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NEMUNO KRAŠTO LAIKRAŠTIS

Prasidėjusios 
didžiausios Lietuvos 
kariuomenės pratybos  
palies ir Prienų bei 
Birštono kraštą

Prenumeruokite Nemuno krašto laikraštį „Naujasis Gėlupis“ 2018 m.!
prenumeruokite „Naująjį Gėlupį“ ir neatsilikite nuo svarbiausių krašto ekonominių, kultūrinių ir politikos naujienų!

Prenumeruokite telefonu 8 700 55 400 išsikviesdami laiškininką į namus arba internete adresu www.prenumeruok.lt
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prienų KLC 
didžiojoje 
scenoje – 
muzikinė pasaka 
vaikams

SKAITYKITE 7 p.

SKAITYKITE 7 p.

profesorė ragino 
nepamiršti 
tautiškumo

Laima
DUOBLIENĖ

Prienų krašto muziejaus 
vyr. fondų saugotoja 
Ernesta Juodsnukytė 
primena Prienų miesto 
šimto metų istoriją, kurią 
iliustruoja muziejaus 
fonduose saugomos 
nuotraukos. Prienų krašto 
muziejaus fonduose 
saugoma per 10 tūkst. 
nuotraukų.

Muziejaus fonduose saugo-

mos nuotraukos atskleidžia, 
kaip keitėsi Prienai: nuo dul-
kinų gatvelių, kuriais važinė-
jo arklių traukiami vežimai, 
iki lygių ir tiesių gatvių, nuo 
medinių namukų iki renovuo-
tų daugiabučių kvartalų... 

Pasibaigus Pirmajam pa-
sauliniam karui ir atkūrus 
Lietuvos Nepriklausomybę, 
Prienai, kaip ir anksčiau, buvo 
valsčiaus centras. Visa miesto 
valdžia telkėsi Prienų miesto 
tarybos ir valdybos rankose. 
Savivaldybės būstinė buvo 
įsikūrusi Nepriklausomybės 

gatvėje. 
Pirmasis miesto tarybos po-

sėdis vyko 1918 m. gruodžio 
19 d. Slaptu balsavimu pusei 
metų prezidiumo pirminin-
ku buvo išrinktas dr. Juozas 
Brundza, kurį galima laikyti 
pirmuoju miesto burmistru. 
Tarpukario laikotarpiu Prie-
nų miestą valdė septyni bur-
mistrai. 

Šiuo laikotarpiu tarybos 
nutarimai prilygo įstatymui. 
Gruodžio 20-ąją nustatytos 
policijos pareigybės, svarsty-

Koncerno „MG Baltic“ 
verslo grupės veikla 
kelia grėsmę valstybės 
interesams, sąrangai ir 

„MG Baltic“ veikla kelia grėsmę 
valstybės sąrangai ir saugumui

nacionaliniam saugumui, 
teigiama parlamentinį 
tyrimą atlikusio Seimo 
Nacionalinio saugumo ir 

gynybos komiteto (NSGK) 
išvadose.

„Galima tokios veiklos pa-

1931 m. balandžio 16 d. Aleksandro Finkelšteino kieme įsteigiama autobusų stotis. 
Nuotraukoje: Prienų gimnazistai prieš išvykstant į ekskursiją po Dzūkiją 1934 m. Prienų krašto muziejaus archyvai.

SKAITYKITE 6 p.

Choro 
„apšilimas“ prieš 
dainų šventę

Brėkšta gražus vasaros rytas,
Saulės spinduliais apraizgytas,
Kauburėliais ant delnų
Siunčiam Tau, Tėveli, dovanų.

Tėveli! –
Tebūnie metai geri!
Svajonių pilni!
Lai šypsosi – Tau dangus,
Nešantis žvaigždžių takus...
Norų gerų – mes siunčiam, vaikai,
Nuotaikos geros, gėrio šviesos. 

Danutė Raižienė

Gerbiami tėvai, seneliai, senoliai,
vasaros pradžia – pirmasis birželio sekmadienis – 

 neatsitiktinai paryškinta Tėvo dienos švente.  Gimtųjų  namų kertės 
kvepia Jūsų rankų prisilietimu, pavakario laikas paženklintas Jūsų nu-
veiktais darbais. Jūs esate įkvepiantis pavyzdys ir autoritetas vaikams. 
Drauge su vaikais praleistas laikas – tai šilti prisiminimai, padrąsinan-

tys žodžiai, padedantys įveikti sunkumus.
 Tai saugumo jausmas, kai šalia ir meilė, ir drąsa, ir jauki užuovėja.

Tėvo asmenyje – stiprūs namų ir valstybės pamatai.
 Sveikindamas su Tėvo diena,

 linkiu
  meilės ir santarvės šeimose, sveikatos ir pasitikėjimo vienų kitais. 

Gražaus ėjimo į darbus ir šventes!
 Su palinkėjimu tęsti šeimos ir lietuvių tautos tradicijas –

Lietuvos Respublikos Seimo narys Andrius Palionis

Brangūs tėveliai ir seneliai,
gražiausia vasaros diena – pirmasis birželio sekmadienis – skirtas tik 
Jums. Šią dieną mes visi turime galimybę ypatingai Jus pagerbti ir pa-

dėkoti už gyvenimo pamokas, patarimus, supratimą, paramą, besąlygiš-
ką rūpestį.  

Nuoširdžiai sveikiname Jus Tėvo dienos proga. Linkime stiprios svei-
katos, išminties, stiprybės rūpinantis savo šeima. Tegul išdalyta tėviška 
meilė grįžta su kaupu, o šiluma ir dėmesys lydi kiekviename žingsnyje.

Gražios šventės ir jaukių akimirkų!  

Birštono savivaldybės merė 
Nijolė Dirginčienė

Administracijos direktorius
Valentinas Vincas Revuckas

Mieli tėvai ir seneliai, 
linkime Jums nuostabios vasaros ir puikaus jausmo, žvelgiant į tuos,  
kuriems padėjote ateitį į šį gyvenimą ir išmokėte žengti tvirtu žingsniu į priekį!



�
ŠEŠTADIENIs, �018 m. BIRŽELIO � D., www.NAUjAsIsgELUpIs.LT
ATgARsIAI

Tel. 8 604 80752 
El. p. redakcija@naujasisgelupis.lt
www.naujasisgelupis.lt
http://www.facebook.com/labirintai

LEIDĖJAS:
UAB „GĖLUPIS“ J. Brundzos g. 4-2, prienai

Redakcija pasilieka teisę rankraščius trumpinti ir redaguoti. 
Už reklamos turinį ir kalbą redakcija neatsako. 

Redakcijos nuomonė nebūtinai sutampa su laiškų autorių 
nuomone. Kopijuoti, perspausdinti, skelbti laikraštyje paskelbtą 
informaciją bei nuotraukas be redakcijos sutikimo - draudžiama.

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

SKELBIMAI, REKLAMA
tel. 8 604 80 752
redakcija@naujasisgelupis.lt

Laikraštis išeina trečiadieniais ir šeštadieniais.
Laikraštis įkurtas 1999 04 01.
ISSN 2538-8525. 
Tiražas – 1 350 egz. Spausdinta: polska press Sp. o.o.REDAKCIJA:

Laikraštis „Naujasis Gėlupis“, J. Brundzos g. 4, prienai.
 Užsakomieji straipsniai, reklama
 Neapmokami pranešimai spaudai
 Skaitytojų straipsniai

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

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

Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto 
pirmininkas (NGSK) Vytautas Bakas sako, kad „MG Baltic“ 
sandoriai ir „Leo LT“ istorija valstybei galėjo padaryti „ne 
vieną šimtą milijonų eurų žalos“, todėl ją bus bandoma 
susigrąžinti.

  Valdančiųjų „valstiečių“ lyderis Ramūnas Karbauskis sako, 
kad po Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) 
tyrimo dėl verslo poveikio politiniams procesams reikia 
didinti politikų atsakomybę už piktnaudžiavimą. pasak 
parlamentaro, taip pat būtina stiprinti teisėsaugos institucijas.

Koncerno „MG Baltic“ verslo grupės veikla kelia grėsmę 
valstybės interesams, sąrangai ir nacionaliniam saugumui, 
teigiama parlamentinį tyrimą atlikusio Seimo Nacionalinio 
saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) išvadose.

atKelta IŠ 1 p.
ta maisto problema, uždraus-
ta varyti ir pardavinėti nami-
nę degtinę. Kitą dieną, gruo-
džio 21 d., svarstyti miesto 
gyventojų mėsos aprūpini-
mo, raštinės įkūrimo ir pašto 
klausimai. 

1920–1927 m. miesto tary-
bos nare buvo Kotryna Rad-
kevičiūtė-Navikevičienė, o tai 
nepriklausomybės pradžioje 
buvo retas reiškinys visoje 
Lietuvoje.

Nuotraukos primena, kad 
1918 m. buvo įkurta „Žibu-
rio“ gimnazija, o 1920 m. 
pavasarį ant Nemuno kranto 
pradėtas statyti naujas gim-
nazijos pastatas, kad 1919 m. 
Nepriklausomybės g. 77 na-
me įsikūrė paštas.

Prienų alaus bravoras vei-

100 metų fotografo objektyve
kė nuo 1868 m. iki 1944 m. 
1920 m. bravoro savininku 
tapo B. Šakovas. Tarpukariu 
bravoras darė didžiulę įtaką 
miesto raidai. Bravoras buvo 
daugiausiai darbo vietų tei-
kianti įmonė, įdarbinusi apie 
80 žmonių, bravoro šeiminin-
kas rėmė svarbius miestui ir jo 
bendruomenei projektus. 

Iš oro 1931 m. darytose 
nuotraukose matoma ir mies-
to plėtra, kuri prasidėjo 1922 
m. išdalinus Prienų dvaro že-
mes. Architektas Edvardas 
Peyeris buvo parengęs tris 
miesto išplėtimo projekto va-
riantus. Pagal pasirinktą planą 
buvo numatyti 125 sklypai 
privatiems namams statyti. 

Nuotraukose įamžintas ir 
itin reikšmingas įvykis – elek-
tros įvedimas Prienuose. Inži-

nieriaus Cezaro Pšemeneckio 
iniciatyva buvo suprojektuota 
ir nutiesta 6000 V oro linija iš 
Kauno į Prienus, kuri vėliau 
buvo pratęsta į Birštoną ir ki-
tas gyvenvietes, sumontuotos 
transformatorinės pastotės. 
1928 m. pradžioje linija buvo 
įjungta ir gyventojai pradėjo 
gauti elektrą. 

Nuo 1931 m. balandžio 16 
d. Prienai turi autobusų stotį. 
Pirmoji autobusų stotis buvo 
įsteigta Aleksandro Finkelš-
teino kieme. 

Nuotraukos primena ir tai, 
kad 1937 m. lapkričio 14 d. 
prie kareivinių buvo atideng-
tas pulko karių iniciatyva pa-
statytas gelžbetoninis Lie-
tuvos didžiojo kunigaikščio 
Kęstučio paminklas. 

Tarpukariu Prienuose veikė 

1922 m. išdalinamos Prienų dvaro žemės ir pradeda plėstis miestas. Architektas Edvardas Peyeris parengė tris miesto 
išplėtimo projekto variantus. Pagal pasirinktą planą buvo numatyti 125 sklypai privatiems namams statyti. 

Nuotraukoje:  Prienų miesto vaizdas iš oro. 1931m. 

1920 m. pavasarį ant Nemuno kranto buvo pradėta statyti naujoji „Žiburio“ gimnazija, pabaigta statyti tik 1924 m. 
1920 m. buvo įrengta 4 kambariai pirmajame progimnazijos aukšte. Nuo 1921 m. gimnazijoje mokosi ne vien lietuviai, 
bet ir liuteronai, o 1926 m. pradeda stoti žydai ir vienas kitas stačiatikis ar sentikis. 1955 m. senasis gimnazijos pastatas 

sudegė. Nuotraukoje: Prienų „Žiburio“gimnazija 1930 m.

Prienų miesto gyvenimui didelį smūgį sudavė Pirmasis pasaulinis karas ir kaizerinės Vokietijos okupacija. 1915 m. rug-
pjūčio 15 d. Prienus užėmė vokiečių kariai. Rugpjūčio 19 d.  vidurdienį  buvo susprogdintas tiltas per Nemuną. Vienas po 
kito buvo skelbiami įsakymai - draudimai (dėl gyvulių šėrimo, skerdimo, draudimas kepti saldžius pyragus, gaminti bet 
kokios rūšies muilą, vartoti druską, degtukus, sachariną, tabaką, degtinę ir t.t.) Gyventojai buvo priversti mokėti įvairius 

mokesčius. Siautėjo badas, užkrečiamos ligos, plėšikų gaujos, neveikė mokyklos. Nuotraukoje: Prienai 1916 m.

nemažai pramonės įmonių: 
alaus darykla „Goldberg“, 5 
malūnai, 2 lentpjūvės, mies-
to skerdykla, 3 aliejaus spau-
dyklos, 2 vilnos karšyklos, 2 
odų ir kailio dirbtuvės, kele-
tas stalių dirbtuvių, Drome-
lio kėdžių dirbtuvė, smalos 
dirbtuvė, terpentino gamy-
kla, paminklų ir betono dirb-
tuvė, „Artojo“ kooperatyvas, 
keli restoranai, 2 vaistinės, 2 
limonado dirbtuvės, keletas 
kirpyklų, alinių, dirbo keletas 
siuvėjų ir kt. 

1940 m. buvo įsteigta pro-
fesionali gaisrininkų koman-
da. Buvo leista įsteigti ketu-
riolika etatų, komandai va-
dovavo Juozas Beitnoras. Tuo 
metu gaisrinės inventorius bu-
vo ant dviejų ratų sumontuoti 
stumdomi motosiurbliai, ko-
pėčios, kabliai ir kiti įrankiai. 
Vykdami gesinti gaisro visą 
šį turtą ugniagesiai nešdavo-

si patys. 
1941 m. birželio 14 d. neli-

ko laisvės ir nepriklausomy-
bės: mieste buvo suimta ir 
išvežta keliasdešimt šeimų, 
buvę valstybės vietos val-
džios tarnautojai ir mokytojai. 
Miestą ir apskritį krėtė nacio-
nalizavimai, trėmimai ir kitos 
nelaimės. 

Nuotraukos primena, kad 
1944 m. atsitraukdami vokie-
čiai susprogdino tiltą ir alaus 
bravorą, šių sprogdinimų me-
tu nukentėjo ir nemažai aplin-
kinių pastatų. 

1954 m. birželio mėn. Prie-
nuose kilo didžiulis gaisras, 
sunaikinęs didžiumą pastatų 
miesto centre. Įvairūs šalti-
niai skelbia skirtingus duo-
menis – manoma, kad sudegė 
apie 60 pastatų, o iš viso nu-
kentėjo apie 170 sodybų. Po 
gaisro pagal skubiai pareng-
tą miesto atstatymo projektą 

1955–1958 m. buvo statomi 
vieno dviejų aukštų tipiniai vi-
suomeniniai pastatai (parduo-
tuvė, paštas) ir gyvenamieji 
namai. Šie pastatai pakeitė 
miesto centro vaizdą. 

Atstatant centrinę miesto 
dalį, aikštėje buvo išardytas 
grindinys, nugriautas pre-
kybinis pastatas, sodinami 
medžiai, bravoro teritorijoje 
įrengta autobusų stotis, pirtis 
ir spaustuvė.

Miestas keitėsi ir toliau: 
1959 m. evangelikų liutero-
nų kapinių vietoje iškyla nau-
ja vidurinė mokykla, 1965 m. 
birželio mėnesį buvo sureng-
tos ligoninės atidarymo iškil-
mės, 1969 m. buvusi Prienų 
pieninė tapo eksperimentinė-
mis sportinės aviacijos dirb-
tuvėmis, šeštojo ir septintojo 
dešimtmečių sandūroje mies-
to aikštės rytinėje dalyje buvo 
pastatytas dviaukštis pastatas, 

1940 m. buvo įsteigta profesionali gaisrininkų komanda. Buvo leista įsteigti keturiolika etatų, komandai vadovavo 
Juozas Beitnoras. Tuo metu gaisrinės inventorių sudarė: ant dviejų ratų sumontuoti stumdomi motosiurbliai, kopėčios 

kabliai ir kiti įrankiai. Visą šį turtą vykstant į gaisrą ugniagesiai nešdavosi patys. 
Nuotraukoje: Prienų ugniagesių komanda Laisvės aikštėje 1940 m. 
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Kijevo teismas trečiadienį iš esmės išnagrinėjo ir nesutiko 
patenkinti buvusio Gruzijos prezidento ir Ukrainos opozicijos 
veikėjo Michailo Saakašvilio ieškinio prieš Ukrainos vidaus 
reikalų ministeriją, kad būtų pripažintas neteisėtu jos 
sprendimas atšaukti ankstesnį sprendimą suteikti jam 
Ukrainos pilietybę.

  Kijevas trečiadienį prisipažino, kad inscenizavo Kremlių 
kritikuojančio žurnalisto Arkadijaus Babčenkos nužudymą, 
siekdamas sugauti jį nužudyti norėjusius Rusijos agentus.

per incidentą Turkijos pietvakarinėje dalyje esančiame 
Dalamano oro uoste žuvo britų keleivis, kuris ruošėsi grįžti 
į Didžiąją Britaniją, trečiadienį pranešė jį skraidinti turėjusi 
oro bendrovė. Turkijos žiniasklaida informavo, kad 30 
metų vyras užsimušė antradienio rytą po konflikto su oro 
linijų „Jet2“ įgulos nariais nukritęs nuo terminalo vartų.

Mintimis dalijasi 
praeiviai

Kalbina ir fotografuoja Laima Duoblienė

Ar turite senų 
nuotraukų, ar 
jas branginate 
ir saugote?

REKLAMA

Gintautas ir Birutė Petkevičiai

Taip, saugome savo šei-
mos nuotraukas. Seniau-
sioms – gal arti šimto metų. 
Ir dabar dar pasidarome po-
pierinių, nes tokias „pačiupi-
nėti“ gali, jos šiltesnės. Sten-
giamės išsaugoti nuotraukas, 
kuriose matyti, kaip auga ir 
keičiasi vaikai, ar įamžintos 
šeimos šventės. Gaila, bet 
yra nuotraukų, į kurias žiū-
rėdami jau nebežinome, kas 
nufotografuota, o paklausti 
nebėra ką. Todėl mes sten-
giamės užrašyti, ką ir kada 
fotografavome. 

Jurgita Aksomaitytė 

Labai saugau ir vertinu se-
nas nuotraukas. Seniausia, 
kurią turiu – babytės – da-
ryta 1932 m. Kaip galima 
nesaugoti? Juk tai atmini-
mas, pagarba savo šaknims, 
protėviams, istorijai. Ir dabar 
pasidarau popierinių nuo-
traukų, kuriose užfiksuoti 
šeimos nariai ar, mano ma-
nymu, svarbūs gyvenimo 
momentai, kitoje pusėje už-
rašau, kada ir kur fotogra-
fuota, kas nuotraukoje. Liks 
brangus atminimas vaikams 
ir anūkams. 

Martynas Riauba 

Tėvai turi senų nuotraukų, 
kuriose – seneliai, prosene-
liai, proproseneliai... Kar-
tais pavartau tuo albumus, 
įdomu. Ir dabar ne tik kom-
piuteryje nuotraukas saugo-
me, pasidarome ir popieri-
nių. Ir aš kartais pasidarau 
savo nuotraukų su draugais. 
Tikiuosi, kad išsaugosiu jas 
kelias dešimtis metų ir visų 
vardus prisiminsiu. 

Valė Budrevičienė

Senų nuotraukų turiu ne-
daug, bet ir į tas nežiūriu, 
nes man tai nekelia senti-
mentų. Dukra labiau domi-
si, tai ji surinko nuotraukas 
iš dėžių ir tvarkingai į albu-
mus sudėjo. Ji saugo ir nau-
jesnių nuotraukų. Aš ir pati 
nemėgstu fotografuotis, ir 
nesidairau atgal – kas buvo, 
tai buvo, ar gerai, ar blogai, 
bet praėjo. 

Vytauto, J. Basanavičiaus ir J. 
Brundzos g. teritorijoje iškilo 
daugiabučiai. Vienas šių dau-

Algimantas Valatkevičius

Turiu daug senų nuotrau-
kų ir jas labai branginu, ret-
sykiais vis pasižiūriu, prisi-
menu tėvus, senelius, gimi-
nes, draugus, kurių jau ne-
bėra. Kai manęs nebebus, 
nežinau, ką vaikai ir anūkai 
su jomis darys. Seniausiai 
nuotraukai – daugiau nei 
70 metų. Daugumoje nuo-
traukų užfiksuotos vestu-
vės ar laidotuvės. Turėjau 
ir Prienų bravoro nuotrau-
ką, bet gaila, kad kažkam 
paskolinau ir nebegrąžino. 
Nuotraukoje matėsi, kad 
visai nesmarkiai bravoras 
buvo sugriautas, buvo ga-
lima jį atstatyti. Tik tuo-
metinė valdžia nusprendė, 
kad reikia sulyginti su že-
me. Žmonės ardė pastatus 
ir plytas pardavinėjo. Prisi-
menu, kad 100 plytų kaina-
vo 30 červoncų. 

Prenumeruokite 
Nemuno krašto laikraštį 

„Naujasis Gėlupis“ 
2018 m.!

prenumeruokite „Naująjį 
Gėlupį“ ir neatsilikite nuo 

svarbiausių krašto ekonominių, 
kultūrinių ir politikos naujienų!

giabučių su parduotuve iškilo 
evangelikų liuteronų bažny-
čios vietoje. Buvo pastatytas 

tipinis vaikų darželis, auto-
transporto įmonė, sviesto ga-
mykla, komunalinių įmonių 
kombinatas, tarpkolūkinė kai-
mo statybos organizacija, me-
lioracijos statybos montavimo 
valdyba ir kitos įmonės. 

Nuotraukos primena ir pir-
mojo miesto maršruto „Miš-
kų ūkis–Škėvonys“ atidarymą 
1964 m. gegužės 24 d.

Aštuntajame dešimtmetyje 
miestas plėtėsi karinio mies-
telio link. Dar vėliau pradėta 
statyti 3-ioji vidurinė moky-
kla, už tilto – baldų parduotu-
vė, Lietuvos žemės ūkio tech-
ninis susivienijimas. 

Atkūrus Lietuvos nepri-
klausomybę pirmiausia pa-
sirūpinta sunaikintais pamin-
klais: Lietuvos didžiojo kuni-
gaikščio Kęstučio paminklu, 
pažymėta „Žiburio“ gimna-
zijos vieta, statomi paminklai 
laisvės kovotojams, grąžina-
mas nacionalizuotas turtas.

Per pastaruosius dešimtme-
čius Prienai labai pasikeitė, ir 
tie pokyčiai – teigiami. Mies-
tą gražina renovuoti namai, 
atnaujintos gatvės, džiugina 
graži Laisvės aikštė.

Aštuntajame dešimtmetyje miestas plėtėsi karinio miestelio link. Dar vėliau pradėta statyti Trečioji vidurinė mokykla, už til-
to baldų parduotuvė, Lietuvos žemės ūkio techninis susivienijimas. Nuotraukoje: III-os vidurinės mokyklos statybos 1985 m. 

1919 m. Nepriklausomybės g. 77 name įkuriamas paštas. Nuotraukoje: Prienų pašto darbuotojai prie pašto 1938 m. 

1941 m. birželio 14 d. neliko laisvės ir nepriklausomybės: mieste buvo su-
imta ir išvežta keliasdešimt šeimų, buvę valstybės vietos valdžios tarnautojai 
ir mokytojai. Miestą ir apskritį krėtė nacionalizavimai, trėmimai ir kitos ne-

laimės. 1944 m. atsitraukdami vokiečiai susprogdino tiltą, ir alaus bravorą šių 
sprogdinimų metu nukentėjo ir nemažai aplinkinių pastatų. 

Nuotraukoje: Prienų alaus bravoro griuvėsiai.
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NUSIKALTIMAI IR 
NELAIMĖS
parengta pagal Alytaus apskrities 
Vyrausiojo policijos komisariato 
ir Kauno apskrities priešgaisrinės 
gelbėjimo valdybos informaciją

2018-05-26 gautas L. B. (gim., 1965 
m.) pareiškimas, kad 2018-05-25 apie 
14.00 val. iš namų prienuose išėjo jos 
globojamas trylikos metų anūkas ir iki 
šiol negrįžo. Berniukas dingsta nebe 
pirmą kartą.

2018-05-26 gautas V. B. gim., 1979 m. 
gyv., prienai pareiškimas, kad 2018-
05-25 apie 7.40 val., iš namų adresu 
prienai išėjo trylikos metų sūnus ir iki 
šiol negrįžo. Berniukas dingsta nebe 
pirmą kartą.

2018-05-26 apie 21 val. 10 min. A. M. 
(gim. 1969 m., gyv. prienų r.), būda-
mas neblaivus (nustatytas 2,56 prom. 
girtumas), kieme prie namo prienų 
r., per išgertuves vykusio tarpusavio 
konflikto metu, vieną kartą medine 
lazda smogė savo neblaiviai (nusta-
tytas 2,72 prom. girtumas) sutuoktinei 
G. M. (gim. 1968 m.) ir sukėlė jai fizinį 
skausmą. A. M. sulaikytas 48 valan-
doms ir uždarytas į Alytaus apskrities 
VpK areštinę.

2018-05-26 apie 21.00 val. prienų r., 
Jiezno ežero pakrantėje nepažįstamas 
asmuo dėl neaiškių priežasčių priplau-
kė valtimi prie ant kranto buvusių K. 
D. (gim. 1991 m., gyv. Vilniuje) ir M. 
G. (gim. 1991 m., gyv. prienų r. ir du 
kartus irklu smogė K. D. į dešinį antakį. 
K. D. dėl sužalojimo buvo pristatytas į 
ligoninę. Nusikalstamą veiką padaręs 
asmuo nustatinėjamas.

2018-05-26 apie 22 val. 18 min. R. K. 
(gim. 1970 m.) prienų r., Balbieriškio 
sen., Žagarių k., Beržų gatvėje, neblai-
vus (nustatytas 2,45 prom. girtumas) 
vairavo traktorių MTZ . Vairuotojas 
nepateikė vairuotojo pažymėjimo, 
traktoriaus registracijos liudijimo, 
techninės apžiūros talono, privalo-
mojo transporto priemonės naudotojo 
civilinės atsakomybės draudimo. R. K. 
sulaikytas 48 valandoms ir uždarytas į 
Alytaus apskrities VpK areštinę.

2018-05-27 prienų r., Išlaužo sen., 
Gražučių k., šiltnamyje, moteris (gim. 
1950 m.) šaka sudavė neblaiviam 
(nustatytas 2,20 prom. girtumas) su-
gyventiniui (gim. 1968 m.). Įtariamoji 
sulaikyta ir uždaryta į areštinę.

2018-05-27 prienų r., Išlaužo sen., Gra-
žučių k., šiltnamyje, neblaivus (nusta-
tytas 2,20 prom. girtumas) vyras (gim. 
1968 m.) smurtavo prieš sugyventinę 
(gim. 1950 m.). Įtariamasis sulaikytas 
ir uždarytas į areštinę.

REKLAMA

atKelta IŠ 1 p.

pietų Afganistane JAV pajėgos per virtinę smūgių nukovė 
daugiau nei pusšimtį Talibano kovotojų vadų, trečiadienį 
pranešė JAV ir NATO pajėgų Afganistane vadas, amerikiečių 
generolas Johnas Nicholsonas. Talibai buvo nukauti per 
operaciją prieš asmenis, atsakingus už neseniai surengtą 
Faros miesto puolimą. 

  Rumunijos Konstitucinis Teismas trečiadienį nusprendė, kad 
šalies prezidentas Klausas Iohannisas privalo patenkinti 
vyriausybės prašymą atleisti populiarią šalies antikorupcinių 
tyrimų institucijos (DNA) vadovę Laurą Kovesi. pastaraisiais 
metais DNA vadovė prisidėjo prie daugybės korumpuotų 
pareigūnų patraukimo atsakomybėn.

portugalijos parlamentas po įtempto balsavimo 
antradienį atmetė pasiūlymą įteisinti šalyje eutanaziją ir 
leisti žmonėms numirti padedant medikams. projektu 
siekta nustatyti „specialiąsias sąlygas“, kurioms esant 
būtų leidžiama įvykdyti eutanaziją. Tarp tokių sąlygų buvo 
minimos didžiulės paciento kančios ir nepagydoma liga.

sekmė – fasadinė demokratija, 
kurioje valdo pinigai ir nefor-
malūs įtakos tinklai“, – nuro-
doma trečiadienį patvirtintose 
komiteto išvadose.

Jas dar turės svarstyti visas 
Seimas. 

Išvadose pažymima, kad 
kitų verslo grupių įtaka poli-
tiniuose sluoksniuose nepa-
siekė tokio masto, jų kontro-
liuojamos žiniasklaidos prie-
monių įtaka liko menkesnė, 
daugelio jų vykdyta veikla 
nebuvo tokia agresyvi.

„Iš kelių asmenų suformuo-
ta, iš anksto susitarusių as-
menų grupė ilgą laiką vykdė 
veiklą, kuri iš esmės atitinka 
organizuotos nusikalstamos 
grupės požymius, ir naudojo 
ir tebenaudoja koncerno inf-
rastruktūrą ir lėšas, kaip sa-
vo teisei priešingos veikos 
priedangą“, – apie koncerną 
„MG Baltic“ teigiama Seimo 
NSGK išvadose.

Šešios verslo grupės
„Įsteigus su koncerno „MG 

Baltic“ vadovais artimai su-
sijusią politinę partiją – Lie-
tuvos liberalų sąjūdį, – per 
mažiau nei dešimt metų kon-
cernas „MG Baltic“ tapo įta-
kingiausia Lietuvos verslo ir 
įtakos grupe. Tai lėmė valdo-
mo turto dydis; platus verslo 
interesų spektras; įtakingos 
žiniasklaidos grupės kontrolė; 
artimi ryšiai su politine siste-
ma ir įtaka kai kurioms politi-
nėms partijoms; ryšių ir įtakos 
išnaudojimas priimant politi-
nius sprendimus savo verslo 
plėtrai“, – rašoma komiteto 
išvadose.

Seimo komitetas nuo pra-
ėjusių metų spalio atliko par-
lamentinį tyrimą dėl verslo 
grupių įtakos politiniams pro-
cesams bei sprendimų priėmė-
jams. Dalis komitetui pateik-
tos Valstybės saugumo depar-
tamento (VSD) išslaptintos 
medžiagos jau buvo skelbta 
žiniasklaidoje. Parlamentinio 
tyrimo išvados daugiausia ir 
grindžiamos VSD, taip pat 
Specialiųjų tyrimų tarnybos 
(STT) informacija.

VSD komitetui pateiktoje 
informacijoje koncernas „MG 

„MG Baltic“ veikla kelia grėsmę valstybės sąrangai ir saugumui
Baltic“ įvardytas kaip „oligar-
chinė struktūra“, kurios ap-
rėptis plačiausia ir tikslai am-
bicingiausi politinių procesų 
atžvilgiu. 

Iš šešių VSD informacijoje 
minimų verslo grupių (2016 
metų duomenimis) pagal val-
domo turto dydį, verslo intere-
sų aprėptį, įtaką žiniasklaidai 
bei ryšius su politine sistema 
antroje vietoje po koncer-
no „MG Baltic“ įvardijama 
„Achema“, trečioje – Au-
gustino Rakausko ir Alvydo 
Žabolio verslo grupė, toliau 
rikiuojasi koncernas „Icor“, 
„Vičiūnų grupė“ ir „Vilniaus 
prekyba“. 

Komiteto išvadose, apta-
riant darytą įtaką politiniams 
procesams, taip pat minima 
„Vilniaus prekyba“, tuo metu 
kitų VSD šešetuke įvardytos 
verslo grupės – „Achema“, A. 
Rakausko ir A. Žabolio verslo 
grupė, „Vičiūnų grupė“ – išva-
dose neminimos. „Icor“ veikla 
minima epizodiškai.  

Žvalgybos duomenimis, per 
dešimtmetį verslo grupių išsi-
dėstymas pagal minėtus kri-
terijus iš esmės pakito – 2006 
metais pirmoje lentelės vie-
toje buvo „Achemos grupė“, 
„Vilniaus prekyba“ – antroji, 
toliau eiliškumo tvarka rikia-
vosi „Rubicon“ grupė, „Vi-
konda“, „MG Baltic“ ir „Du-
jotekana“.

Ilgalaikė strategija 
padėjo krautis įtaką ir 

turtus
Išvadose nurodoma, kad 

reikšminga verslo sėkmė ir 
įtakos plėtra koncerną „MG 
Baltic“ pradėjo lydėti po to, 
kai pastarojo vadovai sukūrė 
ilgalaikio veikimo strategiją, 
joje numatę svarbiausius tai-
kinius ir siekius.

2006-aisiais įsikūrus Libe-
ralų sąjūdžiui, kurio vairą il-
gainiui perėmė Eligijus Ma-
siulis, koncernas dar labiau 
plėtė savo įtakas, kurios padė-
jo laimėti milijoninius valsty-
bės institucijų bei įmonių vie-
šuosius pirkimus.

„Tam tikros valstybės ins-
titucijos galėjo būti de facto 
užvaldytos“, – rašoma doku-
mente.

Jame nurodoma, kad da-
rydamas spaudimą valstybės 
įmonės „Lietuvos geležin-
keliai“ vadovybei koncernas 
„MG Baltic“ pasiekė, kad 
2009–2013 metais jo įmonė 
„Mitnija“ su partnere „Kau-
no tiltais“ laimėjo geležinke-
lių organizuotų rangos darbų 
pirkimo konkursų už daugiau 
kaip 1 mlrd. litų (apie 300 
mln. eurų).

Pasibaigus didelės vertės 
infrastruktūros projektams ge-
ležinkeliuose koncernas ėmė 
domėtis Lietuvos automobi-
lių kelių direkcijos vykdomais 
kelių statybos konkursais. MG 
Baltic“ ir „Kauno tiltų“ vado-
vai net tarėsi dėl nuolatinio ne-
teisėto atlyginimo mokėjimo 
tuometiniam Lietuvos auto-
mobilių kelių direkcijos direk-
toriaus pavaduotojui Daiviui 
Zabulioniui, kad jis proteguo-
tų šias bendroves.

Koncerną taip pat domino 
Švietimo ir mokslo, Sveika-
tos apsaugos ministerijų ku-
ruojami projektai. NSGK 
duomenimis, nuo 2009-ųjų 
balandžio iki 2016-ųjų vidu-
rio „Mitinija“ su partneriais 
laimėjo 33 universitetų ir svei-
katos priežiūros įstaigų skelb-
tus viešuosius pirkimus už 100 
mln. eurų. 

Anot išvadų, „MG Baltic“ 
atstovai aktyviai veikė siek-
dami įgyti įtaką sprendžiant 
klausimus, susijusius su vals-
tybės lėšomis finansuojamais 
didelės apimties ir vertės infor-
macinių technologijų projek-
tais, įgyvendinamais Registrų 
centre, Valstybinėje mokesčių 
inspekcijoje, Bendrosios pa-
galbos centre. Koncerno at-
stovai taip pat esą neskaidriai 
darė įtaką valstybės institucijų 
sprendimams, susijusiems su 
Ūkio ministerijos kuruojamais 
ir ES lėšomis finansuojamais 
investiciniais projektais.

Padėjo „Vilniaus 
prekybai“

Seimo komitetas išvadose 
pažymi, kad 2007–2014 me-
tais „MG Baltic“ protegavo 
tuometinį Valstybinės mokes-
čių inspekcijos (VMI) virši-
ninką Modestą Kaseliauską. 
Koncerno viceprezidento Rai-

mondo Kurlianskio nurodymu 
rengtos neigiamos publikaci-
jos apie jo oponentus. 

Nurodoma, kad „MB Bal-
tic“, pasinaudodamas savo 
įtaka VMI, padėjo kitai stam-
biai verslo grupei „Vilniaus 
prekyba“ (buvusi „VP Mar-
ket“) išvengti mokesčių už 
milijonus eurų.

2015 metų rugpjūtį tarpi-
ninkaujant žurnalistui Tomui 
Dapkui surengtas R. Kurlians-
kio ir tuometinio VMI vado-
vo Dainoro Bradausko susi-
tikimas aptarti mokesčių ins-
pektorių atliekamą „Vilniaus 
prekybos“ įmonių mokestinę 
analizę. Per susitikimą neva 
sutarta, kad VMI vadovas pa-
kuruos „Vilniaus prekybos“ 
įmonių grupės mokestinės 
analizės eigą, o jos rezultatus 
perduos „MG Baltic“ atsto-
vui R. Kurlianskiui, kuris sa-
vo ruožtu informuos „Vilniaus 
prekybos“ atstovę.

Be to, „Vilniaus prekyba“ 
naudojosi ir kitomis „MG Bal-
tic“ paslaugomis – per kon-
cerno valdomas žiniasklaidos 
priemones skleidė neigiamo 
pobūdžio informaciją apie 
buvusį generalinio prokuroro 
pavaduotoją Darių Raulušaitį. 
Jis laikinai vadovavo Gene-
ralinei prokuratūrai, kai buvo 
atliekamas ikiteisminis tyri-
mas dėl „Vilniaus prekybos“ 
vadovų veiklos.

Komiteto duomenimis, už 
šias paslaugas „Vilniaus pre-
kyba“ atsilygino didelėmis 
nuolaidomis „MG Baltic“ 
valdomai bendrovei „Minera-
liniai vandenys“ prekiauti pre-
kybos centruose „Maxima“.

Ryšiai su teisėsauga ir 
buvusiais Rusijos spec. 
tarnybų pareigūnais
Išvadose teigiama, kad 

„MG Baltic“ rinko informa-
ciją, kas vyksta Generalinėje 
prokuratūroje ir kitose teisė-
saugos institucijose.

Koncernas įdarbino ir kelis 
teisėsaugoje darbą baigusius 
pareigūnus: buvusį Interpo-
lo vadovą Lietuvoje Aurelijų 
Racevičių, buvusį Finansi-
nių nusikaltimų tyrimo tarny-
bos pareigūną Nerijų Zuloną, 
buvusį Vilniaus apygardos 
prokuratūros vadovą Ramutį 
Jancevičių.

Koncerno atstovai esą pa-
laikė kontaktus ir su tuometi-
niu Kauno apygardos proku-
ratūros vyriausiuoju proku-
roru Kęstučiu Betingiu. Tuo 
metu šioje prokuratūroje tirta 
byla dėl buvusio „Mitnijos“ 
savininko Antano Gureckio 
veiklos. Iš šio verslininko 
„MG Baltic“ įsigijo įmonės 
akcijas. „MG Baltic“ žinias-
klaidos priemonėse dirbantis 
žurnalistas Tomas Dapkus, 
kaip pažymima dokumente,  
palaikė nuolatinį kontaktą su 
buvusiu Generalinės proku-
ratūros Valstybinio kaltinimo 
skyriaus vadovu Raimondu 
Petrausku.

Išvadose taip pat konstatuo-
jama, kad „MG Baltic“ atsto-
vai palaiko artimus ryšius su 
buvusiais Sovietų Sąjungos 
specialiųjų tarnybų pareigū-
nais, kurie atstovauja Lietuvos 
geopolitinę kryptį siekiančios 
pakeisti Rusijos energetikos 
milžinės „Rosatom“ intere-
sams. 

„Komitetas turi duomenų, 
kad „Rosatom“ ir koncernas 
„MG Baltic“ turi bendrą tiks-
lą gauti itin stambius ilgalai-
kius užsakymus, susijusius 
su Ignalinos AE uždarymu“, 
– nurodoma projekte.

Seimo komiteto tyrimo iš-
vadose taip pat pažymima, 
kad siekdamas savo tikslų 
„MG Baltic“ rinko konfiden-
cialius duomenis ar kompro-
mituojančią informaciją apie 
politikus, ministrus, tarnauto-
jus, pareigūnus, partijas, pa-
pirkinėjo, manipuliavo infor-
macija. Tam naudojo ir savo 
valdomas žiniasklaidos prie-
mones.

NSGK teigimu, vienas iš 
koncerno veiklos krypčių bu-
vo ir tebėra sisteminės netei-
sėtos įtakos darymas.

Jūratė Damulytė,  
Jūratė Skėrytė-BNS

MG Baltic akcininkas 
Darius Mockus
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Singapūro oro vežėja „Singapore Airlines“ trečiadienį 
pareiškė ketinanti spalį vėl pasiūlyti ilgiausią pasaulyje 
komercinį skrydį – beveik 19 valandų trunkančią kelionę 
iš miesto-valstybės į Niujorką. Tačiau ekonominės klasės 
keleiviams skrydžiai šiuo maršrutu, kuriuos planuojama 
vykdyti kasdien, nebus prieinami.

  Rokiškio rajone, Juodupės miestelyje, kraunamas riedis 
sukėlė gaisrą, per jį sudegė namas. pasak panevėžio 
apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Valstybinės 
priešgaisrinės priežiūros skyriaus inspektoriaus Renaldo 
Nacicko, gaisrą sukėlė įkraunamas riedis, kuris sprogo ir 
ugnis žaibiškai suniokojo šeimos būstą ir visą turtą.

Siekiant užtikrinti Rusijos koncernui „Gazprom“ 
nepalankaus Stokholmo arbitražo sprendimo ginče su 
Ukrainos „Naftogaz“ vykdymą, gali būti areštuotos Rusijos 
eksporto dujotiekio per Baltijos jūrą operatorės bendrovės 
„Nord Stream“ ir jo plėtros projekto vystymo įmonės 
„Nord Stream 2“ akcijas.

REKLAMA

prienų kraštas statistikojeNSGK tyrimas: devynios svarbiausios išvados
Seimo Nacionalinio 
saugumo ir gynybos 
komitetas (NSGK) 
trečiadienį baigė 
parlamentinį tyrimą 
dėl verslo ir interesų 
grupių įtakos politiniams 
procesams ir sprendimų 
priėmėjams.

Devynias valandas posė-
džiavę komiteto nariai patvir-
tino tyrimo išvadas, jos bus 
teikiamos svarstyti Seimui. 
Už išvadas balsavo dešimt 
komiteto narių, vienintelis so-
cialdemokratas Juozas Olekas 
susilaikė. 

BNS pateikia devynias 
svarbiausias komiteto išvadas 
ir nustatytas tendencijas.

„Rosatom“ interesai Lie-
tuvoje. Rusijos valstybinės 
atominės energetikos korpo-
racijos „Rosatom“ veikla re-
miasi neteisėtos įtakos val-
džios institucijoms darymu, 
jos tikslas yra dominuoti re-
giono energetikos sektoriuje, 
o tai nesuderinama su Lietu-
vos siekiu užsitikrinti ener-
getinę nepriklausomybę nuo 
Rusijos.

„Rosatom“ planai įkurti 

bendrą konsorciumą su Lietu-
vos įmonėmis bei siekti savo 
veiklai palankių sprendimų ir 
projektų vertintinas kaip sie-
kis pakeisti Lietuvos geopo-
litinę kryptį, o tai kelia pavojų 
nacionaliniam saugumui.

2012–2013 metais „Ro-
satom“ mėgino įgyvendinti 
planą, pagal kurį su Lietuvos 
bendrovėmis turėjo įsteig-
ti bendrą įmonę ir dalyvauti 
svarbiausiuose regiono ener-
getikos projektuose: nutiesti 
elektros perdavimo jungtis su 
Rusijos Karaliaučiaus sritimi, 
ateityje prekiauti Baltarusijoje 
statomų elektrinių pagaminta 
energija, panaudojant Kruo-
nio hidroakumuliacinę elek-

trinę, dalyvauti Baltijos AE 
statyboje Karaliaučiaus srityje 
ir IAE uždarymo projektuose, 
o susidarius palankioms aplin-
kybėms – ir statant naują bran-
duolinę jėgainę Lietuvoje.

NSGK nurodo turintis duo-
menų, kad „Rosatom“ per 
savo bendrovę „Nukem“ ak-
tyviai rengiasi dalyvauti nu-
matomuose konkursuose dėl 
naujų didelės apimties Ignali-
nos AE uždarymo projektų.

Konstatuota, kad ir „Rosa-
tom“, ir koncerno „MG Bal-
tic“ interesai IAE uždarymo 
procese sutampa. Koncerno 
„MG Baltic“ įmonė „Mitni-
ja“ užsitikrintų ilgalaikius 
statybos darbus, o „Rosatom“ 
galėtų kontroliuoti uždarymo 
procesą.

Koncerno „MG Baltic“ 
interesai ir veiklos metodai. 
„MG Baltic“ verslo grupės 
veikla kelia grėsmę valstybės 
sąrangai, valstybės interesams 
bei nacionaliniam saugumui. 

Koncernas „MG Baltic“ ak-
tyviai kišosi į politinius proce-
sus, darydamas poveikį Seime 
ir Vilniaus miesto savivaldy-

bėje atstovaujamų tam tikrų 
politinių partijų nariams, mi-
nistrams, valstybės tarnauto-
jams, pareigūnams, įmonių 
vadovams. Apie politikus ir 
pareigūnus rinkta konfiden-
ciali arba kompromituojanti 
medžiaga, siekiant papirkti, 
daryti įtaką, manipuliuojant 
informacija. Daugeliu atvejų 
naudotos „MG Baltic“ valdo-
mos žiniasklaidos priemonės, 
per kurias darytas spaudimas 
ar siūlytos viešinimo, įskaitant 
politinę reklamą, paslaugos 
mainais į koncernui reikalingų 
sprendimų priėmimą.

Šis verslo koncernas inte-
resų turėjo energetikos, susi-
siekimo, statybos, sveikatos 

apsaugos, švietimo sektoriuo-
se, Valstybinėje mokesčių ins-
pekcijoje, prokuratūroje, siekė 
dalyvauti didelės vertės Re-
gistrų centro, Bendrojo pagal-
bos centro, Ūkio ministerijos 
kuruojamuose projektuose.

Pagal „MG Baltic“ sce-
narijų – Liberalų sąjūdis. 
Komitetas konstatavo, kad 
koncerno vadovai ėmėsi įgy-
vendinti politinį scenarijų, 
pagal kurį siekta įkurti naują, 
koncerno interesus tenkinan-
čią liberalų partiją. Įsteigus su 
koncerno „MG Baltic“ vado-
vais artimai susijusią politinę 
partiją, Lietuvos liberalų są-
jūdį, per mažiau nei 10 metų 
koncernas „MG Baltic“ tapo 
įtakingiausia Lietuvos verslo 
ir įtakos grupe.

„MG Baltic“ atstovai siekė 
stiprinti vadovų neskaidrią 
įtaką valstybėje ir tam tikros 
valstybės institucijos galėjo 
būti vertinamos kaip de facto 
užvaldytos.

Milijardas iš „Lietuvos 
geležinkelių“. „MG Baltic“ 
per žiniasklaidą ir tuometinį 
susisiekimo ministrą liberalą 
Eligijų Masiulį darė tiesioginį 
spaudimą „Lietuvos geležin-
kelių“ vadovybei dėl blogos 
įmonės veiklos. Tokiu būdu 
koncerno įmonė „Mitnija“ 
su partnere bendrove „Kau-
no tiltai“ 2009–2013 metais 
laimėjo „Lietuvos geležinke-
lių“ skelbtų konkursų už dau-
giau kaip 1 mlrd. litų (apie 300 
mln. eurų).

Komitetas siūlo kreiptis į 
Generalinę prokuratūrą, kad 
ji patikrintų „Lietuvos gele-
žinkelių“ ir „Mitnijos“ tuo 
laikotarpiu sudarytų sandorių 
teisėtumą.

„Vilniaus prekybos“ ban-
dymas perimti energeti-
kos įmones. Projektas LEO 
LT įgyvendintas neskaidriai, 
2006–2007 metais įmonių 
grupės „Vilniaus prekyba“ 
akcininkai ir vadovai, siek-
dami įgyvendinti LEO LT 
projektą ir tuo pačiu užvaldy-
ti pagrindines Lietuvos ener-
getikos sektoriaus įmones, 
siekė kompromituoti, papirk-
ti ar kitokiais būdais paveikti 
šiam projektui nepritariančius 

ar jam besipriešinančius poli-
tikus, institucijų vadovus, vi-
suomenės veikėjus.

Neteisėtas partijų finansa-
vimas. Politikai, verslininkai 
ir žiniasklaidos atstovai siekia 
apeiti draudimą juridiniams 
asmenims finansiškai remti 
partijas. Tokiu atveju remiama 
grynaisiais pinigais, suteikiant 
nuolaidas, per įvairius fondus 
apmokant sąskaitas, užslėptą 
reklamą.

Neteisėtas lobizmas. Ga-
liojantis viešųjų ir privačių 
interesų deklaravimo mecha-
nizmas yra formalus ir proak-
tyviai nekontroliuojamas. Tuo 
metu neteisėto ir neskaidraus 
lobizmo atvejai, kai valstybė-
je susiformuoja įtakingos as-
menų grupės, kurios neteisėtą 
įtaką valstybės institucijų prii-
mamiems sprendimams nau-
doja tiek asmeniniam pratur-
tėjimui, tiek valdomų įmonių 
pelnui didinti, tiek „prekiauja“ 
turima įtaka, kelia grėsmę na-
cionaliniam saugumui.

Neteisėtas žiniasklaidos 
naudojimas. Kai kurios ži-
niasklaidos priemones val-
dančios verslo grupės dažnai 
veikia neskaidriais, su žurna-
listine etika nesuderinamais 
būdais. Žiniasklaida išnaudo-
jama pasiekti sau naudingų 
sprendimų, proteguoti par-
tijas, laimėti valstybės užsa-
kymų. Esama atvejų, kai šių 
tikslų siekiama skleidžiant 
neobjektyvią informaciją, iš-
galvotus faktus, tendencingai 
kompromituojant ar šantažuo-
jant asmenis.

Nesaugi lokomotyvų siste-
ma. Su Lietuvos nacionaliniu 
saugumu nesuderinama Rusi-
jos karinio pramoninio kom-
plekso įmonėje „Iževskij radi-
ozavod“ pagaminta ir bendro-
vės „Lietuvos geležinkeliai“ 
įdiegta lokomotyvų saugos 
sistema KLUB-U. 

Nesaugi oro erdvės ste-
bėjimo sistema. Su Lietuvos 
nacionaliniu saugumu nesu-
derinama Vilniaus, Kauno ir 
Palangos oro uostuose įdieg-
ta Rusijos įmonės „Severnyj 
zavod“ pagaminta oro erdvės 
stebėjimo įranga. 

Jūratė Skėrytė-BNS

Darbuotojų skaičius veikiančiose įmonėse metų
pradžioje

2014 2015 2016 2017 2018
Iš viso
pagal
darbuotojų
skaičių

3221 3293 3529 3535 3495

0–4
darbuotojai 393 412 418 403 450

5–9
darbuotojai 411 489 502 529 508

10–19
darbuotojų 571 495 574 635 635

20–49
darbuotojai 794 825 850 836 846

50–99
darbuotojai 617 674 623 561 510

100–149 darbuotojai 148 134
150–249
darbuotojai 166 562 571 412

250–499
darbuotojai 269 250

Darbuotojų skaičius 
veikiančiose įmonėse 
metų pradžioje pagal 

įmonių dydį



�
ŠEŠTADIENIs, �018 m. BIRŽELIO � D., www.NAUjAsIsgELUpIs.LT
VERTA ŽINOTI
Federalinio rezervo sistemai (FRS) didinant palūkanų 
normas ir brangstant JAV doleriui, padidėjo spaudimas kai 
kuriems besivystantiems ūkiams, nes investuotojai ima 
nukreipti lėšas į Jungtines Valstijas.

  Baltarusijos prezidento patarėjas Sergejus Rovneika, einantis 
Gardino srities inspektoriaus pareigas, buvo sulaikytas 
imdamas 200 tūkst. JAV dolerių (172 tūkst. eurų) kyšį, 
trečiadienį pranešė Valstybės saugumo komitetas (KGB). S. 
Rovneika ne kartą dalyvavo įvairiuose kovos su korupcija 
pasitarimuose. 

Nepriklausomų tarptautinių ekspertų komisija nustatė, jog 
esama svarių priežasčių kreiptis į Tarptautinį Baudžiamąjį 
Teismą (TBT) dėl galimų Venesuelos nusikaltimų 
žmoniškumui, antradienį paskelbė Amerikos valstybių 
organizacija (OAS). Ataskaitoje ekspertai mini daugiau kaip 8 
290 „egzekucijų be teismo“ atvejus nuo 2015 metų.

REKLAMA

Būkime atsargūs – miškas gali užsiliepsnoti nuo 
mažiausios kibirkšties
Vasaros laikotarpiu 
viena aktualiausių miško 
apsaugos problemų 
miško – apsauga nuo 
gaisrų. Pievų, pamiškių 
išdžiūvusi žolė, spygliuočių 
jaunuolynai lengvai 
užsiliepsnoja nuo 
mažiausios kibirkšties, 
todėl miško savininkai, 
valdytojai ir naudotojai 
privalo saugoti mišką 
bei tinkamai taikyti 
priešgaisrines apsaugos 
priemones.

Lietuvos miškuose taikoma 
bendra priešgaisrinių priemo-
nių sistema, apimanti stebė-
jimo, profilaktines ir prieš-
gaisrines saugos priemones. 
Šios sistemos uždaviniai yra 

mažinti miško gaisrų pavojų, 
gesinti gaisrus, didinti miš-
kų atsparumą gaisrams bei 
stebėti ir prognozuoti gaisrų 
plitimą. 

Stengiantis išvengti miško 
gaisrų ar sumažinti jų daro-
mą žalą, taikomos perspė-
jamosios, priešgaisrinės ir 
gaisrų gesinimo priemonės. 
Profilaktinės - perspėjamosios 
priemonės tai nuolatinis infor-
mavimas apie priešgaisrinę 
saugą (stendai miške, visuo-
menei skirti leidiniai, lanks-
tinukai), rekreacinių miškų 
tvarkymas (įrengiamos poil-
siavietės su laužavietėmis), 
gaisrų stebėjimo organizavi-
mas (įdiegta moderni antže-

minė automatinė miškų gaisrų 
stebėjimo sistema, apimanti 
visus šalies miškus). Visų šių 
priešgaisrinių priemonių pa-
skirtis – greitai ir efektyviai 
stabdyti gaisrų plitimą.

Šiuo metu oro sąlygos, 
Lietuvos hidrometeorologi-
jos tarnybos prie Aplinkos 
ministerijos duomenimis, 
yra palankios gaisrams kilti, 
Prienų rajono savivaldybės 
teritorijoje nustatytas ketvir-
tos ir penktos klasės miškų 
gaisringumas.

Primename, kad miške 
draudžiama kurti laužus ne 
laužavietėse ir naudoti atvi-
rą ugnį, mėtyti neužgesintus 
degtukus, nuorūkas ir kitus 
daiktus, galinčius sukelti gais-
rą. Laužą kurti tik specialiai 

įrengtoje laužavietėje, būti-
na nuolat jį prižiūrėti, baigus 
kūrenti, užpilti žemėmis ar 
vandeniu, kol visiškai nustos 
rusenti. Pastebėjus gaisrą, rei-
kia nedelsiant apie jį pranešti 
bendruoju pagalbos telefonu 
112. Vasaros laikotarpiu miš-
kų gaisringumo klasės nusta-
tomos kasdien ir skelbiamos 
Lietuvos hidrometeorologijos 
tarnybos interneto puslapy-
je www.meteo.lt. Nuolat at-
naujinamus miškų gaisringu-
mo žemėlapius taip pat galite 
rasti Generalinės miškų urė-
dijos svetainėje adresu www.
vivmu.lt.

Prienų rajono savivaldy-
bės administracijos Bendrojo 
skyriaus vyriausiasis specia-

listas Romas Trakymas 

Dalyje Lietuvos miškų – aukščiausio laipsnio miškų 
gaisringumas
VĮ Valstybinių miškų 
urėdija įspėja, kad 
Alytaus, Trakų ir dalies 
Prienų bei Lazdijų rajono 
miškuose nustatytas 
penktojo laipsnio miškų 
gaisringumas, tad 
prašoma gyventojų be 
būtinybės nesilankyti 
šiuose miškuose. Net 90 
proc. miško gaisrų kyla 
būtent dėl žmogaus, 
nebūtinai tyčinės kaltės.

„Sausame miške gaisrą ga-
li sukelti dar rudenį grybau-
tojų palikto butelio šukė, ne-
kalbant apie laužų kūrenimą, 
nuorūkas ir kitą žmogaus vei-
klą. Be būtinybės miškuose, 
kuriuose paskelbtas aukščiau-
sio, penkto laipsnio, gaisrin-
gumas, geriau net nesilanky-
ti“, – sakė Valstybinių miškų 
urėdijos vadovas Marius Pul-
kauninkas.

Apie padidėjusį gaisro pa-
vojų miškuose Valstybinių 
miškų urėdija informavo Aly-
taus, Prienų, Trakų ir Lazdijų 
rajonų savivaldybes, kurios 
artimiausiu metu nuspręs, 
ar reikia imtis papildomų 
priemonių riboti veiklą miš-
kuose.

„Savivaldybei patvirtinus, 
kad reikia imtis papildomų 
priemonių, miškuose bus ap-

ribotas fizinių asmenų 
patekimas į miškus. 
Mūsų specialistai per 
48 valandas pastatys 
prie pagrindinių ke-
lių į mišką įvažiuoti 
draudžiančius žen-
klus, taip pat bus su-
stiprintas miško ste-
bėjimas. Kiekvieno 
takelio neužtversime, 
tad gyventojus prašo-
me būti sąmoningais 
ir nesilankyti šiuose miškuo-
se, esant arti jų, jokių būdu 
nerūkyti. Prisiminkime, kad 
gaisras – tai ne tik sudegę 
medžiai, bet ir labai daug žu-
vusios miško faunos, be to, 
ugnis gali persimesti ir į miš-
ke ar šalia jo esančius gyve-
namuosius namus“, – teigė 
M. Pulkauninkas.

Penkto laipsnio miškų gais-
ringumą Alytaus, Lazdijų, 
Prienų ir Trakų rajonuose nu-
statė Lietuvos hidrometeoro-
logijos tarnybos specialistai.

Šiemet Lietuvoje jau kilo 
99 miško gaisrai, 62,45 ha. 
Didžiausias, net 31,77 ha miš-
ko apėmęs gaisras, kilo š. m. 
gegužę Nemenčinės rajono 
Žeimenos girininkijoje.

„Deja, vis dar susiduriame 
su piktybiniais atvejais, kai 
miškas padegamas tyčia. Da-

lis tokių miškų gaisrų kyla ne-
sąmoningiems piliečiams de-
ginant žolę, tačiau pasitaiko ir 
tyčinio miško padegimo atve-
jų. Šiemet toks atvejis tiria-
mas Tauragės rajone, kur ge-
gužę per penkias dienas kilo 
net aštuoni, įtariama tyčiniai, 
miško gaisrai“, – pasakojo M. 
Pulkauninkas.

Didžiausias miško gaisras 
Lietuvos istorijoje kilo 2006 
m. gegužę, kai Kuršių Neri-
joje išdegė net 236 ha miš-
ko, o ugnis buvo tramdoma 
tris paras.

Valstybinių miškų urėdijos 
specialistai primena, kad, sie-
kiant išvengti miško gaisro, 
net jei nepaskelbtas ekstre-
maliai padidėjęs miško gaisro 
pavojus, miške reikia elgtis at-
sakingai: važinėti tvarkingo-
mis transporto priemonėmis, 

atsakingai atlikti miško ruošos 
darbus, nemėtyti neužgesintų 
degtukų, nuorūkų, nepalikti 
stiklo šukių ir kitų šiukšlių. 
Laužus būtina kūrenti tik tam 
skirtose vietose, o užkurtą lau-
žą nuolatos prižiūrėti, išvyks-
tant iš miško jį užgesinti užpi-
lant žemėmis ar vandeniu, kol 
visiškai nustos rusenti.

Pamačius miško gaisrą, už-
gesinti ugnį ir neleisti jai iš-
plisti į didesnius plotus galima 
paprasčiausiomis priemonė-
mis: užplakant liepsną medžių 
šakomis, užtrypiant kojomis 
arba užkasant žemėmis, už-
pilant vandeniu. Jei matome, 
kad ugnies įveikti nepavyks, 
nedelsiant skambinkime ben-
druoju pagalbos telefonu 112 
ir pasišalinkime ta kryptimi, 
iš kur pučia vėjas.

VMU 

Prienų r. savivaldybė ruošiasi vykdyti Prienų m. viešųjų 
erdvių sutvarkymo ir pritaikymo visuomenės poreikiams 
projektą, kurio metu bus tvarkoma ir erdvė prie Stadiono 
mikrorajono tvenkinio. Šiuo metu planuojama tvenkinį 
išvalyti: numatoma pašalinti apie 6100 m3 susikaupusių 
dugno nuosėdų ir apie 560 m3 vandens augalijos. 

Ieškome žemės valdytojų (ūkininkų), kurie sutiktų pri-
imti tvenkinio iškastą dumblą ir augaliją bei panaudoti že-
mės ūkyje (reikės pasirengti tręšimo planą). Prašome iki 
šių metų birželio 6 d. Prienų r. savivaldybės administra-
cijos Statybos ir ekonominės plėtros skyriui (kab. 107A, 
tel. (8 319) 61 128, el. p. ilona.ramanauskiene@prienai.lt) 
pateikti pasiūlymus dėl dumblo priėmimo (žemės sklypas 
neturi būti Prienų mieste). Pasiūlyme nurodykite atstumą 
nuo Stadiono mikrorajono tvenkinio iki jūsų žemės sklypo 
ir pateikite žemės sklypo nuosavybės dokumentus. Pasiū-
lymai bus vertinami pagal mažiausią atstumą. 

Prienų r. savivaldybės informacija

prienų KLC didžiojoje scenoje – 
muzikinė pasaka vaikams

Laima
DUOBLIENĖ

Tarptautinės vaikų gynimo 
dienos proga Prienų KLC 
buvo parodyta „Ąžuolo“ 
progimnazijos kryptingo 
muzikinio ugdymo studijos 
operytė vaikams „Ežio 
namas“. 

Operytės meno vadovė ir di-
rigentė Lina Suchorukovienė, 
akompaniatorė – Aušra Jasku-
telienė. Scenoje dainavo ir vai-
dino per 70 jaunųjų dainininkų 
ir aktorių. 

Pasak mokytojos L. Sucho-
rukovienės, I. Mažuikaitės 
sukurtą operytę jie pradėjo re-
petuoti dar mokslo metų pra-
džioje. Dirbti buvo nesunku, 

nes vaikams labai patiko ne tik 
dainuoti, bet ir vaidinti. 

Šis muzikinis kūrinys tė-
vams ir visuomenei pirmą 
kartą buvo parodytas „Ąžuo-
lo“ progimnazijos jubiliejinės 
šventės metu. Šįkart žiūrovai 
– Prienų miesto ir rajono vaikų 
lopšelių-darželių auklėtiniai ir 
pradinių klasių mokiniai, kurie 
vos tilpo didžiojoje salėje. 

„Tai ne operytė, bet tikra 
opera!“, – sakė Prienų KLC 
direktorė Virginija Naudžiūtė 
ir renginių organizatorė Zita 
Kuzminskienė, už puikų re-
ginį dėkodamos jauniesiems 
artistams ir jų mokytojoms 
bei linkėdamos žiūrovus pa-
kviesti dar ne į vieną tokią 
smagią ir pamokančią muzi-
kinę pasaką. 
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policijos departamento duomenimis, 2017-aisiais 
užregistruoti 333 eismo įvykiai, kilę dėl neblaivių asmenų 
kaltės, juose žuvo 43 ir sužeista dar 518 žmonių. Dėl neblaivių 
vairuotojų kaltės žuvo 18, sužeisti 297 žmonės.  Lyginant 
su 2016-aisiais, neblaivių asmenų sukeltų eismo įvykių 
sumažėjo 25 proc., neblaivių vairuotojų – 22 procentais.

  Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba nurodė, 
kad 2017-ųjų pabaigoje savivaldybių vaiko teisių apsaugos 
tarnybos stebėjo 3,9 tūkst. girtaujančių šeimų – 200 arba 
5 proc. mažiau, nei ankstesniais metais. Socialinės rizikos 
šeimose pernai iš viso augo 7,1 tūkst. vaikų – 500 vaikų 
mažiau, nei 2016-aisiais.

Valstybinės Darbo inspekcijos duomenimis, mažėja  
nelaimingų atsitikimų, kuriuos sukelia neblaivūs dirbantieji: 
pernai dėl nelaimingų atsitikimų darbe nukentėjo 29 
asmenys (2016-aisiais buvo 32), iš jų žuvo penki (2016-aisiais 
– devyni). Dar du nuo alkoholio apsvaigę asmenys nukentėjo 
kelyje į darbą ar iš jo, 2016-aisiais tokių asmenų buvo 6.

Šeimų sąskrydyje
Šilta gegužės 27-oji, 
sekmadienis, Prienų 
lopšelio-darželio „Pasaka“ 
„Boružiukų“ grupės 
boružiukus ir jų šeimynas 
sukvietė į Šeimų sąskrydį. 

Tai jau 2-asis sąskrydis, su-
būręs grupės vaikučius kartu 
su tėveliais ir seneliais links-
mai praleisti laiką gamtoje, 
pabendrauti, parodyti, kiek 
per metus paaugo, ko išmoko, 

ir palydėti vyresnius grupės 
vaikučius į priešmokyklinio 
ugdymo grupę.

Grupės auklėtojos Jūratė 
ir Janina susirinkusioms šei-
mynoms organizavo linksmų 
ir įdomių žaidimų, estafečių, 
draugiškų varžybų. Smagiai 
parungtyniavę, mažieji boru-
žiukai savo auklėtojas, tėčius 
ir mamas džiugino skambiai 
sudainuota „Boružiukų“ gru-

pės daina, o auklėtojos visoms 
šeimoms įteikė padėkas už 
nuoširdų bendravimą ir ben-
dradarbiavimą, aktyvų dalyva-
vimą „Boružiukų“ grupės gy-
venime, pagalbą auklėtojoms. 
Vyriausiems grupės vaikams, 
kurie rudenį jau neateis į „Bo-
ružiukų“ grupę, nes pradės lan-
kyti priešmokyklinio ugdymo 
grupę, auklėtojos įteikė po at-
minimo dovanėlę, o vaikučiai 
auklėtojoms nuoširdžiai ir la-
bai garsiai tarė: AČIŪ!

Prienų rajone Vazgaikie-
myje įsikūrusiame Harmoni-
zavimo parke visą dieną ore 
plazdėjo gera nuotaika, drau-
giškas bendravimas, skambė-
jo skardus vaikų juokas, paly-
dėdamas į vasarą dar vienus 
darželyje praleistus metus. Šei-
mynos skirstėsi linksmai nusi-
teikę ir pasiryžę po metų, kitą 
gegužę, vėl susirinkti į smagų, 
jau 3-iąjį, Šeimų sąskrydį.

Prienų lopšelio-darželio 
„Pasaka“ informacija 

Kariuomenės ir visuomenės 
vienybės šventė Alytuje

Gegužės 19 d. Prienų 
rajono mokyklų (NVŠ 
jaunųjų šaulių ugdymo 
programos narių) 
jaunieji šauliai su būrelių 
vadovais dalyvavo 
Alytuje, Jaunimo parke, 
vykusioje Kariuomenės 
ir visuomenės vienybės 
šventėje. 

Susirinkusieji galėjo pasi-
klausyti koncerto, kuris sudo-
mino daugumą žmonių, susi-
tikti su įvairių karinių profesi-
jų žmonėmis. Įvairių kariuo-
menės pajėgų kariai pasakojo 
apie savo tarnybą, demonstra-
vo ginkluotę, ekipuotę ir kari-
nę įrangą, buvo paruošę sma-
gių užduočių ir kvietė kiekvie-
ną jas išbandyti. Kelis kartus 
griausmingai praskrido naikin-
tuvai, kurie atkreipė daugelio 
susirinkusiųjų dėmesį. Rengi-
nio metu visi buvo vaišinami 
kareiviška koše ir labai gardžia 
sriuba (ją virė sąjungininkai 

vokiečiai). Daug jaunųjų šau-
lių susidomėjo šarvuočiais ir 
tankais, į kuriuos buvo galima 
įlipti ir apsižvalgyti, o su kari-
niais ,,hameriais“ (tiesa, ilgo-
kai palaukus didžiulėje eilėje) 
buvo galima ir pasivažinėti. 
Šventėje teko pabendrauti su 
kariuomenės vadu generolu 
leitenantu Jonu Žuku. Rengi-
nio metu vyko partizanų mūšio 
improvizacija. Joje Lietuvos 
partizanai kovėsi su ,,enkave-
distais“ ir ,,stribais“ – laimėjo 
mūsų partizanai. 

Šventė mums labai patiko ir 
tikimės, kad ateityje bus dar ne 
vienas toks renginys, kuriame 
norėtume dalyvauti. 

Norime padėkoti Lietuvos 
šaulių sąjungos Kauno aps-
krities Vytauto Didžiojo šau-
lių 2-osios rinktinės vadams 
už suteiktą galimybę dalyvauti 
šiame renginyje.

Jaunoji šaulė 
Erika Kelmelytė 

profesorė ragino nepamiršti tautiškumo
Laima

DUOBLIENĖ
Prienų Justino 
Marcinkevičiaus viešojoje 
bibliotekoje viešėjo 
profesorė Ona  Voverienė 
ir Lietuvai pagražinti 
draugijos pirmininkas 
Juozas Dingelis.

Mokslininkę, profesorę, 
habilituotą socialinių moks-
lų daktarę, Lietuvos patriotę, 
tautinės minties puoselėtoją, 
Lietuvos moterų lygos pirmi-
ninkę Oną Voverienę pristatė 
Prienų Justino Marcinkevi-
čiaus viešosios bibliotekos 
Aptarnavimo skyriaus vedėja 
Vida Paulauskienė. 

Šių metų birželį aštuonias-
dešimtmetį švęsianti profe-
sorė Ona Voverienė 1968 m. 
Vilniaus universitete įgijo an-
glų kalbos mokytojos specia-
lybę. Jai teko dirbti ir telegrafo 
operatore, ir vertėja, ir dėsty-
toja, ir moksline referente... 
1998 m. jai buvo suteiktas 
profesorės vardas.

Profesorė O. Voverienė yra 
išleidusi daugiau nei 20 kny-
gų, parašiusi per 1500 straips-
nių bei recenzijų mokslotyros, 

tautotyros ir kitais aktualiais 
klausimais. Darbai buvo skel-
biami ne tik Lietuvos, bet ir 
užsienio spaudoje. 

Profesorė ir dabar aktyviai 
dalyvauja visuomeninėje vei-
kloje: yra Lietuvos moterų ly-
gos pirmininkė, jai suteiktas 
Pasaulio moters vardas (1995 
ir 1997 m.), 2006 m. už pu-
blicistinę kūrybą apdovanota 
Vengrijos Respublikos valsty-
biniu apdovanojimu ir yra pir-
moji Tado Daugirdo premijos 
laureatė (2007 m.). Ši premija 
skiriama už nuopelnus puose-
lėjant tautos paveldą. 

Susitikime Prienų Justino 
Marcinkevičiaus viešojoje 
bibliotekoje profesorė kalbėjo 
apie anksčiau išleistas ir nau-
jausias savo knygas: „Dalia 
Grybauskaitė – Tautos pre-
zidentė“, „Lietuvos aidas“ 
– tautos mokykla. „Lietuvos 
aidui“ – 100 metų“, ragino 
nepamiršti tautiškumo, nebūti 

abejingiems Lietuvai. Kalbė-
dama ji deklamavo ir žinomų 
poetų, tarp jų ir mūsų kraštie-
čio Justino Marcinkevičiaus, 
eilėraščius. Dar šiais metais 
turėtų išeiti O. Voverienės 
knygos „Lietuvos respublikos 
šimtmečio didieji“ pirmoji da-
lis, pristatanti politines asme-
nybes. Antrojoje dalyje bus 
primenama apie iškiliausius 
tautos ir kultūros veikėjus. 

Kalbėdama apie Just. Mar-
cinkevičių, O. Voverienė jį 
įvardijo kaip didžiausią Lie-
tuvos dainių ir citavo poeto 
žodžius: „Visų mūsų darbas, 
kūrybingumas, susiklausy-

mas ir kantrybė privalo pri-
kelti ir išsaugoti tai, kas dar 
neužgesę Valstybėje, Tautoje, 
Žmoguje“. Profesorė prisipa-
žino, kad ji pirmą kartą atvy-
ko į Prienus ir labai džiaugia-
si galėdama aplankyti Just. 
Marcinkevičiaus memoriali-
nį kambarį.

Juozas Dingelis papasakojo 
apie Lietuvai pagražinti drau-
gijos veiklą, ragino pavyzdžiu 
laikyti tautiškumo gaivintoją 
ir puoselėtoją profesorę O. 
Voverienę. Jis pakvietė liepos 
6-ąją, kaip ir pernai, ant pilia-
kalnių giedant „Tautišką gies-
mę“ uždegti aukurus ir taip 
sujungti visą Lietuvą. 

Profesorė bibliotekai pa-
dovanojo keletą savo kny-
gų. Renginį akordeono mu-
zika pagyvino Prienų meno 
mokyklos mokiniai Eligija 
Radzevičiūtė ir Vilius Kava-
liauskas (mokyt. Lina Ben-
doraitienė).

Gegužės 27 d. Prienų 
kultūros ir laisvalaikio 
centro mišrus choras 
„Šilas“ dalyvavo Vievio 
dainų šventėje „Mūsų 
dainose“. 

Ypatingi jausmai užplūdo, 
kai dainas „Kur giria žaliuo-
ja“ ir „ Lietuva brangi“ diriga-
vo kompozitorius, dirigentas, 
Muzikos akademijos profeso-
rius Lionginas Abarius. Choro 

„Šilas“ vadovei Aldonai Šy-
vokienei garbė teko diriguo-
ti chorams dainuojant kūrinį 
„Lietuviais esame mes gimę“. 
Buvo atliktos visos Lietuvos 
Šimtmečio dainų šventės „ 
Vardan tos...“ chorų dalies dai-
nos. Išvyka buvo prasminga, 
nuotaikinga ir saulėta, tokia, 
kuri motyvuoja tobulėti, ragi-
na pažinti ir suteikia galimybę 
susipažinti su žmonėmis.

Prienų kultūros ir laisvalai-
kio centro informacija 

Choro „apšilimas“ prieš dainų 
šventę
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VERTA ŽINOTI
prokurorams baigiant ikiteisminius tyrimus „Snoro“ ir Ūkio 
bankų bylose, dokumentų vertimams trūksta 100 tūkst. 
eurų. Šiuos pinigus Ministrų kabinetas iš Vyriausybės rezervo 
trečiadienį paskyrė Generalinei prokuratūrai. prokuratūros 
komunikacijos vadovė Elena Martinonienė teigia, kad lėšos 
reikalingos tik vertimo paslaugoms. 

  prancūzijos saugumo pajėgos trečiadienį įžengė į didžiausią 
migrantų stovyklą paryžiuje, kur palapinėse prie kanalo 
gyveno maždaug 1,7 tūkst. žmonių. Migrantai bus laikinai 
apgyvendinti daugiau kaip 20-yje vietų paryžiaus regione, 
kol pareigūnai tikrins jų tapatybę, sakoma vidaus reikalų 
ministro Gerard’o Collomb’o (Žeraro Kolono) pareiškime.

Europos akcijų indeksai trečiadienį jud4jo be vieningos 
krypties, tuo tarpu Italijos rinka, antradienį patyrusi didžiausią 
nuo 2017 metų sausio mėnesio nuosmukį, ėmė atsitiesti. 
padėtis šalyje yra įtempta ir ekspertai nuogąstauja, kad per 
eilinius rinkimus Italijoje populistai euroskeptikai surinks dar 
daugiau balsų ir sieks, kad šalis pasitrauktų iš euro zonos.

šios pratybos yra pabrėžtinai 
gynybinio pobūdžio, su tiks-
lu rengtis užtikrinti šalių su-
verenitetą.

 Pratybose „Perkūno 
griausmas 2018“ dalyvaus 
iki 9 tūkst. karių ir pareigū-
nų iš Lietuvos kariuomenės 
padalinių ir kitų Lietuvos 
ginkluotosioms pajėgoms 
priskiriamų vidaus saugumo 
tarnybų, Krašto apsaugos ir 
Vidaus reikalų ministerijoms 
pavaldžių institucijų ir civili-
nių organizacijų. 

 Pratybose taip pat daly-
vaus NATO sąjungininkai 
– Vokietijos vadovaujamos 
NATO Priešakinių pajėgų ba-
taliono kovinės grupės, Jung-
tinės Karalystės vadovauja-
mų Jungtinių ekspedicinių 
pajėgų kariai ir Portugalijos 
rotacinių pajėgų padalinys. 

„Siekdami išlaikyti skai-
drumo ir atvirumo dvasią, 
Lietuva į pratybas pakvietė 
stebėtojus iš Rusijos, Balta-
rusijos, Švedijos ir Suomi-
jos“, – akcentavo gen. mjr. 
V. Vaikšnoras. 

Jau artimiausiu metu Lie-
tuvoje ir Baltijos šalyse vyks 
keletas regiono saugumą sti-
prinančių didelio masto tarp-

prasidėjusios didžiausios Lietuvos kariuomenės pratybos 
„perkūno griausmas 2018“ palies ir prienų bei Birštono kraštą

tautinių karinių pratybų, todėl 
jau artimiausiomis dienomis 
šalies teritorijoje gyventojai 
pamatys pirmąsias karines 
transporto priemonių kolo-
nas. Didžiausias judėjimas 
laukiamas birželio 6-9 d., kai 
vyks JAV Sausumos pajėgų 
2-ojo kavalerijos pulko per-
sidislokavimas. Jo metu apie 
3 tūkst. JAV karių su 1500 
kovinės technikos vienetų 
persidislokuos iš Vokietijos į 
Baltijos šalis ir Lenkiją.

 Šis didžiausias iki šiol Lie-
tuvoje vykdytas tokio masto 
karinės technikos judėjimas 
numatomas per Kalvarijų 
užkardą, kiek mažesnis – per 
Lazdijų. Technika nuo Kal-
varijų užkardos judės per vi-
są Lietuvos teritoriją į praty-
bų vietas Lietuvos kariniuose 
poligonuose. Birželio 18-21 
d. iš pratybų vietovių JAV 
kariai keliais iš Lietuvos te-
ritorijos grįš į nuolatines dis-
lokacijos vietas. 

Lietuvos kariuomenė reko-
menduoja gyventojams, bir-
želio 6-9 ir 18-21 dienomis 
planuojantiems savo keliones 
per Lazdijų ar Kalvarijų pa-
sienio punktus, numatyti, kad 
dėl labai intensyvaus karinės 

technikos judėjimo kelionė 
gali užtrukti kiek ilgiau. 

„Kariuomenės atstovai 
kartu su kitomis Lietuvos 
valstybinėmis institucijomis 
kruopščiai planuoja techni-
kos kolonų judėjimą. Tikimės 
ir visuomenės paramos bei 
supratimo“, – sakė Gynybos 
štabo viršininkas gen. mjr. V. 
Vaikšnoras.

Prienų ir Birštono 
krašte

Birželio 1-3 dienomis 
vyks pajėgų perdislokavi-
mas į operacijų rajonus ir pa-
sirengimas pratyboms.

Birželio 4-8 dienomis ak-
tyvios pratybos fazės vyks 
Alytaus mieste bei visoje 
apskrityje.

Birželio 6-9 d. naktimis 
vyks užsienio kontingento 
judėjimas keliais.

Birželio 18-22 dienomis 
vyks užsienio šalių pajėgų 
judėjimas keliais.

Veiverių krašte pratybų 
metu numatomas nuolatinis 
karinių pajėgų perdislokavi-
mas magistraliniu keliu „Via 
Baltica“ bei keliais vedan-
čiais į Kazlų Rūdoje esantį 
poligoną. 

Birželio 1 d. Lietuvoje 
prasidėjo didžiausios šalies 
istorijoje nacionalinės 
pratybos „Perkūno 
griausmas 2018“. Dvi 
savaites truksiančiuose 
mokymuose Lietuvos 
ginkluotosios pajėgos 
tiek savarankiškai, tiek 
ir su NATO sąjungininkais 
treniruosis vykdyti 
plataus spektro valstybės 
ginkluotos gynybos 
operacijas. 

 „Šių metų birželio mėnesį, 
kartu su nacionalinėmis pra-
tybomis „Perkūno Griaus-
mas 2018“, Lietuvoje vyks 
daug iš anksto planuotų ir 
Lietuvai bei Baltijos regionui 
ypatingai reikšmingų tarptau-
tinių pratybų. Kiekvienos iš 
pratybų turi savo tiesioginių 
vadovybių iškeltus tikslus ir 
siekius, tačiau Lietuvai ak-
tualu, kad visas šias pratybas 
vienija vienas pagrindinis 
tikslas – Lietuvos ir regio-
no saugumo užtikrinimas“, 
– spaudos konferencijoje sa-
kė mokymams vadovaujantis 
Lietuvos kariuomenės Gyny-
bos štabo viršininkas genero-
las majoras Vitalijus Vaikš-
noras. Pasak generolo, visos 

REKLAMA

Jaunųjų šaulių sporto varžybos 
Išlauže
Gegužės 16 d. Išlaužo 
pagrindinėje mokykloje 
vyko jau tradicinės sporto 
varžybos. 

Jose dalyvavo Balbieriškio 
pagrindinės mokyklos (vad. 
Kęstutis Žilinskas), Jiezno 
gimnazijos (vad. Sigitas Ža-
lys), Pakuonio pagrindinės 
mokyklos (vad. Dalius Juods-
nukis), Stakliškių gimnazijos 
(vad. Romas Vilčinskas), Iš-
laužo pagrindinės mokyklos 
(vad. Rolandas Meškauskas), 
Prienų būrio (vad. Tomas 
Stankevičius), Veiverių Tomo 
Žilinsko gimnazijos (vad. Žy-
drūnas Šakočius) šauliai.

Jaunieji šauliai rungėsi 60 
m, 100 m, 500 m, 1 km bėgi-
mo, kamuoliuko metimo, ru-
tulio stūmimo, 16 kg svarsčio 
kėlimo rungtyse, taip pat žai-
dė futbolą (merginos – parko 
tinklinį). 

Merginų bėgimo prizinin-
kės: 60 m – 1-ąją vietą užė-
mė Karolina Maskvytytė iš 
Pakuonio pagrindinės moky-
klos, 2-ąją – Ligita Jureliony-
tė, Prienų būrio jaunoji šaulė, 
o 3-iąją – Jiezno gimnazijos 
šaulė Gabija Žiūkaitė; 100 
m –1-ąją vietą užėmė Jiezno 
gimnazijos atstovė Gedvilė 
Česnavičiūtė, 2-ąją – Beatričė 
Mendelytė iš Prienų, 3-iąją – 
Balbieriškio pagrindinės mo-
kyklos mokinė Rasa Radžiū-
naitė; 500 m bėgimo rungtyje 
1-oji vieta atiteko „Žiburio“ 
gimnazijos šaulei Joanai Men-
delytei, 2-oji – Balbieriškio 
pagrindinės mokyklos šaulei 
Gabijai Savickaitei, o 3-io-
ji – Jiezno gimnazijos šaulei 
Erikai Kelmelytei. Kamuo-
liuką toliausiai numetė Išlau-
žo pagrindinės mokyklos šau-
lė Gabija Senkutė, antra buvo 
Balbieriškio pagrindinės mo-
kyklos šaulė Rasa Radžiūnai-
tė, trečia – Veiverių Tomo Ži-
linsko gimnazijos šaulė Erika 
Kaminskaitė. Parko tinklinio 
varžybų, kaip ir pernai, nuga-
lėtoja tapo Jiezno gimnazijos 

komanda, antros buvo mergi-
nos iš Veiverių Tomo Žilins-
ko gimnazijos, o trečios liko 
prienietės.

Berniukų bėgimo 60 m 
rungties nugalėtojas – Stakliš-
kių gimnazijos šaulys Artūras 
Kaminskas, 2-as – Pakuonio 
pagrindinės mokyklos šaulys 
Tomas Karčiauskas, 3-ias – Iš-
laužo pagrindinės mokyklos 
šaulys Arnas Ežerskis; 100 m 
bėgimo rungtyje greičiausias 
buvo Artūras Kaminskas iš 
Stakliškių gimnazijos, 2-as – 
Jiezno gimnazijos šaulys Skir-
mantas Matulevičius; bronza 
atiteko Pakuonio pagrindinės 
mokyklos šauliui Tomui Kar-
čiauskui; 1 km bėgimo rung-
tyje 1-ąją vietą užėmė Balbie-
riškio pagrindinės mokyklos 
šaulys Lukas Beniulis, 2-ąją 
– Jiezno gimnazijos šaulys 
Leonas Tamošiūnas, 3-iąją –
Stakliškių gimnazijos šaulys 
Rokas Andriulevičius.  

Svarsčio kėlimo rungtyje 
1-ąją vietą užėmė Pakuonio 
pagrindinės mokyklos šaulys 
Rytis Deimantavičius, 2-ąją 
– Balbieriškio pagrindinės 
mokyklos šaulys Oskaras Ta-
mulynas, 3-iąją – Jiezno gim-
nazijos šaulys Dainius Taraš-
kevičius. 

Rutulio stūmimo rungtyje 
1-ąją vietą užėmė Pakuonio 
pagrindinės mokyklos šaulys 
Rytis Deimantavičius, 2-ąją – 
Balbieriškio pagrindinės mo-
kyklos šaulys Lukas Beniulis, 
3-iąją – Stakliškių gimnazijos 
šaulys Juozas Budrikas.

Futbolą žaidė net 7 koman-
dos. Prizininkais tapo jau 11 
metų neįveikiama Jiezno gim-
nazijos komanda, antri buvo 
Balbieriškio futbolininkai, o 
treti – Stakliškių gimnazistai. 
Visos dalyvavusios koman-
dos buvo apdovanotos tortu, 
medaliais, diplomais, taurė-
mis. Teisėjavo vyr. teisėjas 
Rolandas Meškauskas, Dalius 
Juodsnukis, Žydrūnas Šako-
čius, Tomas Stanevičius.

Jaunoji šaulė  
Erika Kelmelytė 
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sKELBImAI

REKLAMA

Izraelio kariškiai trečiadienį pranešė, kad reaguodami 
į apšaudymą raketomis ir minosvaidžio sviediniais per 
praėjusios nakties antskrydžius smogė dar 25 palestiniečių 
islamistų judėjimo „Hamas“ kariniams takiniams“ Gazos 
Ruože. Jie taip pat paneigė palestiniečių pareiškimus apie 
ugnies nutraukimą.

  Didžiausia Rusijos skrydžių bendrovė „Aeroflot“ pranešė 
pirmąjį šių metų ketvirtį patyrusi 11,5 mlrd. rublių 
grynąjį nuostolį pagal tarptautinius finansinės apskaitos 
standartus - 2,2 karto didesnį nei prieš metus. pardavimų 
pajamos augo 8,5 proc. iki 111,9 mlrd. rublių, o neigiamas 
pelnas iki mokesčių sumenko 21 proc. iki 10,8 mlrd. rublių.

Vienas vyresnis nei 15 metų Lietuvos gyventojas pernai 
mažmeninėje prekyboje ir maitinimo įmonėse įsigijo 
1202 cigaretes - tai sudaro kiek daugiau nei 60 pakelių. 
per metus gyventojų legaliai įsigytų cigarečių kiekis 
sumenko 6,4 proc., pranešė Statistikos departamentas.

5 ha žemės ūkio paskirties sklypą 
Padrečių k., Prienų r. Tel. 8 683 
91121.

8,47 ha žemės ūkio paskirties 
žemę Gineikonių k., Stakliškių 
sen., Prienų r., Tel. 8 608 56398.

perka
Perka įvairų nekilnojamąjį turtą. 
Tel. 8 605 85038.

Namą Prienuose arba sodybą 
Prienų r. Siūlyti įvairius variantus, 
domina viskas. Tel. 8 673 88922.

Pirksiu sodybą, žemės sklypą, 
gražioje vietoje su Nemuno pa-
krante. Tel. 8 646 31823.

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

Mišką. Gali būti su bendratur-
čiais, neatidalintas iš bendros 
nuosavybės. Sutvarkau doku-
mentus, paveldėjimą. Tel. 8 644 
55355.

Perkame mišką didžiausiomis 
kainomis Lietuvoje. Atsiskaito-
me iš karto. Tel. 8 605 44445.

PERKAME
MIŠKĄ

Atliekame sanitarinius kirtimus
bei retinimus. Konsultuojame.

Tel. 8 680 81777

ir apvaliąją
medieną su žeme
arba išsikirsti.

Tel. 8 625 93 679

BRAngIAI PERKAME ĮVAIRIUS
ARKlIUS, JAUČIUS, 
TElYČIAS, KARVES.

SKELBIMAS ApIE SOCIALINIŲ 
BŪSTŲ pIRKIMĄ

Perkančioji organizacija – Biršto-
no savivaldybės administracija (kodas 
188750166), Jaunimo g. 2, 59206 Biršto-
nas, tel.: (8 319) 65 555, faks. (8 319) 65 
555, el. p. sekretore@birstonas.lt

Pirkimo būdas – skelbiamos derybos.
Pirkimas vykdomas vadovaujantis Že-

mės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamų-
jų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių 
į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašu, 
patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriau-
sybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu 
Nr. 1036. 

1. Skelbiamų derybų būdu perkami 2 
(du) vieno kambario butai, esantys Birš-
tono savivaldybėje.

2. Pirkimas skaidomas į dalis:
2.1. I pirkimo dalis. Pirkimo objektas 

– 1 butas.
2.1.1. Butui keliami šie reikalavimai:
2.1.1.1. naudingasis plotas ne didesnis 

kaip 40 kv. metrų;
2.1.1.2. susisiekimo atžvilgiu yra pato-

gioje vietoje;
2.1.1.3. butai gali būti perkami su inven-

torizuotais ir teisiškai įregistruotais butų 
priklausiniais (rūsiais ir pan.), jei tokie yra, 
o buto kadastro byla turi atitikti esamą buto 
patalpų padėtį. Jeigu rūsys nėra įregistruotas 
buto priklausiniu, tai jis neperkamas;

2.1.1.4. yra geros techninės būklės, tin-
kamas gyventi be papildomų išlaidų, turi 
atitikti teisės aktų nustatytus sanitarinius, 
techninius ir energinio naudingumo reika-
lavimus gyvenamosioms patalpoms. Jeigu 
butas pasiūlymo dienai yra naujos statybos 
ir iki galo neįrengtas, butas turi būti visiškai 
įrengtas iki pirkimo–pardavimo sutartyje 
numatytos datos;

2.1.1.5. turi turėti visus komunalinius pa-
togumus (vandentiekis, kanalizacija, šildy-
mas, karštas vanduo, elektra); 

2.1.1.6. turi būti įrengti vandens, elektros, 
dujų (jei jos yra) apskaitos prietaisai;

2.1.1.7. santechnikos ir kita bute esanti 
įranga turi būti tvarkinga ir veikianti.

2.2. II pirkimo dalis. Pirkimo objek-
tas – 1 butas.

2.2.1. Butui keliami šie reikalavimai:
2.2.1.1. naudingasis plotas ne didesnis 

kaip 40 kv. metrų;
2.2.1.2. susisiekimo atžvilgiu yra pato-

gioje vietoje;
2.2.1.3. butai gali būti perkami su inven-

torizuotais ir teisiškai įregistruotais butų 
priklausiniais (rūsiais ir pan.), jei tokie yra, 
o buto kadastro byla turi atitikti esamą buto 
patalpų padėtį. Jeigu rūsys nėra įregistruotas 
buto priklausiniu, tai jis neperkamas;

2.2.1.4. yra geros techninės būklės, tin-
kamas gyventi be papildomų išlaidų, turi 
atitikti teisės aktų nustatytus sanitarinius, 

techninius ir energinio naudingumo reika-
lavimus gyvenamosioms patalpoms. Jeigu 
butas pasiūlymo dienai yra naujos statybos 
ir iki galo neįrengtas, butas turi būti visiškai 
įrengtas iki pirkimo–pardavimo sutartyje 
numatytos datos;

2.2.1.5. turi turėti visus komunalinius pa-
togumus (vandentiekis, kanalizacija, šildy-
mas, karštas vanduo, elektra); 

2.2.1.6. turi būti įrengti vandens, elektros, 
dujų (jei jos yra) apskaitos prietaisai;

2.2.1.7. santechnikos ir kita bute esanti 
įranga turi būti tvarkinga ir veikianti.

3. Pasiūlymų vertinimo kriterijai – at-
sižvelgiant į derybų rezultatus ir remiantis 
vertinimo kriterijais, nustatytais pirkimo 
dokumentuose.

4. Pirkimo dokumentai skelbiami Birš-
tono savivaldybės interneto tinklalapyje 
www.birstonas.lt,  http://birstonas.lt/versli-
ninkams/informacija/ (gali būti išduodami 
Birštono savivaldybės administracijos Stra-
teginio planavimo ir investicijų skyriuje, 
Birštono savivaldybės administracija, Jau-
nimo g. 2, 59206 Birštonas, 338 kab., tel.: 
(8 319) 62 009, el. paštas jovita.tirviene@
birstonas.lt).  

5. Pasiūlymai parduoti butus ir jų do-
kumentai (buto nuosavybę patvirtinančio 
dokumento kopija, patvirtinta teisės aktų 
nustatyta tvarka, kadastro duomenų bylos 
kopija (buto kadastro byla turi atitikti esa-
mo buto išplanavimą), kopija, parduodamo 
nekilnojamo turto techniniai ir ekonomi-
niai duomenys, įgalinimus patvirtinantys 
dokumentai, suteikiantys teisę asmeniui 
derėtis dėl buto pardavimo (asmens doku-
mento kopija ar įgaliojimas), buto energi-
nio naudingumo sertifikato kopija, jei butas 
yra atnaujintame (modernizuotame) name, 
viešosios įstaigos Birštono būsto energijos 
taupymo agentūros pažymos apie savinin-
ko įvykdytus įsipareigojimus, susijusius su 
namo modernizavimu, kreditu ir palūkano-
mis, kopija, parengti lietuvių kalba, patei-
kiami (paštu, per kurjerį, įteikiama tiesio-
giai) Birštono savivaldybės administracijos 
Strateginio planavimo ir investicijų skyriui, 
338 kab., Jaunimo g. 2, Birštone, iki 2018 
m. birželio 12 d., 10.00 val. 

6. Pasiūlymo pateikimo terminas – iki 
2018 m. birželio 12 d., 10.00 val., darbo 
dienomis ir darbo valandomis.

7. Komisijos posėdis, kuriame bus at-
plėšiami vokai su pasiūlymais, vyks 2018 
m. birželio 12 d., 10.00 val., Birštono sa-
vivaldybės administracijoje, Jaunimo g. 
2, Birštone. 

8. Pasiūlymų pateikimas – pasiūlymus 
užklijuotuose vokuose kandidatas pateikia 
pats, per kurjerį arba atsiunčia paštu iki vo-
kų atplėšimo procedūros pradžios, t. y. iki 
2018 m. birželio 12 d., 10.00 val. Ant voko 
turi būti užrašyta: „Pasiūlymas Butų pirki-
mui skelbiamų derybų būdu. Neatplėšti iki 
20...... m. ..... d. ... val.“

Nekilnojamasis 
turtas

parduoda
2 KAMBARIŲ BUTUS
2 k. bt. Prienuose. Galima nuo-
ma. Tel. 8 685 80479.

2 k. bt. (49 kv. m, III a.) Stadiono 
g. 26, Prienuose. Sodybvietę 
(60 a namų valdos ir 4 ha ūkio 
paskirties žemės) Balbieriškio 
sen., Prienų r. Tel.: 8 640 24748, 
8 687 58108.

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
Namą (yra ūkinis pastatas, visos 
komunikacijos, šone sklypo teka 
upelis, 11 a žemės) J. Basanavi-
čiaus g., Prienuose. Tel. 8 673 
79605.

SODYBAS, SODUS
Tvarkingą sodybą (mūrinis 2 a. 
namas, centrinis šildymas, ūkinis 
pastatas, du garažai, 33 a žemės) 
Kolonijų k., Prienų r. Tel. 8 639 
93501.

Sodybą Mačiūnų k., Ašmintos 
sen., Prienų r. Taip pat parduoda 
presą „Welger“, šakes šienainio 
ritiniams vežti, vartytuvus, trak-
toriaus puspriekabę, vežimą. 
Šienainį ritiniais ir maistines 
bulves. Tel.: 8 600 19450, 8 687 
26149.

ŽEMĖS SKLYpUS
49 a namų valdos sklypą sodybai 
labai gražioje, saugioje ir atokioje 
vietoje. Ribojasi su pušynu. Prie 
Šilavoto. (8300 Eur). Tel. 8 698 
46705.

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Kauno žemė-
tvarkos ir geodezijos skyrius (K. Donelaičio g. 33-403, LT-
44240 Kaunas) 

Prašo atsiliepti mirusios Apolionijos Filipavičienės pavel-
dėtojus arba įgaliotus asmenis 2018 m birželio 13 d. 13.00 
val. Jūs kviečiami atvykti į Prienų r., Stakliškių sen., Vilkinin-
kų k. prie žemės sklypo (kad. Nr. 7907/0007:0049), suderinti 
sklypo ribas su gretimu žemės sklypu proj Nr. 811, kuriam 
nurodytu laiku bus atliekami kadastriniai matavimai.   

Pasiteirauti galite VĮ Valstybės žemės fondo Kauno že-
mėtvarkos ir geodezijos skyriuje K. Donelaičio g. 33-403, 
Kaunas arba tel. 8 675 01473. Jums neatvykus darbai bus 
tęsiami.

prienų rajono savivaldybės administracija 
perka vieno kambario butą prienų mieste

Prienų rajono savivaldybė administracija, vadovaudama-
si Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsi-
gijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvar-
kos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, 
esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba 
nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo 
patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. 
birželio 25 d. nutarimo Nr. 841 „Dėl Žemės, esamų pastatų 
ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių 
į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pri-
pažinimo netekusiu galios“, skelbiamų derybų būdu perka 
vieno kambario butą Prienų mieste. 

Specialūs reikalavimai: butas turi būti 1-ame aukšte. 
Pasiūlymų pateikimo terminas 2018 m. birželio 29 

d. 15 val.
Pasiūlymai vertinami atsižvelgiant į nustatytus verti-

nimo kriterijus ir derybų rezultatus.
Pirkimo dokumentus galite gauti atvykę į Prienų ra-

jono savivaldybės administraciją, Laisvės a. 12, Prienai  
(113  arba 107 kab.).

Norint pateikti pasiūlymą, reikia užpildyti paraišką, pa-
teikti kadastrinių matavimų bylos ir nuosavybę patvirtinan-
čių dokumentų kopijas, buto energetinio efektyvumo serti-
fikato kopiją.  Dokumentai pateikiami lietuvių kalba.

Paraiškas užklijuotuose vokuose  galima pateikti asme-
niškai arba atsiųsti paštu Prienų rajono savivaldybės admi-
nistracijai adresu Laisvės a. 12, Prienai iki vokų atplėšimo 
procedūros pradžios,  t. y. iki 2018 m. birželio 29 d. 15 val. 
Ant  voko turi būti užrašyta  „1 kambario butas“.

Informacija teikiama tel.: (8 319) 61165,  
(8 319) 61123.

Prienų rajono savivaldybės administracija
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Informuoju, kad 2018 m. birželio 9 d. nuo 10.00 val. 
Žibutės Cibulskienės įmonė atliks žemės sklypų, (kad. 
Nr. 6962/1:266 Belevičių k., kad. Nr. 6962/3:144 Veive-
rių k.) Veiverių sen., Prienų r. sav., kadastrinius matavi-
mus. Gretimo sklypo (kad. Nr. 6962/0001:19) savininkus 
Ritą Kurickienę, Algimantą Daukšą, gretimo sklypo 
(kad. Nr. 6962/0003:152) savininkę Agnę Karbauskai-
tę ar jų įgaliotus asmenis prašome atvykti į sklypo ribų 
ženklinimą. 

Neatvykus su planu bus galima susipažinti ar pareikš-
ti pretenzijas adresu: Laisvės al. 101A-305 kab., Kaunas, 
per 30 dienų nuo matavimo pradžios. Informacija tel. 8 
699 97461.

REKLAMA

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“).

Dujų balioną. Tel. 8 656 42963.

„Gaz-8“ (su dokumentais), trak-
torinę priekabą (dviašė, never-
čiama, mediniai bortai 4,8x2,4 
m, su dokumentais). Tel. 8 684 
38483.

pASLAUGOS

Prislėgė skolos, trūksta pinigų? 
Tiesiame Jums pagalbos ranką! 
Akimirksniu palengvinsime Jūsų 
naštą. Padengsime Jūsų skolas 
ir naujai paskolinsime nuo 100 
iki 10 000 Eur laikotarpiui iki 48 
mėn. Leiskite mums padengti 
Jūsų įsipareigojimus ir sumažinti 
mėnesines įmokas - pasinaudoki-
te savo šansu ramesniam rytojui! 
Tel. 8 601 50935.

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

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).

Stogų dengimas, karkasinių namų 
statyba, pamatų įrengimas, skar-
dinimo darbai, skardų lanksty-
mas, medinė lauko apdaila, pirtys 
ir kiti statybos darbai. Dirbame 
pagal verslo liudijimus. Tel. 8 
603 35880.

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

Mūriju, betonuoju, šiltinu stogus 
ir atlieku kitus statybos darbus. 
Tel. 8 607 14112.

Dažome medinius namusfasa-
dus ir stogus savo ir užsakovo 
medžiagomis. Patirtis. Kokybė. 
Tel. 8 636 94394.

Viena didžiausių įmonių Lietuvo-
je tiesiogiai perka karves, bulius, 
telyčias. Sveria el. svarstyklėmis. 
Moka 6 ir 21 proc. PVM. Atsi-
skaito iš karto. Tel. 8 635 07197 
(Ričardas Lukauskas). 

Brangiai visoje Lietuvoje super-
kame galvijus: karves, jaučius, 
telyčias. Atsiskaitome vietoje. 
Vežame į užsienį. Tel. 8 615 
28106.

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

ĮVAIRIOS pREKĖS

pARDUODA

MALKOS

Nuolat prekiaujame  
lapuočių malkomis. Skaldytos, 

kaladėmis arba rąsteliais.  
Malkos tvarkingai sukrautos.  

Skubus nemokamas pristatymas.  
Taip pat parduodame  
DURPIŲ BRIKETUS.  

Tel. 8 672 51171

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

Pigiai spygliuočių, lapuočių mal-
kas (skaldytas, kaladėmis). Taip 
pat medžio pjuvenas. Atvežimas 
nemokamas. Tel. 8 682 31133.

Lapuočių malkas trinkomis (ka-
ladėmis) su pristatymu. Tel. 8 
648 10464.

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

Skaldytas, trinkelėmis (kaladė-
lėmis) beržines, pušines malkas 
ir juodžemį. Atveža. Tel. 8 609 
14843.

Gauta nauja siunta naudotų 
įvairių baldų iš Vakarų: spintos, 
komodos, stalai, kėdės, lovos, 
minkšta dalis ir kt. Nuolaidos iki 
30 proc. Adresas: Siauroji g. 3A 
(prie „Topo centro“), Prienai. Tel. 
8 615 66385.

Savadarbį centrinio šildymo katilą 
su lankainiais („rinkėmis“). Siu-
vamą mašiną (kojinę). Naudotą 
traktoriaus T-25 galinę padangą. 
Dovanoja SP3 pusblokius. Tel. 8 
685 11266.

pERKA
Telyčią arba veršį nuo 6 mėn. iki 
3 m. tolimesniam auginimui. Tel. 
8 625 93679.

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

Vilniaus apskrities ūki-
ninkas nuolat perka 
arklius. Suteikia trans-
porto paslaugas.

Tel.: 8 656 39189, 8 616 14424.

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

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

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

Tel. 8 612 02125.

Gerai įmitusius, liesus 
ir traumuotus galvi-
jus (AB „Krekenavos 
agrofirma“ kaino-
mis). Taip pat arklius.

Sveriame elektroninėmis 
svarstyklėmis. Atsiskaitome 
iš karto. Tel. 8 616 43646. 

PERKAME
MIŠKĄ

Atliekame sanitarinius kirtimus
bei retinimus. Konsultuojame.

Tel. 8 680 81777

ir apvaliąją
medieną su žeme
arba išsikirsti.

Tel. 8 625 93 679

BRAngIAI PERKAME ĮVAIRIUS
ARKlIUS, JAUČIUS, 
TElYČIAS, KARVES.

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

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

Tel. 8 682 61641.

IŠNUOMOJA
Du garažus komercinei veiklai 
Prienuose. Tel. 8 686 97434.

IŠSINUOMOJA
Kambarį Prienuose. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 8 647 13934.

Ūkininkas išsinuomoja arba per-
ka žemės ūkio paskirties žemę 
Klebiškio, Šilavoto, Jiestrakio, 
Leskavos, Išlaužo kadastrinėse 
vietovėse. Tel. 8 618 57457.

Automobiliai ir 
jų dalys

pARDUODA
„Fiat Stilo“ (2002 m., 1,6 l, B, TA 
iki 2019 m. 07 mėn., pakeistas va-
riklio diržas ir tepalai, su defektu). 
Tel. 8 610 24809.

perka
Superkame visų markių automo-
bilius. Atsiskaitome iš karto. Pasii-
mame patys. Tel. 8 644 15555.

Perkame automobilius, pagamin-
tus nuo 1990 m. iki 2012 m., bet 
kokios būklės. Tel. 8 634 49324.

ŽEMĖS ŪKIS

pARDUODA
3,5 m. ponį (ūgis 83 cm, juodas, 
nusišėręs). Tel. 8 636 64609.

Trijų veršių karvę (apsiveršiavo 
gegužės mėn. 28 d., duoda 20-25 
l pieno). Tel. 8 683 81802.

Tinkamus sėti grikius ir grūdų 
mišinį. Tinkamus pašarams žie-
minius kviečius, žieminius kvie-
trugius, avižas, miežius ir rugius 
tinkamus kepti duonai. 1 m. 
eržiliuką. Tel. 8 650 10595.

Avižas. Gali atvežti. Tel:. 8 683 
38695, 8 683 38701.

Kviečius. Atveža. Tel. 8 677 
31879.

Kviečius, miežius ir maistines 
bulves. Tel. 8 676 18373.

Grūdus: belukštes ir paprastas 
avižas 5 Eur/50 kg, kviečius 6 
Eur/50 kg. Tel.: 8 650 48440, 8 
650 41295.

AB Birštono sanatorijos „Versmė“ 
akcininkams!

AB Birštono sanatorijos „Versmė“ visuotinio ak-
cininkų susirinkimo, įvykusio 2018 m. balandžio 25 
d., sprendimu akcininkams bus išmokami dividen-
dai. Akcijų savininkus prašome atvykti į AB Birš-
tono sanatoriją „Versmė“ adresu: B. Sruogos g. 9, 
Birštonas, administracinio korpuso buhalteriją kab. 
202 arba kab. 203 darbo dienomis, nuo 9.00 val. iki 
11.30 val. arba nuo 13.00 val. iki 16.00 val. Akcijų 
savininkams turėti asmens dokumentą ir žinoti ban-
ko atsiskaitomosios sąskaitos numerį.
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Armatūros ir metalo konstrukcijų 
apdirbimo cechas ieško suvi-
rintojų, armatūros lankstytojų, 
šaltkalvių, pagalbinių darbininkų. 
Darbas Kaune. Tel. 8 600 65000.

UAB „Marijampolės pieno kon-
servai“ Prienų padaliniui reikalin-
gas pienovežio vairuotojas. Tel. 8 
612 20869.

Autovežio vairuotojai. Tel. 8 663 
58007.

Vairuotojai, turintys pasą, nuvai-
ruoti lengvuosius automobilius į 
Ukrainą. Tel. 8 608 55933.

Užjaučia

Kapų tyla ir juoda 
žemelė amžinam 
poilsiui priglaudė 
mylimą Mamytę... 

Dalijamės skausmu ir 
nuoširdžius užuojautos 

žodžius skiriame
 Janinai Radzevičienei 

ir jos artimiesiems.

 UAB „Arborator“ 
kolektyvas

 

Mirtis galingesnė už 
artimųjų meilę ir 

rūpestį...

Užgesus mylimos 
Mamytės gyvybės 
žiburiui nuoširdžiai 

užjaučiame 
Antaną Soraką
 ir jo artimuosius. 

J. Basanavičiaus g. 19, 
4 laiptinės gyventojai

 

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

Pavojingų medžių pjovimas, 
genėjimas. Sklypų valymas. 

Tel. 8 683 99 233, 
www.greblysirbebras.com

DARBO 
SKELBIMAI

REIKALINGA
Vasaros darbas. Braškių, šilauogių 
skynimas. Tel.: 8 605 79693, 8 
676 00479.

Braškių skynėjai nuo birželio 
mėnesio. Vežiojame. Tel. pasi-
teirauti 8 616 54432.

Pardavėjos (-ai) lauko prekybai 
uogomis. Atlyginimas 900 Eur. 
Tel.: 8 676 00479, 8 605 79693.

Reikalingas statybininkas (beto-
navimo darbams). Galime apgy-
vendinti. Tel. 8 610 82808.

Ieškau mūrininko ir pagalbinio 
darbininko. Gali būti mokinys. 
Tel. 8 646 37352.

LAIDOJIMO PASLAUGOS
Tel. 8 638 77387. Dirbame visą parą

Katafalkas   Salių nuoma   Gėlės   Drabužiai   Kremavimas

Šiltnamių g. 8, 
Prienuose

REKLAMA

Remontuojame 
skalbykles, džiovy-
kles, el. virykles ir 
kt. Suteikiame ga-
rantiją, taikome

nuolaidas! Atvykstame į 
namus, dirbame ir savait-
galiais. Tel. 8 645 04370.

šaldytuvus, šaldiklius. 
Vytauto g. 7, Prienuose. 

Suteikia garantiją. 

Naujų ir senų automobilių kėbulų 
remontas: geometrijos atstaty-
mas, virinimas, paruošimas da-
žymui, dažymas ir smėliavimas. 
Tel. 8 687 26417.

UAB „KŽ gręžiniai“. Vandens 
gręžiniai, geoterminis šildymas. 
Sudaromi projektai, suderinami 
leidimai, vandens pasai ir visi 
susiję darbai. Tel.: 8 671 34094, 
8 644 57097.

Vežame žvyrą, smėlį, skaldą, at-
sijas ir kitus birius krovinius. Tel. 
8 690 66155.

Vežame žvyrą (sijotas, 0,4 frakci-
ja), smėlį, įvairų gruntą, skaldą. 
Teikiame transporto paslaugas 
savivarčiu sunkvežimiu. Tel. 8 
603 11424.

Atliekame įvairius žemės kasi-
mo, lyginimo darbus: kasame, 
valome tvenkinius, darome pyli-
mus, šlaitus, lyginame, tvarkome 
teritorijas. Konsultuojame. Turi-
me patirtį. Dirbame kokybiškai. 
Tel. 8 640 50090.

Mini ekskavatoriumi atliekame 
kasimo darbus (15 Eur/val.). Tel. 
8 640 33998.

Žemės kasimo darbai su mini 
ekskavatoriumiu 3,3 t. Tel. 8 645 
20612.

Pjaunu ir skaldau malkas. Pjaunu 
žolę trimeriu. Griaunu senus pas-
tatus ir dirbu kitus ūkio darbus. 
Tel. 8 677 22930.

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

Mobiliuoju juostiniu gateriu 
pjauname medieną iki 9 m ilgio, 
apipjauname lentas kliento kie-
me. Tel. 8 610 03983.

Gaminame betoną, kalkinį skie-
dinį, šulinio žiedus (nuo 0,7 
iki 3 m), įvairią gelžbetoninę 
produkciją. Vežame žvyrą, smėlį. 
Atliekame metalo tekinimo ir 
suvirinimo darbus. Tel. 8 687 
95399.

Liejame pamatus, betonuojame. 
Montuojame gipso kartoną, 
glaistome, dažome, kalame daily-
lentes, dedame visų tipų grindis, 
klojame plyteles, atliekame san-
technikos, elektros instaliacijos 
ir griovimo darbus. Prilydome 
stogų dangą. Lankstome skardas. 
Tel. 8 600 96399. 

Dedu grindis, kloju laminatą, 
montuoju langus, duris, gipso 
kartoną, tapetuoju, atlieku durų 
ir langų apdailą kalu dailylentes 
ir atlieku kitus smulkius remonto 
darbus. Tel. 8 601 48676.

Šlifuojame, dedame ir lakuoja-
me parketą, dengiame stogus, 
lankstome skardas, skardiname, 
šiltiname ir dažome namų fasa-
dus. Statome karkasinius namus. 
Kasame pamatus, mūrijame, 
tinkuojame, betonuojame, mon-
tuojame tvoras, atliekame langų 
apdailą, montuojame langus ir 
duris. Tel. 8 620 85350.

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

Gipso kartono, grindų bei durų 
montavimas. Terasų ir stogų 
montavimas. Tel. 8 648 57129.

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

Santechnikos darbai: vamzdynų 
keitimas, klozetų keitimas ir 
tvarkymas, maišytuvų keitimas 
ir kiti santechnikos darbai. Skylių 
gręžimas nerūdijančio plieno 
kriauklėse, metalinių vamzdžių 
sriegimas. Katilų prijungimas ir 
medžiagų komplektavimas. At-
vykstu bet kurią savaitės dieną ir 
vakarais (atvykstu ir dėl smulkių 
gedimų ir darbų) bei į rajonus. 
Parenku ir atvežu medžiagas. Tel.: 
8 684 55308, 8 619 54866.

Minkštų baldų remontas, per-
traukimas. Restauruojame 
minkštus baldus, fotelius, lo-
vas, kampus, kėdes. Tel. 8 679 
46966.

Kokybiškai taisau  
automatines 

SKALBIMO 
MAŠINAS  

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

UAB „ORDO“
Pramonės g. 9, Prienai

Tel. +370 650 24297

UAB „JUMANA” siūlo darbą:
Elektromonteriams
Reikalavimai:
> elektrotechninis išsilavinimas;
> vairuotojo pažymėjimas (B kategorija);
> kruopštumas, atsakingumas, gerų rezultatų siekimas.
Darbo vieta: Kaunas 
Atlyginimas: priklauso nuo rezultatų
Išsamesnė informacija telefonu +370 37 334487
CV siųsti el. paštu karjera@jumana.lt 

UAB „Novo projektai“ 

REIKALINGA 

Rūbų rūšiuotojos 
Sandėlio darbuotojas-krovikas

Strielčiuose, Prienų r.
Atlyginimas po bandomojo laikotarpio nuo 500 Eur. 

Savo CV siųsti el.paštu info@kns.lt 
Tel. 8 605 28687.
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sumirga“. 18.00 val. – Šventės ati-
darymas, apdovanojimai, meno 
kolektyvų programa. 19.00 val. 
– Kauno rajono kapelos „Smilga“ 
koncertas. 20.00 val. – Grupės 
„E. G. O.“ koncertas. 21.00 val. 
– Diskoteka.

Birželio 8–10 dienomis Prienų 
sporto arenoje – 44-asis Lietuvos 
stalo teniso veteranų čempio-
natas. Varžybų pradžia: birželio 
8 d. – 12 val., birželio 9 ir 10 d. 
– 10 val.

pARODOS pRIENŲ RAJONE

Prienų kultūros ir laisvalaikio 
centre eksponuojama fotografijų 
konkurso „Mano miesto bliuzas 
– Lietuvos valstybės atkūrimo 
100-mečiui“ darbų paroda. 

Birželio 5 d. 17 val. Prienų kultū-
ros ir laisvalaikio centre – Prienų 
meno mokyklos Fotografijos gru-
pės mokinių fotografijų parodos 
„Alpių refleksijos“ atidarymas. 
Paroda veiks iki birželio 29 d.

Išlaužo seniūnijos salėje ekspo-
nuojama Aurelijos Kleizienės 
tapybos darbų paroda.

Šilavoto laisvalaikio salėje eks-
ponuojama menininkės Vilijos 
Čiapaitės akvarelės darbų paroda 
„Prakalbintoji akvarelė“.

Naujosios Ūtos laisvalaikio salėje 
birželio mėn. eksponuojama 
mokinių meno darbų ir piešinių 
paroda „Mano pasaulis“.

Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio 
centre birželio mėn. eksponuo-
jama Onutės Masterkovienės 
karpinių paroda.

Jiezno kultūros ir laisvalaikio 
centre eksponuojama Antano 
Zenkevičiaus fotografijų paroda 
„Kaimo gyvenimo portretai“. 
Paroda veiks iki liepos 1 d.

Pakuonio laisvalaikio salėje gegu-
žės mėn. eksponuojama Vilniaus 
dailės akademijos Kauno fakul-
teto Tapybos katedros studentų 
darbų paroda. Paroda veiks iki 
birželio 15 d.

Prienų sporto arenoje eksponuo-
jama sporto žurnalisto, sporto 
fotografo Alfredo Pliadžio fotogra-
fijų paroda „Sporto akimirkos“.

Prienų Justino Marcinkevičiaus 
viešojoje bibliotekoje eksponuo-
jama paroda „Justinas Marcin-
kevičius ir Lietuvos valstybingu-
mas“. Parodą parengė Lietuvos 
Respublikos Seimo kanceliarijos 
Informacijos ir komunikacijos 
departamento Parlamentarizmo 
istorinės atminties skyrius.

ARTIMIAUSI RENGINIAI 
BIRŠTONE

Birželio 02 d. 18:00 val. Šefo Da-
riaus Dabrovolskio degustacinė 

Kviečia

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

Kviečia į renginius
ARTIMIAUSI RENGINIAI 
pRIENŲ RAJONE

Birželio 3 d. 12.30 val. Užuguosčio 
bažnyčioje – koncertas, skirtas 
Tėvo dienai.

Birželio 5 d. 11 val. Balbieriškio 
kultūros ir laisvalaikio centro 
prieigose – Prienų r. bendrojo ug-
dymo mokyklų mokinių poezijos 
šventė „Po klevu“.

Birželio 5 d. 16 val. Prienų Justino 
Marcinkevičiaus viešojoje biblio-
tekoje – Birutės Jonelienės knygos 
„Laisvės aušra“ pristatymas, skir-
tas Lietuvos Sąjūdžio 30-mečiui. 
Dalyvaus knygos autorė, Pasaulio 
lietuvių kultūros, mokslo ir švie-
timo centro leidybos direktorius 
Valdas Kubilius, poetas Robertas 
Keturakis, literatūrologė Inga 
Stepukonienė, Nepriklausomybės 
akto signataras Jonas Prapies-
tis, knygos rėmėjai. Koncertuos 
Prienų krašto muziejaus vokalinis 
ansamblis „Marginys“.

Birželio 5 d. 17 val. Prienų kultū-
ros ir laisvalaikio centre – Prienų 
meno mokyklos Fotografijos gru-
pės mokinių fotografijų parodos 
„Alpių refleksijos“ atidarymas.

Birželio 5–7 dienomis Prienų 
kultūros ir laisvalaikio centre 
– tarptautinis jaunųjų pianistų 
ir ansamblių konkursas „Musica 
Pianoforte 2018“. Konkurso ati-
darymas – birželio 5 d. 9.30 val. 
Konkurso dalyvių pasirodymai 
– birželio 5–7 dienomis nuo 9.30 
val. iki 19.30 val. Konkurso rezulta-
tų paskelbimas ir apdovanojimai 
– birželio 5–7 d. 20 val.

Birželio 6 d. 10 val. Šilavoto lais-
valaikio salėje – renginys vaikams 
„Margaspalvė vaikystė“. Prienų r. 
sav. visuomenės sveikatos biuro 
paskaita, edukacinės veiklos, 
žaidimai ir pramogos.

Birželio 8 d. 16 val. Vinco My-
kolaičio-Putino gimtojoje sody-
boje-muziejuje (Pilotiškių g. 12, 
Pilotiškių k., Naujosios Ūtos sen.) 
– 125-ųjų V. Mykolaičio-Putino 
gimimo metinių minėjimas ir V. 
Mykolaičio-Putino literatūros 
premijos įteikimo šventė.

Birželio 8 d. 18 val. Ašmintos 
parke – Ašmintos seniūnijos va-
saros šventė „Kai tėviškės laukai 

REKLAMA

vakarienė. Vytautas Mineral SPA 

Birželio 03 d. 09:00 val. Kruizas 
laivu į Birštoną. Birštono turizmo 
informacijos centras 

Birželio 03 d. 12:00 val. Suba-
lansuotas sekmadienis Birštone! 
Royal Spa Residence 

Birželio 07 d.„Po žvaigždėtu vasa-
ros dangum. Literatūriniai vakarai 
Birštone 2018 m.“ Birštono viešoji 
biblioteka 

BIRŠTONO KURORTO ŠVENTĖ 
„ŽALIASIS BIRŠTONAS OŠIA!“

BIRŽELIO 7 D., KETVIRTADIENIS

19.00 val. Vakaras Neprik-
lausomybės akto signatarui, tau-
tos patriarchui Jonui Basanavičiui 
atminti. Dalyvaus: aktoriai R. 
Bagdzevičius, J. Viliūnaitė, V. 
Rumšas. Projekto „Po žvaigždėtu 
vasaros dangum. Literatūriniai va-
karai Birštone 2018 m.“ renginys. 
(Kurhauze, B. Sruogos g. 2)

BIRŽELIO 8 D., pENKTADIENIS

14.00-22.00 val. „Kakės Makės“ 
batutų parkas (pievoje prie „Vy-
tautas mineral SPA“)

15.00–17.00 val. Krepšinio turny-
ras ,,Draugiškas kamuolys“ (Mies-
to stadione, B. Sruogos g. 18)

17.00–17.30 val. Kyokushin karatė 
mokyklos „Tetsujin“ parodomoji 
programa (Miesto stadione, B. 
Sruogos g. 18)

17.00 val. Parodos „Lietuvos spau-
dos fotografija 2018“ atidarymas. 
Kultūros centre (Jaunimo g. 4)

18.45 val. Šventinė miesto gy-
ventojų ir svečių eisena su Kauno 
pučiamųjų instrumentų orkestru 
„Ąžuolynas“ (nuo sanatorijos 
„Versmė“ fontano)

19.00 val. Kurorto šventės „Žalia-
sis Birštonas ošia!“ atidarymas. 
Europos Tarybos apdovanojimo 
„Garbės ženklas“ įteikimo cere-
monija. Vyrų vokalinės grupės 
„Quorum“ koncertas. (Savivaldy-
bės aikštėje, Jaunimo g. 2)

20.00 val. Oro balionų skrydžiai 
virš Birštono 

21.30 val. Muzikinis vakaras Sa-
vivaldybės aikštėje: Ramūnas 
Difartas su grupe, grupė „The 
Roop“ (Jaunimo g. 2)

22.00 val. Kino festivalio „Si-
dabrinės gervės“ atidarymas ir 
filmų demonstravimas (Miesto 
stadione, B. Sruogos g. 18)

24.00 val. Naktinis orientacinis 
(nuo Birštono Turizmo Informaci-
jos Centro, B. Sruogos g. 4).

BIRŽELIO 9 D., ŠEŠTADIENIS

8.10 val. Mankšta gamtoje su 
kineziterapeutu (Kneipo sode)

9.00–9.30 val. Rytinė mankšta 
su treneriu (Miesto stadione, B. 
Sruogos g. 18)

10.00 val. Muzikinis kurorto žadi-
nimas kurorto gatvėmis

10.00 val. Linksmoji šokama kar-
diotreniruotė Zumba Fitness (prie 
Kultūros centro, Jaunimo g. 4)

10.00 val. Lietuvos amatų, tau-
todailės dirbinių, šventinė mugė 
(Kęstučio g.)

10.00 val. ir 11.00 val. Aromate-
rapija-muzikos terapija (,,Tulpės“ 
sanatorijos gydykloje, Birutės 
g. 35)

10.00–15.00 val. Šventinis vaikų 
futbolo turnyras ,,Birštono taurė 
2018“ (Miesto stadione)

10.00–19.00 val. Lietuvos van-
dens motociklų čempionato Birš-
tono taurės etapas (Nemune prie 
Vasaros estrados) 

11.00–13.00 val. 3 x 3 Šeimų krep-
šinio turnyras (Miesto stadione, B. 
Sruogos g. 18) 

11.00-22.00 val. „Kakės Makės“ 
batutų parkas (pievoje prie „Vy-
tautas mineral SPA“)

11.00–15.00 val. Policijos šven-
tė visuomenei (Jaunimo g. 3): 
ekspozicijų pristatymas ir de-
monstravimas; daiktų (mobiliųjų 
telefonų, dviračių, fotoaparatų 
ir kt.) žymėjimo akcija; kinologų 
pasirodymas.

11.30 – 22.00 val. Jaunimo erdvė 
(Centriniame parke, prie riedučių 
ir riedlenčių aikštelės) 

12.00 val. Kurorto pasveikini-
mas su KTU pučiamųjų grupe 
„The BrassBees“ (Savivaldybės 
aikštėje)

12.00–15.00 val. Aitvarų ir vėja-
gaudžių tūbų dirbtuvės „Gaudy-
kim vėją“ (krantinėje prie „Tulpės“ 
sanatorijos)

12.00–15.00 val. Edukacinė pro-
grama „Pinkim juostas Lietuvos 
šimtmečiui. Veiks tautodailininkės 
R. Žiūkienės austų juostų paroda 
„Tautinės juostos taku“ (Birštono 
muziejuje, Vytauto g. 9)

12.00–16.00 val. Pramogos vai-
kams (prie Birštono viešosios 
bibliotekos, S. Dariaus ir S. Girėno 
g. 12): virtualios realybės akinių 
dirbtuvės; Editos Lei knygos „Mi-
glų slėnio pasakos“ pristatymas, 
kūrybinės fėjų bei kvepalų dirbtu-
vės; prancūzų instituto Lietuvoje 

paroda JACQUES PRÉVERT (Žakas 
Preveras) „Koliažai“; Birštono 
meno mokyklos kūrybinės dirb-
tuvės vaikams, tautinės juostos 
spalvinimo dirbtuvės ir tautinio 
kostiumo nuotraukų sienelė; Birš-
tono meno mokyklos auklėtinių 
pasirodymai.

12.00–14.00 val. „DIP DAP“ ir 
„Čiulba ulba“ balansinių dviratukų 
lenktynės (prie Birštono viešosios 
bibliotekos, S. Dariaus ir S. Girėno 
g. 12)

13.00–14.00 val.  Linijinių šokių 
programa (Šokio centras „Šokis 
LT“) (J. Basanavičiaus aikštėje) 

13.00 val. Lietuvos Respublikos 
vidaus reikalų ministerijos Repre-
zentacinio pučiamųjų orkestro pa-
rodomoji programa (prie Kultūros 
centro, Jaunimo g. 4)

14.00 val. Birštono savivaldybės 
merės inicijuoto birštoniečių 
vaikų ir gimnazistų piešinių ir 
esė konkurso „Aš ir Birštonas“ 
laureatų apdovanojimai, vaikų 
meniniai pasirodymai su „Links-
muoju lagaminu“ (Savivaldybės 
aikštėje, Jaunimo g. 2)

15.00 val. Diskusijų festivalio 
„Būtent“ diskusija tema ,,Ar birš-
toniečiai kuria Europą?“ (skve-
relyje prie B. Sruogos paminklo, 
B. Sruogos g. 1A, jei blogas oras 
– Kurhauze, B. Sruogos g. 2)

15.30 val. Grupės „Vairas“ kon-
certas (Savivaldybės aikštėje)

17.00 val. XVII tarptautinio fes-
tivalio „Operetė Kauno pilyje 
2018“ koncertas skirtas Lietuvos 
atkūrimo 100-mečiui „Lietuviškų 
miuziklų vakaras“. Dalyvauja: 
Kauno muzikinio teatro solistai, 
baleto artistai, instrumentinis 
ansamblis (Kultūros centre, Jau-
nimo g. 4. Įėjimas su kvietimais, 
kuriuos nuo birželio 4 d. galima 
pasiimti Kultūros centro kasoje. 
Teirautis tel. 8 319 65546)

17.30–19.00 val. T&M Akademi-
jos parodomasis teniso mačas 
(Teniso kortuose, Kęstučio g. 
14) 

19.30 val. Vandens motociklų 
dalyvių paradas (Nemune prie 
Vasaros estrados)

19.30 val. Oro balionų skrydžiai 
(nuo Nemuno krantinės, prie 
Vasaros estrados)

20.00 val.  Šventinė fiesta (Va-
saros estradoje prie Nemuno): 
Šiaulių bigbendas ir vokalistas 
Daumants Kalninš (Latvija);  Gru-
pė „Studija“;  Mantas Jankavičius 
su grupe

20.30 – 23.00 val. „Tylioji“ dis-
koteka (Centriniame parke, prie 
riedučių ir riedlenčių aikštelės)

21.00 val. Aktoriaus Rolando Kaz-

lo programa pagal poeto Vlado 
Šimkaus eiles pavadinimu „Pu-
siaukelė“. (Birštono kurhauze, B. 
Sruogos g. 2. Renginys mokamas, 
bilieto kaina 10, 15 Eur)

23.00 – 02.00 val. Naktinis krep-
šinis (Centriniame parke, prie 
riedučių ir riedlenčių aikštelės) 

24.00 val. Šventinis fejerverkas

BIRŽELIO 10 D., SEKMADIENIS

9.30 val. Merės šventiniai pusry-
čiai su bendruomene. (Savivaldy-
bės aikštėje, Jaunimo g. 2)

9.00–9.30 val. Rytinė mankšta 
su treneriu (Miesto stadione, B. 
Sruogos g. 18)

10.00–15.00 val. T&M Akade-
mijos teniso vienetų turnyras 
,,Audenis“ taurei laimėti (Teniso 
kortuose, Kęstučio g. 14)

10.30 val. Mankšta su kinezite-
rapeutu (,,Tulpės“ sanatorijos 
baseine, Birutės g. 35)

11.00-18.00 val. „Kakės Makės“ 
batutų parkas (Vasaros estradoje 
prie Nemuno)

11.00–17.00 val. Petankės dve-
jetų turnyras Birštono taurei 
laimėti (Petankės aikštyne, Vy-
tauto parke) 

11.30–15.00 val. Lietuvos van-
dens motociklų slalomo čempi-
onatas (Nemune prie Vasaros 
estrados)

Lietuvos šimtmečio dainų 
šventė „Vardan tos“ 

2018 m. birželio 30 – liepos 6 d.

Birželio 30 d. Dainų diena Dainų 
slėnyje Kaune.

Liepos 1 d. Renginys „Šimtas Lie-
tuvos veidų – sujunkime Lietuvą“ 
Rotušės aikštėje. Dainų šventės 
atidarymo koncertas Vingio par-
ke, Vilniuje.

Liepos 2 d. 14 val. Vaikų tradicinių 
amatų miestelis prie Valdovų 
rūmų, (Katedros a. 4, Vilnius); 

Liepos 2 d. 16 val. Liaudies meno 
paroda Švč. Mergelės Marijos 
Ramintojos bažnyčioje (Savičiaus 
g. 13, Vilnius).

Liepos 3 d. 10–22 val. Folkloro 
diena „Didžių žmonių žemė“ 
Bernardinų sode, pilių teritorijoje, 
Katedros aikštėje, Vilniuje.

Liepos 3 d. 18 val. Kanklių kon-
certas „Skambėkite, kanklės“ Šv. 
Jonų bažnyčioje, (Šv. Jono g. 12).
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06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Istorijos detektyvai 
07:00 Dokumentinė apybraiža 
„Mes nugalėjom” 07:30 Šventa-
dienio mintys 08:00 Gimtoji žemė 
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-
kaite 09:00 Brolių Grimų pasakos 
10:00 lietuvos tūkstantmečio vai-
kai 11:00 premjera. Kačių aBC 
1 11:45 pasaulio dokumentika. 
premjera. Delfinų dinastija 12:40 
pasaulio dokumentika. Nepažinti 
Indokinijos kampeliai 13:35 pu-
aro 15:15 laisvės vėliavnešiai 
15:45 Žinios. Orai 16:00 Auksinis 
protas 17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 lietuvos persitvarkymo Są-
jūdžiui – 30. premjera. Dokumen-
tinė apybraiža „Deganti vasara. 
1988-ieji” 19:00 Savaitė 20:30 
panorama 20:52 Sportas 21:00 
Iškilmingas koncertas Sąjūdžio 
30-mečiui. 22:30 Marija Antuane-
tė 00:30 pasaulio dokumentika. 
Delfinų dinastija 01:15 pasaulio 
dokumentika. Nepažinti Indokini-
jos kampeliai 02:10 Klausimėlis 
02:30 Savaitė 03:55 Muzikinė 
pramoginė programa „Du balsai 
– viena širdis”  

 
06:25 Dienos programa 06:30 pe-
liukas Stiuartas litlis (5) 06:55 po-
nas Bynas (26) 07:20 “Nickelode-
on” valanda. Žuviukai burbuliukai 
(20) 07:45 Kiaulė, Ožka, Bananas 
ir Svirplys (7) 08:10 Kempiniukas 
plačiakelnis (8) 08:35 tomo ir Dže-
rio šou (7) 09:00 Saugokis meški-
nų (18) 09:15 Saugokis meškinų 
(19) 09:25 Saugokis meškinų (20) 
09:40 KINO pUSRYČIaI Ilgai 
ir laimingai 2. Naujieji Snieguo-
lės nuotykiai 11:10 pReMJeRa 
Kria-kria-keriai 12:50 Viktoras ir 
krokodilų namo paslaptis 14:40 
Vėl septyniolikos 16:40 Ne vie-
nas kelyje 17:20 putinas ir ma-
fija 18:30 Žinios 19:25 Sportas 
19:28 Orai 19:30 Teleloto 20:35 
tamsoje. Savaitės finalas 22:00 
Kaip atsikratyti boso? 00:05 pa-
skutinis egzorcizmas 01:40 Ne-
baigti reikaliukai 

 
05:25 Virtuvė 06:15 Televitrina 
06:30 Aladinas 07:00 ančiukų 
istorijos 07:30 Vėžliukai nindzės 
08:00 Aladinas 08:30 Mamyčių 
klubas 09:00 Ilgo plauko istorija 
09:30 penkių žvaigždučių būs-
tas 10:00 pasaulis pagal moteris 
10:30 Svajonių sodai 11:30 pla-
neta 51 13:15 Dėl mūsų likimo ir 
žvaigždės kaltos 15:50 Havajai 5.0 
16:45 Ekstrasensai tiria 18:30 tV3 
žinios 19:22 tV3 Sportas 19:27 
tV3 Orai 19:30 lietuvos Sąjūdžiui 
30 21:00 parkeris 23:20 Nubusti 
Meksikoje  

 
06:30 Galiūnų Čempionų lygos 
rungtynės Suomijoje. II dalis 07:30 
Sveikatos kodas 08:30 Tauro ra-
gas 09:00 Galiūnų Čempionų ly-

gos rungtynės Rumunijoje 10:00 
pavariau (12) 10:30 Blogas šuo! 
(4) 11:30 BBC dokumentika. Kal-
nai. pasaulis virš debesų (2) 12:40 
Vandenyno paslaptys su Džefu 
Korvinu (95) 13:10 ekstrasensų 
mūšis (1) 16:00 Reali mistika (27) 
17:00 numatomos lKl čempiona-
to rungtynės 19:30 Daktaras Rich-
teris (17) 20:40 Daktaras Richteris 
(18) 21:45 Juodasis sąrašas (5) 
22:45 Išbandymų diena (8) 23:45 
ekstrasensų mūšis (1) 02:10 Va-
nity Fair. Visiškai slaptai (1) 03:00 
Kas žudikas? (31)  

 
05:20 „pasaulio turgūs. Mumba-
jus“ 05:50 „pasaulio turgūs. atė-
nai“ 07:00 programa 07:04 TV 
parduotuvė 07:20 „Neprijaukinti. 
Jukonas“ 07:55 Grilio skanėstai 
08:00 „Geriausios nardymo vie-
tos“ 08:30 „Kaimo akademija“ 
09:00 „Šiandien kimba“ 10:00 „Ant 
bangos“ 11:00 „Ekovizija“ 11:10 
„Kapitonas Gordejevas“ (5/1; 
5/2) 13:25 Grilio skanėstai 13:30 
„laiptai į dangų“ (15; 16) 16:00 Ži-
nios 16:18 Orai 16:20 „Krepšinio 
pasaulyje su V. Mačiuliu“ 17:00 
„Gyvenimo sparnai“ 17:30 „Ne-
prijaukinti. afrika“ 18:00 Žinios 
18:27 Orai 18:30 „Neprijaukinti. 
Norvegija“ 19:00 Grilio skanėstai 
19:05 „Ant bangos“ 20:00 Žinios 
20:27 Orai 20:30 „Ant bangos“ 
21:30 „24/7“ 22:30 Žinios 22:57 
Orai 23:00 „Vienišas vilkas“ (23; 
24) 01:00 „Svarbiausia - įstaty-
mas“ (7; 8) 02:50 „24/7“ 03:30 
„laiptai į dangų“ (11; 12)  

 
06:10 Televitrina 06:30 Ledo ke-
lias 07:30 Bjauriausi darbai pa-
saulyje 08:30 Iš peties 09:30 Vie-
nam gale kablys 10:00 praeities 
žvalgas 10:30 planetos talentai 
11:00 Skilusios kaukolės ranča 
12:00 Jokių kliūčių! 13:00 Daly-
kai, kuriuos verta išmėginti 14:00 
Bjauriausi darbai pasaulyje 15:00 
Ledo kelias 16:00 Iš peties 17:00 
Sandėlių karai 17:30 Sandėlių 
karai 18:00 Skorpionas 19:00 
Amerikos dievaitis 21:00 Žinios 
21:50 Sportas 21:58 Orai 22:00 
X Faktorius 00:55 Kobra 11 01:50 
Daktaras Hausas 02:40 Moderni 
šeima 03:05 Moderni šeima 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 lRt OpUS ORe. Umi-
ko 07:05 Mokslo sriuba 07:30 Kul-
tūrų kryžkelė. Vilniaus albumas 
07:45 Kultūrų kryžkelė. trembita 
08:00 Kultūrų kryžkelė. Menora 
08:15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus 
sąsiuvinis 08:30 Krikščionio žo-
dis) 08:45 Kelias 09:00 Euroma-
xx 09:30 premjera. Menai 10:00 
aRtS21 10:30 pradėk nuo savęs 
11:00 Septynios Kauno dienos 
11:30 Durys atsidaro 12:00 Kul-
tmisijos 12:45 ARTi 13:00 linija, 
spalva, forma 13:30 Stop juosta 
14:00 Legendos 14:45 Šventa-
dienio mintys 15:15 Vienuolynų 
kelias Lietuvoje 15:45 Muzikos 
talentų lyga 2018 17:15 Lietu-
vos persitvarkymo Sąjūdžiui – 30 
18:30 Kiotas. Romantiška pažin-
tis su nacionalinėmis vertybėmis 
19:15 premjera. penki draugai 3 
20:50 lietuvos persitvarkymo Są-
jūdžiui – 30. Dokumentinė apybrai-
ža „Mes nugalėjom” 21:15 Žalieji 
muškietininkai 22:35 „antis” trakų 
pilyje. atsisveikinimo koncertas. 
00:20 Svajonių laukas 

 05:00 Seserys 06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas 06:05 Labas 
rytas, lietuva 06:30 Žinios 09:05 
Senis 10:05 premjera. Štutgarto 
kriminalinė policija 5 10:50 Komi-
saras Reksas 11:40 Klausimėlis 
12:00 Iškilmingas Sąjūdžio 30-
mečio minėjimas. 13:30 tV žaidi-
mas „Kas ir kodėl?” 13:58 Loterija 
„Keno loto” 14:00 Žinios 14:15 
laba diena, lietuva 16:30 prem-
jera. Seserys 17:30 Žinios. Spor-
tas. Orai 18:00 Klausimėlis 18:30 
Klauskite daktaro 19:30 Gimę tą 
pačią dieną 20:25 Loterija „Keno 
loto” 20:30 panorama 21:05 Dė-
mesio centre 21:20 Sportas 21:29 
loterija „Jėga” 21:30 lRt forumas 
22:20 Dokumentinė istorinė laida 
„lietuvos kolumbai” 23:15 prem-
jera. aukštuomenės daktaras 4 
00:00 pasaulio teisuoliai 00:45 
Klausimėlis 01:00 lRt radijo ži-
nios 01:05 Gimę tą pačią dieną 
02:00 lRt radijo žinios 02:05 
Klauskite daktaro 03:00 LRT ra-
dijo žinios 03:05 Beatos virtuvė 
04:00 lRt radijo žinios 04:05 
pasaulio dokumentika. Žirafa. 
Susipažinkime iš arčiau 

 
06:10 Dienos programa 06:15 
Mano gyvenimo šviesa (116) 
06:40 Mano gyvenimo šviesa 
(117) 07:05 Mano gyvenimo 
šviesa (118) 07:30 Neramūs ir 
triukšmingi (2) 07:55 Volkeris, 
teksaso reindžeris (127) 08:55 
Rytas su LNK 10:55 ponas By-
nas (1) 11:25 Geriau vėliau ne-
gu niekada (1) 12:25 Nuo... Iki... 
13:25 Gyvenimo daina (2) 14:25 
Dvi širdys (833) 14:55 Dvi širdys 
(834) 16:00 Dvi širdys (835) 16:30 
labas vakaras, lietuva 17:35 Gy-
venimiškos istorijos 18:30 Žinios 
19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30 
KK2 20:00 Juodosios našlės (1) 
21:00 Tamsoje 21:30 Žinios 22:24 
Sportas 22:28 Orai 22:30 VAKA-
RO SeaNSaS Zodiakas 01:35 
Kaip atsikratyti boso?

Atsiprašome, 
TV3 šios dienos programos 

nepateikė

 
06:15 Viena už visus (107) 06:50 
Viena už visus (108) 07:25 pro-
kurorų patikrinimas (453) 08:35 
44-as skyrius (76) 09:35 Tokia 
tarnyba (48) 10:30 Gelbėtojai - 
112 (102) 11:00 Gelbėtojai - 112 
(103) 11:35 akloji zona (17) 12:35 
Stoties policija (7) 13:40 prokuro-
rų patikrinimas (454) 14:50 44-as 
skyrius (77) 15:55 Tokia tarnyba 

(49) 16:50 Kobra 11 (1) 17:55 
Gelbėtojai - 112 (104) 18:30 nu-
matomos lKl čempionato rung-
tynės 21:00 300. Imperijos gimi-
mas 23:00 Žuvis - Frankenšteinas 
00:40 Išbandymų diena (8) 01:25 
Juodasis sąrašas (5)  

 
05:05 „pasaulis iš viršaus“ 05:35 
„Baltoji vergė“ (1) 06:20 programa 
06:24 tV parduotuvė 06:40 „TV 
europa pristato. Vyrų šešėlyje. 
Rašytoja Gabrielė petkevičaitė-
Bitė“ 07:10 „Neprijaukinti. afrika“ 
07:40 „Neprijaukinti. Norvegija“ 
08:10 „24/7“ 09:10 „Rojus“ (55) 
10:15 „Žmogus be praeities“ (10) 
11:20 „Merdoko paslaptys“ (4/5) 
12:25 „Miškinis“ (4/29) 13:35 TV 
parduotuvė 13:50 „Bitininkas “ 
(2/32) 15:00 „Delta“ (1/9) 16:00 
Reporteris 16:30 Lietuva tiesiogiai 
16:57 Orai 17:00 „Moterų dakta-
ras“ (2/2) 18:00 Reporteris 18:57 
Orai 19:00 „Iššūkis“ (1/5) 20:00 
Reporteris 20:30 Lietuva tiesio-
giai 20:57 Orai 21:00 „Ant bangos“ 
22:00 Reporteris 22:57 Orai 23:00 
„Miškinis“ (4/29) 00:00 „Bitininkas 
“ (2/32) 01:00 „Delta“ (1/9) 02:00 
„Merdoko paslaptys“ (4/4) 02:45 
„Žmogus be praeities“ (1) 03:35 
„Vienišas vilkas“ (7) 04:20 „Mer-
doko paslaptys“ (4/4)  

 
06:35 Televitrina 06:55 Kobra 11 
07:55 CSI Majamis 08:55 Nuo 
amato iki verslo 09:25 CSI kri-
minalistai 10:25 Moderni šeima 
10:55 Moderni šeima 11:20 Kobra 
11 12:25 Vedęs ir turi vaikų 12:55 
Vedęs ir turi vaikų 13:30 Iš peties 
14:30 Televitrina 15:00 Juokin-
giausi amerikos namų vaizdeliai 
15:25 CSI Majamis 16:25 CSI 
kriminalistai 17:25 Kobra 11 18:25 
Vedęs ir turi vaikų 18:55 Vedęs ir 
turi vaikų 19:25 Rezidentai 19:55 
Rezidentai 20:30 Filologyno ber-
niukai 21:00 Žinios 21:28 Orai 
21:30 Baradač’ius 22:00 Farai 
23:00 Molės Hartlei egzorcizmas 
00:30 Kobra 11 01:25 Daktaras 
Hausas 02:15 Imperija 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Džiazo muzikos va-
karas. XX tarptautinis džiazo 
festivalis „Birštonas 2018” 07:00 
auklė Mun 07:10 tobotai 2 07:35 
Mažasis atradėjas 07:50 Stop 
juosta 08:20 atspindžiai. pavel-
do kolekcija 08:50 Nuo gamyklos 
konvejerio 2 09:15 labas rytas, 
Lietuva 12:00 DW naujienos rusų 
kalba. 12:15 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2018. antano an-
drijausko monografijų „estetikos 
ir meno filosofijos idėjų istorija. 
Rytai-Vakarai” serija. 13:00 penki 
draugai 3 14:30 Dainuojanti vasa-
ra 15:30 auklė Mun 15:40 Tobotai 
2 16:05 Nuo gamyklos konvejerio 
2 16:30 laba diena, lietuva 18:00 
Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė. 
HD 18:30 Kelias į namus 19:00 
aRtS21 19:30 ten, kur namai 
3 21:15 premjera. Nemcovas 
22:25 Lemtinga pagunda 00:10 
DW naujienos rusų kalba. 00:25 
Dabar pasaulyje 00:55 Džiazo 
muzikos vakaras. XX tarptautinis 
džiazo festivalis „Birštonas 2018” 
01:35 Žalieji muškietininkai 03:00 
ARTi 03:15 linija, spalva, forma 
03:45 Stop juosta 04:15 Nes 
man tai rūpi

 05:00 Seserys 06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas 06:05 Labas 
rytas, lietuva 06:30 Žinios 09:05 
Senis 10:05 premjera. Štutgarto 
kriminalinė policija 5 10:50 Ko-
misaras Reksas 11:40 Beatos 
virtuvė 12:40 tV žaidimas „Kas 
ir kodėl?” 13:05 Klauskite daktaro 
13:58 loterija „Keno loto” 14:00 
Žinios 14:15 laba diena, lietuva 
16:30 premjera. Seserys 17:30 
Žinios. Sportas. Orai 18:00 Klau-
simėlis 18:30 Klauskite daktaro 
19:30 Emigrantai 20:25 Loterija 
„Keno loto” 20:30 panorama 
21:05 Dėmesio centre 21:20 
Sportas 21:29 loterija „Jėga” 
21:30 pasaulio teisuoliai 22:15 Is-
torijos detektyvai 23:05 premjera. 
aukštuomenės daktaras 4 23:50 
Karinės paslaptys. Ved. aleksan-
dras Matonis 00:35 Klausimėlis 
01:00 lRt radijo žinios 01:05 Do-
kumentinė istorinė laida „lietuvos 
kolumbai” 02:00 lRt radijo žinios 
02:05 Klauskite daktaro 03:00 
lRt radijo žinios 03:05 Istorijos 
detektyvai 04:00 lRt radijo žinios 
04:05 Emigrantai  

 
06:10 Dienos programa 06:15 
Mano gyvenimo šviesa (119) 
06:40 Mano gyvenimo šviesa 
(120) 07:05 Mano gyvenimo 
šviesa (121) 07:30 Neramūs ir 
triukšmingi (3) 07:55 Volkeris, 
teksaso reindžeris (128) 08:55 
Rytas su LNK 10:55 KK2 11:25 
policijos akademija (1) 12:25 Gy-
venimiškos istorijos 13:25 Gyve-
nimo daina (3) 14:25 Dvi širdys 
(836) 14:55 Dvi širdys (837) 15:25 
Dvi širdys (838) 15:55 Dvi širdys 
(839) 16:30 labas vakaras, lie-
tuva 17:35 Gyvenimiškos istorijos 
18:30 Žinios 19:25 Sportas 19:28 
Orai 19:30 KK2 20:00 Juodosios 
našlės (2) 21:00 Tamsoje 21:30 
Žinios 22:24 Sportas 22:28 Orai 
22:30 VaKaRO SeaNSaS Ban-
ditai 00:55 Judantis objektas (3) 
01:45 Zodiakas 

Atsiprašome, 
TV3 šios dienos programos 

nepateikė

 
06:15 Viena už visus (109) 06:50 
Viena už visus (110) 07:25 pro-
kurorų patikrinimas (454) 08:35 
44-as skyrius (77) 09:35 Tokia 
tarnyba (49) 10:30 Gelbėtojai - 112 
(104) 11:00 ekstrasensų mūšis 

(5) 13:35 prokurorų patikrinimas 
(455) 14:50 44-as skyrius (78) 
15:55 tokia tarnyba (50) 16:50 
Kobra 11 (2) 17:55 Gelbėtojai - 
112 (105) 18:30 numatomos LKL 
čempionato rungtynės 21:00 Ab-
soliuti valdžia 23:25 300. Imperijos 
gimimas 01:15 Gyvi numirėliai (14) 
02:00 Blogas šuo! (3)  

 
05:05 „pasaulis iš viršaus“ 05:35 
„Baltoji vergė“ (2) 06:20 progra-
ma 06:24 tV parduotuvė 06:40 
„Vantos lapas“ 07:10 „Ant bangos“ 
08:10 10 min iki tobulybės su Juri-
jumi 08:25 „Skinsiu raudoną rožę“ 
09:10 „Rojus“ (56) 10:15 „Žmogus 
be praeities“ (11) 11:20 „Merdoko 
paslaptys“ (4/6) 12:25 „Miškinis“ 
(4/30) 13:35 tV parduotuvė 13:50 
„Gluchariovas“ (1/1) 15:00 „Delta“ 
(1/10) 16:00 Reporteris 16:30 Lie-
tuva tiesiogiai 16:57 Orai 17:00 
„Moterų daktaras“ (2/3) 18:00 
Reporteris 18:52 Orai 18:55 Ru-
brika „Išmanus kaimas“.” 19:00 
„Iššūkis“ (1/6) 20:00 Reporteris 
20:30 Lietuva tiesiogiai 20:57 
Orai 21:00 „Ant bangos“ 22:00 
Reporteris 22:52 Orai 22:55 Ru-
brika „Išmanus kaimas“.” 23:00 
„Miškinis“ (4/30) 00:00 „Glucha-
riovas“ (1/1) 01:00 „Delta“ (1/10) 
02:00 „Merdoko paslaptys“ (4/5) 
02:45 „Žmogus be praeities“ (2) 
03:35 „Vienišas vilkas“ (8) 04:20 
„Merdoko paslaptys“ (4/5)  

 
06:35 Televitrina 06:55 Kobra 11 
07:55 CSI Majamis 08:55 San-
dėlių karai 09:25 CSI kriminalistai 
10:25 Moderni šeima 10:55 Mo-
derni šeima 11:20 Kobra 11 12:25 
Vedęs ir turi vaikų 12:55 Vedęs ir 
turi vaikų 13:25 Rezidentai 14:00 
Rezidentai 14:30 Televitrina 15:00 
Juokingiausi amerikos namų vaiz-
deliai 15:25 CSI Majamis 16:25 
CSI kriminalistai 17:25 Kobra 11 
18:25 Vedęs ir turi vaikų 19:00 
Baltijos taurės futbolo rungtynės. 
Lietuva - Latvija 21:00 Žinios 
21:28 Orai 21:30 pavojingasis 
Bankokas 23:35 pėdsakai 00:50 
Kobra 11 01:50 Daktaras Hausas 
02:35 Imperija 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Džiazo muzikos va-
karas. XX tarptautinis džiazo 
festivalis „Birštonas 2018” 06:45 
auklė Mun 07:00 tobotai 2 07:25 
Dokumentinė apybraiža „Mes nu-
galėjom” 07:50 Kelias į namus 
08:20 Septynios Kauno dienos 
08:50 Nuo gamyklos konvejerio 2 
09:15 labas rytas, lietuva 12:00 
DW naujienos rusų kalba. 12:15 
lRt studija Vilniaus knygų mugė-
je 2018 13:05 prokurorai 13:50 
Maistas ir aistros 14:20 Nemcovas 
15:30 auklė Mun 15:40 Tobotai 
2 16:05 Nuo gamyklos konveje-
rio 2 16:30 laba diena, lietuva 
18:00 Misija 18:30 atspindžiai 
19:00 laisvės vėliavnešiai 19:30 
ten, kur namai 3 20:25 Žmonės, 
kurie sukūrė lietuvą 21:15 prem-
jera. Viduramžių europa 22:10 
antradienio detektyvas. Jaunasis 
Montalbanas 2 23:55 DW nau-
jienos rusų kalba. 00:10 Dabar 
pasaulyje 00:40 Džiazo muzikos 
vakaras. XX tarptautinis džiazo 
festivalis „Birštonas 2018” 01:30 
Lemtinga pagunda 03:10 Misija. 
Vilnija 03:35 Kelias į namus 04:05 
Klauskite daktaro 

06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Beatos virtuvė 07:00 
premjera. pašėlę Blinkio Bilo 
nuotykiai 07:20 premjera. alvinas 
ir patrakėliai burundukai 2 07:30 
premjera. Detektyvė Miretė 07:45 
premjera. Stebuklingoji Boružėlė 
08:10 Karinės paslaptys 09:00 
labas rytas, lietuva 09:30 Žinios 
11:45 pasaulio dokumentika. 
premjera. Žirafa. Susipažinkime 
iš arčiau 12:40 pasaulio dokumen-
tika. premjera. Didžiosios gyvūnų 
migracijos 13:35 puaro 15:15 
Dokumentinė apybraiža „Mes nu-
galėjom” 15:45 Žinios. Orai 16:00 
Sveikinimų koncertas 17:30 Ži-
nios. Sportas. Orai 18:00 teisė 
žinoti 18:30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba 19:30 Stilius 20:25 Lote-
rijos „Keno loto” ir „Jėga” 20:30 
panorama 20:52 Sportas 21:00 
Muzikinė pramoginė programa 
„Du balsai – viena širdis” 23:10 
Laimingasis Gilmoras 00:40 Gy-
venk ir leisk mirti 02:40 pasaulio 
dokumentika. Didžiosios gyvūnų 
migracijos 03:30 Dviračio žinios 
04:00 Auksinis protas  

 
06:30 peliukas Stiuartas litlis (4) 
06:55 ponas Bynas (25) 07:20 
“Nickelodeon” valanda. Žuviu-
kai burbuliukai (19) 07:45 Kiau-
lė, Ožka, Bananas ir Svirplys (6) 
08:10 Kempiniukas plačiakelnis 
(7) 08:35 tomo ir Džerio šou (6) 
09:00 Saugokis meškinų (16) 
09:15 Saugokis meškinų (17) 
09:30 Drakonų kova. Super (16) 
10:00 KINO pUSRYČIaI Vėžliuko 
Semio nuotykiai 11:45 Keturkojis 
Kupidonas 13:40 Jokio supratimo 
15:35 Vyrai juodais drabužiais 
17:30 pReMJeRa Geriau vėliau 
negu niekada (1) 18:30 Žinios 
19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30 
SUpeRKINaS Šrekas trečiasis 
21:15 Nebaigti reikaliukai 23:05 
Zombių žemė 00:40 pagreitis

 
06:15 Televitrina 06:30 Aladinas 
07:00 ančiukų istorijos 07:30 
Vėžliukai nindzės 08:00 Aladinas 
08:30 Kobra 11 09:30 Ilgo plau-
ko istorija 10:00 Virtuvės istorijos 
10:30 Skaniai ir paprastai 11:00 
Svajonių ūkis 11:30 aristokatės 
13:10 Sugalvok norą 14:55 Au-
dros karys 16:45 Ekstrasensai 
tiria 18:30 tV3 žinios 19:17 tV3 
Sportas 19:22 tV3 Orai 19:25 Eu-
rojackpot 19:30 Mes nusipirkom 
zoologijos sodą 22:00 Iksmenai 
01:10 Iksmenai 03:00 Lemtingas 
posūkis 5 04:35 Kvantikas

 
06:15 Viena už visus (102) 06:45 
Viena už visus (103) 07:15 Viena 
už visus (104) 07:45 Viena už vi-
sus (105) 08:15 Viena už visus 
(106) 08:45 Sveikatos aBC te-
levitrina 09:00 Autopilotas 09:30 
apie žūklę 10:00 pavariau (11) 

10:30 Blogas šuo! (3) 11:30 BBC 
dokumentika. Kalnai. pasaulis 
virš debesų (1) 12:40 Vandeny-
no paslaptys su Džefu Korvinu 
(94) 13:10 Džekas Hana kviečia į 
gamtą (13) 13:40 Vanity Fair. Visiš-
kai slaptai (1) 14:45 Kas žudikas? 
(31) 16:00 Detektyvų istorijos (1) 
17:00 numatomos lKl čempio-
nato rungtynės 19:30 Muzikinė 
kaukė 22:05 MaNO HeROJUS 
Durys priešais 00:00 aŠtRUS 
KINaS Žuvis - Frankenšteinas 
01:30 Gyvi numirėliai (12) 02:15 
Gyvi numirėliai (13) 03:00 Muzi-
kinė kaukė  

 
06:00 „pasaulio turgūs. Ypatin-
gas maistas“ 06:30 „pasaulio 
turgūs. Nuotykiai turguje“ 07:00 
programa 07:04 TV parduotu-
vė 07:20 „Neprijaukinti. aliaska“ 
07:50 Grilio skanėstai 07:55 „TV 
europa pristato. Vyrų šešėlyje. 
Magdalena avietėnaitė“ 08:30 
10 min iki tobulybės su Jurijumi 
08:45 „Skinsiu raudoną rožę“ 
09:30 „Vantos lapas“ 10:00 „Ant 
bangos“ 11:00 „Vera. pelkė“ (7/4) 
13:00 „Baltoji vergė“ (9; 10) 15:00 
„Geriausios nardymo vietos“ 16:00 
Žinios 16:18 Orai 16:20 „pavojin-
giausios kelionės. Kirgizija“ 16:55 
Grilio skanėstai 17:00 „pražūtin-
gi smaragdai“ (60) 18:00 Žinios 
18:27 Orai 18:30 „Geriausios 
nardymo vietos“ 19:00 patriotai 
20:00 Žinios 20:20 Orai 20:25 
„Svarbiausia - įstatymas“ (7; 8) 
22:30 Žinios 22:57 Orai 23:00 „Ve-
ra. pelkė“ (7/4) 01:00 „pražūtingi 
smaragdai“ (41; 42) 02:40 „Baltoji 
vergė“ (9; 10) 04:10 „Geriausios 
nardymo vietos“ 04:30 „Vera. 
pelkė“ (7/4)

 
06:10 Televitrina 06:30 Ledo 
kelias 07:30 Bjauriausi darbai 
pasaulyje 08:30 Sandėlių karai 
09:00 Vienam gale kablys 09:30 
Statybų gidas 10:00 Nuo amato 
iki verslo 10:30 lietuvos mokyklų 
žaidynės 11:00 Skilusios kaukolės 
ranča 12:00 Jokių kliūčių! 13:00 
Dalykai, kuriuos verta išmėginti 
14:00 Bjauriausi darbai pasaulyje 
15:00 Ledo kelias 16:00 Iš pe-
ties 17:00 Sandėlių karai 17:30 
Sandėlių karai 18:00 Skorpionas 
19:00 Amerikos dievaitis 21:00 
Žinios 21:50 Sportas 21:58 Orai 
22:00 terminatorius 2: paskutinio 
teismo diena 01:05 Terminatorius 
2: paskutinio teismo diena 03:30 
Jokių kliūčių!

 
 06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Duokim garo! 07:35 
Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė 
08:05 Misija. Vilnija 08:30 Maistas 
ir aistros 09:00 pažvelk į profesiją 
kitaip 09:30 Mokslo sriuba 10:00 
Vaikų ir moksleivių televizijos kon-
kursas „Dainų dainelė 2018” 11:30 
ludwig van Beethoven. Opera 
„Fidelijus” 13:25 Klauskite dakta-
ro 14:15 Stilius. Gyvenimo būdo 
žurnalas 15:10 atžalos 16:00 Eu-
romaxx 16:35 Istorijos perimetrai 
17:30 atspindžiai 18:00 prisikėli-
mo ekspresas – šimtmečio veidai 
18:45 Akistatos 19:40 Akistatos 
20:30 Stambiu planu 21:15 Kino 
žvaigždžių alėja. Svajonių laukas 
23:00 lRt OpUS ORe. Umiko 
00:00 Dabar pasaulyje 00:30 
Europos kinas 02:00 prokurorai 
02:50 po lietuvių kalbos ir kultū-
ros skėčiu. 

�1.00 val.

„300. Imperijos gimimas”

 

�1.00 val.

„Absoliuti valdžia“

 

�1.00 val.

„parkeris“

 

1�.�� val.

„Vyrai juodais drabužiais“

 



1�
ŠEŠTADIENIs, �018 m. BIRŽELIO � D., www.NAUjAsIsgELUpIs.LT
TV pROgRAmA

Ketvirtadienis, birželio � d. Penktadienis, birželio 8 d.

05:00 Seserys 06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas 06:05 Labas 
rytas, lietuva 06:30 Žinios 09:05 
Senis 10:05 premjera. Štutgarto 
kriminalinė policija 5 10:50 Ko-
misaras Reksas 11:40 Gyveni-
mas 12:40 tV žaidimas „Kas ir 
kodėl?” 13:05 Klauskite daktaro 
13:58 loterija „Keno loto” 14:00 
Žinios 14:15 laba diena, lietuva 
16:30 premjera. Seserys 17:30 
Žinios. Sportas. Orai 18:00 Klau-
simėlis 18:30 Klauskite daktaro 
19:30 Specialus tyrimas 20:25 
loterija „Keno loto” 20:30 pa-
norama 21:05 Dėmesio centre 
21:20 Sportas 21:29 loterija „Jė-
ga” 21:30 pokalbių laida „Svarbios 
detalės” 22:30 Dasleriai. amžini 
varžovai 00:00 Dokumentinė apy-
braiža „Deganti vasara. 1988-ieji” 
01:00 lRt radijo žinios 01:05 Spe-
cialus tyrimas 02:00 lRt radijo ži-
nios 02:05 Klauskite daktaro 03:00 
lRt radijo žinios 03:05 Dokumen-
tinė apybraiža „Mes nugalėjom” 
03:30 laisvės vėliavnešiai 04:00 
lRt radijo žinios 04:05 Naciona-
linė paieškų tarnyba  

 
06:10 Dienos programa 06:15 Ma-
no gyvenimo šviesa (125) 06:40 
Mano gyvenimo šviesa (126) 
07:05 Mano gyvenimo šviesa 
(127) 07:30 Neramūs ir triukš-
mingi (5) 07:55 Volkeris, teksaso 
reindžeris (130) 08:55 Rytas su 
LNK 10:55 KK2 11:25 policijos 
akademija (3) 12:25 Gyvenimiš-
kos istorijos 13:25 Gyvenimo dai-
na (5) 14:25 Dvi širdys (844) 14:55 
Dvi širdys (845) 15:25 Dvi širdys 
(846) 15:55 Dvi širdys (847) 16:30 
labas vakaras, lietuva 17:35 Gy-
venimiškos istorijos 18:30 Žinios 
19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30 
KK2 20:00 Juodosios našlės (4) 
21:00 Tamsoje 21:30 Žinios 22:24 
Sportas 22:28 Orai 22:30 VAKA-
RO SeaNSaS Žmogus šešėlis 
00:25 Judantis objektas (5) 01:20 
Išganymas 02:55 alchemija. VDU 
karta 03:25 RetROSpeKtYVa 

Atsiprašome, 
TV3 šios dienos programos 

nepateikė

 
06:15 Viena už visus (113) 06:50 
Viena už visus (114) 07:25 pro-
kurorų patikrinimas (456) 08:35 
44-as skyrius (79) 09:35 Tokia 
tarnyba (51) 10:30 Gelbėtojai 
- 112 (106) 11:00 ekstrasensų 
mūšis (7) 13:35 prokurorų pati-

krinimas (457) 14:50 44-as sky-
rius (80) 15:55 tokia tarnyba (52) 
16:50 Kobra 11 (4) 17:55 Gelbė-
tojai - 112 (107) 18:30 numato-
mos lKl čempionato rungtynės 
21:00 Nusikaltėlių medžiotojas 
22:50 Kursas į katastrofą 00:35 
Gyvi numirėliai (16) 01:45 Rapa 
Nujo paslaptys   

 
05:05 pasaulis iš viršaus 05:35 
„Baltoji vergė“ (4) 06:20 progra-
ma 06:24 tV parduotuvė 06:40 
„Gyvenimo sparnai“ 07:10 „Ant 
bangos“ 08:10 „Gyvenimo būdas“ 
09:10 „Rojus“ (58) 10:15 „Žmogus 
be praeities“ (13) 11:20 „Merdoko 
paslaptys“ (4/8) 12:25 „Miškinis“ 
(4/32) 13:35 tV parduotuvė 13:50 
„Gluchariovas“ (1/3) 15:00 „Delta“ 
(1/12) 16:00 Reporteris 16:30 Lie-
tuva tiesiogiai 16:57 Orai 17:00 
„Moterų daktaras“ (2/5) 18:00 Re-
porteris 18:52 Orai 18:55 Rubrika 
„Verslo genas“.” 19:00 „Iššūkis“ 
(1/8) 20:00 Reporteris 20:30 Lie-
tuva tiesiogiai 20:57 Orai 21:00 
„Ant bangos“ 22:00 Reporteris 
22:52 Orai 22:55 Rubrika „Verslo 
genas“.” 23:00 „Miškinis“ (4/32) 
00:00 „Gluchariovas“ (1/3) 01:00 
„Delta“ (1/12) 02:00 „Merdoko 
paslaptys“ (4/7) 02:45 „Žmogus 
be praeities“ (4) 03:35 „Vienišas 
vilkas“ (10) 04:20 „Merdoko pa-
slaptys“ (4/7) 

 
06:30 Televitrina 06:50 Kobra 11 
08:55 Vienam gale kablys 09:25 
CSI kriminalistai 10:25 paskutinis 
iš vyrų 10:55 paskutinis iš vyrų 
11:20 Kobra 11 12:25 Vedęs ir 
turi vaikų 12:55 Vedęs ir turi vai-
kų 13:25 Rezidentai 14:00 Re-
zidentai 14:30 Televitrina 15:00 
Juokingiausi amerikos namų vaiz-
deliai 15:25 CSI Majamis 16:25 
CSI kriminalistai 17:25 Kobra 11 
18:25 Vedęs ir turi vaikų 18:55 Ve-
dęs ir turi vaikų 19:25 Rezidentai 
19:55 Rezidentai 20:30 Filology-
no berniukai 21:00 Žinios 21:28 
Orai 21:30 Ringo karalius 23:40 
pėdsakai 00:50 Ringo karalius 
02:40 Imperija 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Džiazo muzikos va-
karas. XX tarptautinis džiazo 
festivalis „Birštonas 2018” 07:00 
auklė Mun 07:10 tobotai 2 07:35 
ARTi 07:50 linija, spalva, for-
ma 08:20 lietuva mūsų lūpose 
08:50 Nuo gamyklos konvejerio 2 
09:15 labas rytas, lietuva 12:00 
DW naujienos rusų kalba. 12:15 
lRt studija Vilniaus knygų mugė-
je 2018 13:05 Klauskite daktaro 
13:55 anapus čia ir dabar 14:45 
Didžiosios Visatos paslaptys su 
Morganu Frimanu 3 15:40 Tobo-
tai 2 16:05 Nuo gamyklos konve-
jerio 2 16:30 laba diena, lietuva 
18:00 tarptautinė šiuolaikinio 
meno mugė „artVilnius’18” 19:00 
lietuva mūsų lūpose 19:30 ten, 
kur namai 3 20:30 anapus čia ir 
dabar 21:15 Mano tėviškė 21:30 
Žurnalas „Kelias į FIFa World 
Cup 2018” 22:00 Sangailės va-
sara 23:30 Mokslo sriuba 23:45 
DW naujienos rusų kalba. 00:00 
Dabar pasaulyje 00:30 Džiazo 
muzikos vakaras. XX tarptautinis 
džiazo festivalis „Birštonas 2018” 
01:40 elito kinas. Moterų dalia 
03:30 Kultūrų kryžkelė. trembita 
03:45 Septynios Kauno dienos 
04:10 Legendos

05:00 Seserys 06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas 06:05 Labas 
rytas, lietuva 06:30 Žinios 09:05 
Senis 10:05 premjera. Štutgarto 
kriminalinė policija 5 10:50 Komi-
saras Reksas 11:40 Stilius 12:40 
tV žaidimas „Kas ir kodėl?” 13:05 
Klauskite daktaro 13:58 Loterija 
„Keno loto” 14:00 Žinios 14:15 
laba diena, lietuva 16:30 prem-
jera. Seserys 17:30 Žinios. Spor-
tas. Orai 18:00 Klausimėlis 18:30 
Klauskite daktaro 19:30 Beatos 
virtuvė 20:25 loterija „Keno loto” 
20:30 panorama 20:52 Sportas 
20:59 loterija „Jėga” 21:00 Duo-
kim garo! 22:35 Gamtos inspek-
toriai 23:00 Fantastiškas penkta-
dienis. Žmogus su auksiniu pisto-
letu 01:00 lRt radijo žinios 01:05 
pokalbių laida „Svarbios detalės” 
02:00 lRt radijo žinios 02:05 
Klauskite daktaro 03:00 LRT ra-
dijo žinios 03:05 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite 03:35 teisė žinoti. 
Ved. Rita Miliūtė 04:00 LRT radijo 
žinios 04:05 Stilius 

 
06:10 Dienos programa 06:15 Ma-
no gyvenimo šviesa (128) 06:40 
Mano gyvenimo šviesa (129) 
07:05 Mano gyvenimo šviesa 
(130) 07:30 Neramūs ir triukšmin-
gi (6) 07:55 Volkeris, teksaso rein-
džeris (131) 08:55 Rytas su LNK 
10:55 KK2 11:25 policijos akade-
mija (4) 12:25 Gyvenimiškos is-
torijos 13:25 Gyvenimo daina (6) 
14:25 Dvi širdys (848) 14:55 Dvi 
širdys (849) 15:25 Dvi širdys (850) 
15:55 Dvi širdys (851) 16:30 La-
bas vakaras, lietuva 17:35 Nuo... 
Iki... 18:30 Žinios 19:25 Sportas 
19:28 Orai 19:30 KK2 penktadie-
nis 21:00 SaVaItĖS HItaS ties 
riba į rytojų 23:15 Judantis taikinys 
01:00 Žmogus šešėlis

Atsiprašome, 
TV3 šios dienos programos 

nepateikė

 
06:15 Viena už visus (115) 06:50 
Viena už visus (116) 07:25 proku-
rorų patikrinimas (457) 08:35 44-
as skyrius (80) 09:35 Tokia tarnyba 
(52) 10:30 Kobra 11 (4) 11:30 Eks-
trasensų mūšis (8) 13:35 prokuro-
rų patikrinimas (458) 14:50 44-as 
skyrius (81) 15:55 Tokia tarnyba 
(53) 16:50 Kobra 11 (5) 17:55 
akloji zona (18) 18:55 Stoties po-
licija (8) 20:00 Info diena 21:00 Ti-
kras teisingumas 2. Vienas šūvis 

- viena gyvybė 22:50 Nusikaltėlių 
medžiotojas 00:35 Įkaitai (1) 01:25 
tikras teisingumas 2. Vienas šūvis 
- viena gyvybė  

 
5:05 pasaulis iš viršaus 05:35 
„Geriausios nardymo vietos“ 
06:00 „pasaulio turgūs. Barse-
lona“ 06:20 programa 06:24 TV 
parduotuvė 06:30 „Nuostabūs 
pojūčiai“ 06:40 „4 kampai“ 07:10 
„Ant bangos“ 08:10 „Ekovizija“ 
08:20 „Krepšinio pasaulyje su V. 
Mačiuliu“ 09:10 „Rojus“ (59) 10:15 
„Žmogus be praeities“ (14) 11:20 
„Merdoko paslaptys“ (4/9) 12:25 
„Miškinis“ (4/33) 13:35 TV parduo-
tuvė 13:50 „Gluchariovas“ (1/4) 
15:00 „Delta“ (1/13) 16:00 Repor-
teris 16:27 Orai 16:30 Gyvenimo 
būdas 17:00 „Moterų daktaras“ 
(2/6) 18:00 Reporteris 18:52 Orai 
18:55 Rubrika „Renovacija. Su-
žinok daugiau“.” 19:00 „Iššūkis“ 
(1/9) 20:00 Reporteris 20:27 Orai 
20:30 Gyvenimo būdas 21:00 „Ant 
bangos“ 22:00 Reporteris 22:27 
Orai 22:30 „Miškinis“ (4/33) 23:30 
„Gluchariovas“ (1/4) 00:30 „Delta“ 
(1/13) 01:30 „Neprijaukinti. afrika“ 
02:00 „Merdoko paslaptys“ (4/8) 
02:45 „Žmogus be praeities“ (5) 
03:35 „Vienišas vilkas“ (11) 04:20 
„Merdoko paslaptys“ (4/8) 

 
06:30 Televitrina 06:50 Kobra 11 
07:50 CSI Majamis 08:55 praei-
ties žvalgas 09:25 CSI kriminalis-
tai 10:25 paskutinis iš vyrų 10:55 
paskutinis iš vyrų 11:20 Kobra 11 
12:25 Vedęs ir turi vaikų 12:55 Ve-
dęs ir turi vaikų 13:25 Rezidentai 
14:00 Rezidentai 14:30 Televitri-
na 15:00 Juokingiausi amerikos 
namų vaizdeliai 15:25 CSI Maja-
mis 16:25 CSI kriminalistai 17:25 
Kobra 11 18:25 Vedęs ir turi vaikų 
18:55 Vedęs ir turi vaikų 19:30 
Verslo receptai 20:00 Farai 21:00 
Žinios 21:58 Orai 22:00 A ko-
manda 00:15 A komanda 02:40 
Jokių kliūčių! 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Džiazo muzikos va-
karas. XX tarptautinis džiazo 
festivalis „Birštonas 2018” 07:15 
auklė Mun 07:25 tobotai 2 07:50 
Vienuolynų kelias lietuvoje 08:20 
pažvelk į profesiją kitaip 08:50 
Nuo gamyklos konvejerio 2 09:15 
labas rytas, lietuva 12:00 DW 
naujienos rusų kalba. 12:15 LRT 
studija Vilniaus knygų mugėje 
2018 13:05 Istorijos detektyvai 
13:50 Stambiu planu 14:40 Nes 
man tai rūpi 15:30 auklė Mun 
15:40 tobotai 2 16:05 Nuo ga-
myklos konvejerio 2 16:30 Laba 
diena, lietuva 18:00 Žmonės, 
kurie sukūrė lietuvą. Marcelė Ku-
biliūtė 18:50 pasaulio vyrų rankinio 
čempionato atrankos rungtynės. 
lietuva – Islandija. tiesioginė 
transliacija iš Vilniaus 20:30 Kultū-
ros teismas 21:15 europos kinas. 
premjera. Šeši balai pagal Richte-
rį 22:45 Muzika paliesiaus dvare. 
„Beethoven. Das trio” 23:45 DW 
naujienos rusų kalba. 00:00 Dabar 
pasaulyje 00:30 Džiazo muzikos 
vakaras. XX tarptautinis džiazo 
festivalis „Birštonas 2018” 01:10 
Sangailės vasara. Vaidybinis fil-
mas 02:40 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2018 03:25 Kul-
tūros teismas 04:10 Kultmisijos 
04:55 Euromaxx

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

Trečiadienis, birželio � d.

05:00 Seserys 06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas 06:05 Labas 
rytas, lietuva 06:30 Žinios 09:05 
Senis 10:05 premjera. Štutgarto 
kriminalinė policija 5 10:50 Komi-
saras Reksas 11:40 Emigrantai 
12:40 tV žaidimas „Kas ir kodėl?” 
13:05 Klauskite daktaro 13:58 
loterija „Keno loto” 14:00 Žinios 
14:15 laba diena, lietuva 16:30 
premjera. Seserys 17:30 Žinios. 
Sportas. Orai 18:00 Klausimėlis 
18:30 Klauskite daktaro 19:30 
Gyvenimas. Gyvenimo būdo žur-
nalas. 20:25 loterija „Keno loto” 
20:30 panorama 21:05 Dėme-
sio centre 21:20 Sportas 21:29 
loterija „Jėga” 21:30 premjera. 
putino kerštas 23:15 premjera. 
aukštuomenės daktaras 4 00:00 
Istorijos detektyvai 00:45 Klau-
simėlis 01:00 lRt radijo žinios 
01:05 pasaulio teisuoliai 02:00 
lRt radijo žinios 02:05 Klauskite 
daktaro 03:00 lRt radijo žinios 
03:05 pokalbių laida „Svarbios 
detalės” 04:00 lRt radijo žinios 
04:05 Gyvenimas  

 
06:10 Dienos programa 06:15 
Mano gyvenimo šviesa (122) 
06:40 Mano gyvenimo šviesa 
(123) 07:05 Mano gyvenimo 
šviesa (124) 07:30 Neramūs ir 
triukšmingi (4) 07:55 Volkeris, 
teksaso reindžeris (129) 08:55 
Rytas su LNK 10:55 KK2 11:25 
policijos akademija (2) 12:25 Gy-
venimiškos istorijos 13:25 Gyve-
nimo daina (4) 14:25 Dvi širdys 
(840) 14:55 Dvi širdys (841) 15:25 
Dvi širdys (842) 15:55 Dvi širdys 
(843) 16:30 labas vakaras, lie-
tuva 17:35 Gyvenimiškos istorijos 
18:30 Žinios 19:25 Sportas 19:28 
Orai 19:30 KK2 20:00 Juodosios 
našlės (3) 21:00 Tamsoje 21:30 
Žinios 22:24 Sportas 22:28 Orai 
22:30 VaKaRO SeaNSaS Išga-
nymas 00:20 Judantis objektas (4) 
01:15 Banditai 

Atsiprašome, 
TV3 šios dienos programos 

nepateikė

 
06:15 Viena už visus (111) 06:50 
Viena už visus (112) 07:25 pro-
kurorų patikrinimas (455) 08:35 
44-as skyrius (78) 09:35 Tokia 
tarnyba (50) 10:30 Gelbėtojai - 112 
(105) 11:00 ekstrasensų mūšis 

(6) 13:35 prokurorų patikrinimas 
(456) 14:50 44-as skyrius (79) 
15:55 tokia tarnyba (51) 16:50 
Kobra 11 (3) 17:55 Gelbėtojai - 112 
(106) 18:30 numatomos lKl čem-
pionato rungtynės 21:00 Kursas į 
katastrofą 22:50 absoliuti valdžia 
01:05 Gyvi numirėliai (15) 01:50 
Blogas šuo! (4)  

 
05:05 „pasaulis iš viršaus“ 05:35 
„Baltoji vergė“ (3) 06:20 progra-
ma 06:24 tV parduotuvė 06:40 
„Kaimo akademija“ 07:10 „Ant 
bangos“ 08:10 „Šiandien kimba“ 
09:10 „Rojus“ (57) 10:15 „Žmogus 
be praeities“ (12) 11:20 „Merdoko 
paslaptys“ (4/7) 12:25 „Miškinis“ 
(4/31) 13:35 tV parduotuvė 13:50 
„Gluchariovas“ (1/2) 15:00 „Delta“ 
(1/11) 16:00 Reporteris 16:30 Lie-
tuva tiesiogiai 16:57 Orai 17:00 
„Moterų daktaras“ (2/4) 18:00 Re-
porteris 18:57 Orai 19:00 „Iššūkis“ 
(1/7) 20:00 Reporteris 20:30 Lie-
tuva tiesiogiai 20:57 Orai 21:00 
„Ant bangos“ 22:00 Reporteris 
22:57 Orai 23:00 „Miškinis“ (4/31) 
00:00 „Gluchariovas“ (1/2) 01:00 
„Delta“ (1/11) 02:00 „Merdoko 
paslaptys“ (4/6) 02:45 „Žmogus 
be praeities“ (3) 03:35 „Vienišas 
vilkas“ (9) 04:20 „Merdoko pa-
slaptys“ (4/6)  

 
06:35 Televitrina 06:55 Kobra 11 
07:55 CSI Majamis 08:55 Staty-
bų gidas 09:25 CSI kriminalistai 
10:25 paskutinis iš vyrų 10:55 
paskutinis iš vyrų 11:20 Kobra 
11 12:25 Vedęs ir turi vaikų 12:55 
Dalykai, kuriuos verta išmėginti 
14:00 Sandėlių karai 14:30 Te-
levitrina 15:00 Juokingiausi ame-
rikos namų vaizdeliai 15:25 CSI 
Majamis 16:25 CSI kriminalistai 
17:25 Kobra 11 18:25 Vedęs ir 
turi vaikų 18:55 Vedęs ir turi vai-
kų 19:25 Rezidentai 19:55 Rezi-
dentai 20:30 Filologyno berniukai 
21:00 Žinios 21:28 Orai 21:30 pro-
fesionalai 23:50 pėdsakai 00:35 
Kobra 11 01:35 Daktaras Hausas 
02:25 Imperija 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Džiazo muzikos va-
karas. XX tarptautinis džiazo 
festivalis „Birštonas 2018” 07:00 
auklė Mun 07:10 tobotai 2 07:35 
Mano tėviškė 07:50 pradėk nuo 
savęs 08:20 Nacionalinis turtas 
08:50 Nuo gamyklos konvejerio 2 
09:15 labas rytas, lietuva 12:00 
DW naujienos rusų kalba. 12:15 
lRt studija Vilniaus knygų mugėje 
2018 13:00 Stilius 13:55 prisikėli-
mo ekspresas – šimtmečio veidai 
14:40 Viduramžių europa 15:30 
auklė Mun 15:40 tobotai 2 16:05 
Nuo gamyklos konvejerio 2 16:30 
laba diena, lietuva 18:00 Kultūrų 
kryžkelė. Vilniaus albumas 18:15 
Kultūrų kryžkelė. trembita 18:30 
Septynios Kauno dienos 19:00 
Maistas ir aistros 19:30 ten, kur 
namai 3 20:20 Dokumentinė is-
torinė laida „lietuvos kolumbai” 
21:15 premjera. Didžiosios Visa-
tos paslaptys su Morganu Frima-
nu 3 22:00 elito kinas. premjera. 
Moterų dalia 23:55 DW naujienos 
rusų kalba. 00:10 Dabar pasauly-
je 00:40 Džiazo muzikos vakaras. 
XX tarptautinis džiazo festivalis 
„Birštonas 2018” 01:35 Jauna-
sis Montalbanas 2 03:20 Kultūrų 
kryžkelė. Vilniaus albumas 03:35 
atspindžiai 04:05 Stilius

��.00 val.
„Žmogus su auksiniu 

pistoletu“ 

 

�1.00 val.

„Kursas į katastrofą“

 

�1.00 val.

„Nusikaltėlių medžiotojas“

 

Šeštadienis, birželio � d.

05:45 Klausimėlis 06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas 06:05 Bea-
tos virtuvė 07:00 premjera. pa-
šėlę Blinkio Bilo nuotykiai 07:20 
premjera. alvinas ir patrakėliai 
burundukai 2 07:30 premjera. 
Detektyvė Miretė 07:45 premje-
ra. Stebuklingoji Boružėlė 08:10 
Karinės paslaptys 09:00 Labas 
rytas, lietuva 09:30 Žinios 11:45 
pasaulio dokumentika. Gyvūnų 
išgyvenimo strategija 12:40 pa-
saulio dokumentika. premjera. 
Didžiosios gyvūnų migracijos 
13:35 puaro 15:15 Dokumenti-
nė apybraiža „Mes nugalėjom” 
15:43 loterija „Keno loto” 15:45 
Žinios. Orai 16:00 Sveikinimų kon-
certas 17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 teisė žinoti 18:30 Naciona-
linė paieškų tarnyba 19:30 Stilius 
20:25 loterijos „Keno loto” ir „Jė-
ga” 20:30 panorama 20:52 Spor-
tas 21:00 Muzikinė pramoginė 
programa „Du balsai – viena širdis” 
23:10 Susižadėję penkerius me-
tus 01:10 Žmogus su auksiniu pis-
toletu 03:10 pasaulio dokumenti-
ka. Gyvūnų išgyvenimo strategija 
04:00 pasaulio dokumentika. Di-
džiosios gyvūnų migracijos 04:50 
Dokumentinė apybraiža „Deganti 
vasara. 1988-ieji”  

 
06:25 Dienos programa 06:30 
peliukas Stiuartas litlis (6) 06:55 
Neramūs ir triukšmingi (5) 07:20 
“Nickelodeon” valanda. Žuviu-
kai burbuliukai (21) 07:45 Kiau-
lė, Ožka, Bananas ir Svirplys (8) 
08:10 Kempiniukas plačiakelnis 
(9) 08:35 tomo ir Džerio šou (8) 
09:00 Saugokis meškinų (21) 
09:15 Saugokis meškinų (22) 
09:30 Drakonų kova. Super (17) 
10:00 KINO pUSRYČIaI Snie-
go karalienė 11:35 Šnipų vaiku-
čiai 13:20 Ko nori mergina 15:30 
policijos akademija 17:30 Geriau 
vėliau negu niekada (2) 18:30 
Žinios 19:25 Sportas 19:28 Orai 
19:30 SUpeRKINaS Šrekas. Ilgai 
ir laimingai 21:20 Tik nekvieskite 
farų! 23:30 Skautai prieš zombius 
01:15 ties riba į rytojų 

Atsiprašome, 
TV3 šios dienos programos 

nepateikė

 
06:15 Viena už visus (112) 06:45 
Viena už visus (113) 07:15 Viena 

už visus (114) 07:45 Viena už vi-
sus (115) 08:15 Viena už visus 
(116) 08:45 Sveikatos aBC tele-
vitrina 09:00 Autopilotas 09:30 
apie žūklę 10:00 pavariau (13) 
10:30 Blogas šuo! (5) 11:30 BBC 
dokumentika. Kalnai. pasaulis 
virš debesų (3) 12:40 Vandenyno 
paslaptys su Džefu Korvinu (96) 
13:10 Džekas Hana kviečia į gam-
tą (14) 13:40 Vanity Fair. Visiškai 
slaptai (2) 14:45 Kas žudikas? (32) 
16:00 Detektyvų istorijos (2) 17:00 
numatomos lKl čempionato 
rungtynės 19:30 Muzikinė kaukė 
22:05 MaNO HeROJUS Saldus 
kerštas 00:00 aŠtRUS KINaS 
pagieža 01:40 Gyvi numirėliai (16) 
02:45 Muzikinė kaukė  

 
06:00 „pasaulio turgūs. tel avivas“ 
06:30 „Nuostabūs pojūčiai“ 07:00 
programa 07:04 tV parduotuvė 
07:20 „Nuostabūs pojūčiai“ 07:55 
„tV europa pristato. Vyrų šešėly-
je. Magdalena Draugelytė-Galdi-
kienė“ 08:30 10 min iki tobulybės 
su Jurijumi 08:45 Skinsiu raudoną 
rožę 09:30 „Vantos lapas“ 10:00 
Grilio skanėstai 10:30 Gyvenimo 
būdas 11:00 „Iššūkis“ (1/1; 1/2) 
13:00 „pražūtingi smaragdai“ (61; 
62) 15:00 „Tarptautinis MMA turny-
ras „King of the Cage Baltic tour 3“ 
(1) 16:00 Žinios 16:18 Orai 16:20 
„Neišsižadėk“ (1; 2) 18:00 Žinios 
18:27 Orai 18:30 „Neišsižadėk“ 
(2 tęs. 3) 20:00 Žinios 20:22 Orai 
20:25 „Svarbiausia - įstatymas“ 
(9; 10) 22:30 Žinios 22:57 Orai 
23:00 „Iššūkis“ (1/1; 1/2) 01:00 
„pražūtingi smaragdai“ (43; 44) 
02:40 „Baltoji vergė“ (9; 10) 04:10 
„Geriausios nardymo vietos“ 04:30 
„Iššūkis“ (1/1; 1/2)  

 
06:10 Televitrina 06:30 Ledo ke-
lias 07:30 Bjauriausi darbai pa-
saulyje 08:30 Sandėlių karai 09:00 
Vienam gale kablys 09:30 Statybų 
gidas 10:00 Nuo amato iki verslo 
10:30 lietuvos mokyklų žaidynės 
11:00 Skilusios kaukolės ranča 
12:00 Jokių kliūčių! 13:00 Daly-
kai, kuriuos verta išmėginti 14:00 
Bjauriausi darbai pasaulyje 15:00 
Ledo kelias 16:00 Iš peties 17:00 
Sandėlių karai 17:30 Sandėlių ka-
rai 18:00 Skorpionas 19:00 Ame-
rikos dievaitis 21:00 Žinios 21:58 
Orai 22:00 Alpinistas 01:05 Alpi-
nistas 03:00 Jokių kliūčių! 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Duokim garo! 07:35 
Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė 
08:05 Misija. Vilnija 08:30 Mais-
tas ir aistros 09:00 pažvelk į pro-
fesiją kitaip 09:30 Mokslo sriuba 
10:00 Muzikos talentų lyga 2018. 
1 d. Ved. eglė Jurgaitytė ir Man-
tas Wizard 11:10 Mano tėviškė 
11:30 tarptautinis operos forumas 
„Opera rytoj” 13:15 Klauskite dak-
taro 14:10 Stilius. Gyvenimo būdo 
žurnalas 15:05 atžalos 16:00 Eu-
romaxx 16:35 Mes – tavo vaikai 
17:30 atspindžiai. paveldo kolek-
cija 18:00 prisikėlimo ekspresas 
– šimtmečio veidai 18:45 Akista-
tos 19:40 Akistatos 20:30 Stam-
biu planu 21:15 Kino žvaigždžių 
alėja 23:25 lRt OpUS ORe. 
Grupė „the Station” 00:25 Dabar 
pasaulyje 01:00 europos kinas. 
Šeši balai pagal Richterį 02:30 
prokurorai 03:15 pažvelk į profe-
siją kitaip 03:45 Klauskite daktaro 
04:40 Istorijos detektyvai

�1.�0 val.

„Tik nekvieskite farų!“

 



1�
ŠEŠTADIENIs, �018 m. BIRŽELIO � D., www.NAUjAsIsgELUpIs.LT

VERTA ŽINOTI
HOROSKOpAS
Birželio 4-10 d.

 DVYNIAI 
(05.22-06.21)

VYTAUTAS MAČERNIS
Stichija: Oras

planeta: Merkurijus
Savaitės diena: trečiadienis

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

REKLAMA

popiežius: Leiskime, 
kad mus formuotų 

Šventoji Dvasia
Priimantieji Sutvirtinimo 

sakramentą, prieš dvasinį pa-
tepimą, sutvirtinantį Krikšto 
sakramento malonę, atnauji-
na krikšto pažadus, kuriuos 
kitados jau davė jų tėvai ir 
krikšto tėvai. Dabar jie patys 
išpažįsta Bažnyčios tikėjimą, 
į vyskupo klausimus atsaky-
dami „tikiu“.

Šventoji Dvasia ateina į be-
simeldžiančias širdis. Dėl to, 
sakė popiežius, visa bendruo-
menė tyliai susikaupia mal-
doje. Po to vyskupas ištiesia 
rankas virš sutvirtinamųjų ir 
meldžia Dievą suteikti jiems 
savo šventą Dvasią Guodėją. 
Ji yra viena Dvasia, tačiau ji 
mums atneša savo dovanų 
gausą - išmintį, supratimą, 
patarimą, tvirtumą, žinojimą, 
maldingumą, Dievo baimę. 
Pasak pranašo Izaijo (11,2), 
šias septynias dorybes Die-
vo Dvasia įkvepia Mesijui, 
kad jis vykdytų savo misiją. 
Taip pat ir šv. Paulius, kabė-
damas apie Dvasios vaisius, 
vardija meilę, džiaugsmą, 
taiką, kantrybę, malonumą, 
gerumą, ištikimybę, romu-
mą, susivaldymą (Gal 5,22). 
Viena Dvasia dalija įvairias 
dovanas, kurios praturtina 
Bažnyčią. Ji yra įvairovės 
autorė, bet tuo pat metu ir 
vienybės kūrėja.

VATICAN NEWS

Ir katalikai šypsosi
Atėjo devyniasdešimt metų 

amžiaus bobikė išpažinties:
– Kunigėli, nusidėjau šeštu 

Dievo įsakymu...
Kunigas sako:
– Palauk, močiut... Tu vie-

na koja jau grabe, kaip tu čia 
dabar?..
– Na, ne dabar, ne dabar, 

jaunystėj...
– Kuo čia dėta jaunystė ir da-

bar? – nustemba kunigas.
– Na vis tiek malonu pri-

simint...

 AVINAS 
(03.21-04.20)

Nesėkmė savaitės pradžioje jus 
taip paveiks, kad neišvengiamai 
būsite labai suirzęs. Tačiau savo 
širdgėlą ir pyktį išlieti ant partnerio 
taip pat būtų ne pati geriausia išei-
tis. pirmiausia pasistenkite susitar-
ti su savimi. savaitgalį pasistenkite 
išmesti iš galvos visus savaitės dar-
bus ir tiesiog gerai pailsėti.

 JAUTIS 
(04.21-05.21)

pirmomis savaitės dienomis ti-
kriausiai išdidžiai atsisakinėsite 
draugiškai jums siūlomos pagal-
bos. Ir be reikalo. Tai kenkia jūsų 
reputacijai ir mažina galimybes. 
pagaliau pamažu, tačiau patikimai 
pajusite ateinančias permainas. 
Nežiopsokite ir nesėdėkite sudėjęs 
rankų, imkitės iniciatyvos.

 DVYNIAI 
(05.22-06.21)

Ryžtingai meskite šalin akivaizdžiai 
neperspektyvius darbus ir ieškokite 
naujų sričių. savaitės viduryje jums 
derėtų būti santūresniam. Būsite 
labai energingas ir kūrybiškas, bet 
turite saugotis nepridaryti dalykų, 
kurių vėliau reikėtų gailėtis.

 VĖŽYS 
(06.22-07.22)

Būkite protingas! Tikrai nieko ne-
nutiks, jei dabar atsisakysite idė-
jos, kurios tvirtai laikėtės - iš tiesų 
ji visiškai niekam tikusi. Antroje sa-
vaitės pusėje galima emocinė krizė 
šeimoje. Neapgalvoti, impulsyvūs 
žodžiai ar veiksmai gali turėti ilga-
laikių nepageidautinų padarinių.

 LIŪTAS 
(07.23-08.21)

Ko gera, savaitė prasidės nekaip, 
bet nuo vidurio smulkios nesėkmės 
gali atnešti didelę sėkmę, kad ir 
kaip paradoksaliai tai skambėtų. 
jei turite ką parodyti, nesivaržyki-
te užeiti pas viršininką. perdėtas 
kuklumas nepadės kopti karjeros 
laiptais. savaitgalį imkitės inicia-
tyvos susitikti su seniai nematy-
tu bičiuliu.

 MERGELĖ 
(08.22-09.23)

Tuščias reikalas šią savaitę eiti 
prieš srovę. jausite nenumaldomą 
poreikį gilintis į nepažįstamas sri-
tis. Labai tikėtini dideli finansiniai 
pokyčiai, bet nebūtinai į blogąją 
pusę. savaitės pradžioje pasirū-
pinkite sveikata, o savaitgalį viso 
jūsų dėmesio pareikalaus šeimos 
reikalai. paštu galite sulaukti ge-
rų naujienų.

 SVARSTYKLĖS 
(09.24-10.23)

pirmoje savaitės pusėje pagaliau įvyks 
ilgai laukti pokyčiai tarnyboje, deja, jie 
tikriausiai nuvils. jūsų elgesys gali būti 
pernelyg impulsyvus ir neapgalvotas, 
vis dėlto trečiadienį turėsite progą su-
sitaikyti su žmogumi, su kuriuo susi-
pykote praeitą savaitę. Neskaičiuoki-
te, o juo labiau neleiskite dar neuž-
dirbtų pinigų.

 SKORpIONAS 
(10.24-11.22)

savo asmeniniams reikalams šią sa-
vaitę turėtumėte teikti pirmenybę. sa-
vaitės viduryje netramdykite impulso 
improvizuoti ką nors beprotiško. Tam 
turėsite pakankamai teigiamos ener-
gijos ir sėkmės. savaitgalį sutrikęs 
galite pasielgti kvailai ir neapgalvotai. 
Nežinomybės baimė privers priimti 
sprendimą nė neišsiaiškinus, kas iš 
tiesų vyksta.

 ŠAULYS 
(11.23-12.22)

Visą savaitę akivaizdžiai laikysite va-
deles savo rankose. jūs jaučiatės ne-
įtikėtinai energingas ir tikitės, kad kiti 
jaučiasi taip pat. Bent retkarčiais pagal-
vokite, ar ne per daug reikalaujate iš 
kitų. jei gerai žinote, kokio daikto jums 
reikia, savaitės pradžioje pirkinys turė-
tų būti sėkmingas.

 OŽIARAGIS 
(12.23-01.20)

Vieno susitikimo metu šią savaitę bus 
vėl prisiminta sena bjauri istorija. Kal-
bėkite apie ją tik tiek, kiek yra būtina. 
paskalos, kuriomis ji apipinta, ir taip jau 
viską komplikuoja. Karjeros reikalai pa-
galiau pajudės į priekį, nors iš pradžių 
ir patirsite stresą.

 VANDENIS 
(01.21-02.18)

Ši savaitė nebus iš lengvųjų. jus labai 
kamuoja nuotaikų kaita. Neleiskite sau 
plaukti pasroviui. pasistenkite susirasti 
daugiau sau įdomių pramogų, nebūki-
te abejingas toks viskam. Šią savaitę 
pagaliau pasitaikys proga išsiaiškinti 
santykius, jau senokai jus slegiančius. 
Turėtų palengvėti. pats laikas planuo-
ti atostogas.

 ŽUVYS 
(02.19-03.20)

savo sumanymui privalote gauti tam 
tikrų svarbių asmenų pritarimą. sa-
vaitės viduryje pokalbio metu turėsite 
gerai paprakaituoti, kad surastumėte 
įtikinamų žodžių. juk jums įdomus 
dalykas turi pasirodyti patrauklus ir ki-
tiems. Finansiniai reikalai klostysis ne 
per geriausiai, bet viską atpirks malo-
nus bendravimas su senais bičiuliais 
savaitgalį.

Orientacininkai skina pergales
Prienų orientavimosi 
sporto klubo „Šilas“ 
įsibėgėjus orientavimosis 
sporto sezonui iš varžybų 
grįžta su apdovanojimais.

Gegužės 11-13 dienomis, 
Vilniaus apylinkėse vyko tarp-
tautinės 3-jų dienų orientavi-
mosi sporto varžybos „Vil-
nius 2018“. Visas tris dienas 
dalyvių laukė skirtingos trasos, 
skirtingose Vilniaus vietovė-
se. Pirmąją dieną sportininkai 
įveikinėjo sprinto trasas Laz-
dynuose, antrąją dieną daly-
vių laukė Gariūnai, trečiąją 
– Juodegliai.

Susumavus trijų dienų rezul-
tatus vyrų elito grupės čempi-
onu tapo Prienų „Šilo“ sporti-
ninkas Vytautas Beliūnas. Pir-
mąją dieną finišavęs ketvirtas, 
per likusias dvi dienas suge-
bėjo atsirevanšuoti konkuren-
tams ir iškovojo pirmąją vie-
tą. Moterų elito grupėje OSK 
„Šilas“ sportininkės Milda Ra-
dzivonaitė užėmė 4-ąją vietą, 
Indrė Beliūnė 5-ąją.

V20 grupėje Rokas Lipnic-
kas iškovojo trečiąją vietą, 
V16 amžiaus grupėje Pijus 
Maciulevičius - 9-tą vietą, V40 
grupėje Rimvydas Arlauskas 
trijų dienų sumoje finišavo 
ketvirtas.

Kaune Laisvės alėjoje sa-
vaitgalį buvo surengti Lietuvos 
orientavimosi sporto čempio-
natai sprinto ir sprinto estafe-
čių trasose. 

Per 600 Lietuvos orienta-
cininkų varžėsi dėl čempionų 
titulo greitai bėgdami tarp siau-
rų Kauno gatvelių ir skverų. Iš 
čempionato OSK „Šilas“ bei 
Prienų KKSC atstovai parsi-
vežė šešis asmeninius meda-
lius ir bronzą elito sprinto es-
tafečių rungtyje.

Šeštadienį sprinto trasoje eli-
to grupės vyrams reikėjo įveik-
ti 4,1 km distanciją su 18 kon-
trolinių punktų. Greičiausiai 
distanciją įveikė Kauno „Me-
deinos“ atstovas Jonas Vytau-
tas Gvildys, sidabro medalį 
iškovojo Marijampolės „Ja-
vonio“ atstovas Mantas Mar-
tinkus, bronza atiteko Simo-
nui Krėpštai iš Kauno „Tako“ 
klubo. Prizinę šeštą vietą (Eli-
to grupėje apdovanojami šeši 
sportininkai) iškovojo OSK 
„Šilas“ narys Vytautas Beliū-

nas, 14-tas finišavo Kęstutis 
Nenartavičius ir 31-asis Tomas 
Nenartavičius.

Tarp elito grupės mote-
rų greičiausia sprinterė buvo 
Šiaulių „Igtisos“ sportininkė 
Gabija Ražaitytė, sidabrą iš-
kovojo Kauno „Medeinos“ 
atstovė Teklė Emilija Gvildytė, 
bronzos medalis atiteko Aly-
taus „Dainavos“ sportininkei 
Sandrai Paužaitei. Ketvirtąją, 
taip pat prizinę vietą iškovojo 
OSK „Šilas“ sportininkė Mil-
da Radzivonaitė, 16-tą – Indrė 
Beliūnė.

Kitose amžiaus grupėse ,,Ši-
lo“ sportininkai taip pat atidir-
bo ,,iš peties“:

V20 amžiaus grupėje auksą 
laimėjo ir Lietuvos čempionu 
tapo Rokas Lipnickas, M20 
amžiaus grupėje bronzą iško-
vojo Akvilė Bartkevičiūtė.

Jauniausių veteranų grupė-
je V35 aukso medalį parsive-
žė Vytautas Kamarūnas, vy-
resniųjų grupėje V45 sidabro 
medalį iškovojo Nerimantas 
Bieliauskas.

Sekmadienį čempionatas 
tęsėsi dinamiška mišrių trijų 
etapų (vyras, moteris, vyras) 
sprinto estafečių rungtimi. 40 
elito komandų stojo į kovą 
dėl čempionų titulo, tarp jų ir 
keturios OSK „Šilas“ koman-
dos. Aukso medalius pavyko 
apginti praėjusių metų nuga-
lėtojai Šiaulių „Igtisos“ triju-

lei: Martynui Tirlikui, Gabijai 
Ražaitytei ir Viliui Aleliūnui. 
Kiekvienam komandos nariui 
reikėjo įveikti po vieną distan-
ciją, suminis nugalėtojų laikas 
buvo 46 min. 35 sek. 

Kur kas aršesnė kova vy-
ko dėl kitų prabos medalių. 
Įtempta kova vyko iki pasku-
tinio etapo finišo. Galiausiai si-
dabro medaliai atiteko Kauno 
„Medeinos“ komandai, kurią 
sudarė Marijonas Gipas, Te-
klė Emilija Gvildytė ir Jonas 
Vytautas Gvildys, o bronzos 
medalių iš rankų nepaleido 
Prienų „Šilo“ trijulė: Rokas Li-
pnickas, Milda Radzivonaitė ir 
Vytautas Beliūnas. Kitos trys 
OSK „Šilas“ komandos taip 
pat pasirodė šauniai ir pateko 
tarp penkiolikos stipriausių.  
Antroji komanda, kurią suda-
rė Vytautas Kamarūnas, Indrė 
Beliūnė ir Kęstutis Nenartavi-
čius užėmė 10-ąją vietą, trečio-
ji - 14-tą, ketvirtoji komanda 
15-tą vietą.

Mišrių sprinto estafečių Lie-
tuvos čempionatas yra viena 
gražiausių ir prestižiškiausių 
orientavimosi sporto rungčių. 
Tad labai smagu, kad Prienų 
,,Šilo“ orientacininkai vėl su-
grįžo ant prizininkų pakylos.

Ačiū klubo nariams už pui-
kius rezultatus ir lauksime 
aukštų vietų birželio 3 d., Lie-
tuvos čempionate vidutinėje 
trasoje.            OS „Šilas“ 
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Matematinis galvosūkis
Įrašykite skaitmenis nuo 1 iki � 
taip, kad matematiniai veiksmai 
atitiktų gautus rezultatus. 
Kiekvienas skaitmuo gali būti pa-
naudotas tik vieną kartą. 

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

Savaitė istorijos puslapiuose

1��� m. birželio � d.: Romos popiežius 
paulius III specialia bule pripažino 

indėnus žmonėmis, turinčiais sielą, ir uždrau-
dė juos versti vergauti.

1���m. birželio � d.: Amerikos kon-
gresas suteikė pilietybę visiems 

Amerikos indėnams.

1���m. birželio � d.: Londone buvo 
karūnuota dabartinė jungtinės 

Karalystės karalienė Elžbieta II.

1���m. birželio � d.: Naciai sudegi-
no pirčiupių kaimą ir 11� jo gy-

ventojų.

1�8�m. birželio � d.: Londone išban-
dytas pirmasis parašiutas, kurį 

sukūrė Fransua Blanšaras. pirmąją parašiu-
tininke tapo katė, kuri buvo išmesta iš �00 
metrų aukštyje skriejusio oro baliono. Katytė 
nusileido laimingai.

18�1m. birželio � d.: prie Žemaičių vys-
kupystės bažnyčių leista steigti 

lietuviškas pradines mokyklas, kurių vysku-
po motiejaus Valančiaus iniciatyva įsteigta 
apie �00.

1���m. birželio � d.: Naujasis Amster-
damas pervadintas Niujorku.

1�1�m. birželio � d.: Į Luizianą (Šiau-
rės Ameriką) atvežti pirmieji ver-

gai iš Afrikos.

1�8�m. birželio � d.: broliai mongolfjė 
(montgolfier) pirmą kartą paleido 

į orą karšto oro balioną.

18��m. birželio � d.: uždrausta spauda 
lietuviškais rašmenimis. 

180�m. birželio � d.: Lui Bonapartas, 
prancūzijos užvaldytuose Nyder-

landuose (Batavijoje), paskelbė apie Olandijos 
karalystės įkūrimą. Karalystė gyvavo iki 181� 
m., kada buvo įkurta nepriklausoma Nyder-
landų Karalystė.

1��8m. birželio � d.: Vilniuje kilo di-
delis gaisras, sunaikinęs didžiąją 

miesto dalį.

188�m. birželio � d.:  Užpatentuotas 
elektrinis lygintuvas.

1���m. birželio � d.: Antrasis pasau-
linis karas: sąjungininkų pajėgos 

išsilaipina Normandijoje. Šio išsilaipinimo 
metu žuvo ��00 sąjungininkių karių. prieš 

operaciją į Didžiąją Britaniją buvo surinkti � 
mln. karių iš Amerikos, Anglijos, Australijos, 
Kanados, Lenkijos, Norvegijos, Nyderlandų, 
prancūzijos, Čekoslovakijos ir dar kelių kitų ša-
lių. Drauge su karo inžinieriais, technikais, ry-
šio ir kitų paslaugų tiekėjais prie Normandijos 
invazijos prisidėjo apie � mln. žmonių.

1��0 m. birželio � d.: jAV Atstovų 
rūmai nusprendė uždrausti 

kompiuterinės ir telekomunikacijų įrangos 
pardavimą Tarybų sąjungai, kol ši nepra-
dės derybų su Lietuva dėl nepriklausomy-
bės atkūrimo.

1��� m. birželio � d.: pasirašyta Torde-
siljo sutartis, kuria Ispanija ir por-

tugalija sutarė pasidalinti Naująjį pasaulį.

1���m. birželio � d.: jungtinės Kolo-
nijos (United Colonies) pakeitė 

savo pavadinimą ir pasivadino jungtinėmis 
Valstijomis (United states).

1���m. birželio � d.: Romoje atkur-
tas Vatikanas, neegzistavęs nuo 

18�0 metų.

1��� m. birželio 8 d.: nutarta Būtingė-
je statyti naftos terminalą.

Lošimas 
Nr. 1316

2018-05-30

SKAIČIAI
Pagrindiniai skaičiai: 8, 15, 17, 
20, 40, 47

Vikingo skaičius: 5

Vieno derinio laimėjimų 
lentelė:

6+1 - 13 072 879 € -

6 - 239 765,50 € -

5+1 - 34 275 € -

5 - 389,50 €  8

4+1 - 85 €  44

4 - 7,50 €  327

3+1 - 5,50 €  678

3 - 1,50 €  5 161

2+1 - 1,25 €  5 386

2 - 0,75 €  38 529

KITO TIRAŽO pROGNOZĖ: 14,9 mln. Eur

vikinglotto lošiama trečiadienį
Eurojackpot lošiama šeštadienį
Teleloto lošiama sekmadienį

Birželio 2 d.
ŠEŠTADIENIS

Saulė teka 04:50
leidžiasi 21:44

Dienos ilgumas 16.54
pilnatis (18 mėnulio diena)

Erazmas, Marcelinas, Ąžuolas, 
Auksė, Eugenijus

Tinkamas laikas sėti: 
bulves, topinambus, svogūnus, 
ridikus, ridikėlius, petražoles, 

svogūnines gėles.
Sode, darže: 

tinkamas laikas kaupti ir šaldy-
ti vaisius.

Birželio 3 d.
SEKMADIENIS
Sąjūdžio diena 

Tėvo diena
Pasauline dviračio diena 

Saulė teka 04:49
leidžiasi 21:45

Dienos ilgumas 16.56
pilnatis (19 mėnulio diena)
Karolis, Klotilda, Tautkantas, 

Dovilė
Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas kaupti vaisius, 

netinkamas laikas laistyti.

Birželio 4 d.
PIRMADIENIS

Tarptautinė vaikų, nukentėju-
sių nuo agresijos, diena 

Saulė teka 04:48
leidžiasi 21:46

Dienos ilgumas 16.58
pilnatis (20 mėnulio diena)

pranciškus, Dausprungas, Dei-
mena, Kornelijus, Vincentas, 

Vincė, Vincenta
Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas kaupti vaisius, 

netinkamas laikas laistyti.

Birželio 5 d.
ANTRADIENIS

Pasaulinė aplinkos 
apsaugos diena
Saulė teka 04:47

leidžiasi 21:48
Dienos ilgumas 17.01

pilnatis (21 mėnulio diena)
Bonifacas, Vinfridas, Kantau-

tas, Kantvydė, Marcė
Tinkamas laikas sėti: 

ridikus, ridikėlius, morkas, pas-
tarnokus, petražoles, braškes, 
žemuoges, svogūnines gėles.

Sode, darže: 
tinkamas laikas pjauti žo-

lę, laistyti netinkamas laikas 
kaupti vaisius.

Birželio 6 d.
TREČIADIENIS

Rusų kalbos diena
Saulė teka 04:46

leidžiasi 21:49
Dienos ilgumas 17.03

Delčia (22 mėnulio diena)
Bogumilas, Klaudijus, Nor-

bertas, Tauras, Mėta, paulina, 
Smiltė

Tinkamas laikas sėti: 
burokėlius.

Sode, darže: 
tinkamas laikas pjauti žo-

lę, laistyti netinkamas laikas 
kaupti vaisius.

Birželio 7 d.
KETVIRTADIENIS
Saulė teka 04:46

leidžiasi 21:50
Dienos ilgumas 17.04

Delčia (23 mėnulio diena)
Robertas, Ratautas, Radvydė, 
Lukrecija, Roberta, Svajūnas, 

Svajūnė
Tinkamas laikas sėti: 

burokėlius.
Sode, darže: 

tinkamas laikas pjauti žo-
lę, laistyti netinkamas laikas 

kaupti vaisius.

ORAI

VANDENS TEMPERATŪRA

+22 NEMUNAS pRIE NEMAJŪNŲ
+22 KAUNO MARIOS 
+10 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+22 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

SAULĖS AKTYVUMAS

G1Numatomos mažos 
geomagnetinės audros.

S0Saulės audrų 
nenumatoma.

R0Radiometrinių (radio trukdžių) 
audrų nenumatoma.

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

GAMA RADIACINIS FONAS

39KAUNE 
nSv/val. 

42ALYTUJE 
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE 
13000 nSv/val. 
ČERNOBYLIO AE 
5700 nSv/val. 

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