomis savo šalių ambasadorėmis.“
Informacija parengta pagal
prof. R. Ragauskienės straipsnį „XVI a. didikų Radvilų lenkų
kilmės žmonos“. 
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Seimo komitetas vėl nepritarė anglies
dioksido laidojimui

Vyriausybė pritarė pluoštinių kanapių
produktų įteisinimui

Seimo Aplinkos apsaugos komitetas nepakeitė savo
nuomonės dėl pagrindinių klimato kaitą sukeliančių dujų
– daugiausia pramonės bei energetikos įmonių išmetamo
anglies dioksido – laidojimo žemėje. Anot specialistų, jis
gali užteršti kitus gelmių sluoksnius bei išsiveržti atgal.

Vyriausybė trečiadienį iš esmės pritarė Seime
svarstomoms įstatymų pataisoms, kuriomis produktų
gamybai būtų leista naudoti visą pluoštinės kanapės
augalą, atsisakant dabartinio apribojimo jį auginti tik
pluoštui, sėkloms ir sodininkystei.

Robotikos ir programavimo
Tradicijas šiais metais
užsiėmimai Birštono viešojoje tęsė Matiešionių krašto
Rolando Bičkausko aukobibliotekoje radimų namai“, užsiėmimai bendruomenė gojamomis
Šv. mišiomis, atvyko
Knyga – tiltas per laiką ir
vaidinti buvo daugiau nei veierdves
kėjų, padavimą interpretavoJau 15 – ąjį kartą Birštono
viešojoje bibliotekoje
ir padaliniuose (3 – čius
metus Nemajūnų ir 2
– rus metus Birštono
vienkiemio bibliotekose)
jaunuosius gyventojus
ir svečius vykstantys
vasaros skaitymai, Vaikų
socializacijos, pilietinio
ir tautinio ugdymo
programa „Knyga – tiltas
per laiką ir erdves“
kviečia praleisti laiką
kartu skaitant, kalbantis,
žaidžiant, dalyvaujant
edukacinėse kūrybinėse
jausmų pažinimo ,
piešimo popieriuje ir ant
akmenėlių, lipdymo iš
plastilino, teatrinių lėlių
ir spektaklių, knygelių
gamybos, gėlių auginimo
dirbtuvėlėse.

Keletas šios programos renginių jau įvyko.
Birželio 11 d. Birštono viešojoje bibliotekoje minėjome
Lietuvos Respublikos Seimo
paskelbtus 2019 – uosius Vietovardžių metus, sklaidėme
žodynus, klausėmės Aivaro
raiškaus ir linksmo Vietovardžių žodyno (tarsi poezijos)
skaitymo balsu, domėjomės
Birštono vardo (urbanonimo)
kilmės versijomis. Perskaitę padavimą „Velnio akmuo
prie Nemuno“, kūrėme lėles ir
spektaklį. Kadangi norinčiųjų
REKLAMA

me savaip: vietoje 1 velnio,
turėjome 3, daug žvaigždžių
(juk padavimo veiksmas vyko
naktį), pilnaties mėnulį, upę,
daugiabutį, simbolizuojantį
Kauno miestą ir kt. Premjera
ir vaidinimas vyko lauke, šalia didžiosios liepos, ant bibliotekos laiptų. Linksma ir
smagu buvo kurti lėles, įdomu stebėti spektaklį ir tyliai
džiaugtis, kad skaitymas kartu džiaugsmingas, kad aidėjo
juokas, netrūko bendrų temų
pokalbiams. Sužinojome naujų žodžių reikšmių, pamatėme,
kokiais vietovardžių žodynais
galima pasinaudoti bibliotekoje, išmokome įvairių teatrinių
lėlių gamybos technikų ir jų
valdymo paslapčių, pajutome
spektaklio magiją.
Atsigaivinę vaisių sultimis
ir mineraliniu vandeniu, gaminome knygeles, į kurias kažkas
rašys laiškus (kam? Paslaptis...), kažkas vasaros įspūdžius
fiksuos, o kažkas svarbiausias
mintis ar aplankytų vietovių
pavadinimus, naujų draugų
vardus įsirašys... Vasara dar tik
prasideda... Smagu būti kartu,
prisijunk ir Tu....
Programą remia Birštono
savivaldybė.
Nijolė Raiskienė, Birštono
viešosios bibliotekos Vaikų
ir jaunimo aptarnavimo skyriaus vedėja 

2019 metais įsibėgėjo
Lietuvos nacionalinės
Martyno Mažvydo
bibliotekos inicijuotas
projektas „Gyventojų
skatinimas išmaniai
naudotis internetu
atnaujintoje viešosios
interneto prieigos
infrastruktūroje“, kuriuo
siekiama plėtoti ir
atnaujinti viešos prieigos
kompiuterių ir interneto
infrastruktūrą viešosiose
bibliotekose, sudarant
sąlygas gyventojams
dalyvauti skaitmeninių
kompetencijų ugdymo
ir vietos skaitmeninio
turinio kūrimo bei kitose
skaitmeninės informacijos
iniciatyvose.

Gavus iš nacionalinės
M.Mažvydo bibliotekos Lego kaladėlių ir robotikos programų rinkinius, Birštono
viešojoje bibliotekoje įrengus
Technologijų ir mokymosi erdvę, nuo balandžio iki liepos
pradžios 3 kartus per savaitę
vykdavo robotikos ir 1 kartą
(penktadieniais) programavimo užsiėmimai.
Trys robotikos rinkiniai „Lego WeDo2“ 5-8 metų vaikams
į biblioteką atkeliavo jau prieš
2 metus įgyvendinant projektą „Biblioteka – kūrybinių at-

populiarūs iki šiol. Šiemet
robotikos užsiėmimai papildyti vyresniesiems, nuo 10 m
vaikams „Lego Mindstorms“
konstruktoriais, penkiais inžineriniais „Fishertechnik“
konstruktoriais ir programavimo rinkiniais: „Micro:Bit“
(nuo 8 m.), „Arduino Uno 3“,
(nuo 12 m.) „Raspberry Pi“
(nuo 14 m.).
Vaikai mokėsi konstruoti
robotus, džiaugėsi, kai jie „atgydavo“, t.y. vykdydavo kokią
nors užduotį: važiuodavo pirmyn atgal, sukdavosi į kairę
, į dešinę, skleisdavo garsus,
keisdavo šviesas ir vykdydavo
kitas jiems pavestas (užprogramuotas) užduotis.
Robotikos užsiėmimus vedė vyresnioji bibliotekininkė
Ingrida Vaitkevičienė, programavimo užsiėmimus - KTU
docentė Lina Narbutaitė, mokiusi vaikus ir jaunuolius dirbti
ARDUIN CC programa.
Liepos rugpjūčio mėnesiais
robotikos ir programavimo
užsiėmimai pristabdyti, bet ,
prasidėjus mokslo metams, biblioteka vėl pakvies visus norinčius išmokti programuoti ir
konstruoti į šiuos įdomius, lavinančius užsiėmimus.
Vaikų ir jaunimo aptarnavimo skyriaus informacija 

Birželio 29-ąją mūsų
krašte švenčiamos
Petrinės – svarbi
religinė šventė, skirta
šv. Apaštalams Petrui ir
Pauliui pagerbti.

Dideli tituliniai atlaidai
vyksta Nemajūnų bažnyčioje, į kuriuos susirenka šios
parapijos žmonės, atvyksta
giminaičiai ir pažįstami iš tolimesnių vietovių. Tai tarsi
žmonių bendrystės šventė, susibūrimas ir noras pabūti kartu. Nemajūnų bažnyčios titulą
liudija šventų apaštalų Petro ir
Pauliaus paveikslas, nutapytas
žymaus dailininko Nikodemo
Silvanavičiaus.
Jau eilė metų, kai pasibaigus atlaidams netoli bažnyčios
esančioje pievelėje vyksta parapijos bendruomenių suėjimas, koncertai, pasirodymai
ir bendra agapė.
Šiemet didieji tituliniai atlaidai vyko paskutinę birželio
mėnesio dieną. Po jų vykusią
bendruomenių šventę, surengė Matiešionių krašto bendruomenė.
Pasiruošimas renginiui prasidėjo gana anksti, nes tai didelis ir daug dėmesio sulaukiantis renginys. Birželio 26
d. vakarą gausus būrys Nemajūnų parapijos bendruomenės atstovų tvarkė Nemajūnų
Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus
bažnyčios ir šalia jos esančią
teritoriją.
Į renginį, kuris prasidėjo
Jiezno Šv. arkang. Mykolo ir
Jono krikštytojo parapijos bažnyčios klebono teol. mgr. kuni-

kaip niekada daug žmonių, vyko procesija.
Iš karto po iškilmių prasidėjo šventinė popietė, kurios metu buvo prisimenami
Šv. apaštalai, tradiciškai buvo sveikinami varduvininkai,
koncertavo Prienų kultūros
ir laisvalaikio centro vokalinis moterų ansamblis „Pienė“
(vadovė Aldona Šyvokienė) ir
savo kūrybos eiles skaitė Matiešionių kašto bendruomenės
narė Emilija Malceva.
Kiekvienais metais vis kita
Nemajūnų parapijos bendruomenė organizuoja šį renginį,
todėl tradiciškai Matiešionių
karšto bendruomenės pirmininkas Laurynas Laukevičius
Vėžionių kaimo bendruomenės „Topolis“ atstovei Nijolei
Daukševičienei perdavė simbolinį dekoruotą raktą, ir palinkėjo kuo didžiausios sėkmės
organizuojant Šv. apaštalų Petro ir Povilo varduvių-atlaidų
šventę jau kitais metais.
Po koncerto Matiešionių
karšto bendruomenės pirmininkas visus kvietė dar pabūti
kartu, pabendrauti, pasidžiaugti puikia vasaros diena, pasivaišinti bendruomenės šeimininkių gamintais sūriais, gira,
keptais skruzdėlynais, voveraitėmis, įvairiausiais pyragais ir kitais gaminiais. Gausų
vaišių stalą, kuriuo džiaugėsi ir gyrė visi susirinkusieji,
palaimino kunigas Rolandas
Bičkauskas.
Matiešionių bendruomenės informacija, Ievos Laukevičienės nuotrauka 
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Pasaulinės prekybos iššūkiai neaplenkė ir
Vokietijos staklių gamintojų

Verslo atstovai: dėl MMA kėlimo nukentės
regionai, didės kainos

Vokietijos staklių gamintojoms tenka spręsti
neapibrėžtumo dėl „Brexit“ bei JAV ir Kinijos prekybos
konflikto sukeltus padarinius. Skaičiuojama, kad 2019
metais gamyba sumažės 2 proc. Jose dirba dirba apie 1,3
mln. žmonių, o 2018 m. jos gavo 232 mlrd. eurų pajamų.

Vyriausybei nutarus kitąmet 9 procentais iki 607 eurų
(iki mokesčių) didinti minimalią mėnesio algą (MMA)
nukentės regionų gyventojai – žmonės, kuriems didesnė
MMA teoriškai turėtų padėti labiausiai, dalis įmonių gali
neišsilaikyti, sako Pramonininkų konfederacija.

Liepos 12 d. 22:00 val. Kino karavanas / Vasara. Vieta: Sanatorijos
„Tulpės“ gydykla

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

Liepos 12 d. 14:00 val. Vaikų socializacijos, pilietinio ir tautinio ugdymo
programa „Knyga – tiltas per laiką ir
erdves“. Vieta: Eglės sanatorija

Liepos 6 d. 19:00 val. Sakralinės
muzikos festivalis „Gaudete, Birštonas“. Vieta: Šv. Antano Paduviečio
bažnyčia

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

Liepos 6 d. 13:00 val. Nemuno
Galiūnas. Vieta: Vasaros estrada
prie Nemuno

Liepos 13 d. 19:00 val. Sakralinės
muzikos festivalis „Gaudete, Birštonas“. Vieta: Šv. Antano Paduviečio
bažnyčia

Liepos 6 d. 13:00 val. Lietuvos
Karaliaus Mindaugo Karūnavimo
diena

Liepos 16 d. 18:30 val. Joga Birštone. Vieta: Prie Vytauto kalno

Liepos 6 d. VII Garsių Lietuvos
moterų fotografijų paroda. Vieta:
Sanatorijos „Tulpės“ gydykla

Liepos 17 d. 19:00 val. Baltijos
gitarų kvartetas. Vieta: Birštono
kurhauzas

Liepos 9 d. 13:00 val. Vaikų socializacijos, pilietinio ir tautinio ugdymo
programa „Knyga – tiltas per laiką
ir erdves“. Vieta: Birštono viešoji
biblioteka

Liepos 17 d. 19:00 val. Baltijos
gitarų kvartetas. Vieta: Birštono
kurhauzas

Liepos 11 d. Po žvaigždėtu vasaros
dangum. Literatūriniai vakarai
Birštone 2019 m. Vieta: Birštono
kurhauzas
Liepos 11 d. 19:00 val. Susitikimas
su A.Žagrakalyte ir neeiliniai poezijos skaitymai. Vieta: Birštono viešoji
biblioteka
Liepos 12 d. 19:00 val. Gintaras Januševičius / Fortepijoninis rečitalis
„Naujasis Kolosas“. Vieta: Birštono
kurhauzas

Liepos 18 d. 18:30 val. Joga Birštone. Vieta: Prie Vytauto kalno
Liepos 19 d. 19:00 val. Pažaislio
muzikos festivalis pristato „Karavan
Familia: Tradicinė romų muzika
kitaip“. Vieta: Birštono kurhauzas
Liepos 20 d. 18:00 val. Degustacinė
vakarienė „Vytautas mineral SPA“
restorane „Moon“. Vieta: Vytautas
Mineral SPA
Liepos 20 d.Po žvaigždėtu vasaros
dangum. Literatūriniai vakarai
Birštone 2019 m. Vieta: Birštono
kurhauzas

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

Petankės meistrų vienetų čempionate
Vytautas Gedminas užėmė penktą vietą

Birželio 29 d. Latvijoje,
Upesciems mieste, pirmą
kartą vyko Baltijos šalių
petankės meistrų vienetų
čempionatas. Čempionate
dalyvavo 27 geriausi
petankės žaidėjai iš
Lietuvos, Latvijos ir Estijos.

Lietuvai atstovavo 7 žaidėjai, nors kiekviena šalis galėjo deleguoti 10 asmenų. Tarp
mūsų šalies atstovų buvo ir du
birštoniečiai: Vytautas Gedminas ir Kęstutis Pranculis.
Kvalifikaciniame turnyre
buvo sužaisti penki turai, po
kurių paaiškėjo, kas tęs kovą
dėl nugalėtojo vardo, o kam
teks dalyvauti Paguodos turnyre.
Po kvalifikacinio turnyro
Vytautas Gedminas, kaip ir
reikėjo tikėtis, pateko į geriausių žaidėjų aštuntuką.
„Užėmiau bendroje įskai-

LEIDĖJAS:

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

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

toje penktą vietą. Pralaimėjau
pačias pirmas varžybas aikštelės šeimininkui ir būsimam
čempionato nugalėtojui Edgarui Silovui. Paskui keturis
kartus laimėjau ir patekau tarp
aštuonių geriausių žaidėjų, kurie varžėsi dėl geriausio vardo.
Aštuntuke teko varžytis su estu, kuriam pralaimėjau rezultatu 1–13 ir tada jau turėjau
galimybę kovoti tik dėl 5–8
vietos. Visgi pavyko neblogai
ir bendroje įskaitoje užėmiau
5 vietą“, – sakė Vytautas Gedminas.
Kitam birštoniečiui K. Pranculiui sekėsi šiek tiek prasčiau.
Tarp geriausiųjų jis nepateko,
laimėjęs 3 pergales, bendroje
įskaitoje, kovojant dėl 9–16
vietos, pasitenkino 11-ąja.
Kitais metais Baltijos šalių
petankės meistrų vienetų čempionatas vyks Estijoje. NG

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

Birštone bus siekiama rekordo
– vienu metu masažuojama
daugiausiai žmonių Lietuvoje
Masiškiausias masažas –
tokį iššūkį užsibrėžė „Eglės
sanatorija“ ir didžiausių
pėsčiųjų žygių Baltijos
šalyse organizatorius
„Trenkturas“. Daugiau nei
100, tiek masažuotojų bei
kineziterapeutų liepos
13 dieną vienu metu,
vienoje vietoje susiburs
šiam tikslui įgyvendinti
Birštone.

Liepos 13-ąją Prienų ir Birštono apylinkėmis jau ketvirtą
kartą vyks vienas labiausiai
žygeivių mėgstamų pėsčiųjų
žygių „Nemuno kilpomis su
Gjensidige 2019“. Tačiau organizatoriai pabrėžia, kad šis
kartas išskirtinis, nes ne tik
keliausime vaizdingomis Nemuno kilpų regioninio parko
apylinkėmis, bet ir turėsime
galimybę tapti simbolinio rekordo dalimi.
Šiemet žygyje tikimąsi sulaukti apie 4 tūkstančių aktyvaus laisvalaikio mėgėjų.
Viena iš žygio poilsio stotelių
– „Eglės sanatorija“. Būtent
čia žygeivių ir lauks masažuotojai, kurie susiburs tam, kad
visi kartu vienu metu masažuotų rekordinį skaičių žygio
dalyvių. Specialistai atliks nugaros, pečių, kaklo, galvos ar
kojų masažus, atsižvelgiant į
žygio dalyvių poreikius. Rekordas bus filmuojamas, o jį
stebės paskirti nepriklausomi
ekspertai.
Toks masažo rekordas Lietuvoje bus siekiamas pirmą
kartą, o pasirinktas jis dėl
dviejų priežasčių. Visų pirma dėl to, kad trasa drieksis
pro „Eglės sanatoriją“, kuri
per daugiau nei 45 metus tapo sveikatingumo simboliu
Lietuvoje. O ilgametė patirtis suteikia galimybę suburti didžiausią specialistų komandą.
Antra priežastis – fizinio
krūvio metu dalyviams svarbiausia yra pailsinti ir atgaivinti raumenis, einant ilgus
atstumus patariama atlikti ir
tempimo pratimus. Vis tik
retas žygeivis savarankiškai
imasi tokios iniciatyvos, to-

SKELBIMAI, REKLAMA
tel. 8 604 80 752

redakcija@naujasisgelupis.lt

dėl „Eglės sanatorija“, kuri
jau ilgus metus rūpinasi ne tik
lietuvių, tačiau ir svečių iš užsienio sveikata bei gera savijauta, savo misiją ruošiasi įgyvendinti ir „Trenkturo“ žygio
metu. „Masažas žmogui labai
svarbus – jis gerina kraujotaką
ir audinių aprūpinimą deguonimi, atpalaiduoja raumenis,
malšina skausmus, gerina savijautą. Taigi, tikime, kad tai
bus ne tik tiesiog rekordo siekimas, bet tuo pačiu – padėsime žygeiviams atgauti jėgas
ir „įkrausime energijos“ judėti tolyn.“ – teigia „Eglės sanatorijos“ direktorius medicinai
Arvydas Balčius.
Šių metų žygyje dalyviai
gali rinktis iš penkių skirtingų
trasų – 15 kilometrų pradedančiųjų, 20 kilometrų sveikatingumo, 27 kilometrų turistų,
40 kilometrų atradėjų arba 53
kilometrų ištvermės. Kaip ir
įprastai, kiekvienas žygio dalyvis gali pasinaudoti „Gjensidige“ paruoštu nemokamu žygeivio draudimo paketu.
Tradicinis, tačiau dar labiau
atsinaujinęs žygis vėl žada nustebinti dalyvius ir pasiūlyti
Nemuno krantų grožį atskleidžiantį maršrutą, kuris taip pat
ves pro Pociūnų aerodromą,
Kalvių mišką bei Pagaršvio
piliakalnį.
Aktyvaus laisvalaikio mėgėjų laukia ne tik persikėlimai
per Nemuną, bet ir galimybė
išvysti patį naujausią ir aukščiausią apžvalgos bokštą Nemuno kilpų regioniniame parke, kuris siekia net 45 metrus.
Dėl didelio susidomėjimo organizatoriai rekomenduoja registruotis į žygį kuo anksčiau
ir taip užsitikrinti savo vietą didžiausioje žygiavimo šventėje
bei nepraleisti progos tapti rekordo dalimi. Detalesnę informaciją apie žygį bei registraciją galite rasti čia: https://www.
nemunokilpomis.lt. 

ISSN 2538-9076
Laikraščio priedas „Prie Vytauto kalno“ leidžiamas nuo 2017 sausio 1 d..
Priedas leidžiamas šeštadieniais kartu su laikraščiu „Naujasis Gėlupis
nemokamai arba prenumeruojamas atskirai.
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Rusiška nafta į Lenkiją pumpuojama
visomis trimis „Družba“ gijomis

Bavarijos miestuose planuojamas lietuvių
kultūros pristatymas

Rusiška nafta Lenkiją pasiekia jau per visas tris „Družba“
naftotiekio gijas, pranešė Lenkijos vamzdynų operatorė
„Pern“. Naftotiekis į Europą „Družba“ buvo sustabdytas
balandžio 19-ąją, jame nustačius didelę koncentraciją
dichloretano.

Po dvejų metų Miunchene, ir kituose Bavarijoje
miestuose planuojama surengti Lietuvos kultūros ir
meno pristatymą. Tai numatyta Vokietijoje pasirašytoje
Lietuvos kultūros ministerijos bei Bavarijos žemės
mokslo ir meno ministerijos ketinimų deklaracijoje.

Svarbesni birželio mėnesio darbai
Birželio 1 d. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre vyko
respublikinis vaikų ir suaugusiųjų vokalinių kolektyvų festivalis-konkursas „Nemunėlio
vingiai“. Festivalyje dalyvavo
24 vokaliniai ansambliai ir atlikėjai. Jaunųjų atlikėjų kategorijoje Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos vokalinis ansamblis laimėjo 2 vietą, suaugusiųjų kategorijoje Prienų KLC
moterų vokalinis ansamblis
„Pienė“ iškovojo pirmąją vietą, o dvi trečiosios vietos buvo
skirtos Jiezno KLC mišriam
vokaliniam ansambliui „Jieznelė“ ir LASS Prienų rajono
filialo mišriam vokaliniam
ansambliui „Puriena“.
Birželio 3 d. Savivaldybėje
lankėsi Kauno regiono plėtros agentūros direktorė Lina Misiukevičienė ir projektų
vadovė Elena Taločkaitė. Susitikime aptarti Lietuvos savivaldybių žaidynių, kurios planuojamos Prienuose šių metų
spalio 12 d., organizaciniai
klausimai.
Birželio 4 ir 20 d. vyko Prienų r. savivaldybės kelių eismo
saugumo komisijos posėdžiai,
kuriuose nagrinėti gyventojų
ir seniūnų prašymai.
Birželio 6 d. po beveik metų statybos oficialiai atidaryta
naujoji Prienų autobusų stotis.
Projekto „Prienų miesto autobusų stoties ir aplinkinės teritorijos pritaikymas bendruomenės ir verslo poreikiams“
vertė – apie 400 tūkst. eurų. Jis
finansuotas iš Europos Sąjun-

gos fondo ir Prienų r. savivaldybės lėšų.
Birželio 6 d. Savivaldybėje vyko jaunimo organizacijų
ir organizacijų, dirbančių su
jaunimu, visuotinis susirinkimas, kuriame buvo išrinkti
4 jaunimo atstovai į Prienų
rajono savivaldybės jaunimo
reikalų tarybą.
Birželio 7–9 d. Prienų sporto arenoje vyko 45-asis Lietuvos stalo teniso veteranų čempionatas. Čempionate dalyvavo daugiau kaip 250 dalyvių iš
visos Lietuvos.
Birželio mėn. pradėtas restauruoti partizanams skirtas
paminklas, esantis Prienų „Žiburio“ gimnazijos kieme.
Birželio 14-ąją Prienų Laisvės aikštėje vyko respublikinė tremtinių ir politinių kalinių pavardžių skaitymo akcija „Ištark, išgirsk, išsaugok“.
Akcijos metu buvo siekiama
perskaityti 5 000 tremtinių
bei politinių kalinių vardų bei
likimų.
Birželio mėn. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos
ir darbo ministerija skyrė papildomą finansavimą asmeninio asistento paslaugoms.
Prienų r. savivaldybei skirta
64 634,00 Eur (savivaldybės
indėlio nėra). Šias paslaugas teiks Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų
centras.
Birželio mėn. pasirašyta sutartis dėl 2020–2028 m. Prienų
rajono savivaldybės strateginio plėtros plano parengimo.

Pradėti paruošiamieji darbai.
Birželio mėn. prasidėjo kapitalinio remonto darbai Stakliškių ir Veiverių kultūros ir
laisvalaikio centruose.
Birželio 17 d. meras A. Vaicekauskas su komanda lankėsi jau 17 metų veikiančiame
Kaišiadorių turizmo ir verslo informacijos centre. Buvo pristatytos centro veiklos,
vykdomi projektai, pasidalinta
patirtimi, papasakota, su kokiais iššūkiais tenka susidurti
pradedant ir vystant turizmo ir
verslo informavimo bei kitas
paslaugas.
Birželio mėn. vyko Švietimo skyriaus koordinuojamo „Erasmus+“ programos projekto „Šiuolaikiški
mokymo(si) ir vertinimo metodai – kelias į individualią
pažangą“ dalyvių – miesto
mokyklų vadovų ir matematikos mokytojų – anglų kalbos kursai.
Birželio mėn., įgyvendinant
projektą „Birštono, Kaišiadorių rajono ir Prienų rajono savivaldybes jungiančių trasų ir
turizmo maršrutų informacinės struktūros plėtra“, Prienų
r. savivaldybėje įrengta 12 informacinių stendų apie lankomus objektus.
Birželio 20 d. Prienų r. savivaldybėje vyko Prienų r. ir
Birštono savivaldybių merų,
administracijų vadovų ir specialistų susitikimas. Susitikime diskutuota bendrų projektų
– dviračių takų, turistinių trasų ir turizmo maršrutų, jų in-

Užterštas šulinių vanduo kelia grėsmę sveikatai
ATKelta IŠ 1 p.
departamento Prienų
skyrius Prienų rajono
savivaldybės teritorijoje
organizuoja šachtinių
šulinių, kurių vandenį
mitybai vartoja nėščiosios
ir kūdikiai iki 6 mėnesių,
nemokamą vandens
ištyrimą.

Per 2019 metų I pusmetį ištirti 8 šachtiniai šuliniai.
Tyrimai atlikti Prienų r. savivaldybės Veiverių ir Šilavoto
seniūnijose. Įvertinus vandens
tyrimo rezultatus, 7 tyrimuose
REKLAMA

nitratų ir nitritų koncentracija
neviršijo reglamentuojamų
ribinių verčių, 1 mėginyje
buvo viršytas nitratų kiekis.
Informacija bei rekomendacijos dėl apsinuodijimo nitritais ir nitratais profilaktikos
pateikta 1 vartotojui. Pagal
visuomenės sveikatos saugos
teisės aktų reikalavimus, šulinio vandenyje rekomenduojama: nitritų – 0,5 mg/l, nitratų
– 50 mg/l.
Konsultacinę pagalbą nėščiosioms ir mamoms, augi-

nančioms kūdikius iki 6 mėnesių amžiaus, galima gauti
adresu Prienai, J.Brundzos g,
12A, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM
Kauno departamento Prienų
skyriuje, tel. (8 319) 51162.
Mikrobiologiškai užterštas
vanduo gali tapti žarnyno infekcinių ligų priežastimi. Didžiausi nitratų kiekiai yra randami šulinių vandenyje. Nitratai į gruntinius vandenis patenka iš tvartų, lauko tualetų,
mėšlo krūvų, srutų duobių, trę-

formacinės struktūros plėtros,
detalaus plano koregavimo,
kapinių plėtros ir tvarkymo
– vystymo klausimais.
Birželio 20 d. baigėsi pagrindinė 2019 m. brandos egzaminų sesija.
Birželio 27 d. vyko Savivaldybės tarybos posėdis. Jame
svarstyti 35 klausimai. Posėdyje patvirtinti Prienų r. savivaldybės seniūnaičių rinkimų
organizavimo, Mokesčio už
neformalųjį švietimą mokėjimo, Strateginio planavimo
Prienų rajono savivaldybėje
organizavimo, Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų,
skirtų savivaldybės vietinės
reikšmės keliams ir gatvėms
tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir skirstymo
tvarkos aprašai, sudarytos Peticijų komisija ir Savivaldybės
jaunimo reikalų taryba, patvirtinti Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto
centro bei Prienų kultūros ir
laisvalaikio centro teikiamų
paslaugų įkainiai. Posėdyje
buvo išklausyta krepšinio klubo „Prienai“ 2018–2019 metų sezono veiklos ataskaita ir
pristatyta veiklos strategija
2019–2022 metams.
Birželio mėn. pradėti elektros įvedimo darbai Balbieriškio atodangoje.
Birželio mėn. elektroniniame aukcione parduotas nekilnojamasis turtas (buvęs bendrabutis), esantis Kęstučio g.
63, Prienų m., už 133 000 Eur
(pradinė kaina buvo 96 000
Eur). Savivaldybės inf. 
šiamų daržų, šiltnamių, laukų.
Trąšų, mėšlo perteklius, kurio
nepasisavina augalai, patenka į požeminius vandenis ir
užteršia geriamojo vandens
šaltinius azoto junginiais. Virinant vandenį mikrobai žūsta, tačiau, jei šulinių vanduo
užterštas chemine tarša, tai
nei virinimas, nei filtravimas
buitiniais filtrais cheminių medžiagų iš vandens nepašalina.
Net ir išvalius šulinius, vėl į
juos gali pritekėti nitratais ir
nitritais užterštas vanduo.
Savivaldybės inf. 

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.

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 audiovizualines 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 

16 renginiai
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Graikijoje jūreiviams paskelbus streiką
keltai parai įstrigo uostuose

JK iždo kancleris įspėjo, jog „Brexit“ be
susitarimo atsieis maždaug 90 mlrd. svarų

Graikijos jūreiviams parai paskelbus streiką iš uostų
negali išplaukti graikų keltai ir kiti keleiviniai laivai, įstrigo
atostogų išvykę turistai ir vietos gyventojai, o daugelis
šalies salų liko atkirstos visai dienai.

Jungtinės Karalystės (JK) iždo kancleris Philipas
Hammondas (Filipas Hamondas) antradienį įspėjo, jog
netvarkingas išstojimas iš Europos Sąjungos (ES) šalies
iždui gali atsieiti 90 mlrd. svarų (100 mlrd. eurų).
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Didės mokestis už aplinkos teršimą

Žada skirti papildomų lėšų, kad gynybos
finansavimas šiemet siektų 2 proc. BVP

Įgyvendinant principą „teršėjas moka“ ir norint efektyviau
kontroliuoti aplinkos taršą, Vyriausybė iš esmės pritarė
mokesčių ir baudų už aplinkos teršimą didinimui. Už taršą
kietosiomis dalelėmis siūloma nustatyti 225 eurų už toną
tarifą vietoj dabartinio 61 euro, o įmones bausti, pavyzdžiui,
neturint leidimo, 10-30 tūkst. eurų bauda (dabar 3-8 tūkst.).

Ministras pirmininkas Saulius Skvernelis pranešė,
jog skirs papildomų lėšų, kad gynybos finansavimas
šiemet pasiektų 2 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP).
Išaugus ekonominėms prognozėms, paaiškėjo, jog
Lietuva šiemet gynybai skiria 1,98 proc. BVP, o ne 2,01.

Kai nusižudžiusių asmenų artimųjų pasakojimai įprasmina ir
atneša viltį
Kalbėtis apie artimojo
savižudybę visada sunku,
o patį įvykį lydi daug
jausmų. Vis tik toks
pokalbis su psichologu
apie nusižudžiusį
asmenį gali padėti
išgyventi sudėtingus
jausmus, galbūt atrasti
nusiraminimą ar viltį,
kad tokios patirties
pasidalinimas padės
sumažinti savižudybių
skaičių ateityje.

Nuo 2018 metų kovo mėnesio pradžios iki 2019 metų
gruodžio pabaigos Lietuvos
sveikatos mokslų universitete
dirbantys specialistai vyksta į
įvairias Lietuvos vietas susitikti su asmenimis, kurie pastarųjų 3 metų laikotarpyje patyrė artimojo savižudybę. Šių
susitikimų metu nusižudžiusiųjų artimieji turi galimybę
papasakoti savo išgyvenimus
akis į akį su tam pasiruošusiu specialistu ir prisidėti prie
mokslinio tyrimo. Vykdomo
tyrimo tikslas – giliau pažinti
savižudybių rizikos veiksnius,
įvertinti pagalbos prieinamumą ir galimybes po artimojo
savižudybės sunkumus išgyvenantiems žmonėms.
Su visais norinčiais dalyvauti tyrime yra suderinamas
patogus laikas bei atvykstama į sutartą vietą. Pokalbis
įprastai trunka apie vieną ar
pusantros valandos, tačiau
tyrėjai yra pasirengę skirti
pokalbiui tiek laiko, kiek jo
reikia tyrimo dalyviui. Pokalbio apie artimojo savižudybę
metu laikomasi griežtų anonimiškumo reikalavimų, o visa
surinkta informacija bus nuasmeninama bei pateikiama
apibendrinta.
„Tikimasi, kad pokalbių
su artimaisiais surinkti tyrimo duomenys pasitarnaus
formuojant strateginius savižudybių prevencijos uždavinius, suteiks galimybę parinkti tinkamesnes priemones bei
tikslingiau naudoti savižudybių prevencijai skiriamus išteklius“ – teigia projekto koorREKLAMA

dinatorė Vilma Liaugaudaitė.
Pastebima, kad Lietuvoje yra
įgyvendinamos įvairios iniciatyvos savižudybių atvejų
mažinimui, stengiamasi, kad
psichosocialinė pagalba būtų
vis labiau prieinama. Vis dėlto
neretai susiduriama su iššūkiu,
kad specialistams taip ir lieka
nežinoma, kodėl įvyko viena
ar kita savižudybė, bei kokia
pagalba yra reikalinga. „Nusižudžiusių asmenų artimųjų
patirtys yra neįkainojamos,
nes jie gali papasakoti, kas
vyko jų ir nusižudžiusių artimųjų gyvenime, kokios informacijos, pagalbos trūko ar
vis dar trūksta bei ką dar galima padaryti, kad savižudybių
Lietuvoje mažėtų. “ – dalinasi projekto koordinatorė Laura Digrytė.
Noras kalbėti apie tai, kas
įvyko gali kilti tiek iškart po
patirto sukrėtimo, tiek praėjus kuriam laikui, Būtent todėl į pasidalinimą patirtimi
yra kviečiami asmenys apimant 3 metų laikotarpį po artimojo savižudybės. “Daugelis sutikusių dalyvauti tyrime
žmonių dalijosi, jog įvykus
artimojo savižudybei vienokiu ar kitokiu būdu stengėsi
sau padėti: daug kalbėjo su
artimaisiais, išsikraustydavo
gyventi kuriam laikui į kitą
vietą, stengdavosi daugiau
dirbti. Kartu daugelis pripažindavo, kad šie būdai būdavo
tik bandymas slopinti patiriamą skausmą, o jiems iš tikrųjų
trūko išsikalbėjimo, “pokalbių
su analize” ar tiesiog profesionalios psichologinės pagalbos. Turėdavo praeiti kažkiek
laiko, kad jie išdrįstų savo patirtimi pasidalinti” – dalijosi

vykstančio tyrimo įžvalgomis
projekto psichologė dr. Alicja
Juškienė.
Svarbu paminėti ir tai, kad
didelę psichologinio darbo
patirtį turintys tyrėjai geba
suteikti reikiamą psichologinę paramą ir, jei yra poreikis,
informuoti apie tolimesnės pagalbos galimybes. „Nepaisant
to, kad tema apie kurią kalbame yra labai skaudi ir jautri,
džiugina tai, jog kai kam mes
galime būti tais pirmais žmonėmis, su kuriais galima atvirai pasikalbėti apie įvykusia
nelaimę“ – dalinasi projekto
psichologė Irina Banienė.
Jau dabar sulaukiama daug
teigiamų atsiliepimų iš susitikimuose su psichologais dalyvavusių asmenų. Gaunami
laiškai, dėkojantys už susitikimą, kuris, pasak tyrimo dalyvių, padėjęs jiems pasijusti
geriau ir suprasti susitikimo su
psichologu prasmę bei įkvepiantis paskatinti kitus kreiptis
pagalbos. Tokie laiškai rodo,
jog šis tyrimas yra įvairiapusis ir atskleidžiantis ne vieną
reikšmingą aspektą. „Tik visuomenė, išdrįsdama dalintis
savo skaudžia patirtimi, gali
prisidėti prie efektyvesnio savižudybių problemos sprendimo bei padėti mokslininkams
rasti atsakymus į kylančius
klausimus“ – teigia projekto
psichologė Valija Šap.
Vis tik suprantama, kad dar
ne visi tokią netektį išgyvenę
artimieji turėjo galimybę išgirsti apie atliekamą tyrimą
ir ne visi artimieji kreipėsi.
Kiekvieno pasakojimas yra
labai vertingas, todėl skatinama visus galinčius ir norinčius
dalyvauti susitikime kreiptis

į tyrimo koordinatorius arba
psichologus. „Be artimųjų
dalyvavimo ir pagalbos mes
tikrai negalėtume sužinoti
daugelio jau labai svarbių dalykų. Pavyzdžiui, po pirmųjų
tyrimo metų vis labiau aiškėja
kokių psichologinės pagalbos
žinių ir kompetencijų reikėtų
specialistams, kurie pirmieji
atvyksta į įvykio vietą. Tampa vis aiškiau, kada artimieji norėtų sulaukti specialistų
teikiamos psichologinės pagalbos, o kada geriau palūkėti ir padėti kitais būdais. Mūsų
atliekamas tyrimas vis tęsiasi,
todėl visus, kurie norėtų prie
jo prisidėti ir dalyvauti tyrime, prašome susisiekti su šio
tyrimo koordinatoriais, kurie
pateiks daugiau informacijos
ir padės susisiekti su tyrėju,
esančiu arčiausia jų gyvenamos vietos“ – kviečia projekto
vadovė ir Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto profesorė Nida Žemaitienė.
Koordinatorių kontaktai:
Laura Digrytė,
+37060371734, el. paštas
laura.digryte@lsmuni.lt
Vilma Liaugaudaitė, tel.
+37060252579, el. paštas vilma.liaugaudaite@lsmuni.lt
Tyrimą vykdančių psichologų tyrėjų grupė:
Dr. Alicja Juškienė, tel.
+37060371396, el. paštas alicja.juskiene@lsmuni.lt
Irina Banienė, tel.
+37060371472, el. paštas irina.baniene@lsmuni.lt
Va l i j a Š a p , t e l .
+37060371680, el. paštas valijanyk@gmail.com
Prof. Nida Žemaitienė, tel.
+37060371680, el. paštas nida.zemaitiene@lsmuni.lt 
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Dėl sausros skelbiama ekstremali padėtis

JAV automobilių gamintojos pranešė apie
mažesnius pardavimus pirmąjį pusmetį

Lietuvos žemės ūkį bent du mėnesius alinant sausrai,
Vyriausybė trečiadienį paskelbė valstybės lygio
ekstremalią padėtį. Aplinkos ministras Kęstutis Mažeika
priminė, kad jau paskelbta ir hidrologinė sausra. Stichinė
sausra turės didelę įtaką ne tik žemdirbių pajamoms, bet
ir šalies ekonomikai, eksportui.

„Dieviškasis vėjas. Japonų
kamikadzės per II pasaulinį
karą“
Rikihei Inoguchi,
Tadashi Nakajima,
Roger Pineau. Dieviškasis vėjas. Japonų kamikadzės per
II pasaulinį karą.
Vertėjas Norbertas
Venckevičius. – Vilnius: Briedis. – 336
p., iliustr.
Leidykla „Briedis“ pristato naujieną – R. Inoguchi, T.
Nakajima ir R. Pineau knygą „Dieviškasis vėjas. Japonų kamikadzės per II pasaulinį karą“.
Antrojo pasaulinio karo
metais Japonijoje užgimusi
kamikadzių taktika dažnai
vertinama kaip neturinti precedento karybos istorijoje.
Šimtai jaunų pilotų stodavo
į suburtus specialiųjų atakų
padalinius, išeidavo trumpą
parengties kursą ir skrisdavo
vykdyti užduoties, iš kurios
nebūdavo įmanoma grįžti.
Jie taranuodavo amerikiečių
lėktuvnešius, kreiserius ir minininkus, buvo įsitikinę, kad
šlovingai žūva už savo Imperatorių ir Amžinąją Rytų imperiją. Kokios priežastys sąlygojo kamikadzių fenomeno
atsiradimą?
Apie tai knygoje „Dieviškasis vėjas“ pasakoja Japonijos jūrų laivyno aviacijos
karininkai Rikihei Inogučis
ir Tadašis Nakadžima.
Autoriai, nors ir neteisina
kamikadzių taktikos, bando
paaiškinti, kaip ir kodėl Japonijos karinio jūrų laivyno vadovybė pasiryžo šiam žingsniui. Tai buvo ne spontaniška
reakcija į vis augantį amerikiečių techninį ir kiekybinį
pranašumą, bet ilgai svarstytas, įnirtinguose ginčuose gimęs sprendimas. Kamikadzių
taktika priimta ir pasitelkta
kaip kraštutinė priemonė. Tai
buvo be galo sunkus žingsnis tiek jos šalininkams, tiek
priešininkams. Šiai taktikai
REKLAMA

6 mitai apie oro taršą
Oro taršos poveikis
aplinkai – neabejotinas,
tačiau neretai laikomasi
klaidingų įsitikinimų.
„National Geographic“
pateikia šešis dažniausiai
apie oro taršą patalpose
ir lauke gyvuojančius
mitus, su kuriais žmonės
susiduria visame
pasaulyje.

1 mitas: oro tarša
Kinijoje visuomet
didesnė už taršą JAV

pagrįsti ieškota idėjų vadinamojoje „japonų dvasioje“:
ištikimybės ir pasiaukojimo
idealuose, šalies istorijoje.
R. Inogučis ir T. Nakadžima dalijasi prisiminimais apie
pirmųjų savanorių mirtininkų
verbavimą, jų nuotaiką, tikėjimą ir gyvenimo sąlygas.
Skaitydami knygą sužinosite apie kamikadzių veiksmų
rezultatus ir padarytą žalą
priešo laivynui. Čia nutapytas išraiškingas kamikadzių
tėvu vadinamo viceadmirolo
T. Onišio, nusprendusio nusižudyti po Japonijos kapituliavimo, portretas, pateikiami
paskutiniai mirtininkų laiškai
artimiesiems.
Nemažai dėmesio skiriama
techniniam mirtininkų atakų
aprašymui: kaip artėta prie
taikinių, kaip buvo pasirenkamas tinkamas atakos taškas, kokiu kampu pikiruota,
kaip buvo elgiamasi, jei prie
tikslo artėjantys kamikadzės
susidurdavo su priešų naikintuvais. Knygoje aprašomi ir
japonų sukurti žmogaus pilotuojami sviediniai „Ohka“,
– toks pat savižudiškas ginklas, kaip ir kamikadzių lėktuvai „Zero“.
Be japonų autorių R. Inogučio ir T. Nakadžimos, prie
knygos rengimo prisidėjo
JAV karinių jūrų pajėgų kapitonas Rogeris Pineau. Jis parengė tekstus leidybai ir parašė daugelį komentarų. 

JAV automobilių gamintojos antradienį pranešė apie
pardavimų mažėjimą pirmąją 2019 metų pusę, nes
didesnės transporto priemonių kainos atsvėrė iš esmės
palankias ekonomines sąlygas.

Turbūt kiekvienas girdėjome istorijų ar skaitėme naujienas apie rimtas oro taršos
problemas Kinijoje. Pagrindiniai Kinijos miestai, įskaitant
Šanchajų, Pekiną ir Čengdu,
kenčia dėl prastos oro kokybės daugumą dienų per metus
ir, rodos, net labiausiai užteršti
JAV miestai negali prilygti tokiai taršai.
Vis tik realybėje yra kitaip.
2018 metų vasarą miškuose kilę gaisrai sukėlė kur kas
didesnį oro užterštumą didžiuosiuose Šiaurės Amerikos
miestuose nei jis yra Kinijos
miestuose. Pernai rugpjūčio
mėnesį buvo pranešta, kad
Sietle oro kokybė buvo penkis
kartus blogesnė nei Pekine.
Problemų daugėja ir dėl to,
kad oro tarša iš Kinijos patenka į Jungtines Amerikos Valstijas. JAV gali sumažinti sukuriamą oro taršą, tačiau valstybės pastangas sujaukia vėjai,
nešantys užterštą orą iš Azijos
į JAV oro erdvę. Dėl šios priežasties oro tarša JAV ir toliau
didėja. Tas pats užterštas oras,
sukeliantis pavojingą oro kokybę Pekine, ateina iš Ramiojo vandenyno į JAV.

2 mitas: oro tarša
yra tik tada, kai ją
matome
Kai maistas yra blogas, galima matyti pelėsį, kai vanduo
yra purvinas, jis atrodys neįprastai ar skleis blogą kvapą.
Kaip mums žinoti, kad oras
yra užterštas, jei horizonte nematome dūmų ar neužuodžiame kvapų?
Visgi oro taršą ne visada

galima pamatyti akimis ar ją
užuosti. Net matomi dūmai
ar smogas gali turėti mikroskopinių, daug mažesnių nei
žmogaus plauko plotis, plika
akimi nematomų dalelių arba
dujų, pavyzdžiui, ozono ir anglies monoksido.
Galime susidurti su oro tarša (biologiniais teršalais) tam
tikrais metų laikais, pavyzdžiui, žiedadulkių sezono metu. Nematomi gyvų organizmų sukeliami biologiniai teršalai taip pat gali užteršti orą,
kurį įkvepiame. Su cheminių
teršalų (dujų, garų ir dalelių
pavidalu) galime susidurti ne
tik lauke, bet ir namuose.
Azoto dioksido dujų gali
atsirasti patalpoje iš prietaisų,
tokių kaip vandens šildytuvai ir dujinės viryklės. Azoto
oksidą į aplinką išmeta transporto priemonės ir elektrinės.
Anglies monoksidas – itin
kenksmingos dujos, susidarančios deginant bet kokią
medžiagą, įskaitant gamtines
dujas. Formaldehidas – ore
esantis cheminis junginys, kurį galima aptikti daugelyje namų ūkio produktų, jis taip pat
susidaro deginant bet kokią
medžiagą, įskaitant gamtines
dujas. Švinas patenka į orą iš
tokių gaminių, kaip papuošalai ar dažai. Ozono dujas gali skleisti namuose prakiuręs
šaldytuvas.
Dulkės arba kai kurios kietosios dalelės yra mažesnės
nei 2,5 mikronų skersmens ir
gali būti nematomos. Šios dalelės yra ypač žalingos, nes jas
galima lengvai įkvėpti į plaučius. Nepaisant to, kad dalelės
ar cheminiai junginiai yra nematomi, tai gali sukelti alergiją
ir kvėpavimo takų ligas.

3 mitas: oro kokybė
visuomet yra geresnė
patalpoje nei lauke
Oro kokybė patalpose paprastai atrodo geresnė už oro
kokybę lauke, kur gali matyti tamsius dūmų debesis, kuriuos skleidžia automobiliai,
gamyklos ir namai. Tačiau
oro kokybė patalpoje dėl ore

ša iš miestų patenka į kaimo
ir gamtos teritorijas. Oro tarša dažnai patenka į kalnus ir
stačius šlaitus, kurie neleidžia
orui taip greitai išsivalyti kaip
miestuose. Be to, dėl išaugusių
gaisrų miškuose oro kokybė
sumažėjo daugelyje parkų.
esančių cheminių medžiagų
koncentracijos gali būti 2-5
kartus blogesnė nei lauke.
Koncentraciją patalpoje gali sukelti biologiniai teršalai,
kaip pelėsis, naminių gyvūnų pleiskanos, žiedadulkių ir
dulkių erkių alergenai, degimo metu susidarantys teršalai, kaip anglies monoksidas
ar tabako dūmai, taip pat cheminiai teršalai, pavyzdžiui,
lakieji organiniai junginiai,
švinas ir radonas bei dalelių
tarša, kaip dulkės ir kitos neorganinės dalelės.

4 mitas: sezoniniai
alergenai gali būti tik
už namų ribų
Įprasti alergenai, kuriuos
galima rasti namo viduje, yra
žiedadulkės, naminių gyvūnų
pleiskanos, dulkių erkės ir pelėsiai. Daugumoje (90 proc.)
namų aptinkama trys ar daugiau alergenų.
Žiedadulkių koncentracija
patalpose gali būti kelis kartus didesnė nei lauke ir greičiausiai dėl to, kad žiedadulkių
grūdai gali patekti į vidų ne tik
per atvirą langą, bet ir per drabužius ar plaukus.

5 mitas: oro kokybė
gamtos vietovėse
visada yra geresnė už
kokybę miestuose
Faktas yra toks, kad net ir
dideliuose nacionaliniuose
parkuose, nutolusiuose nuo
bet kokio didelio miesto, gali
būti užterštas oras. 2018 metais paskelbto tyrimo duomenimis, oro tarša JAV didžiausiuose 33 nacionaliniuose parkuose, įskaitant Jeloustouno
ir Josemičio parkus, buvo tik
šiek tiek mažesnė už orą miestuose. Maža to, daugelyje šių
parkų ozono lygis buvo artimas ar net viršijo esantį lygį
miestuose.
Taip yra dėl to, kad oro tar-

6 mitas: nėra daug
galimybių, kaip gali
kiekvienas prisidėti
prie oro taršos
mažinimo
Jei taip galvojate – klystate.
Iš tiesų kiekvienas gali prisidėti prie geresnės oro kokybės
savo namuose ir už jų ribų.
Pirmiausia reikėtų mažinti
ore esančias chemines medžiagas tiek patalpose, tiek
lauke. Apsvarstykite, kokių
rūšių produktus perkate savo
namams. Asmeninės priežiūros produktuose esantys chemikalai, ypač lakieji organiniai junginiai, gali prisidėti
prie oro taršos kaip ir automobiliai. 2018-aisiais atliktas
tyrimas atskleidė, kad vartotojų ir pramonės produktai,
įskaitant asmens priežiūros
produktus, buitinius valiklius,
dažus ir pesticidus, per tyrimo
laikotarpį pagamino maždaug
pusę lakiųjų organinių junginių emisijos, susidarančios
Los Andžele. Emisijos dydis
yra panašus į automobilio išmetamų lakiųjų organinių junginių kiekį šiame JAV mieste, kuris yra garsus dėl eismo
kamščių.
Siekiant sumažinti automobilių išmetamų teršalų kiekį,
rinkitės viešąjį transportą, dviratį ar vaikščiojimą.
„Pagrindiniai oro taršos
šaltiniai yra autotransportas
ir pramonės įmonės, energetikos objektai. Lietuvoje, palyginti su kitomis pasaulio
ir Europos valstybėmis, oro
užterštumas yra palyginti žemas, išskyrus šildymo periodą
žiemą, kai gyventojai namus
šildo kietuoju kuru ir didesnė teršalų emisija patenka į
aplinką. Vienas iš taršos šaltinių yra ir transportas – Lietuvoje vis dar turime ganėtinai
senų taršių automobilių parką“, – sako Aplinkos apsaugos instituto vadovas Alfredas
Skinulis. 
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siaubingai nesėkminga diena 10:30 Žagarės vyšnių festiva- Daktaras Dolitlis 5. Lakis ke14:20 G būrys 16:05 Galiūnas lis 2015 11:10 Kauno dainų ir liauja į Holivudą! 14:45 KosmoDžo 18:30 TV3 žinios Rinkimai šokių šventė „Lietuva brangi“.” so kariai 16:40 Žavios ir labai
187 19:22 TV3 orai 187 19:25 13:40 Muzikos talentų lyga pavojingos. Filmas 18:30 TV3
Eurojackpot 27 19:30 Laisvės 2019. 6 d. 15:15 Skrendam žinios 188 19:22 TV3 sportas 1
karalystė. Tautiškos giesmės 15:30 Euromaxx 16:00 Muzi- 19:27 TV3 orai 188 19:30 Diena
giedojimas 21:15 Dangaus ka- kinė-dokumentinė drama „Lie- po rytojaus 22:00 Povandeninis
ralystė 01:40 Nakties klajūnai 2 tuva – valstybė“ 18:15 Misija horizontas 00:05 Lengvi pinigai
03:15 Kautynės Maniloje 04:45 – Pasaulio Lietuva 19:00 Misija 01:50 Karo kiaulės 03:20 Hen– Pasaulio Lietuva 19:45 „Tau- rio nusikaltimas
Gyvenimo 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 06:30 Ultimate Strongman PaDžiunglių princesė Šina (19) Lietuvos vienybė težydi“. Stab- saulio komandinis čempionatas
08:30 Varom! (15) 09:00 Ulti- telk ir sugiedok „Tautišką gies- 07:30 Džiunglių princesė Šina
mate Strongman Pasaulio ko- mę“.” 21:15 Panorama 21:37 (20) 08:30 Tauro ragas 09:00
mandinis čempionatas 10:00 Sportas. Orai 21:45 Giedrius Sveikatos kodas 09:30 SveikaGeriausi šuns draugai (1) 10:30 Kuprevičius. Opera „Prūsai“ tos kodas televitrina 10:00 GeNematoma karalystė (1) 11:40 23:20 FIFA moterų pasaulio riausi šuns draugai (2) 10:30
Iš visų jėgų (13) 12:10 Būk futbolo čempionatas. Rungty- Nematoma karalystė (2) 11:40
ekstremalas (3) 12:40 Praga- nės dėl 3 vietos. Transliacija iš Iš visų jėgų (14) 12:10 Būk
ro viešbutis (3) 13:40 Policijos Nicos. 01:00 Dabar pasaulyje ekstremalas (4) 12:40 Pragaro
akademija (9) 14:40 Metų laikai 01:30 Europos kinas. Svajo- viešbutis (4) 13:40 Policijos aka16:30 Dirbtinis intelektas 19:30 ti nėra kada 03:00 ARTS21 demija (10) 14:40 Ekstrasensų
Lietuvos balsas. Vaikai 23:10 03:30 Kauno dainų ir šokių mūšis (5) 17:10 Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas (9)
MANO HEROJUS Gelbstint šventė „Lietuva brangi“
18:15 Kas žudikas? (13) 19:30
Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.
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Šuo (5,6) 21:40 Juodasis sąrašas (4) 22:35 Karo vilkai.
Likvidatoriai VI (3) 23:35 Pa- 06:00 Lietuvos Respublikos himsmerktieji 01:45 Stiklo namai nas 06:05 Labas rytas, Lietuva
2. Geroji Motina
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 Loterija
2, 33 08:30 Kaimo akademi- „Keno Loto“.” 14:00 Žinios. Sporja 09:00 Pasaulis iš viršaus tas. Orai. 14:15 Laba diena, Lie09:30 Skonio reikalas 10:00 tuva 16:40 Premjera. Ponių rojus
Šiandien kimba 11:00 Namas 17:30 Žinios. Sportas. Orai 18:00
prie šaltinio 15:45 Keliauk su TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30
reporteriu 16:00 Žinios 16:20 Klauskite daktaro 19:30 VartotoKrepšinis: Krepšinio pasaulyje jų kontrolė 20:25 Loterija „Keno
su Vidu Mačiuliu 17:00 Laiky- Loto“.” 20:30 Panorama 21:00
kitės ten pokalbiai 18:00 Žinios Dienos tema 21:20 Sportas. Orai.
18:30 Šerloko Holmso ir daktaro 21:29 Loterija „Jėga“.” 21:30 NaVatsono nuotykiai. Agros lobiai cionalinė ekspedicija „Dniepru
20:30 Šviesoforas 21:30 24/7 per Ukrainą“.” 22:30 Dviračio ži22:30 Žinios 23:00 Pagrindinis nios 23:00 Kostiumuotieji 2 00:30
įtariamasis 1, 2 01:20 Moterų Klausimėlis 01:00 LRT radijo židaktaras 03:10 Nusikaltimas ir nios 01:05 Savaitė 02:00 LRT rabausmė 03:50 Mylima mokytoja dijo žinios 02:05 Klauskite daktaro
05:30 Pamiršk mane
03:00 LRT radijo žinios 03:05 TV
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 03:30
TV6
06:15 Televitrina 14 06:30 Can- Dviračio žinios 04:00 LRT radijo
dy Crush 1/104s. 07:30 Praga- žinios 04:05 Komisaras Reksas
ro kelias 4/13s. 08:30 Juokin- 14 05:00 LRT radijo žinios 05:10
giausi Amerikos namų vaizdeliai Ponių rojus
26/28,29s. 09:30 Vienam gale
kablys 20/27s. 10:00 Sandėlių
karai 5/3,4s. 11:00 Žygis per 06:15 Mano gyvenimo šviesa
Amerikas 1/1s. 12:00 Candy (919,920,921) 07:35 Linksmieji
Crush 1/105s. 13:00 Žygis per Tomas ir Džeris (13) 08:00 VolAmerikas 1/2s. 14:00 Išlikimas keris, Teksaso reindžeris (86,87)
25/6s. 15:00 Pasaulio ralio kro- 09:50 Mirtis rojuje (6) 10:55 Kanso čempionatas 6 17:00 San- disė Renuar (3) 12:00 Neklausk
dėlių karai 5/5,6s. 18:00 Blo- meilės vardo (49,50) 13:00 Magas policininkas 1/9,10s. 20:00 no likimas (97) 14:00 Našlaitės
Gero vakaro šou 5/31s. 21:00 (25) 15:00 Svajoklė (25) 16:00
Žinios 188 21:50 Sportas 1 Labas vakaras, Lietuva 17:30
21:58 Orai 188 22:00 Nakties Baudžiauninkė (10) 18:30 Žinios
TOP. Vasara 3/6s. 22:30 Ge- 19:20 Sportas 19:27 Orai 19:30
riausi mūsų metai 1/6s. 01:15 KK2 20:00 Nuo... Iki... 20:30 Supermamos (8) 21:00 Laba diena
Deadpool
21:30 Žinios 22:20 Sportas 22:27
Orai 22:28 Telefoninė loterija 1634
22:30 VAKARO SEANSAS Rydiko
06:00 Lietuvos Respublikos
kronikos 00:50 Gyvi numirėliai (14)
himnas 06:05 Žagarės vyš01:50 Hankokas
nių festivalis 2015. „Shorena
Rocks!“. 07:00 Žagarės vyšnių
TV3
festivalis 2015. Koncertuoja 06:10 Televitrina 3 06:25 Žvaigžgrupė „Smokie“. 07:30 Kultūrų džių karai. Sukilėliai 2/4s. 06:55
kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis Simpsonai 20/15s. 07:25 Simpso07:45 Kultūrų kryžkelė. Menora nai 20/16s. 07:55 Ūkio šefas 1/6s.
08:00 Kultūrų kryžkelė. Trem- 08:20 Skaniai ir paprastai 2/10s.
bita 08:15 Kultūrų kryžkelė. 08:55 Meilės sūkuryje 3107 10:00
Vilniaus albumas 08:30 Kelias Meilės sparnai 1/49,50s. 12:00 Gy08:45 Krikščionio žodis 09:00 venimo išdaigos 2/9,10s. 13:00
Misija: Vilnija 09:30 Euromaxx Pažadėtoji 6/509,510,511,512s.
10:00 Lietuvos mokslininkai. 15:00 Simpsonai 20/17,18s. 16:00
Biologas, biofizikas Vincas TV3 žinios 134 16:25 TV3 orai 134
Būda 10:30 Atspindžiai 11:00 16:30 TV Pagalba 11/48s. 18:30
7 Kauno dienos 11:30 Linija, TV3 žinios 189 19:22 TV3 sporspalva, forma 12:00 Lietuva tas 1 19:27 TV3 orai 189 19:30 Atmūsų lūpose 12:30 Pašauk- sargiai! Merginos 3/39,40s. 20:30
tieji 13:00 Stop juosta 13:30 Kam ta meilė? 2/5s. 21:00 TV3
Muzikinė pramoginė programa vakaro žinios 107 21:52 TV3 spor„Du balsai – viena širdis“ 15:35 tas 1 21:57 TV3 orai 107 22:00
Šventadienio mintys 16:00 Mo- Geras, blogas ir negyvas 23:45
kytojų kambarys 16:30 Mokslo Kaulai 11/8s. 00:40 24 valandos.
sriuba 17:00 Vartotojų kontrolė Palikimas 1/1s. 01:30 APB 1/11s.
17:50 FIFA moterų pasaulio 02:20 Amerikietiška siaubo istorija
futbolo čempionatas. Finalas. 5/10s. 03:20 Kaulai 11/8s. 04:10
Tiesioginė transliacija iš Liono. Moderni šeima 7/11s. 04:35 Gyve20:15 Mokslo ekspresas 20:30 nimo išdaigos 2/9,10s.
Panorama 20:52 Sportas.
Orai 21:00 Vienos filharmonijos orkestro 2019-ųjų vasaros 06:30 Mentalistas (12) 07:25 Prakoncertas Šėnbrune. 22:30 garo virtuvė (8) 08:20 Sudužusių
Mano tautinis kostiumas: būta žibintų gatvės (3) 09:20 Teisinir atkurta 23:25 Žagarės vyšnių gumo agentai (6) 10:20 Kobra 11
festivalis 2015. Koncertuoja Vy- (7) 11:20 Ekstrasensų mūšis (5)
tautas, Eglė ir Ieva Juozapaičiai 13:50 Pragaro virtuvė (9) 14:50
00:05 Europos parkas. Pradžia Sudužusių žibintų gatvės (4) 15:55
01:10 Gražiausios poetų dainos Teisingumo agentai (7) 17:00 Info
02:05 Istorijos detektyvai 02:50 diena 17:30 Kobra 11 (8) 18:30
Muzikinė-dokumentinė drama Mentalistas (13) 19:30 Įstatymas
„Lietuva – valstybė“
ir tvarka. Specialiųjų tyrimų sky-

rius (12) 20:30 Varom! (16) 21:00
Tolyn į tamsą. Žvaigždžių kelias
23:40 Gelbstint eilinį Rajaną 02:30
Juodasis sąrašas (4) 03:15 Karo
vilkai. Likvidatoriai VI (3) 04:05
Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (12)
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“
(8) 11:05 „Žmogus be praeities“ (5)
12:10 „Bruto ir Neto“ (2/5) 12:40
„Šviesoforas“ (1/15; 1/16) 13:40
TV parduotuvė 13:55 „Namas
su lelijomis“ (19) 15:00 Lrytas
tiesiogiai 16:00 Reporteris 16:48
Sportas 16:55 Rubrika „Verslo
genas“.” 16:58 Orai 17:00 „Gluchariovas“ (2/25) 18:00 Reporteris
18:45 Sportas 18:53 Orai 18:55
„Miškinis“ (4/25) 20:00 Reporteris
20:40 Sportas 20:45 Keliauk su
Reporteriu 20:55 Rubrika „Verslo
genas“.” 20:58 Orai 21:00 „Bruto ir
Neto“ (2/8) 21:30 „Pamiršk mane“
(1/31; 1/32) 22:30 Reporteris 23:20
Sportas 23:28 Orai 23:30 Lrytas
tiesiogiai 00:30 „Miškinis“ (4/25)
01:35 „Gluchariovas“ (2/25) 02:35
„Bruto ir Neto“ (2/8) 03:00 „Pamiršk
mane“ (1/31; 1/32) 03:40 „Šeimininkė“ (1/23) 04:30 „Gyvybės
langelis“ (1/23) 05:20 „Namas su
lelijomis“ (18)

TV6

06:15 Televitrina 3 06:30 CSI kriminalistai 902 07:30 Skorpionas
1/117s. 08:30 Rezidentai 4/10,11s.
09:30 Išlikimas 24/6s. 10:30 Simpsonai 14/22,15/1s. 11:30 Univeras.
Naujas bendrikas 1/91,92s. 12:30
Vedęs ir turi vaikų 10/1020,1021s.
13:30 Gelbėtojai 1/10s. 14:30
Televitrina 13 15:00 Skorpionas
1/118s. 16:00 CSI kriminalistai 903
16:55 Univeras. Naujas bendrikas
1/93,94s. 18:00 Vedęs ir turi vaikų
10/1022,1023s. 19:00 Gelbėtojai
1/11s. 20:00 Rezidentai 4/12s.
20:30 Žinios 134 20:58 Orai 16
21:00 Farai 12/14s. 22:00 Naša
Raša 1/9,10s. 23:00 Velnio stuburo
paslaptis 00:40 Pėdsakai 1/101s.
01:35 Svieto lygintojai 1/105s.
02:20 Rezidentai 9/267,268s.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Roko festivalis „Lituanika 2015“. Grupė „Jumprava“ 06:45
Žagarės vyšnių festivalis 2015.
Koncertuoja Vytautas, Eglė ir Ieva
Juozapaičiai 07:25 Kauno bažnyčios: miesto tapatumo kodas. Šv.
Gertrūdos (Marijonų) bažnyčia.
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 13:55 Mano tautinis
kostiumas: būta ir atkurta 14:50
Šunų ABC 2 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 Premjera. Ten, kur namai 6 19:15 Europos varguomenė 20:10 Kultūros
diena. 20:30 Panorama 21:00
Dienos tema 21:20 Sportas. Orai
21:30 Lošėjas 23:15 Pranciškonų
metai. Premjera. Mažesnysis brolis Augustinas Dirvelė. 00:15 DW
naujienos rusų kalba. 00:30 Dabar
pasaulyje 01:00 Roko festivalis „Lituanika 2015“.
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į tamsą. Žvaigždžių kelias 01:10
F. T. Budrioji akis (37) 02:05 Įsta06:00 Lietuvos Respublikos him- tymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų
nas 06:05 Labas rytas, Lietuva skyrius (13)
06:30 Žinios. Orai. 09:20 Senis
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 7 11:10 Komisaras Reksas 06:13 Programa 06:14 TV par15 12:00 Stilius 13:00 Klauskite duotuvė 06:30 Kaimo akademidaktaro 13:58 Loterija „Keno Lo- ja 07:00 „Gluchariovas“ (2/21)
to“.” 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 08:00 Reporteris 08:50 Sportas
14:15 Laba diena, Lietuva 16:40 08:58 Orai 09:00 Lrytas tiesiogiai
Premjera. Ponių rojus 17:30 Ži- 10:00 „Rojus“ (9) 11:05 „Žmogus
nios. Sportas. Orai 18:00 TV žai- be praeities“ (6) 12:10 „Bruto ir Nedimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Klaus- to“ (2/6) 12:40 „Šviesoforas“ (1/17;
kite daktaro 19:30 (Ne)emigrantai 1/18) 13:40 TV parduotuvė 13:55
20:25 Loterija „Keno Loto“.” 20:30 „Namas su lelijomis“ (20) 15:00
Panorama 21:00 Dienos tema Lrytas tiesiogiai 16:00 Reporte21:20 Sportas. Orai. 21:29 Lo- ris 16:23 Sportas 16:30 Lietuva
terija „Jėga“.” 21:30 Nacionalinė tiesiogiai 16:58 Orai 17:00 „Gluekspedicija „Dniepru per Ukrai- chariovas“ (2/26) 18:00 Reporteną“.” 22:30 Dviračio žinios 23:00 ris 18:45 Sportas 18:53 Orai 18:55
Kostiumuotieji 2 00:30 Klausimė- „Miškinis“ (4/26) 20:00 Reporteris
lis 01:00 LRT radijo žinios 01:10 20:23 Sportas 20:30 Lietuva tieIstorijos detektyvai 02:00 LRT siogiai 20:58 Orai 21:00 „Bruto
radijo žinios 02:05 Klauskite dak- ir Neto“ (2/9) 21:30 „Pamiršk mataro 03:00 LRT radijo žinios 03:05 ne“ (1/33; 1/34) 22:30 Reporteris
TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 03:30 23:20 Sportas 23:28 Orai 23:30
Dviračio žinios 04:00 LRT radijo Lrytas tiesiogiai 00:30 „Miškinis“
žinios 04:05 Komisaras Reksas (4/26) 01:35 „Gluchariovas“ (2/26)
15 05:00 LRT radijo žinios 05:10 02:35 „Bruto ir Neto“ (2/9) 03:00
„Pamiršk mane“ (1/33; 1/34) 03:40
Ponių rojus
„Šeimininkė“ (1/24) 04:30 „Gyvybės langelis“ (1/24) 05:20 „Namas
06:15 Mano gyvenimo šviesa su lelijomis“ (19)
(922,923,924) 07:35 Linksmieji
TV6
Tomas ir Džeris (14) 08:00 Vol06:15 Televitrina 3 06:30 CSI
keris, Teksaso reindžeris (88,89)
kriminalistai 903 07:30 Skorpi09:50 Mirtis rojuje (7) 10:55 Kanonas 1/118s. 08:30 Rezidendisė Renuar (4) 12:00 Neklausk
tai 4/12s. 09:00 Nuo amato
meilės vardo (51,52) 13:00 Maiki verslo 5/7s. 09:30 Išlikimas
no likimas (98) 14:00 Našlaitės
24/7s. 10:30 Simpsonai 15/2,3s.
(26) 15:00 Svajoklė (26) 16:00
11:30 Univeras. Naujas bendrikas
Labas vakaras, Lietuva 17:30
1/93,94s. 12:30 Vedęs ir turi vaikų
Baudžiauninkė (11) 18:30 Žinios
10/1022,1023s. 13:30 Gelbėtojai
19:20 Sportas 19:27 Orai 19:30
1/11s. 14:30 Televitrina 13 15:00
KK2 20:00 Nuo... Iki... 20:30 SuSkorpionas 1/119s. 16:00 CSI
permamos (9) 21:00 Laba diena
kriminalistai 904 16:55 Univeras.
21:30 Žinios 22:20 Sportas 22:27
Naujas bendrikas 1/95,96s. 18:00
Orai 22:30 VAKARO SEANSAS
Vedęs ir turi vaikų 10/1024,1025s.
Šakalas 01:00 Gyvi numirėliai (15)
19:00 Gelbėtojai 1/12s. 20:00 Re02:00 Rydiko kronikos
zidentai 4/13s. 20:30 Žinios 135
20:58 Orai 17 21:00 Užkandinė
TV3
06:10 Televitrina 3 06:25 Žvaigž- ant ratų 23:15 Grotos gyvenimui
džių karai. Sukilėliai 2/5s. 06:55 1/8s. 02:10 Pėdsakai 1/102s.
Simpsonai 20/17,18s. 07:55 At- 03:00 Svieto lygintojai 1/106s.
sargiai! Merginos 3/39,40s. 08:55 03:50 Rezidentai 9/269,270s.
Meilės sūkuryje 3108 10:00 Meilės
sparnai 1/51,52s. 12:00 Gyvenimo
išdaigos 2/11,12s. 13:00 Pažadė- 06:00 Lietuvos Respublikos himtoji 6/513,514,515,516s. 15:00 nas 06:05 Roko festivalis „LituSimpsonai 20/19,20s. 16:00 TV3 anika 2015“. Grupės „Hetero“ ir
žinios 135 16:25 TV3 orai 135 „Katedra“ 07:15 Skrendam 07:30
16:30 TV Pagalba 11/50s. 18:30 Detektyvė Miretė 07:40 Pašėlę
TV3 žinios 190 19:22 TV3 spor- Blinkio Bilo nuotykiai 07:55 Lesė 2
tas 1 19:27 TV3 orai 190 19:30 08:20 Lietuvos mokslininkai 08:50
Atsargiai! Merginos 3/41,42s. Šunų ABC 2 09:15 Labas rytas,
20:30 Kam ta meilė? 2/6s. 21:00 Lietuva 12:00 DW naujienos rusų
TV3 vakaro žinios 108 21:52 TV3 kalba. 12:15 Gimę tą pačią dieną
sportas 1 21:57 TV3 orai 108 13:10 Misija – Pasaulio Lietuva
22:00 Didelės akys 00:05 Kaulai 14:00 Muzikos talentų lyga 2019.
11/9s. 01:05 24 valandos. Paliki- 5 d. 15:30 ..formatas. Poetas Romas 1/2s. 01:55 APB 1/12s. 02:45 mas Daugirdas 15:40 Detektyvė
Amerikietiška siaubo istorija 5/11s. Miretė 15:50 Pašėlę Blinkio Bilo
03:40 Kaulai 11/9s. 04:30 Moder- nuotykiai 16:05 Premjera. Lesė 2
ni šeima 7/12s. 04:55 Gyvenimo 16:30 Laba diena, Lietuva 18:00
Mokslo ekspresas 18:20 Premjeišdaigos 2/11,12s.
ra. Ten, kur namai 6 19:15 Pokyčių karta. Imperijos griūtis 20:10
06:30 Mentalistas (13) 07:25 Pra- Kultūros diena. 20:25 Sporto gagaro virtuvė (9) 08:20 Sudužusių lia 20:55 UEFA Čempionų lygos
žibintų gatvės (4) 09:20 Teisingu- atranka. Marijampolės „Sūduva“
mo agentai (7) 10:20 Kobra 11 – Belgrado „Crvena zvazda“. Tie(8) 11:20 Ekstrasensų mūšis (9) sioginė transliacija 23:00 Veiks13:50 Pragaro virtuvė (10) 14:50 mas ir bausmė 00:30 DW nauSudužusių žibintų gatvės (5) 15:55 jienos rusų kalba. 00:45 Dabar
Teisingumo agentai (8) 17:00 Info pasaulyje 01:15 Roko festivalis
diena 17:30 Kobra 11 (9) 18:30 „Lituanika 2015“. Br. Marija Elijas ir
Mentalistas (14) 19:30 Įstatymas grupė „Airija“ 02:10 Lošėjas 03:55
ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius Stop juosta 04:25 Pašauktieji
(13) 20:30 Varom! (17) 21:00 Artė- 04:50 Kultūrų kryžkelė. Menora
jant prie nežinomybės 22:45 Tolyn 05:05 Ten, kur namai 6
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Artėjant prie nežinomybės 00:35
F. T. Budrioji akis (38) 01:30 Įsta06:00 Lietuvos Respublikos him- tymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų 06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Labas rytas, Lietuva
nas 06:05 Labas rytas, Lietuva skyrius (14)
06:30 Žinios. Orai. 09:20 Senis
06:30 Žinios. Orai. 09:20 Senis
10:25 Štutgarto kriminalinė po10:25 Štutgarto kriminalinė poli06:13 Programa 06:14 TV par- licija 7 11:10 Komisaras Rekcija 7 11:10 Komisaras Reksas
duotuvė 06:30 Skonio reikalas sas 15 12:00 Gyvenimas 13:00
15 12:00 Nacionalinė paieškų
07:00 „Gluchariovas“ (2/22) 08:00 Klauskite daktaro 13:58 Loterija
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Kaltas, kol neįrodyta priešingai
00:05 Pasaulio pabaiga 01:50
Tarptautinės sportinių šokių
varžybos „Gintarinė pora 2019“.”
03:30 Pasaulio dokumentika. Atšiaurioji Kanada. Laukiniai vakarai 04:25 Džesika Flečer 8

07:03 Programa 07:04 TV parduotuvė 07:20 „Lietuvos mokslininkai. Antanas Tyla“ 07:55 „TV
Europa pristato. Vyrų šešėlyje.
Liudvika Didžiulienė – Žmona“
08:30 „TV Europa pristato. Vyrų šešėlyje. Mariana Korvelytė
– Moravskienė“ 09:00 „Pasaulis
iš viršaus“ 09:30 Vantos lapas
10:00 Skonio reikalas 10:30
Kitoks pokalbis su D 11:00 „Inspektorius Luisas. Auksinio taško
klausimas“ (4/3) 13:00 Premjera.
„Grobis“ (1/1) 14:00 „Tu esi mano“ (13; 14) 16:00 Žinios 16:28
Orai 16:30 Baltijos kelias 17:00
Laikykitės ten 18:00 Žinios 18:28
Orai 18:30 „Pamiršk mane“
(1/19; 1/20; 1/21) 20:00 Žinios
20:28 Orai 20:30 „Šviesoforas“
(1/21; 1/22) 21:30 Nusikaltimas
ir bausmė 22:30 Žinios 22:58
Orai 23:00 „Rasputinas“ (1; 2)
01:10 „Moterų daktaras“ (3/33;
3/34) 03:00 „Nusikaltimas ir
bausmė. Lenkų ekstrasensai“
03:40 „Mylima mokytoja“ (3; 4)
05:20 „Pamiršk mane“ (1/12;
06:25 Tomas ir Džeris (1,2,3) 1/13/ 1/14)
06:55 Įspūdingasis ŽmogusTV6
voras (16) 07:20 “Nickelodeon”
06:15 Televitrina 14 06:30 Canvalanda. Sveiki atvykę į “Veiną”
dy Crush 1/105s. 07:30 Ledo
(1) 07:45 Kung Fu Panda (25)
kelias 11/3s. 08:30 Sandėlių
08:15 Riterių princesė Nela (6)
karai 5/6s. 09:00 Nuo amato iki
08:45 Tomo ir Džerio pasakos
verslo 5/8s. 09:30 Statybų gidas
(11) 09:15 Ogis ir tarakonai
5/45s. 10:00 Įspūdingiausios
(65,66,67) 09:45 KINO PUSatostogų vietos 1/6s. 10:30 JuoRYČIAI Vėžliuko Semio nuotykingiausi Amerikos namų vaizdekiai 2 11:40 Berniuko Rykliuko ir
liai 26/30s. 11:00 Žygis per AmeLavos mergaitės nuotykiai 13:25
rikas 1/2s. 12:00 Candy Crush
Sidnė Vait 15:40 Forestas Gam1/106s. 13:00 Žygis per Ameripas 18:30 Žinios 19:20 Sportas
kas 1/3s. 14:00 Išlikimas 25/7s.
19:27 Orai 19:30 SUPERKINAS
15:00 Ledo kelias 11/4s. 16:00
Vėžliukai nindzės 21:35 Ponas
Iš peties 7/11s. 17:00 Sandėlių
ir ponia gangsteriai 23:40 Seks
karai 5/7,8s. 18:00 Amerikos
video 01:30 Džonas Vikas
dievaitis 16/1s. 20:00 Miestas
ar kaimas 1/4s. 21:00 Žinios 194
TV3
06:15 Televitrina 3 06:30 Ilgo 21:50 Sportas 1 21:58 Orai 194
plauko istorija 1/22s. 07:00 22:00 Karaliaus vardu. Požemių
Keršytojų komanda 1/42s. 07:30 pasaulio sakmė 00:25 NemirtinAladinas 1/102s. 08:00 Ilgo plau- gieji 02:25 Javos karštis
ko istorija 1/23s. 08:30 Kempiniukas Plačiakelnis 9/201s.
09:00 Simpsonai 12/5s. 09:30 06:00 Lietuvos Respublikos
Skaniai ir paprastai 2/11s. 10:00 himnas 06:05 Duokim garo!
Maisto kelias 3 10:30 Biblioteki- 07:30 Misija: Vilnija 08:00 Gimninkai 3/6s. 11:30 Žvaigždė prieš toji žemė 08:30 ARTS21 09:00
blogio jėgas 13:10 Užburta meilė Mano mama gamina geriau!
14:15 Meilė keliauja laiku. Ru- 10:00 Į sveikatą! 10:30 Meno
binė 16:50 Ekstrasensų mūšis ritmai 11:00 Pradėk nuo sa19/13s. 18:30 TV3 žinios 194 vęs 11:30 Mokslo sriuba 12:00
19:17 TV3 sportas 1 19:22 TV3 Orfėjaus medis 12:40 Kauorai 194 19:25 Eurojackpot 28 no bažnyčios: miesto tapatu19:30 Narnijos kronikos: Auš- mo kodas. Šv. Jurgio Kankinio
ros užkariautojo kelionė 21:50 (Pranciškonų) bažnyčia. 12:50
Iksmenai 23:50 Slaptas mamos Legendos 13:40 Muzikos talengyvenimas 01:35 Kodas: L.O. tų lyga 2019. 7 d. 15:15 SkrenB. I. A. I. 03:45 Rembo. Pirma- dam 15:30 Kultūrų kryžkelė.
Rusų gatvė 16:00 Euromaxx
sis kraujas
16:30 Klauskite daktaro 17:20
Stilius 18:15 Istorijos detekty06:05 Varom! (16,17,18) 07:30 vai 19:00 Daiktų istorijos 19:45
Džiunglių princesė Šina (21) Stambiu planu 20:30 Panorama
08:30 Varom! (19) 09:00 Ultima- 20:52 Sportas. Orai 21:00 Kino
te Strongman Pasaulio veteranų žvaigždžių alėja. Gyvenk du karčempionatas 10:00 Geriausi tus 23:00 Tarptautinis pučiamųjų
šuns draugai (3) 10:30 Nema- muzikos festivalis „Amber Wind
toma karalystė (3) 11:40 Iš visų 2019“. Gala koncertas: „Cory
jėgų (15) 12:10 Būk ekstrema- Band“ 00:15 Dabar pasaulyje
las (5) 12:40 Pragaro viešbutis 00:45 Europos kinas. Trūkusi
(5) 13:40 Policijos akademija kantrybė 02:15 Meno ritmai.
(11) 14:40 Ekstrasensų mūšis Rodeno krateris. Didžiausias
(6) 17:20 Muchtaro sugrįžimas. meno kūrinys pasaulyje 02:45
Naujas pėdsakas (10) 18:25 Pranciškonų metai. Mažesnysis
Kas žudikas? (14) 19:30 Muzi- brolis Augustinas Dirvelė 03:45
kinė kaukė 22:05 Išvadavimas ARTS21 04:15 Klauskite daktaro
00:15 Bleiro ragana 01:55 F. T. 05:05 Stilius
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).
Informuojame, kad 2019-07-09 nuo 18.00 val. bus
atliekamas žemės sklypų (kad. Nr. 6935/0001:21, kad. Nr.
6935/0001:22, kad. Nr. 6935/0001:25), esančių Geležūnų
k., Birštono sen., Birštono sav., ribų ženklinimas. Dėl matuojamų žemės sklypų bendros ribos suderinimo arba susipažinti su planu ar pareikšti pastabas kviečiame atsiliepti
gretimo žemės sklypo (kad. Nr. 6935/0001:126; sav. Jonas
Kazlauzkas, miręs) turtinių teisių perėmėjus arba jų įgaliotus asmenis per 30 dienų nuo šios informacijos paskelbimo.
Informacija teikiama tel. 8 609 04746, Dalė Gulijeva.
Informuojame, kad 2019-07-15 nuo 16.00 val. bus atliekamas žemės sklypo (kad. Nr. 6903/0006:338), esančio Gerulių k., Balbieriškio sen., Prienų r. sav., ribų ženklinimas.
Dėl matuojamo žemės sklypo bendros ribos suderinimo
arba susipažinti su planu ar pareikšti pastabas kviečiame
atsiliepti gretimo žemės sklypo (kad. Nr. 6903/0006:326;
sav. Ona Baranauskienė, daiktinės teisės neįregistruotos,
mirusi) turtinių teisių perėmėjus arba jų įgaliotus asmenis
per 30 dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Informacija teikiama tel. 8 609 04746, Dalė Gulijeva.
Informuojame, kad 2019-07-16 nuo 18.00 val. bus
atliekamas žemės sklypų (projektiniai Nr.549-8 ir Nr.5497), esančių Ingavangio k., Šilavoto sen., Prienų r. sav. suprojektuotų ilgalaikei nuomai Šilavoto kad. vietovės žemės
reformos žemėtvarkos projekte, ribų ženklinimas. Dėl matuojamų žemės sklypų bendros ribos suderinimo arba susipažinti su planu ar pareikšti pastabas kviečiame atsiliepti
gretimo žemės sklypo (kad. Nr. 6958/0003:95; sklypo bendrasavininkė Marcelė Gustaitienė, mirusi) turtinių teisių
perėmėjus arba jų įgaliotus asmenis per 30 dienų nuo šios
informacijos paskelbimo. Informacija teikiama tel. 8 609
04746, Dalė Gulijeva.
UAB „Geonetas“ informuoja, kad 2019 m. liepos 12 d.
9:00 val. bus atliekami žemės sklypo (projektinis. Nr. 822)
Prienų r. sav., Stakliškių sen., Vyšniūnų k. kadastriniai matavimai. Gretimo sklypo (kad. Nr. 6968/0005:0200) savininkus, naudotojus, paveldėtojus kviečiame atvykti nurodytu
laiku į savo sklypą arba iki š. m. liepos 10 d. kreiptis į UAB
„Geonetas“,Vytauto g. 11A, Prienai. Tel. 8 683 98043, el.
paštas geonetas@gmail.com.
Informuojame gretimo žemės sklypo (kad. Nr.
6903/0006:326) Onos Baranauskienės paveldėtojus ir Ireną Kubilienę, kad 2019 m. liepos 22 d. 10.00–10.30 val.
bus atliekami žemės sklypo (kad. Nr. 6903/0006:285), esančio Prienų r. sav., Balbieriškio sen., Gerulių k., kadastriniai
matavimai. Matavimus atlieka: UAB „Žemėtvarka“, matininkas I. Žalynas, Alytus, Naujoji 2b (3 aukštas), tel. 8 620
62283, el. paštas uabzemetvarka@gmail.com
REKLAMA

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.
Medinį namą Sodžiaus g., Prienuose. Arba keičia į 1 k. bt.
Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8
609 92890.

Sodybas, sodus
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.

Brangiai miškus: jauną, malkinį ir brandų. Žemę, apaugusią
medžiais ar krūmais. Tel. 8 615
16617.
Brangiai mišką (gali turėti bendrasavininkų, būti neatidalintas, su skolomis, areštuotas).
Sutvarkau dokumentus. Tel. 8
644 55355.
Perkame mišką didžiausiomis
kainomis Lietuvoje. Mokame
avansus. Atsiskaitome iš karto.
Tel. 8 605 44445.

Brangiai
perkame mišką.

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

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

Sodybą (yra mūrinis namas,
ūkiniai pastatai, 27 a žemės sklypas) Pušyno g. 13, Žemaitkiemio
k., Naujosios Ūtos sen., Prienų
r. Sodo sklypą (6 a žemės) SB
„Dūmiškės“, Prienų r. Tel. 8 623
38249.

Žemės sklypus
12 a namų valdos žemės sklypą
gražioje vietoje prie miško Žalgirio g. 171, Prienuose. Tel. 8 606
61216.
28 a namų valdos žemės sklypą
(yra vanduo, trifazė elektra, 18
000 Eur) Kauno g., Prienuose. Tel.
8 605 32061.
3,5 ha žemės ūkio paskirties
sklypą Šilavoto sen., Prienų r. Tel.
8 608 80979.

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

Perka
Garažą Prienų mieste. Tel. 8 670
02470.
Brangiausiai Lietuvoje miškus
(brandžius, jaunus, malkinius,
iškirstus), žemes, sodybas.
Atsiskaito iš karto. Tel. 8 676
41155.

Išnuomoja
1 k. bt. (35 kv. m, II a.) Prienų
centre. Tel. (8 319) 53574.
Du didelius garažus komercinei
veiklai Prienuose. Parduoda motobloką (kultivatorius), naudotą
kieto kuro katilą „Stropuva” (geros būklės). Tel. 8 656 35185.

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.

„Renault Scenic“ (2001 m., 1,9 l,
D, TA iki 2020 m. 06 mėn.). Tel. 8
671 65659.
„VW Passat“ (1998 m., 1,9 l,
TDI, TA iki 2021 m. 05 mėn., visi
varantys ratai, karavanas ir kiti
privalumai, 1150 Eur). Tel. 8 602
02939.

Perka

Brangiai perkame
automobilius,
mokame nuo 50
Eur iki 5000 Eur.
Tel. 8 627 32407.
Prenumeruokite „Naująjį
Gėlupį“ ir neatsilikite
nuo svarbiausių krašto
ekonomikos, kultūros ir
politikos naujienų!

Žemės ūkis
Parduoda
Avis auginimui, pjovimui ir veislei.
Reikalingas kombainininkastraktorininkas (gali būti vyresnio
amžiaus, galiu apgyvendinti).
Tel.: (8 319) 41484 (vakare nuo
19 val.), 8 671 42853.
Ūkininkas parduoda svilintą
kiaulių skerdieną, perkant 2
puseles (visą kiaulę) kaina – 2,45
Eur/kg. Motininių kiaulių skerdiena – 1,99 Eur/kg. Tel. 8 607
12690.
Paršelius. Tel. 8 679 70797.
7 m. darbinę kumelę (yra pasas,
1000 Eur). Tel. 8 683 00890.
8 m. darbinį arklį (yra pasas, 1500
Eur). Tel. 8 602 02939.
15 m. kumelę. Tel. 8 656 06290.
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Pirmaveršę karvę ir 15 mėn.
kumelę. Tel. 8 616 37606.
Tris karves ir veršingą telyčią. Tel.
8 604 37331.
Pirmaveršę ir 7 m. šviežiapienes
karves. Tel. 8 676 18373.
Karves, kiaules ir arklinį ravėtuvą.
Tel.: 8 600 43893, 8 671 73817.
4 laktacijų šviežiapienę karvę. Tel.
8 650 56122.
Miežius. Tel. 8 604 93428.
Žirnius ir kviečius. Pageidaujant
atveža. Tel. 8 609 68381.
2019 m. derliaus sausą šieną,
šienainį ritiniais. Perkant 38 ir
daugiau ritinių, atveža. Tel. 8
698 78024.
Vejapjoves (kainos 70 iki 150
Eur), sodo traktoriukus „Murai“,
„Sabo“, „MTD“, „Toro“ (kainos
iki 600 Eur), savadarbį traktorių
(apie 800 Eur), savadarbę priekabą (apie 400 Eur). Tel. 8 672
07238.
Naujas gamyklines lenkiškas
lėkštes „Bromet“ (keturios sekcijos), elektrinę sviestmušę, ranka
sukamą pieno separatorių, arklio
traukiamą plūgą, plūgelį, rankinę
runkelių sėjamąją, pamatų blokus
iš griaunamo sandėlio. Tel. 8 601
31832 (skambinti vakarais).
Javų kombainą „Internacional
431“ (Jiezne). Tel. 8 683 29029.

Gerai įmitusius, liesus
ir traumuotus galvijus (AB „Krekenavos
agrofirma“ kainomis). Taip pat arklius.
Sveriame elektroninėmis
svarstyklėmis. Atsiskaitome
iš karto. Tel. 8 616 43646.
A. Bagdono PĮ – brangiai veršelius auginti. Moka 6–21 proc.
Sveria el. svarstyklėmis. Pasiima
patys. Tel.: 8 699 93682, (8 319)
69541.
Įmonė tiesiogiai galvijus aukščiausiomis ŽŪKB „Krekenavos
mėsa“ kainomis. Tel. 8 613
79515.
Viena didžiausių įmonių Lietuvoje tiesiogiai perka karves, bulius,
telyčias. Sveria el. svarstyklėmis.
Moka 6 ir 21 proc. PVM. Atsiskaito iš karto. Tel. 8 635 07197
(Ričardas Lukauskas).
Brangiai visoje Lietuvoje superkame galvijus: karves, jaučius,
telyčias. Vežame į užsienį. Atsiskaitome vietoje. Tel. 8 615
28106.

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.
Skubiai: muzikos magnetofonus bei centrus su kolonėlėmis,
„Viasat“ komplektą, vyriškas
vasarines džinsines kelnes (34/34
dydis) bei alkūninį apsaugos
ortopedinį įtvarą. Dovanoja vasarinę moterišką avalynę (37–38
dydžiai). Tel. 8 600 22892.
Medžio apdirbimo stakles „Eglutė“ (vienfazė), centrinio šildymo
katilą „Astra“ (naudotas, 25 kW),
suvirinimo aparatas „Svarkė“
(vienfazė), naują stiklą (lapas
1,10x0,9 m). Tel. 8 655 10847.

Paslaugos
Profesionalios muzikantų paslaugos laidotuvėse, ketvirtinėse ir
metinėse. Programoje – gražiausi
lietuvių ir pasaulio sakralinės muzikos šedevrai. Tel. 8 674 38812.
Pripučiamų batutų, atrakcionų,
palapinių ir šventinės įrangos
nuoma. Tel.: 8 657 57395, 8 680
82272, www.7verslai.lt

Įvairios prekės
Parduoda

Perka
Brangiai perka įvairius veršelius
nuo 2 sav. iki 8 sav. amžiaus.
Sveria el. svarstyklėmis. Atsiskaito vietoje, iš karto. Tel. 8
612 34503.
Vilniaus apskrities ūkininkas nuolat perka
arklius. Suteikia transporto paslaugas.
Tel.: 8 656 39189,
8 616 14424.
ŽŪB „Žara“ perka karves, jaučius, telyčias.
Atsiskaito iš karto.
Tvarko valstybines išmokas.
Sveria el. svarstyklėmis.
Pasiima patys. Tel.: 8 685
86121, 8 699 57191.
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“).
REKLAMA

Superkame karves, bulius ir telyčias. KREKENAVOS
AGRO FIRMOS supirkėja Olga Smailienė.
Tel. 8 612 02125.

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.

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.

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.

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

Paskolos!!! Turimų paskolų ir skolų refinansavimas. Suteikiame paskolas ir

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

SKLYPŲ KADASTRINIAI
MATAVIMAI

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

UAB „GEONETAS“
Adresas: Vytauto g. 11A,
Prienai (priešais Autobu
sų stotį, laiptais į rūsį).
Tel.: 8 683 98043,
8 614 38124.
Kaminų įdėklai, gaminimas,
montavimas, kaminų valymas.
Tel. 8 645 87304 (Vytautas).
Skardinimo darbai: kraigai, vėjinės, pakalimai, kaminai ir t.t.
Montuojame „Cedral“ dailylentes. Dengiame stogus. Patirtis.
Garantijos. Kokybė. Tel. 8 636
94394.

Profesionali stogdengių brigada
atlieka visus stogo remonto, įrengimo darbus. Sudarome sąmatas, pristatome medžiagas, suteikiame garantijas.
Tel. 8 677 68382.
Dengiame stogus prilydoma bitumine danga. Dirbame greitai ir
kokybiškai. Tel. 8 682 44541.
Dažome medinius namus (fasadus ir stogus) savo ir užsakovo
medžiagomis. Patirtis. Kokybė.
Tel. 8 636 94394.

Gaminame betoną, kalkinį skiedinį, šulinio žiedus (nuo 0,7
iki 3 m), įvairią gelžbetoninę
produkciją. Vežame žvyrą, smėlį.
Atliekame metalo tekinimo ir
suvirinimo darbus. Tel. 8 687
95399.
Liejame pamatus, betonuojame.
Montuojame gipso kartoną,
glaistome, dažome, kalame dailylentes, dedame visų tipų grindis,
klojame plyteles, atliekame santechnikos, elektros instaliacijos
ir griovimo darbus. Klojame
trinkeles. Lankstome skardas. Tel.
8 600 96399.
Šlifuojame, dedame ir lakuojame parketą, dengiame stogus,
lankstome skardas, skardiname,
šiltiname ir dažome namų fasadus. Statome karkasinius namus.
Kasame pamatus, mūrijame,
tinkuojame, betonuojame, montuojame tvoras, atliekame langų
apdailą, montuojame langus ir
duris. Tel. 8 620 85350.
Kokybiškai remontuojame butus: dažome, glaistome, klojame
laminatą, atliekame kitus darbus.
Tel. 8 606 46488.
Ilgą patirtį turintis meistras kokybiškai ir greitai klijuoja visų rūšių
plyteles. Tel. 8 638 86086.

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

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

Remontuoju ir prijungiu skalbykles, elektrines virykles, orkaites, džiovykles. Atvykstu į
namus. Suteikiu garantiją. Tel. 8
647 55929.
Vežame žvyrą, smėlį, skaldą, atsijas ir kitus birius krovinius. Tel.
8 690 66155.
Atliekame įvairius žemės kasimo, lyginimo darbus: kasame,
valome tvenkinius, darome pylimus, šlaitus, lyginame, tvarkome
teritorijas. Konsultuojame. Turime patirtį. Dirbame kokybiškai.
Tel. 8 640 50090.

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

Mini ekskavatoriumi atlieku žemės gręžimo ir kasimo darbus.
Grąžtai ir kaušai įvairūs. Tel. 8
653 66987.

Atlieku įvairius vidaus ir lauko apdailos darbus. Tel. 8 689
80927.

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

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

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

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

SKALBIMO
MAŠINAS

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

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

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

greblysirbebras@gmail.com
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UAB „Naujasis Nevėžis“ – bendrovė, gaminanti sausus pusryčius, traškučius, sūrius bei saldžius užkandžius, pusgaminius maisto pramonei
bei tekstūruotus miltus, šiuo metu siūlo darbą

technologinių įrengimų operatoriams (-ėms),
fasuotojoms-pakuotojoms (-jams),
mechanikams (-ėms)
Darbo pobūdis: įrengimų priežiūra, produktų pakavimas, darbas pamainomis po 12 val.
Reikalavimai: atsakingumas, kruopštumas, darbštumas, gebėjimas dirbti komandinį darbą.
Mes siūlome: įdomų ir atsakingą darbą stabiliai veikiančioje įmonėje, laiku mokamą atlyginimą, socialines
garantijas.
Vežame į/iš darbo.
Kreiptis: tel. 8 656 22104, Birutė.

Darbo skelbimai
Reikalinga
Darbas namų tvarkytojoms (ams) Anglijoje, įdarbinimo mokesčių nėra. Atlyginimas 15002000 Eur. Amžius neribojamas,
kalba nebūtina. Tel.: 8 672 41083,
www.superdarbas.com
Įmonei reikalingas elektrikas
su darbo patirtimi. Tel. 8 698
46063.
Vyras ir moteris tvarkyti sodybos
aplinką. Tel. 8 687 12363.
Sezoninis darbuotojas augalininkystes ūkyje. Gali būti nuo 16
metų. Geras atlyginimas. Tel. 8
652 65769.
Metalo apdirbimo įmonei reikalingas suvirintojas pusautomačiu. Gali būti be patirties, apmokome. Darbo vieta: Ilgakiemio k.,
Kauno r. Tel. (8 37) 536110.

UAB „Hegelmann Logistics“
ieško vairuotojo po Lietuvą
su CE kategorija.
Darbo vieta: Kaunas

Tel. (8 37) 343752,

el. p. rnorkunaite@hegelmann.com

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

Laikyti negaliojančiu
Prienų 2-osios vidurinės mokyklos brandos atestatą Nr. 011772,
išduotą 1990-06-18 Juozui Šiugždiniui, laikyti negaliojančiu.
REKLAMA

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.

Renginiai
ARTIMIAUSI RENGINIAI
PRIENŲ RAJONE
Liepos 13 d. Prienuose – pėsčiųjų
žygis Nemuno kilpomis 2019 su
Gjensidige. Ketvirtasis pėsčiųjų
žygis Nemuno Kilpomis siūlo atnaujintus maršrutus, kuriuose
gausu grožybių bei įdomybių.
Daugiau informacijos – www.
trenkturas.lt. Feisbuko paskyroje
– Žygis Nemuno Kilpomis’19 su
Gjensidige • TrenkTuras
Liepos 14 d. Veiverių Šv. Liudviko
bažnyčioje – sakralinės muzikos koncertas „Tekyla širdys mūs
aukštyn“. 9.30 val. – šv. Mišios.
Po šv. Mišių – atlikėjų Neringos
Navikauskaitės ir Edgaro Pilypaičio koncertas. Koncertmeisterė
Beata Andriuškevičienė. Renginys
nemokamas.
Liepos 18 d. 20 val. Skriaudžių
buities muziejuje – Naktišokiai
(iš renginių ciklo „Veiverių kraštas
švenčia vasarą“).
Liepos 19–21 dienomis – Balbieriškio seniūnijos vasaros šventė
„Prie Ringio ir Peršėkės“. Liepos 19
d. 21.30 val. – Birutės Švedienės
darbų parodos „Gimę nakties
spalvos“ atidarymas Balbieriškio
kultūros ir laisvalaikio centre.
22.00 val. – Kino filmas po atviru
dangumi (Balbieriškio KLC prieigose). Liepos 20 d. 9.00 – 10.00 val.
sporto turnyrų dalyvių registracija.
10.00 val. Futbolo, krepšinio, tritaškių metimo, badmintono, smiginio
turnyrai, žaidimai vaikams (Balbieriškio mokyklos sporto aikštyne ir

parko stadione). 10.00 val. Karo
prievolės tarnybos kariuomenės
pristatymas, karinės technikos
paroda (Parko stadione). 19.00 val.
„Dvaro“ parke, kultūrinė – meninė
programa. Dalyvauja: liaudiškos
muzikos kapela „Temela“, folkloro
ansamblis „Dūmė“, Palangos kultūros ir jaunimo centro folkloro
ansamblis „Mėguva“, Zyplių dvaro
kapela, Balbieriškio pradinės mokyklos liaudiškų šokių kolektyvas
„Ringutis“, Balbieriškio bendruomenės „Balbieriškis“ vyresniųjų
šokių kolektyvas „Ringis“, Prienų
vaikų meninio lavinimo studija
„Ramunėlė“, ritminių šokių grupė
„Fidema“, Balbieriškio bažnyčios
parapijos meno vadovė Aurelija
Sinicienė, vokalinis duetas Elena
ir Raminta, grupė „Dainiai“, grupė
„Age“, atlikėjas „Mino“. 23.00 val.
– šventinis fejerverkas. Liepos 21 d.
12.00 val. – Šv. Magdalenos atlaidai
Balbieriškio parapijos bažnyčioje.
Liepos 21 d. 18 val. prie Juodbūdžio
bendruomenės namų – Veiverių
seniūnijos gyventojų sambūris
„Prie balto stalo“ (iš renginių ciklo
„Veiverių kraštas švenčia vasarą“).
Informacija tikslinama,
Liepos 24–25 dienomis nuo 19 val.
Veiverių Antano Kučingio meno
mokyklos kiemelyje – pilateso treniruotė su sporto ir sveikatingumo
klubu „Veiva“ (iš renginių ciklo „Veiverių kraštas švenčia vasarą“).
Liepos 26 d. – popietė „Pažink
Veiverių krašto istoriją“ – Veiverių
krašto muziejų lankymas (iš renginių ciklo „Veiverių kraštas švenčia
vasarą“): 16.00–18.00 val. Klebono Kazimiero Skučo Rimorystės
muziejus (prie Veiverių šv. Liudviko
bažnyčios); 18.00–20.00 val. Veiverių krašto istorijos muziejus (Kauno
g. 54, Veiveriai); 20.00–22.00 val.
Skriaudžių buities muziejus (Puskunigio g. 2, Skriaudžiai).
Liepos 27–28 dienomis – Veiverių
seniūnijos vasaros šventė. Liepos
27 d. Veiverių A. Kučingio meno
mokyklos kiemelyje: 9.00 val.
– Seniūnijos gyventojų bėgimas
„Veiva 2019“. 10.00 val. – Sportinės
rungtys (krepšinis, futbolas, šaškės,
šachmatai).16.00 val. – Vaikų
popietė. 19.00 val. – Šventinis
koncertas. Liepos 28 d. 12.00
val. – Šv. Onos atlaidai Veiverių
šv. Ludviko bažnyčioje. 13.30 val.
– Agapė Veiverių A. Kučingio meno
mokyklos kiemelyje.
Liepos 6 d. – Valstybės
(Lietuvos Karaliaus
Mindaugo karūnavimo) ir
Tautiškos giesmės dienai
skirti renginiai Prienų
krašte
Balbieriškyje – 21.00 val. akcija
„Tautiška giesmė“ ant Balbieriškio
atodangos.
Jiezne – 21.00 val. akcija „Tautiška
giesmė“ Jiezno Nepriklausomybės

aikštėje.

HOROSKOPAS

Išlaužo seniūnijoje – 20.30 val.
Bendrystės sambūris ant Čiudiškių piliakalnio. Virsime kareivišką
košę, kviesime dalyvauti viktorinoje. 21.00 val. Akcija „Tautiška
giesmė“.
Naujosios Ūtos seniūnijoje – 21.00
val. akcija „Tautiška giesmė“ ant
Aušrakalnio.
Pakuonio seniūnijoje – 20.30 val.
minėjimas „Lietuva vienu balsu“
ant Bačkininkėlių piliakalnio. 21.00
val. akcija „Tautiška giesmė“. 20.10
val. kviečiame rinktis prie seniūnijos administracinio pastato visus,
neturinčius galimybės nuvykti
– vyksime kartu.
Prienuose – šventė Paprienėje,
prie paminklo Lietuvos 1000mečiui. 20.30 val. – sveikinimai,
dainos. 21.00 val. – akcija „Tautiška giesmė“, jaunimo muzikinė
dovana, Valstybės gimtadienio
„tortas“.
Šilavoto seniūnijoje – šventė
„Piliakalnis senas mums praeitį
mena“ant Pašlavančio piliakalnio.
19.00 val. svečių sveikinimai, meninė programa. 21.00 val. akcija
„Tautiška giesmė“.
Stakliškėse – 21.00 val. akcija
„Tautiška giesmė“ Stakliškių rekreacinėje aikštėje, prie Laisvės
paminklo. Jūsų lauks Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centro vokalinis
ansamblis „Guosta“.
Skriaudžiuose – šventė Skriaudžių
laisvalaikio salės prieigose. 20.30
val.– šventinis koncertas. 21.00 val.
– akcija „Tautiška giesmė“.
Veiveriuose – šventė Veiverių A.
Kučingio menų mokyklos prieigose. 20.30 val.– šventinis koncertas. 21.00 val. – akcija „Tautiška
giesmė“.
PARODOS PRIENŲ RAJONE
Prienų rajono savivaldybėje (2
aukšte) eksponuojama dailininko
Vlado Tranelio autorinė tapybos
darbų paroda.
Prienų krašto muziejuje eksponuojama paroda „Prabyla medis“,
skirta Kazio Dereškevičiaus 110osioms gimimo metinėms paminėti. Paroda veiks iki liepos 30 d.
Naujosios Ūtos laisvalaikio salėje eksponuojama Prienų krašto
fotomenininkų darbų paroda
„Nemunas man“.
Vinco Mykolaičio-Putino gimtojoje
sodyboje-muziejuje (Pilotiškių g.
12, Pilotiškių k., N. Ūtos sen.) nuo
birželio 25 d. eksponuojama Irmos
Urbonavičienės akvarelės miniatiūrų paroda „Raganų draustinis:
kelionių užrašai“. Paroda veiks iki
spalio 31 d.

Liepos 8-14 d.



VĖŽYS
(06.22-07.22)

Krepšinio treneris GINTARAS KRAPIKAS

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



AVINAS
(03.21-04.20)

Antradienį ar trečiadienį netikėta žinia gali pakeisti visos dienos
planus. Laukite nekviestų svečių.
Aktyvi visuomeninė veikla antroje savaitės pusėje gali baigtis audringu meilės romanu. Nebijokite
savo natūralios prigimties ir poreikių, priimkite ir mylėkite save tokį,
koks esate.



JAUTIS
(04.21-05.21)

Svarbiausias savo mintis išdėstykite pirmadienį ar antradienį- būsite
išklausytas rimtai ir atidžiai. Trečiadienį ir ketvirtadienį netikėkite tais,
kurie labai karštai tikina esą jūsų
pusėje. Sekmadienį galite švaistyti
savo laiką, bet tik ne pinigus.



DVYNIAI
(05.22-06.21)

Savaitės pradžioje galimi pokyčiai
tarnyboje. Pasistenkite nesikišti ir
nesileiskite įtraukiamas į asmeninius kitų žmonių reikalus. Jei užsiimsite apkalbomis, gali smarkiai
nukentėti jūsų reputacija. Savaitgalį pasistenkite praleisti geroje
kompanijoje, žinančioje, kaip linksmai praleisti laiką.



VĖŽYS
(06.22-07.22)

Jei pirmoje savaitės pusėje sugebėsite pareigą suderinti su malonumu, nušausite du zuikius vienu
šūviu. Trečiadienį ir ketvirtadienį
pasistenkite nepulti į depresiją
vien dėl to, kad kai kurie žmonės
nesilaiko savo pažadų. Labiau pasikliaukite savo jėgomis. Sekmadienį
pasirūpinkite savo išvaizda.



LIŪTAS
(07.23-08.21)

Pirmadienį ar antradienį atsitiks
kai kas, kas pagaliau atvers jums
akis. Trečiadienį ir ketvirtadienį
būsite pilnas jėgų, tik pasistenkite jas protingai panaudoti. Antroje savaitės pusėje turėsite progos
pamąstyti apie naujovių pliusus ir
minusus.



MERGELĖ
(08.22-09.23)

Nebūkite įkyrus savaitės pradžioje
- nieko tuo nepasieksite. Trečiadienį ir ketvirtadienį gali tekti išgirsti
ne vieną tuščią pažadą ar nerealų
verslo planą. Būkite atsargus pasirašinėdamas dokumentus. Tikriausiai turėsite (ar jau turite) puikių
idėjų, kaip praleisti savaitgalį.



SVARSTYKLĖS
(09.24-10.23)

Pirmomis savaitės dienomis minioje, viešose vietose jausitės kur kas
geriau nei namuose. Savaitės viduryje ypač atidžiai skaičiuokite pinigus, kad išlaidos neviršytų pajamų.
Savaitgalį turėtumėt kur nors išvykti,
kad ir trumpam.



SKORPIONAS
(10.24-11.22)

Pasistenkite, kad bloga nuotaika ar
šiaip emocijos savaitės pradžioje neatsilieptų darbo reikalams. Susierzinimas praeis, o klaidas teks taisyti
ilgai. Savaitės viduryje nesiginčykite
dėl akivaizdžių dalykų. Penktadienis
ir šeštadienis- labai tinkamos dienos
ką nors patobulinti namų ūkyje.



ŠAULYS
(11.23-12.22)

Pirmadienį ar antradienį gali nutikti kažkas tokio, kas pakeis jūsų planus visai savaitei. Savaitės viduryje gali tekti gerokai pasirūpinti dėl
būsimosios karjeros, reputacijos ar
įvaizdžio. Fizinė veikla penktadienį
ar šeštadienį būtų labai naudinga.
Sekmadienį pasistenkite nieko neteisti ir nesmerkti.



OŽIARAGIS
(12.23-01.20)

Savaitės pradžioje jums pavyks savo požiūrio teisingumu įtikinti aplinkinius, bet visą realų darbą įgyvendindamas savo idėją turėsite
nuveikti pats. Ką gi, jums bent jau
netrukdys. Iš savo veiklos antroje
savaitės pusėje galite tikėtis neblogo
finansinio pelno. Šią savaitę turėsite gana daug reikalų su žmonėmis
iš tokių sferų, su kuriomis paprastai
nesusiduriate.



VANDENIS
(01.21-02.18)

Verslo reikalus geriausiai seksis
tvarkyti pirmomis savaitės dienomis. Savaitės viduryje atidžiai klausykitės- galite ir turite pasimokyti iš
svetimų klaidų, kad nereikėtų mokytis iš savų. Sekmadienį gali tekti
kardinaliai pakeisti savo nuomonę
ar požiūrį į kažką.



ŽUVYS
(02.19-03.20)

Tramdykite emocijas savaitės pradžioje, kitaip turėsite bėdos. Būkite atsargus- kai kas norėtų, kad jūs
pasirodytumėte iš blogosios pusės.
Tai, ką sužinosite penktadienį ar
šeštadienį, gali neatnešti jums nei
laimės, nei sėkmės.
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Liepos 6 d.
ŠEŠTADIENIS
Valstybės (Lietuvos karaliaus
Mindaugo karūnavimo) diena
Tarptautinė bučinių diena
Tarptautinė kooperacijos diena
Saulė teka 04:50
leidžiasi 21:57
Dienos ilgumas 17.07
Jaunatis (4 mėnulio diena)
Marija, Nervydas, Ginvilė, Dominyka, Domė, Mindaugas,
Nervilė, Nervilas, Nerilė, Nerilis
Tinkamas laikas sėti:
česnakus, laiškinius svogūnus,
pomidorus, paprikas.
Sode, darže:
tinkamas laikas dirbti sodo
darbus, netinkamas laikas
kaupti ir konservuti vaisius.

Matematinis galvosūkis

Įrašykite skaitmenis nuo 1 iki 9
taip, kad matematiniai veiksmai
atitiktų gautus rezultatus.
Kiekvienas skaitmuo gali būti panaudotas tik vieną kartą.
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Liepos 8 d.
PIRMADIENIS
Tarptautinė alergijos diena
Saulė teka 04:52
leidžiasi 21:55
Dienos ilgumas 17.03
Jaunatis (6 mėnulio diena)
Vaitautas, Valmantė, Arnoldas,
Elžbieta, Elzė, Virginija, Virga,
Arnas, Arentas
Tinkamas laikas sėti:
krapus, kalendras, pankolius,
rozmarinus, bazilikus, mairūnus, saulėgrąžas, laiškinius
svogūnus.
Sode, darže:
netinkamas laikas laistyti.
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TREČIADIENIS
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VILNIUS

+12 +19
LIEPOS

11

Šio kryžiažodžio atsakymas –
Ragasnapis.

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

Lošimas
Nr. 1373
2019-07-03

SKAIČIAI
Pagrindiniai skaičiai: 14, 19, 26,
32, 36, 40
Vikingo skaičius: 06

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

7149051.00€ 0

6

233398.00€ 0

5+1

26083.00€ 1

5

478.00€

5

4+1

110.00€

26

4

7.50€

240

3+1

5.00€

544

3

1.50€

4151

2+1

1.25€

4029

2

0.75€

29536

Kito tiražo prognozė:

3 mln. Eur

vikinglotto lošiama trečiadienį
Eurojackpot lošiama penktadienį
Teleloto lošiama sekmadienį

+14 +18

KET VIRTADIENIS
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VILNIUS

+13 +20
LIEPOS
Atsakymai

Sudoku

Liepos 9 d.
ANTRADIENIS
Saulė teka 04:53
leidžiasi 21:54
Dienos ilgumas 17.01
Priešpilnis (7 mėnulio diena)
Marcelina, Veronika, Algirdas,
Algirdė, Leonardas, Marcė,
Vera
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
netinkamas laikas laistyti.

Liepos 11 d.
KETVIRTADIENIS
Pasaulio gyventojų diena
Pasaulinė populiacijos diena
Saulė teka 04:55
leidžiasi 21:53
Dienos ilgumas 16.58
Priešpilnis (9 mėnulio diena)
Benediktas, Vilmantas, Šarūnė,
Pijus, Kipras
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas pjauti žolę,
laistyti.

LIEPOS

+11 +18

Liepos 7 d.
SEKMADIENIS
Pasaulinė šokolado diena
Globėjų diena
Saulė teka 04:51
leidžiasi 21:56
Dienos ilgumas 17.05
Jaunatis (5 mėnulio diena)
Sangailas, Vilgailė, Estera, Astijus, Elita, Sangaudas
Tinkamas laikas sėti:
krapus, kalendras, pankolius,
rozmarinus, bazilikus, mairūnus, saulėgrąžas, laiškinius
svogūnus.
Sode, darže:
tinkamas laikas dirbti sodo
darbus, netinkamas laikas
kaupti ir konservuti vaisius.

Liepos 10 d.
TREČIADIENIS
7 broliai miegantys
Saulė teka 04:54
leidžiasi 21:54
Dienos ilgumas 17.00
Priešpilnis (8 mėnulio diena)
Amalija, Prudencija, Rufina,
Gilvainas, Eirimė
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas pjauti žolę,
laistyti.

ORAI

1840
1948
1709

1572

1807

+13
+19
KLAIPĖDA

VILNIUS

+14 +18

VANDENS TEMPERATŪRA

taika. Įkurta nuo Prancūzijos priklausoma sudegino stogą.
Varšuvos kunigaikštystė, į kurią įėjo Lietum. liepos 10 d.: Deitono miesm. liepos 6 d.: Mindaugas vos Užnemunė;
telyje
( JAV) prasidėjo „Bežkarūnuotas pirmuoju Lietum. liepos 7 d.: Rusijos caro džionių procesas“: buvo teisiamas 24 mevos Karaliumi. Mindaugas (g. apie 1200 m.
Nikolajaus I įsakymu panai- tų mokytojas Dž. Skoupsas, išdrįsęs mo– 1263 m. rugsėjo 12 d.) – Lietuvos didykintas Lietuvos Statutas, Lietuvoje įvesti kiniams dėstyti Čarlzo Darvino žmogaus
sis kunigaikštis (~1236–1253 m.), pirmasis
bendri Rusijos įstatymai.
evoliucijos teoriją. Mokytojas nubaustas
Lietuvos karalius (1253–1263 m.).
m. liepos 8 d.: LSSR MT nu- 100 JAV dolerių bauda.
m. liepos 6 d.: Sudaryta Bratarimu nacionalizuoti visų tim. liepos 10 d.: Sovezo miesžuolės sutartis tarp Lietuvos
kybų maldos namai, kiti bažnyčių pastatai
te (Šiaurės Italijoje) dėl sprodidžiojo kunigaikščio Jogailos ir Vokiečių
bei kulto objektai. Pradėtas ideologinis Lie- gimo chemijos gamykloje žuvo augmenija
ordino atstovų. Jogailai sukilus prieš Lietuvos Katalikų Bažnyčios puolimas.
ir apie 40 tūkst. gyvūnų. Žmonių evakuatuvos didijį kunigaikštį Kęstutį ir jo kam. liepos 8 d.: Poltavos mū- cija pradėta tik liepos 24 d.
riuomenei patraukus prieš kryžiuočius,
šyje Rusijos caras Petras I suSkirgailai tarpininkaujant, buvo išsiaišm. liepos 11 d.: Lietuvos Valsmušė
Švedijos
karalių Karolį XII. Lemiamas
kinta, kad Vokiečių ordinas ketina, kaip ir
tybės Taryba išrinko Viurtenanksčiau, remti Jogailą. Šalys pasižadėjo persilaužimas Šiaurės kare.
bergo hercogą Vilhelmą fon Urachą Lietunepulti viena kitos iki 1382 m. rugsėjo 8
m. liepos 9 d.: Vytautas susi- vos karaliumi Mindaugu II. Mindaugas II
d., kryžiuočiai įsipareigojo neremti Kęstutaikė su Jogaila, sudegino tris taip ir nepradėjo eiti savo pareigų, o Vočio ir jo sūnų.
kryžiuočių pilis ir grįžo į Lietuvą.
kietijai susilpnėjus, ypač per paskutinius
m. liepos 7 d.: mirė Lenkijos
m. liepos 9 d.: San Migel de kelis karo mėnesius, 1918 m. lapkričio 2 d.
karalius ir Lietuvos didysis kuTukumano kongresas Nepri- Lietuvos Taryba atšaukė šį nutarimą.
nigaikštis Žygimantas Augustas. Pasibaigė klausomybės rūmuose paskelbė Argentim. liepos 12 d.: Varšuvos
lietuvių kilmės Gediminaičių ( Jogailaičių) nos nepriklausomybę nuo Ispanijos.
konfederacija vietoj vasario
dinastija (nuo 1316 m.);
16
d.
detronizuoto
karaliaus Augusto II
m. liepos 9 d.: žaibas trenkė
m. liepos 7 d.: tarp Rusijos
į Jorko Minsterį – didžiausią Lenkijos ir Lietuvos karaliumi išrinko Stair Prancūzijos sudaryta Tilžės Anglijos gotikinę bažnyčią. Kilęs gaisras nislovą Leščinskį.
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Savaitė istorijos puslapiuose

1253

12

+13 +18

1384
1816

1984

1925

1976

+21 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
+20 KAUNO MARIOS
+16 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+18 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

SAULĖS AKTYVUMAS

G0
S0
R0

Geomagnetinių audrų
nenumatoma.

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

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

1918

1704

GAMA RADIACINIS FONAS

39
39

KAUNE
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE
8119 nSv/val.

ALYTUJE ČERNOBYLIO AE
nSv/val. 8190 nSv/val.

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

