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prieš išvykstant į Sibirą – praktika 
pas kryždirbius

NEMUNO KRAŠTO LAIKRAŠTIS

Birštono viešojoje 
bibliotekoje – 
susitikimas su Liutauru 
Degėsiu

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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pirmininkas 
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Netikėta 
draugystė

Laima
DUOBLIENĖ

Liepos 17-ąją – Pasaulio 
lietuvių vienybės dieną 
– jau tryliktąjį kartą 
projekto „Misija Sibiras“ 
dalyviai išvyks į Sibirą, į 
Krasnojarsko sritį tvarkyti 

lietuvių kapų, aplankyti 
politinių kalinių lagerių 
teritorijas ir susitikti su 
ten tebegyvenančiais 
tautiečiais. 

Sutvarkytose kapinėse tra-
diciškai yra statomi mediniai 
lietuviški kryžiai. Jų gamini-
mo paslapčių ekspedicijų da-
lyviai dar prieš kelionę jau ke-

tvirtus metus mokosi pas Prie-
nų kryždirbystės meistrus. 

Šiais metais į Sibirą išvyks 
net dvi komandos po 12 žmo-
nių. Krasnojarsko krašte eks-
pedicijos dalyviai jau lankėsi 
2014 m., tačiau skaičiuoja-
ma, kad į šį kraštą buvo iš-
tremta bene daugiausia – per 
40 tūkstančių – lietuvių, to-
dėl ir kapinių šiame regione 
daugiausia. Vienai komandai 

Nuo nanotechnologijų iki genų 
inžinerijos

SKAITYKITE 6 p.

Atidaryta nauja 
bibliotekėlė 
prie Birštono 
seniūnijos

paplūdimio futbolo aikštę išbandė 
Lietuvos čempionato dalyviai
Birželio 17 d. naujai 
įrengtoje paplūdimio 
futbolo aikštelėje 
Prienuose, prie Sporto 
arenos, pirmą kartą 
buvo surengtas „Stiklita“ 
Lietuvos paplūdimio 
futbolo čempionato I 
turas. 

Čempionato I ture daly-
vavo 8 komandos, viena iš 
jų – „Prienų KKSC“ – buvę 
ar esami KKSC auklėtiniai. 
Nors sėkmingai startavusi ko-

manda turėjo nusileisti labiau 
patyrusiems šios sporto šakos 
atstovams, žaidėjai nusipelnė 
padėkos ir pagyrimų. Admi-
nistracijos direktorius E. Vi-
sockas apdovanojo prieniškių 
komandą specialiuoju prizu 
ir palinkėjo būti paplūdimio 
futbolo sporto vedliais savo 
krašte, populiarinti šį žaidi-
mą, įtraukti bendruomenes, 
vaikus, šeimas.

SAVIVALDYBĖS inf. 

Miškų gaisringumas 
miškų urėdijų veiklos 
teritorijose:: 
prienų krašto 
miškuose išlieka 
aukščiausias gaisro 
pavojus

Mantvydas
PREKEVIČIUS

Ko gero, viena svarbiausių 
žmonijos istorijos 
liudininkių yra tų pačių 

žmonių rankomis 
sukurta medicina. Netgi 
šiandien, atradus šimtus 
ar tūkstančius metų 
skaičiuojančius žmogaus 
palaikus, apie šio žmogaus 
aplinką sprendžiama iš 
dantų būklės ir taikytų jų 
ligų gydymo metodų.

Būtent dar prieš tūkstančius 

metų žmogaus noras pagyti 
po traumų, atsikratyti blogos 
savijautos privertė ieškoti bū-
dų, kaip padėti ir sau, ir savo 
artimiesiems. Neegzistuojanti 
sąvoka „medicina“ bei visiš-
kas neišprusimas lėmė ša-
manų, raganių atsiradimą bei 
įvairius ligų gydymą pasitel-

Paparčio žiedas

Šis žiedas paparčio –
Tai simbolis Joninių,

Kuris, mielas, paslaptingas,
Gaivina svajonių jausmus.

Joninių naktis gražiausia,
Išdabinta svajonių takais.
Mylimos širdys dar laukia

Apvainikuojamos meilės kerais.

Sukrautas lauke laužas didžiausias
Primins Joninių šventes,

Kur plakančios širdys dar laukia
Artėjančios meilės aistros.

Nupinsiu vardinių vainiką
Iš lauko ir pievų gėlių,

Kur amžiams likimas paženklins
Dovanodamas meilę dviejų širdžių.

Danutė Raižienė 
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 Valstybinės reikšmės ir vietiniams keliams bei gatvėms 
rekonstruoti skirta papildomai 18,8 mln. eurų. Ministrų 
kabinetas trečiadienį paskirstė rezervines Kelių priežiūros ir 
plėtros programos lėšas, pranešė Susisiekimo ministerija. 
Teigiama, kad didžioji dalis lėšų teks savivaldybių projektams 
– iš viso 36-iems. 

  Ministrų kabinetas daro viską, jog išvengtų Europos 
Komisijos (EK) baudos už tai, kad vis dar daug žmonių 
Lietuvoje naudojasi lauko tualetais, pareiškė premjeras 
Saulius Skvernelis. Jis negalėjo  pasakyti, kokia bauda 
gresia Lietuvai, tačiau pagal kitų šalių pavyzdžius ji gali būti 
„milijoninė“.

Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas (SRDK) trečiadienį 
pritarė „Sodros“ įmokų „luboms“. Tokiu būdu pritarta 
kompromisui – palaikytas Vyriausybės siūlymas įvesti 
„Sodros“ lubas, tačiau nustatant didesnį pajamų mokesčio 
tarifą šias lubas viršijančioms pajamoms. planuojama įvesti 
du – 20 ir 27 proc. gyventojų pajamų mokesčio (GpM) tarifus.
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paprastai pavyksta sutvarkyti 
maždaug po dešimt kapinių, 
todėl šiais metais tikimasi, 
kad darbų mastas bus dvigu-
bai didesnis. 

Į „Misija Sibiras`18“ vyk-
siantys dalyviai buvo atrinkti 
iš rekordinio kiekio – net 967 
kandidatų. Norintieji patekti 
į ekspediciją per dvi dienas 
turėjo įveikti 52 km bando-
mąjį žygį Lietuvos miškais, 
pelkėmis ir upių pakrantėmis, 
bendromis jėgomis sutvarkyti 
partizanų sodybą. Beje, viena 
iš parengiamųjų žygių dalis – 
pusdienis Prienuose, per kurį 

ekspedicijos dalyviai pėsčio-
mis įveikė keliolika kilometrų 
Nemuno pakrantėmis, o vaka-
rėjant išžygiavo į nakvynės 
vietą Birštone. 

Į ekspediciją kiekvienas da-
lyvis turi teisę vykti tik kartą, 
tačiau išimtis taikoma ekspe-
dicijų vadovams. Aštuntą kar-
tą į kelionę vykstantis Arnol-
das Fokas sako, kad per dvi 
savaites dalyvių ten laukia 
nemenki išbandymai, tačiau 
tai – niekis, palyginus su tuo, 
ką prieš dešimtmečius patyrė 
tremtiniai.

„Keliaujant po Sibirą rei-
kia ne tik ištvermės, vietinių 

prieš išvykstant į Sibirą – 
praktika pas kryždirbius

žmonių pagalbos, kai tenka 
ieškoti kapinaičių ar trans-
porto, įsigyti medienos, bet ir 
žinių bei patirties, kaip pagal 
senovines lietuviškas tradici-
jas pagaminti kryžius“, – apie 
savo atvykimo į Prienus, pas 

Žiogas laiko 1967 m. gruo-
džio 3 d. Keiptaune, Pietų Af-
rikos Respublikoje (PAR), at-
liktą pirmąją pasaulyje širdies 
transplantacijos operaciją. 
Tai buvo pirmasis žmonijos 
žingsnis į žmogaus pagrindi-
nio agregato – kraujotakos– 
„remontą“ ir atnaujinimą iš 
esmės.

Atsižvelgiant į tai, jog, 
Pasaulio Sveikatos Organi-
zacijos (PSO) duomenimis, 
kasmet nuo širdies krauja-
gyslių ligų pasaulyje miršta 
17,3 mln. žmonių (Lietuvoje 
56,1 proc. mirties atvejų yra 
dėl širdies kraujagyslių ligų), 
visame pasaulyje itin dide-
lės mokslininkų pajėgos bu-
vo mestos šių, didžiausią au-
kų skaičių nusinešančių ligų 
priežastims suvaldyti. Šią už-
duotį sprendė ir biochemijos 
mokslų daktaras iš Prienų.

Nors žmonija išmoko sė-
kmingai persodinti įvairius 
organus, tačiau tai problemos 
neišsprendė. Donorų, galinčių 
atiduoti savo organus įvairių 

sutrikimų kamuojamiems pa-
cientams, yra net kelis kartus 
mažiau negu jų laukiančiųjų. 
Todėl daug pacientų, nesulau-
kę savo eilės, išeina iš pasau-
lio, kuris jau moka juos išgy-
dyti, bet negali. Tuo tarpu, iš-
tobulėjus medicinai, pagerėjo 
ne tik žmonių sveikata, bet ir 
jų gyvenimo perspektyvos. 
Išaugus vidutiniam amžiui ir 
esant kokybiškai medicininei 
priežiūrai, pasaulyje daugė-
ja pagyvenusių žmonių. Tų, 
kuriems labiausiai reikia me-
dicininės pagalbos bei naujų 
savo funkcijas prarandančių 
organų.

Todėl medicinai teko į vis-
ką pažvelgti nauju ir kartu jau 
seniai fantastiniuose roma-
nuose aprašytu būdu – sukur-
ti dirbtinius audinius bei me-
chaninius pakaitalus. Tiesa, 
daugelis jau esame girdėję (ar 
net nešiojame) apie įvairius 
protezus bei širdies stimulia-
torius, tačiau naujoji, ateities, 
medicina sugeba ne tik pa-

keisti žmogaus kūną, bet ir jį 
atkurti – regeneruoti.

Vienas iš tokių būdų – krau-
jagyslių stentai. Juos kuriant 
ir pritaikant ypač pasitarna-
vo dar XX amžiaus pabaigo-
je sėkmingai išsivysčiusios 
nanotechnologijos, kurios 
leido sukurti mikroskopinio 
dydžio detales ir net robotus. 
Tokie „kūriniai“ lengvai telpa 
žmogaus kūno siauriausioje 
vietose – kraujagyslėse. Tie-
sa, kraujagyslės laikui bėgant 
susiaurėja ir nepraleidžia nie-
ko, net kraujo dalelių, o krau-
jagyslių operacija ar keitimas, 
ypač širdies plote, yra per su-
dėtingas. Tokiu atveju pasitar-
nauja stentai – plastikiniai ci-
lindro formos tinkleliai, kurie, 
į kraujagyslę įvedus ypatingai 
ploną zondą, oro balionėliu 
išplečiami iki kraujagyslės 
angai prilygstančio pločio ir 
lieka kraujagyslėje tarsi jos 
šonus prilaikanti armatūros 
konstrukcija. 

tis“, „Roche“ finansuojamus 
mokslinius projektus. Tačiau 
2014 m., po 18 metų darbo 
Šveicarijoje, su šeima grįžo 
į Lietuvą.

Šiuo metu A. Žiogas yra 
Inovatyviosios medicinos 
centro Kamieninių ląstelių 
biologijos skyriaus mokslo 
darbuotojas, Kamieninių ląs-
telių tyrimo centro, koordi-
nuojančio Lietuvos kamieni-
nių ląstelių klasterį, tyrimų ir 
vystymo direktorius, Vilniaus 
Gedimino technikos univer-
siteto Chemijos ir bioinžine-
rijos katedros docentas, taip 
pat įvairių biomedicinos tyri-
mų vadovas.

Pasak jo, jeigu iki XX am-
žiaus pabaigos sveikatos ap-
saugos sistema tenkinosi far-
macijos, biologiniais vaistais 
ir medicinine įranga, XXI 
amžiaus mediciną papildė dar 
trys sveikatos apsaugos gali-
mybės – ląstelių terapija, na-
noįrenginiai ir robotai.

Vienu svarbiausių įvykių 
medicinos istorijoje dr. A. 

turbūt net patys netikėjo, kad 
XXI amžiaus medicina pa-
sieks tiek daug, ir tai vis dar 
bus – ne pabaiga.

Apie stebinančius medici-
nos pasiekimus bei kas kartą 
keliamus naujus tikslus Prie-
nų krašto vasaros šventės me-
tu vykusioje konferencijoje 
pasakojo ir Prienų „Žiburio“ 
gimnazijos absolventas, bi-
ologas, biochemijos mokslų 
daktaras, Ciuricho universi-
teto Šveicarijoje doktorantas, 
docentas Algirdas Žiogas.

Prienuose gimęs, užaugęs 
ir I vidurinę mokyklą 1988 
m. sidabro medaliu baigęs A. 
Žiogas, Vilniaus universite-
to Gamtos mokslų fakultete 
baigė biologijos studijas. Tre-
čiame kurse pasirinko geneti-
kos specializaciją ir įsidarbino 
Biochemijos institute. Vėliau, 
baigęs Vilniaus universitetą ir 
pradėjęs dirbti Biochemijos 
institute, ieškojo vietos dokto-
rantūros studijoms ir 1996 m. 
išvyko į Ciuricho universitetą 
Šveicarijoje.

Ilgą laiką dirbo vėžio, žmo-
gaus imunodeficito viruso bei 
audinių inžinerijos ir kamie-
ninių ląstelių tyrimų srityse, 
dalyvavo kuriant mokslines 
laboratorijas bei vykdant di-
delius tarptautinius Europos 
Sąjungos, Šveicarijos nacio-
nalinio mokslo fondo ir far-
macijos kompanijų „Novar-

kiant tik burtus ir pramanus. 
Tiesa, tai ir pavertė žmo-

gų labiausiai išsilavinusia 
šios planetos būtybe, nes ne-
sėkmingas gydymas burtais 
skatino ieškoti tiesos. Net pa-
tys šamanai, mažėjant gentai-
nių pasitikėjimu jais, pradė-
jo gydymui naudoti įvairias 
aplinkinėje terpėje augančių 
žolelių sudėtines dalis ar iš jų 
pagamintus nuovirus. Deja, 
homeopatinių gydymo me-
todų neužteko, todėl pama-
žu gentyse pradėti taikyti ir 
praktiniai chirurginiai gydy-
mo metodai.

Dabar medicina pasiekė 
tokį lygį, kad neretas gydo-
mės vien skaitydami įvairias 
knygas apie mediciną arba 
ieškodami informacijos apie 
medikamentinį ligų gydymą 
internete. Kai toks gydymasis 
nepadeda, kreipiamės į suma-
nesnius medicinos darbuoto-
jus – gydytojus. 

Nors vos prieš šimtą me-
tų gydytojo atvykimas pas 
pacientą dažnai pasitarnau-
davo tik „likusio“ laiko nu-
statymui, šiandienos medi-
cina bent iš dalies pagelbėja 
netgi tiems, kuriems padėti 
jau nebeįmanoma. Ir tai – tik 
vienas iš daugelio medicinos 
tobulėjimo etapų. Ilgus šim-
tmečius žmones gydę gydy-
tojai tikriausiai svajojo, tačiau 

Nuo nanotechnologijų iki genų inžinerijos

VšĮ „Meninė drožyba“ va-
dovą Algimantą Sakalauską, 
tikslus kalbėjo ekspedicijos 
dalyviai. 

A. Sakalauskas „Misija Si-
biras‘18“ dalyviams suteikė 
ne tik teorinių bet ir praktinių 

žinių apie kryžius, stogas-
tulpius, koplytstulpius. Eks-
pedicijos dalyviai per kelias 
valandas (tiek laiko jie turės 
ir Sibire) pagamino neįman-
trius kryžius. 

A. Sakalauskas didžiuoja-

si, kad prieniškių kryždirbių 
patirtis ir patarimai yra nau-
dingi, kad jie gali prisidėti 
prie kilnios misijos – palikti 
Sibire atminties ir pagarbos 
simbolius – sėkmingesnio 
įgyvendinimo. 
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pakistano šiaurės vakariniame Kvetos mieste talibų kovotojai 
trečiadienį paryčiais apšaudė vieno policininko automobilį 
ir nužudė jo mažametį sūnų bei dėdę, o pats pareigūnas 
buvo kritiškai sužeistas, pranešė policija. policininkas Abdul 
Samadas buvo užpultas, kai grįžo namo nusipirkęs maisto 
pusryčiams.

  Švedijoje pradėta statyti eksperimentinę metalurgijos 
gamyklą, siekiant išsiaiškinti, ar įmanoma pelningai 
gaminti plieną nenaudojant iškastinio kuro. Naujoji 
gamykla turėtų būti iki 2020 metų pastatyta šiaurės 
rytiniame Liuleo mieste. Vietoje akmens anglių ir kokso 
joje bus naudojamas vandenilis.

Operos „Figaro vedybos“ paskutinio veiksmo pirmo 
juodraščio, parašyto klasikinės muzikos grando Volfgango 
Amadėjaus Mocarto, trečiadienį aukcione paryžiuje 
nepavyko parduoti. Už 1786-aisiais parašytą „išskirtinį“ 
rankraštį, priskiriamą kompozitoriaus karjeros Vienoje 
viršūnei, buvo tikimasi gauti pusę milijono eurų.

Mintimis dalijasi 
praeiviai

Kalbina ir fotografuoja Laima Duoblienė

Ar pritariate genetiniams bandymams?

REKLAMA

Arūnas Balnanosis

Man asmeniškai tas pats, 
ką tie mokslininkai daro, juk 
mes nieko nepakeisime – jie 
darys, ką norės. Ten, kur di-
deli pinigai, mes, paprasti 
žmonės, bejėgiai. Mokslas 
turi eiti į priekį, o ar mes 
vartosime tuos genetiškai 
pakeistus produktus, mūsų 
pačių pasirinkimas. Man, 
pavyzdžiui, labai patinka 
lietuviški lašiniai, kuriuos aš 
perku iš patikimų žmonių, o 
ką parduoda parduotuvėse, 
nežinai, ypač kalbant apie 
pigiausius produktus. Sunku 
konkrečiai pasakyti, gerai ar 
ne yra genetiniai bandymai, 
sunku. Gal medicinoje, far-
macijoje – gerai, o kai kur 
kitur – ne. Viskas turi būti 
proto ribose. Bet juk viską 
valdo pinigai...

Inga Didžiulienė 
Manau, kad mes dažniau-

siai susiduriame su genetiš-
kai modifikuotais maisto 
produktais, o tai, mano ma-
nymu, nėra gerai. Jeigu viš-
čiukas užauga per mėnesį, 
tai jau nenormalu. Šaunu, 
kad mokslas gali padėti nu-
statyti sunkias ligas, bet au-
galai tegu geriau auga patręš-
ti mėšlu, o ne visokiausiais 
priedais.  

Aldona Baranauskienė

Nepritariu, kad maistui 
būtų vartojami genetiškai 
modifikuoti augalai, gy-
vūnai, juk viskas atsiliepia 
žmogaus sveikatai. Nepri-
tariu net ir tam, kad tokie 
greitai užauginami maisto 
produktai būtų skirti badau-
jančių šalių žmonėms. Svei-
kas protas sako, kad negerai 
ir tai, jei žmogui bus įsodi-
nami išauginti organai, taip 
gelbstint jo gyvybę. Jei pa-
čiai prireiktų, nežinau, ką 
sakyčiau, bet kol kas manau, 
kad nereikia per daug kištis 
į Dievo valią. Aš – už natū-
ralumą. Bent jau stengiuo-
si, juk nežinai, nei ką val-
gai, nei kuo rengiesi. Mano 
manymu, genetiniai tyrimai 
pateisinami tik medicinoje, 
kai siekiama nustatyti ligas: 
apsigimimus, onkologinius 
susirgimus ir pan. 

Tomas

Jei bandymai atliekami 
laikantis standartų, saugiai, 
manau, nieko blogo. Bet 
kas gali tai garantuoti? Kai 
išvedamos augalų veislės, 
atsparios ligoms, kenkėjams, 
atrodo – gerai, bet kaip tai 
paveiks valgytojus? Kol kas 
ilgalaikių stebėjimų duome-
nų nėra, nes tai dar gana nau-
ja mokslo šaka. Europos Są-
jungoje standartai griežtesni 
nei JAV, bet kai yra ir daug 
nepotizmo, korupcijos, nėra 
garantijų, kad tų standartų 
laikomasi. 

Tiesa, šis tinklelis, kaip ir 
kraujagyslės, ilgainiui aplim-
pa (apauga) įvairiomis ke-
liaujančiomis kraujagyslėmis 
dalelėmis. Ir štai – į pagalbą 
sprendžiant šią problemą at-
skubėjo dr. A. Žiogas kartu su 
savo komanda. Biochemijos 
specialistai eksperimentuo-
dami atrado titano ir kitų che-
minių elementų junginį, kuris 
kraujagyslėse lengvai prisitai-
ko, o jo paviršius tampa „ne-
lipnus“ įvairioms dalelėms, 
todėl maksimaliai sumažina 
pakartotinio kraujagyslės už-
sikimšimo galimybę.

Tiesa, visiems šiems tyri-
mams, vengiant žmonių bei 
gyvūnų kankinimo bei pa-
žeidimo rizikos, prireikė ga-
na netikėtos eksperimentinės 
kraujagyslių sistemos. Tam 
pasitarnavo neišsivystę viš-

čiukų embrionai – kiaušiniai. 
Pasak dr. A. Žiogo, vištų au-
gintojai gana greitai atpažįs-
ta, kuris kiaušinis yra „val-
gomas“, o kuriame jau slypi 
gyvybės užuomazgos. „Ne-

valgomuosiuose“ kiaušiniuo-
se laboratorijoje vos per 3–6 
dienas išsivysto kraujagyslių 
tinklas – vizualiai patogus ir 
ne toks žiaurus kraujagyslių 
tyrimo metodas.

Kraujagyslių bandymai 
ypač pasitarnavo ne tik aptin-
kant būdus, kaip išplėsti ar gy-
dyti kraujagysles, bet ir ban-
dant biologiškai stimuliuoti 
arba stabdyti kraujagyslių au-
gimą. Šie bandymai davė pra-
džią toliau sėkmingai vysto-
mam tyrimų etapui – gydymui 
kamieninėmis ląstelėmis.

Eksperimentai leido aiškiau 
suprasti kamieninių ląstelių 
kilmę, egzistenciją bei jų pri-
taikymą gydymui. Žmogaus 
organizmui augant, kinta ne 
tik jo kūnas, bet ir ląstelės. 
Ilgainiui atsiranda įvairių su-
trikimų ir ligų, o norint jas sė-
kmingai išgydyti, reikia tiks-

liai „nuskaityti“ unikalų pir-
minį žmogaus „kodą“ – pačią 
pirmąją, kamieninę ląstelę, 
kad remiantis ta informacija 
būtų galima sukurti gydymui 
tinkamus biopreparatus. Tokie 

preparatai leistų žmogaus ląs-
telėms įsisavinti pirminę, šva-
rią informaciją ir galėtų atkurti 
pirminę sveikos ląstelės būse-
ną. Nors kai kuriose valstybė-
se kamieninių ląstelių bankų 

idėja yra blokuojama ir įvai-
rių bendruomenių nepalaiko-
ma, visgi tobulėjant galimybei 
„perprogramuoti“ ląsteles, ji 
jau tampa realia. 

Negana to, medicina ne-
apsiriboja vien organizmo 
gydymu. Pasaulyje atsiradus 
trimatės erdvės spausdintu-
vams, galintiems sukurti er-
dvinį daiktą, ši technologija 
atkeliavo ir į mediciną. Dėl 
įvairių traumų prarastos ar nuo 
gimimo neturimos kūno dalys 
gali būti sukurtos pažangiau-
siose medicinos laboratorijo-
se. Tiesa, būtent kamieninių 

ląstelių kodas išspręstų ir dar 
vieną transplantacijos proble-
mą. Organizmas kartais „at-
meta“ svetimą organą. Tuo 
tarpu pagal unikalią žmogaus 
odą „atspausdintas“ organas 
„prigytų“ lengviau.

Pamažu judėdama į prie-
kį ateities medicina jau gali 
pasiūlyti dar vieną alternaty-
vų gydymo metodą – ląste-
les „žudikes“ - antigenus. Iš 

sergančio žmogaus paimtas 
kraujo daleles galima suskai-
dyti ir grąžinti atgal „šiek tiek“ 
pakeistas – su įdiegta bioche-
mine molekule, kuri kūne 
gautų signalą daugintis ir nai-

kinti pakeliui sutiktas piktybi-
nes, pvz., sunkios infekcijos, 
vėžio, ŽIV daleles.

Dar didesnis šuolis medi-
cinos laukia kitoje genetikos 
srityje – DNR inžinerijoje. 
Pritaikant Vilniaus universi-
teto Biotechnologijos insti-
tuto Baltymų-nukleorūgščių 
sąveikos tyrimų skyriuje pro-
fesoriaus Virginijaus Šikšnio 
vykdomus CRISPR (angl. 
Clustered Regularly Inter-
spaced Short Palindromic 
Repeats – „taisyklingai per-
traukti trumpi susitelkę pa-
lindrominiai pasikartojimai“) 

tyrimus, galbūt jau netolimoje 
ateityje bus galima suskaidyti 
žmogaus genetinį DNR kodą, 
paimti polinukleotidinę gran-
dinę ir joje dalį esamos infor-
macijos pakeisti „gydomuo-
ju“ kodu. Jį grąžinus žmogui, 
organizmas pats susirastų on-
kologinių, ŽIV ar kitų ligų 
pažeistas ląsteles ir jas pats 
pagydytų, sunaikindamas vi-
rusines ląsteles.

Nuo nanotechnologijų iki genų inžinerijos
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NUSIKALTIMAI IR 
NELAIMĖS
parengta pagal Alytaus apskrities 
Vyrausiojo policijos komisariato 
ir Kauno apskrities priešgaisrinės 
gelbėjimo valdybos informaciją

2018-06-16 apie 16.00 val., prienų r., 
prie namų pievoje, 50–60 cm gylyje, 
kasdamas žvyrą R. G. (gim. 1986 
m.) rado žmogaus skeleto pavienius 
kaulus, kurie yra sudūlėję. prie kaulų 
nelikę jokių rūbų likučių fragmentų ar 
raumenų audinių fragmentų.

2018-06-17 apie 17.50 val. prienų r., 
Ašmintos sen., Antakalnio k., Ilgojoje 
g., vyras (gim. 1953 m.) smurtavo prieš 
savo neblaivią (1,34 prom. alkoholio) 
sutuoktinę (gim. 1958 m.). Įtariamasis 
iš įvykio vietos pasišalino, jo buvimo 
vieta nustatinėjama.

2018-06-17 apie 20 val. prienų r., 
pakuonio sen., Daukšiagirės k., Dvaro 
g., du vaikinai sumušė vyrą (gim. 1967 
m.). Įvykis tiriamas.

2018-06-17 apie 1 val. prienų r., Veiverių 
sen., Mažųjų Zariškių k., Riešuto g., 
moteris (gim. 1962 m.) pasigedo 300 
eurų. Aplinkybės aiškinamos.

2018-06-17 09:09 GMp pranešė, kad 
prienuose, Stadiono g., reikalinga 
pagalba išnešti ligonį. Iš buto išneštas 
ir įkeltas į GMp automobilį apie 90 kg 
sveriantis ligonis.

2018-06-18 gautas įmonės pareiš-
kimas, kad viešbutyje, esančiame 
prienų r., Balbieriškio sen., Vazgaikie-
mio k., Saulės vaikų g., liukso klasės 
kambaryje gyveno vyro (gim. 1992 
m.) asmens dokumentus pateikęs 
asmuo, kuris nieko neinformavęs ir 
nesumokėjęs už paslaugas išvyko. 
Nuostolis – 1873 eurai.

2018-06-18 apie 13.30 val. prienuose 
neblaivus vyras (gim. 1957 m.) smur-
tavo prieš savo sugyventinę (gim. 
1957 m.). Įtariamasis iš įvykio vietos 
pasišalino.

2018-06-18 Alytaus apskr. VpK prienų 
r. pK gautas moters (gim. 1977 m.) pa-
reiškimas, kad iš pievoje prienų r. Jiezno 
s., Nibrių k., esančio aptvaro pavogtos 
trys avys. Nuostolis – 230 eurų.

2018-06-18 apie 11 val. prienų r., 
Šilavoto sen., Žarstos k., pamiškės g., 
neblaivus (2,84 prom. alkoholio) ir ne-
turintis teisės vairuoti kelių transporto 
priemonę vyras (gim. 1993 m.) vairavo 
techniškai netvarkingą, privalomuoju 
transporto priemonės valdytojų civi-
linės atsakomybės draudimu neap-
draustą automobilį RENAULT ESpACE. 
Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į 
areštinę.

Rusijos užsienio reikalų ministerija trečiadienį išsikvietė 
Latvijos pasiuntinio pavaduotoją ir perdavė jai šios šalies 
piliečių, kuriems draudžiama įvažiuoti į Rusijos teritoriją, 
sąrašą, pranešė ministerija. Tai ji padarė „atsakydama į 
nedraugiškus Latvijos vyriausybės veiksmus, kai 49 Rusijos 
piliečiams buvo uždrausta įvažiuoti į šios šalies teritoriją “.

   po metus trukusio imigracijos tyrimo JAV federaliniai agentai 
vienoje Ohajo mėsos fasavimo gamykloje antradienį 
areštavo kone pusantro šimto darbuotojų, įtariama, 
nelegalių imigrantų. prieš dvi savaites imigracijos agentai 
areštavo 114 žmonių vienoje apželdinimo kompanijoje Ohajo 
šiaurėje.

Floridos valstijos valdžia leido statyti naują prekybos ir 
pramogų centrą, kuris bus didžiausias Jungtinėse Valstijose, 
rašo JAV verslo dienraštis „The Wall Street Journal“. „Triple 
Five“ vertinimais, prekybos ir pramogų kompleksas, kurio 
plotas sudarys apie 576 tūkst. kvadratinių metrų, atsieis iš 
viso 4 mlrd. JAV dolerių.

Smulkieji ūkiai iki 
birželio 29 dienos 
gali suskubti pateikti 
paraiškas paramai 
pagal Lietuvos kaimo 
plėtros 2014–2020 
metų programos (KPP) 
priemonės „Ūkio ir verslo 
plėtra“ veiklą „Parama 
smulkiesiems ūkiams“ 
ir pasinaudoti galimybe 
modernizuoti savo ūkį 
arba užsiimti savo ūkyje 
užaugintų produktų 
gamyba, perdirbimu ir 
tiekimu. 

Nedideliam ūkiui 
piniginė injekcija 
iš šalies gali padėti 
atsispirti iš rimties taško 
ir suaktyvinti veiklą. 
Paraiškas galima teikti 
Nacionalinės mokėjimo 
agentūros (NMA) 
teritoriniuose skyriuose.

Apie paramą
Kaip akcentavo Že-

mės ūkio ministerijos 
Kompensacijų ir inves-
ticijų skyriaus vyriau-
sioji specialistė  Agnė 
Kvedarienė, tai – viena 
iš patraukliausių veiklos 
sričių, kuria gali pasi-
naudoti smulkieji ūki-
ninkai, kad sustiprintų 
savo ūkius, nes paramos 
intensyvumas siekia net 
100 proc. „Svarbu žinoti, 
kad paramą galima gauti 
ne tik žemės ūkio produktų 
gamybai, bet ir valdoje pa-
gamintų ar išaugintų pre-
kinių žemės ūkio produktų 
apdorojimui (rūšiavimui, 
pakavimui ir t. t.), perdir-
bimui ir teikimui rinkai. 
Teikiant paramą smulkiųjų 
ūkių plėtrai, modernizuo-
jami ūkiai, didėja šių ūkių 
konkurencingumas“,– kal-
bėjo specialistė. 

A. Kvedarienė priminė, 

Dar galima teikti paraiškas smulkiesiems 
ūkiams modernizuoti
jog didžiausia paramos su-
ma vienam paramos gavėjui 
– 15 tūkst. eurų, kompensuo-
jant 100 proc. visų tinkamų 
finansuoti projekto išlaidų. 
Pirmoji išmokos dalis, suda-
ranti net 80 proc. visos išmo-
kos sumos, paramos gavėjui 
išmokama priėmus sprendi-
mą suteikti paramą. Tai labai 
palengvina projekto finansa-
vimo galimybes. Likusi 20 
proc. paramos sumos dalis 
išmokama tinkamai įgyven-
dinus projektą. 

Paramos pagal priemonės 
„Ūkio ir verslo plėtra“ vei-
klos sritį „Parama smulkie-
siems ūkiams“ gali kreiptis 
ne jaunesni kaip 18 metų fi-
ziniai asmenys, užsiimantys 
žemės ūkio veikla ir iki pa-

ramos paraiškos pateikimo 
dienos įregistravę žemės ūkio 
valdą ir ūkininko ūkį, kurie 
bent paskutiniais metais prieš 
pateikiant paramos paraišką 
deklaruoja pasėlius ir (arba) 
registruoja ūkinius gyvūnus 
ir kurių produkcijos standar-
tine verte išreikštas valdos 
ekonominis dydis yra nuo 4 
000 iki 7 999 eurų. Paramos 
gavėjas privalo pateikti verslo 
planą, kuris turi būti pradėtas 

įgyvendinti per 9 mėn. nuo  
sprendimo suteikti paramą 
priėmimo. 

Įsigyti galima ir seną 
traktorių 

A. Kvedarienė aiškino, kad 
paramą gauti galima ne tik 
žemės ūkio technikai, įrangai 
įsigyti ar gamybiniams pas-
tatams statyti, bet ir ūkiniams 
gyvūnams, daugiamečiams 
augalams, statybinėms me-
džiagoms nusipirkti. Be to, 
nuo šių metų numatyta leis-
ti paramos lėšomis įsigyti ir 
naudotus, senesnius kaip 7 
metų traktorius, kurie turi ga-
liojančią privalomą techninę 
apžiūrą. Tai – smulkiesiems 
ūkininkams labai svarbi nau-
jovė.

Atkreiptinas dėmesys, kad 
žemės ūkio naudmenos, ku-
riose bus sodinami paramos 
lėšomis įsigyti augalai, turi 
priklausyti pareiškėjui nuo-
savybės teise ir (arba) nuo-
mojamos, valdomos panau-
dos ar kitais pagrindais nuo 

paraiškos pateikimo dienos 
ne trumpiau kaip aštuone-
rius metus.

Svarbu paminėti, kad 
yra parengta automatizuo-
ta verslo plano forma, ku-
ri palengvina verslo plano 
parengimą. Verslo plano 
forma yra paskelbta Žemės 
ūkio ministerijos tinklala-
pyje, adresu http://zum.lrv.
lt/lt/veiklos-sritys/kaimo-
pletra/lietuvos-kaimo-ple-
tros-2014-2020-m-progra-
ma/priemones/6-priemone-
ukio-ir-verslo-pletra.

Pirko priekabą
Utenos rajono ūkinin-

kas Šarūnas Šmatavičius 
pasakojo, jog iš pradžių 
jo ūkis buvo labai mažas, 
todėl, išgirdęs apie gali-
mybę pagal KPP priemo-
nės „Ūkio ir verslo plėtra“ 

veiklą „Parama smul-
kiesiems ūkiams“ gauti 
paramą, ja pasinaudo-
jo, nes kaip tik galvojo 
plėstis. Pašnekovas tei-
gė, kad gavus paramą 
pamažu vykdomi užsi-
brėžti planai pereiti prie 
mėsinės gyvulininkys-
tės ūkio.

Š. Šmatavičius šia pa-
rama pasinaudojo 2015 
metais ir įsigijo priekabą 
gyvuliams vežti, kurioje 
telpa nuo 12 iki 20 gy-

vulių. Ūkininkas džiaugėsi, 
kad ši priekaba – labai sva-
ri pagalba ūkyje pervežant 
gyvulius. Juos vežti tenka 
neretai, kad ir iš vienos ga-
nyklos į kitą, o su šia prie-
kaba tai galima padaryti 
vienu kartu.

UžsK. Nr. 006

Jurgitos JAROŠEVIČIŪTĖS nuotr.

Smulkieji ūkiai gali gauti injekciją verslui aktyvinti bei stiprinti.

 Birželio 11 d. Prienų r. 
savivaldybėje vykusiame 
Kelių eismo saugumo 
komisijos posėdyje 
svarstyti devyni klausimai 
– įstaigų, organizacijų ir 
gyventojų prašymai dėl 
papildomų kelio ženklų, 
perėjų įrengimo.

Komisija pritarė daugu-
mai prašymų: Prienų globos 
namų prašymui įrengti du 
kelio ženklus Nr. 329 „Ri-
botas greitis 40“ Paprienės 
g. sankryžose su Birštono ir 
Panemunės g., nes ten kyla 
pavojus neįgalių Globos na-
mų gyventojų saugumui, taip 
pat Dvariuko bendruomenės 
atstovų prašymui įrengti ke-
lio ženklą Nr. 332 „Sustoti 
draudžiama“ su papildoma 
lentele Nr. 811 „Galiojimo 
zona į abi puses 20 m“ Pilies 
ir F. Vaitkaus g., UAB „Ala-
vina“ prašymui leisti laikinai 
(kol vyksta kelio rekonstruk-
cijos darbai) savomis lėšomis 
įsirengti kelio ženklą su nuo-
roda į autoservisą „Alavina“ 
Vytauto g., prie įvažiavimo į 
autobusų stotį, UAB „Amži-
nasis aukuras“ prašymui taip 
pat laikinai (kol vyksta kelio 
rekonstrukcijos darbai) sa-
vomis lėšomis įsirengti kelio 
ženklus su nuoroda į priva-
žiavimą prie laidojimo namų 
„Amžinasis aukuras“ Žiogų 
g., sankryžoje su Lakštinga-
lų ir V. Mykolaičio-Putino  g., 
bei sankryžoje  su F. Marti-
šiaus g. Dėl kitų kelio ženklų 
įrengimo valstybinės reikš-
mės keliuose rekomenduota 
kreiptis į Lietuvos automo-
bilių kelių direkciją (LAKD). 
Kreiptis į LAKD rekomen-
duota ir gyventojams, kurie 
prašė įrengti pėsčiųjų perėją 
Rasos g. ir J. Basanavičiaus 
g. sankryžoje (prie buvusios 
elektros tinklų įmonės).

Komisijoje pritarta UAB 
„Kautra“ prašymui įrengti 
kelio ženklą Nr. 332 „Susto-

Kelių eismo 
saugumo 
komisijos 
posėdis

ti draudžiama“ prie laikinos 
autobusų stoties bei vicemero 
Algio Marcinkevičiaus pra-
šymui įrengti 6 kelio ženklus 
Nr. 332 „Sustoti draudžiama“ 
prie prekybos centro „Maxi-
ma“ Kauno g.  Prienų mies-
te, kadangi gatvėje stovintys 
automobiliai užstoja mato-

mumą iš „Maxima“ aikštelės  
išsukantiems vairuotojams.

Nepritarta gyventojų pra-
šymui Dariaus ir Girėno g. 
įrengti šaligatvį ir perėją, nes 
tam nėra techninių galimy-
bių: per siaura gatvė ir nėra 
lietaus surinkimo įrenginių 
– rekomenduota gyvento-

jams eiti per artimiausią per-
ėją. Svarstytas ir vietos vers-
lininko prašymas išduoti lei-
dimą važiuoti krovininiam 
transportui Prienų mieste, 
nuspręsta verslininką infor-
muoti, kad toks leidimas nėra 
reikalingas.

Atsižvelgiant į Balbieriškio 

seniūnijos atstovų kreipimąsi, 
pavesta Balbieriškio seniūnui 
parašyti įspėjimą gyvento-
jams, gyvenantiems Jaunimo 
g., Balbieriškio mstl., nurink-
ti akmenis nuo valstybinės 
žemės, nes akmenys kelia pa-
vojų eismo saugumui.

SAVIVALDYBĖS inf. 
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Rumunijoje protestuotojams trečiadienį pavyko patekti į 
šalies parlamento pastatą, kur jie surengė triukšmingą akciją 
prieš neseniai priimtą įstatymą, jų nuomone, sudarysiantį 
palankesnes sąlygas aukšto rango pareigūnų korupcijai. 

  Vengrijos parlamentas trečiadienį priėmė įstatymų 
paketą, numatantį bausmes migrantams padedančioms 
nevyriausybinėms organizacijoms. Teisių gynimo 
organizacijos „Amnesty International“ Vengrijos skyrius, į kurį 
gali būti taikomasi pagal naujuosius įstatymus, pavadino 
juos „įžūlia ataka prieš žmones“.

Naftos kainų kilimas kelia grėsmę ekonomikos augimui, 
OpEC surengtame tarptautiniame seminare įspėjo Indijos 
naftos ir dujų ministras. „Naftos ir dujų kainas diktuoja 
geopolitinis nestabilumas ir, jeigu kainos augs, kils grėsmė 
ekonomikos augimui“, – pareiškė ministras ir priminė, kad 
Indija yra viena didžiausių pasaulyje naftos vartotojų.

prienų kraštas statistikoje

Atsižvelgdami į aktualias 
aplinkosaugines 
problemas pasaulyje ir 
Lietuvoje, šiais mokslo 
metais Prienų „Žiburio“ 
gimnazijos mokiniai 
įsteigė gimnazijoje 
Jaunųjų miško bičiulių 
sambūrį (JMB), kuriame 
dalyvauja moksleiviai, 
besidomintys gamta, 
miškininkyste, 
padedantys miškininkams 
ir aplinkosaugininkams 
saugoti miškų augaliją ir 
gyvūniją, pažinti miško 
raidos principus, norintys 
skleisti miškosaugos 
idėjas mokyklos bei 
gyvenamosios vietos 
bendruomenėje. 

Pirmoji veikla, kurioje teko 
dalyvauti trims gimnazistėms: 
Paulinai Mozūraitei, Andrė-
jai Klimaitei ir Karolinai Pe-
traškaitei, buvo tarptautinis 
konkursas „Jaunimas Euro-
pos miškuose“. Nacionalinis 
etapas, kurį organizuoja LR 
aplinkos ministerija, VĮ Lietu-
vos valstybinių miškų urėdija, 
Valstybinė saugomų teritorijų 
tarnyba, Lietuvos miškininkų 
sąjungos Jaunųjų miško bičiu-

prienų „Žiburio“ gimnazistės – tarptautinio konkurso „Jaunimas 
Europos miškuose“ nacionalinio etapo 2-osios vietos laimėtojos

lių sambūris, Aukštaitijos na-
cionalinio parko ir Labanoro 
regioninio parko direkcija, 
vyko birželio 8 d. Aukštaiti-
jos nacionalinio parko biti-
ninkystės muziejuje Ignali-
nos rajone.

Šių metų konkurso tema 
– „Miškų kirtimai. Teigiami 
ir neigiami aspektai“. Moki-
niai buvo kviečiami domėtis 
miškų naudojimo praktikomis 
skirtingose šalyse, ieškoti dar-
niausių ūkininkavimo formų, 
kad ir žmogui būtų naudinga, 
ir gamta nenukentėtų. Mūsų 
mokyklos komanda „Žibu-
riukai“ anglų kalba parengė 
pristatymą„Punios šilo verty-
bės, dabartis ir ateitis“ (darbo 
vadovės anglų k. mokytoja 

metodininkė Vilija Gustaity-
tė ir biologijos mokytoja me-
todininkė Rasa Kučinskienė). 
Be pranešimo, mokinėms te-
ko atlikti testą ir iš anksto pa-
ruoštas užduotis miške. Nors 
dalyvavome pirmą kartą, ta-
čiau savo žiniomis neatsili-
kome nuo seniai šia veikla 
užsiimančių moksleivių iš 
Vilniaus, Kauno, Ignalinos, 
Anykščių. Keliais taškais te-
ko nusileisti tik Raseinių Pre-
zidento Jono Žemaičio gim-
nazijos vaikinų komandai ir 
užimti 2-ąją vietą. Mokinės 
grįžo su vardiniais JMBS pa-
žymėjimais, dovanomis ir 7 
d. kelialapiu į JMBS stovyklą 
„Mūsų žalioji vasara“ Varnių 
regioniniame parke.

„Džiaugiuosi, kad dalyva-
vau konkurse „Jaunimas Eu-
ropos miškuose“, nes tai bu-
vo be galo įdomi bei vertinga 
patirtis bei puiki galimybė 
tobulinti anglų kalbos gebėji-
mus. Sužinojau daug negirdė-
tų dalykų apie Europos miš-
kus ir globalines problemas. 
Manau, tokie projektai plečia 
akiratį ir priverčia susimąsty-
ti apie šiuolaikinio pasaulio 
opias problemas, pvz., miškų 
kirtimą, taršą ir t.t. Konkur-
so užduotys pasirodė ne itin 
sunkios. Pradžioje pristatėme 
paruoštas skaidres apie Punios 
šilą, vėliau sprendėme teori-
nių klausimų testą, kuris „Ži-
buriukų“ komandai pasise-
kė geriausiai iš visų. Trečioji 
konkurso užduotis buvo pati 
įdomiausia, nes savarankiškai 
atlikome užduotis miške, tad 
patikrinome gebėjimą orien-
tuotis miško augalijoje“, – po 
konkurso teigė Paulina

Dėkoju gimnazistėms už 
aktyvumą, atsakingą požiūrį 
ir įdėtas pastangas ruošiantis 
šiam konkursui.

JMBS koordinatorė Rasa 
Kučinskienė  

Gyvulių ir paukščių skaičius metų pradžioje | vnt.
2013 2014 2015 2016 2017

Galvijai, iš viso 16 787 15 737 16 089 15 498 14 256
Buliukai ir telyčaitės skersti
iki 1 metų 1 769 1 626 1 610 1 744 1 500

Buliukai veislei iki 1 metų 483 488 385 341 567
Telyčaitės veislei iki 1 metų 2 088 1 884 2 203 1 945 1 750
Buliukai nuo 1 iki 2 metų 973 1 061 1 216 1 167 1 145
Telyčios skersti nuo 1 iki 2
metų 156 118 111 107 84

Telyčios veislei nuo 1 iki 2
metų 2 204 2 133 1 895 1 899 1 689

Buliai 2 metų ir vyresni 229 263 255 194 223
Telyčios skersti 2 metų ir
vyresnės 66 37 34 41 36

Telyčios veislei 2 metų ir
vyresnės 704 699 812 824 651

Karvės (melžiamos 2 metų ir
vyresnės) 7 637 6 852 6 717 6 254 5 527

Karvės žindenės 2 metų ir
vyresnės 456 542 823 948 1 063

Karvės, išskyrus melžiamas
ir žindenes 22 34 28 34 21

Kiaulės 7 015 6 496 6 336 4 802 4 132
Paršeliai iki 20 kg (iki 2
mėn.) 624 437 276 225 201

Paršeliai 20–50 kg (2–4
mėn.) 1 946 1 684 1 548 1 252 1 092

Penimos kiaulės 50–80 kg
(4–6 mėn.) 2 112 2 306 2 143 1 670 1 350

Penimos kiaulės 80–110 kg
(6–8 mėn.) 1 176 1 006 1 257 757 719

Penimos kiaulės virš 110 kg
(8 mėn. ir vyresnės) 713 703 733 681 633

Veisliniai kuiliai virš 50 kg 8 10 13 10 7
Veislinės pagrindinės
paršavedės virš 50 kg 414 322 337 187 124

Veislinės pakaitinės
paršavedės virš 50 kg 13 17 23 12 5

Veislinės sukergtos
kiaulaitės virš 50 kg 5 7 5 7

Veislinės nesukergtos
kiaulaitės virš 50 kg 4 4 1 1 1

Avys 1 978 2 531 3 394 3 656 4 044
Ėriavedės ir jauniklės avys 1
metų ir vyresnės 1 171 1 494 1 694 2 207 2 304

Ožkos 280 301 281 211 244
Vedeklės ir jauniklės ožkos 1
metų ir vyresnės 195 184 176 178 147

Arkliai 1 142 920 852 658 624
Kumelės 3 metų ir vyresnės 388 512 422 386 319
Paukščiai, iš viso 84 781 86 463 95 082 9 762 41 132
Vištos, iš viso 82 156 84 199 93 690 8 826 39 898
Vištos dedeklės 32 534 8 001 6 310 6 561 6 343
Žąsys 472 217 236 183 291
Antys 1 617 1 565 632 391 526
Kalakutai 399 371 423 274 366
Paukščiai, išskyrus vištas,
žąsis, antis ir kalakutus 137 111 101 88 51

Triušiai 885 1 074 1 827 2 071 2 016
Bičių šeimos 1 756 1 832 2 478 2 524 2 586

Birželio 19 d. Prienų rajono 
svivaldybės socialinių 
paslaugų centro vaikų 
dienos centro (VDC) 
„Pienė“ lankytojams 
iš Prienų, Balbieriškio, 
Naujosios Ūtos, Šilavoto 
bei Ašmintos seniūnijų 
buvo surengta pusės 
dienos stovykla gamtos 
apsuptyje, Giraitiškių 
stovyklavietėje.

Buvimas gamtoje 
– vienas iš sveiko ir la-
bai reikalingo žmogui 
laisvalaikio praleidi-
mo būdų. Miškas, pie-
va, grynas oras suteikia 
žmogaus organizmui 
daug fizinės ir psicho-
loginės naudos.

Siekiant paįvairinti 
aktyvų vaikų laisvalai-
kį, buvo surengtos kva-
drato bei įvairios esta-
fečių varžybos, kuriose 
nugalėjo draugystė ir 

pusės dienos stovykla Giraitiškėse
sutarimas. Išvargę vaikai tu-
rėjo galimybę vaišintis savo 
ruoštais sumuštiniais, paben-
drauti ir susipažinti kiekvie-
nas iš arčiau. Vėliau, paaiški-
nus stovyklos dalyviams apie 
saugumą bei tinkamą elgesį 
miško teritorijoje, vaikai žai-
dė įvairius lauko žaidimus, 
išbandė ištvermę ant įrengtų 
lauko treniruoklių bei džiau-
gėsi geru oru. Išvykos tikslas 

– ugdyti vaikų komandinius 
ir bendravimo įgūdžius, ma-
žinti socialinę atskirtį bei pa-
tyčių riziką, ugdyti kasdienius 
gyvenimo įgūdžius – pasiek-
tas su kaupu. Dalyviai patyrė 
daug naujų įspūdžių, teigiamų 
emocijų, tinkamai panaudo-
jo susikaupusią energiją bei 
sveikai ir naudingai praleido 
pusdienį. 

Vaikų dalyvavimu, jų prie-

žiūra, saugumo užtikrinimu 
bei sėkmingu programos vyk-
dymu rūpinosi VDC socialinė 
darbuotoja Vilma Deltuvienė, 
paramos šeimai skyriaus soci-
alinės darbuotojos Irena Da-
nilevičienė, Aistė Morkūnie-
nė, Paulina Mickaitė, Jurgita 
Ruseckienė, Jurgita Petkienė, 
Judita Lučkienė bei savanorė 
Milena Rukaitė. 

Prienų rajono 
savivaldybės socialinių 
paslaugų centro inf. 
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REKLAMA

„Facebook“ akcijų kursas Niujorko biržoje trečiadienį 
pirmą kartą įveikė 200 JAV dolerių kartelę, rašo agentūra 
„MarketWatch“. Nuo metų pradžios „Facebook“ kapitalizacija 
padidėjo 14,3 proc. ir viršijo 570 mlrd. JAV dolerių. Nuo 
kovo pabaigos, kai kilo skandalas dėl naudotojų duomenų 
nutekėjimo, įmonės rinkos vertė išaugo 45 procentais.

  Mažiausiai 60 migrantų žuvo Viduržemio jūroje, praeitą 
savaitę nuskendus jų pripučiamai valčiai, trečiadienį pranešė 
viena žmogaus teisių grupė, Sicilijoje apklaususi įvykio 
liudininkus. Antradienį vakare į Sicilijoje esantį pocalo uostą 
atplaukė Italijos pakrančių apsaugos laivas, gabenantis 
daugiau kaip 500 migrantų.

Rygos tarptautinis oro uostas per penkis šių metų mėnesius 
aptarnavo 2,56 mln. keleivių – 19 proc. daugiau negu tuo 
pat laikotarpiu pernai. Vien gegužės mėnesį keleivių srautas 
padidėjo 20,5 proc. iki 636 tūkst., parodė naujienų agentūrai 
BNS oro uosto pateikti duomenys.

laikraščio priedas Birštono 
savivaldybės gyventojamsPRIE VYTAUTO KALNO

Birštone lankėsi LR Seimo pirmininkas Viktoras pranckietis

Laima
DUOBLIENĖ

Trečiadienį Birštone viešėjo 
LR Seimo pirmininkas 
Viktoras Pranckietis. Po 
susitikimo su savivaldybės 
vadovais, administracijos 
darbuotojais bei įstaigų 
ir organizacijų vadovais, 
Seimo pirmininkas lankėsi 
Nemajūnų dienos centre, 
„Eglės“, „Versmės“ ir 
„Tulpės“ sanatorijose, 
o pavakare „Carito“ 
bendruomenės namuose 
susitiko su savivaldybės 
gyventojais.  

Susitikimuose 
visuomenė išgirsta 

neiškraipytą nuomonę
Seimo pirmininkas džiau-

gėsi, kad į susitikimą susirin-
ko nemažai birštoniečių, nes 
tokiuose susitikimuose žmo-
nės išgirsta neiškraipytą tie-
są iš pirmų lūpų. Savo nuo-
monę vienu ar kitu tuo metu 
aktualiu klausimu, arba, kaip 
pats įvardijo, „išpažintį“, kie-
kvieną trečiadienio rytą Sei-
mo pirmininkas išsako „Žinių 
radijuje“. 

Pasak V. Pranckiečio, ži-
niasklaida Seimo darbą daž-
niausiai parodo per opozicijos 
komentarus, nes pasibaigus 
posėdžiui pirmiausia išgirsta, 
kaip blogai, kad Seimas priė-
mė vieną ar kitą sprendimą. 
Taip sudaromas įspūdis, kad 
Seimas, ką bedarytų, viską 
daro blogai. Tik susitikimuo-
se su visuomene yra galimybė 
žmonėms pasakyti, jog visuo-
met daroma, kad būtų gerai, o 
kaip pavyksta – labai gerai, tik 
gerai ar puikiai – po to galima 
diskutuoti. 

Svarbiausia – surinkti 
kuo didesnį biudžetą
„Ką esame įsipareigoję sa-

vo programoje, stengsimės 
padaryti maksimaliai, kiek 
galėsime. Tikrai nepadary-
sime visko, – kalbėjo Seimo 
pirmininkas. – Vienas svar-
biausių klausimų – kaip su-
rinkti kuo didesnį valstybės 
biudžetą ir kaip jį paskirstyti 
visoms sritims pagal poreikius 

ir galimybes.“
Tikimasi, kad kitais metais 

numatytoms reformoms įgy-
vendinti nesutrukdys per ma-
žas biudžetas. Pasak Seimo 
pirmininko, iki šiol biudžeto 
surinkta 5,7 proc. daugiau nei 
per tą patį laikotarpį pernai, 
bet 0,4 proc. mažiau, nei su-
planuota. 

„Valstybė turi prisiimti 
įsipareigojimus“

Kalbėdamas apie verslą, V. 
Pranckietis sakė, kad didžiau-
sia pagalba verslininkams 
– kuo mažiau jiems trukdy-
ti. Anot Seimo pirmininko, 
yra daug perteklinių riboji-
mų, perteklinių institucijų, 
įvairiose sistemose – daug 
inercijos. 

V. Pranckiečio teigimu, per 
27 metus nė viena valdžia ne-
išdrįso pakeisti išpūstos sovie-
tinės miškų sistemos į pažan-
gesnę. Juk dabar miškų, kurie 
yra visos valstybės turtas, pel-
ningumas tėra 4 proc., o tarpu-
kariu buvo 25 proc. Programą, 
kuri dabar įgyvendinama, rašė 
jis, agronomas, pasitelkęs ke-
turis urėdus, supratusius, kad 
miškų sistema yra „negerose 
vėžėse“ ir taip neturi būti.

Pasak Seimo pirmininko, 
reformas gali vykdyti tik jų 
frakcija, nes per dvejus me-
tus atlikus daugybę tyrimų, 
gavus daugybę pažymų, jų 
frakcijos nariai niekur nemi-
nimi. O konservatorių inici-
juotas tyrimas („agrokomisi-
ja“) – jei būtų įvykęs – būtų 
atsakęs į daugybę klausimų ir 
nuo Lietuvos valstiečių ir ža-
liųjų sąjungos frakcijos bei jo 
lyderio R. Karbauskio „nuė-
męs“ įtarimų naštą. 

Diskutuodamas apie aukš-
tųjų mokyklų reformą, Sei-
mo pirmininkas pirmiausia 

priminė, kad beveik prieš du 
dešimtmečius buvo padary-
ta didelė klaida technikumus 
paverčiant kolegijomis, ku-
rios prilygintos aukštosioms 
mokykloms. Dabar Lietuvoje 
yra per 40 aukštųjų mokyklų, 
kuriose visų vietų negali už-
pildyti net visi abiturientai. 

„Valstybė turi nusistatyti 
poreikį, kiek ir kokių studentų 
mums reikia. Iki šiol valstybė 
neprisiėmė tokio įsipareigoji-

mo. Todėl dabar būtina grą-
žinti nemokamas bakalauro 
studijas pagal valstybės suda-
rytą profesijų žemėlapį“, – įsi-
tikinęs Seimo pirmininkas. 

Jei būtų žinoma, kokioje sa-
vivaldybėje kokių specialistų 
trūksta, būtų galima sudaryti 
sutartį tarp savivaldybės, abi-
turiento ir universiteto. Tuo-
met studentas gautų nemoka-
mą mokslą, o pabaigęs studi-
jas turėtų įsipareigoti kelerius 
metus atidirbti. Nes dabar, 
anot Seimo pirmininko, su-
mokami valstybės pinigai už 
galimybę įsigyti išsilavinimą, 
bet už tai nepareikalaujama 
atlikti jokios pareigos.   

Birštono savivaldybės me-
rės Nijolės Dirginčienės tei-
gimu, Birštone, norint „pri-
traukti“ reikiamus specialis-
tus, jiems suteikiamas būstas 
– tarnybinis butas 

Kalbėdamas apie pensi-
jų reformą, Seimo pirminin-
kas žadėjo, kad ir toliau bus 
ieškoma būdų, kaip didinti 
pensijas.  

„Mūsų valstybės saugu-
mas priklauso ne tik nuo 2 

proc. BVP, skirtų gynybai, 
bet ir nuo socialinės ramybės 
valstybėje: žmonės turi būti 
ramūs, turi pasitikėti valdžia, 
kuri nesistengia dirbti blogai, 
nors dažnai apie mus sakoma: 
„Kaip negerai, kad jūs padarė-
te per mažai gerai“, – kalbėjo 
Seimo pirmininkas. 

Įstatymai, žemės 
reforma, keliai ir 

Sakartvelas
Atsakydamas į susirinku-

siųjų klausimus, Seimo pirmi-
ninkas paaiškino, kad priimti 
įstatymai nėra slepiami, tačiau 
viešinami ir daugiau kalbama 
tik apie esminius. Iš maždaug 

700 įstatymų, kuriuos Seimas 
priima per vieną sesiją, dau-
guma – neesminiai. Net jeigu 
keičiama tik viena raidė, žodis 
ar kablelis, tai vadinama nau-
ju įstatymu, nes pagal Kons-
tituciją įstatymą galima keisti 
tik kitu įstatymu, o jeigu pri-
imamas vienas svarbus, anot 
V.Pranckiečio, konceptualus, 
įstatymas, jį lydi dar mažiau-
siai 30 papildomų įstatymų.

Seimo pirmininkas sulaukė 
klausimų ir apie žemės refor-
mą, kelių priežiūrą, švietimo, 
sveikatos sistemų reformas, 
vaikų maitinimą mokyklose 
ir darželiuose, melioraciją. 
Seimo pirmininko teigimu, 
planuojama pagaliau užbaig-
ti žemės reformą, nes klaidų 
pradėjus grąžinti žemę buvo 
padaryta daug ir jų jau nebea-
titaisysi, todėl visiems, dar ne-
atgavusiems žemės, reikia su-
mokėti kompensacijas. Iš viso 
Lietuvoje žemė iki šiol nėra 
grąžinta dar maždaug 20 tūkst. 
žmonių, daugiausia – aplink 
Vilnių (Birštone – 34). 

„Nuolat spaudžiame Vy-
riausybę, kad padidintų fi-
nansavimą kelių priežiūrai ir 
remontui, ypač asfaltavimui“, 
– sakė Seimo pirmininkas, 
pasidžiaugęs, kad asfaltavi-
mo darbai atpigo maždaug 
30 proc., įvyko pokyčių vie-
šuosiuose pirkimuose, todėl 
dabar už tuos pačius pinigus 
galima pakloti daugiau kilo-
metrų asfalto. 

Seimo pirmininkas taip pat 
išsakė savo nuomonę apie iš-
pūstas vaistų kainas, žinias-
klaidoje pateikiamą didelį ne-
gatyvios informacijos srautą, 
apie valstybinį ir privatų vers-
lą, Astravo AE. 

Buvo kalbama ir apie 
„Achemą“, o kartu ir primin-
ta, kad Lietuva – atviros rin-

kos šalis, todėl šiais metais net 
ketvirtadalis trąšų į Lietuvą 
buvo įvežta iš Gruzijos. Paaiš-
kėjo, kad Gruzijai šimtmečio 
proga iš Lietuvos gauta dova-
na – šalis pavadinta Sakartve-
lu – V. Pranckiečio iniciatyva. 
Malonus ir atsakomasis gestas 
– Litva per dvi savaites buvo 
pakeista į Lietuva. 

Daugumai susirinkusiųjų 
vis tik buvo neaišku, kodėl 
Seimo pirmininkas net kelis 
kartus pakartojo, kad partijos 
yra gėris, nors savo kalboje 
ne kartą kaltino buvusias val-
džioje partijas. 

„Partijos yra gėris, nes tai 
yra demokratijos pagrindas, 
ir Seime vyksta ginčai tik dėl 
to, kad turime partijas, nes 
Seimas nėra vieninga maši-
na, kaip, pavyzdžiui, Baltaru-
sijoje“, – aiškino Seimo pir-
mininkas. 

Regioniniai laikraščiai 
turi išlikti, Birštonas– 

gražėja
Nors bendraudamas su birš-

toniečiais Seimo pirminin-
kas ne kartą paminėjo, kad 
žurnalistai pateikia informa-
ciją, kuri jiems patiems yra 
įdomiausia ir skaitomiausia 
(žiūrimiausia), t.y. kritiką, pa-
klaustas apie požiūrį į regioni-
nius laikraščius, jis sakė, kad 
regioniniai laikraščiai, nors ir 
išgyvena sunkius laikus, turi 
išlikti, pirmiausia dėl to, kad 
yra prieinamiausi vyresniems 
žmonėms, kuriems spausdin-
tas žodis yra labai svarbus. 

Kalbėdamas apie viešnagę 
Birštone, Seimo pirmininkas 
džiaugėsi, kad labai įdomu 
pamatyti, kokios paslaugos 
ir kaip siūlomos sanatorijose, 
kad visos viešnagės metu ly-
dėjo malonus bendravimas. 
V. Pranckietis pastebėjo, kad 
į Birštoną atvyksta žmonių 
iš daugybės šalių, todėl nea-
bejoja aptarnavimo kokybe. 
Birštone jis lankėsi ir prieš 
kelis dešimtmečius, ir vėliau 
(paskutinį kartą – 2007 m.), 
todėl gali palyginti, kaip kei-
tėsi ir gražėjo kurortas. Anot 
Seimo pirmininko, skirtumas 
didžiulis ir malonus. Jis juo-
kavo, kad pastebėjo ir vieną 
„blogybę“ – procedūros yra 
skirtos vienoms ar kitoms li-
goms gydyti, bet jis negalėjo 
nė vienos prisitaikyti sau.
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Didžiosios Britanijos elektroninės žvalgybos agentūros 
GCHQ vadovas Džeremis Flemingas pareiškė, kad Rusija 
nepakankamai apgalvoja savo kontroversiškų veiksmų 
pasekmes ir kaip pavyzdį pateikė anksčiau šiais metais 
įvykusį incidentą, kai Anglijos pietiniame Solsberio mieste 
buvo apnuodytas buvęs rusų dvigubas agentas bei jo duktė.

  Vokietijos automobilių gamintoja „Volkswagen“ ir jos 
JAV konkurentė „Ford Motors“ pasirašė susitarimo 
memorandumą, pagal kurį gali sukurti strateginį aljansą, kad 
padidintų savo konkurencingumą. Įmonės, be kita ko, gali 
pradėti kartu kurti krovininius ir lengvuosius automobilius, 
nurodoma bendrame gamintojų pranešime.

Indonezijoje vulkaniniame ežere nuskendus keltui, dingusių 
jo keleivių gali būti 192, trečiadienį pranešė paieškos 
ir gelbėjimo agentūra, trigubai padidindama pradinį 
vyriausybės skelbtą dingusiųjų skaičių.

laikraščio priedas Birštono 
savivaldybės gyventojamsPRIE VYTAUTO KALNO

REKLAMA

Stasė
ASIPAVIČIENĖ

Birželio 13-ąją birštoniečiai 
ir miesto svečiai buvo 
pakviesti į puikų ir 
nuotaikingą Birštono 
viešosios bibliotekos 
projektinį renginį „Po 
žvaigždėtu vasaros 
dangum. Literatūriniai 
vakarai Birštone 2018 m.“.

Tai jau antras šiais metais 
literatūrinis projekto rengi-
nys. Šį kartą į kurhauze vy-
kusį vakarą susitikti su savo 
gerbėjais atvyko žinomas ra-
šytojas, poetas, filosofas ir pe-
dagogas Liutauras Degėsys ir 
muzikantas bei dainų atlikėjas 
Giedrius Vaškys.

L. Degėsys yra filosofijos 
mokslų daktaras, kuriantis ir 
rašantis knygas ne tik suaugu-
siesiems, bet ir vaikams, pra-
eityje dirbęs įvairiose srityse, 
taip pat ir „Delfi“ bei „15min“ 
O tai rodo, kad jo asmenybė ne 
tik įdomi, bet ir sudėtinga, ir 
dar, kaip pats prisipažino, jam 
nėra nepatogių pokalbio temų 
ir užduodamų klausimų.

Birštoniečius ir vakaro or-
ganizatorius pamalonino rašy-
tojo žodžiai, kad bibliotekoje  
susirinko daug žmonių, kai tuo 
tarpu sostinėje būtų atėjęs tik 
vienas kitas jo kūryba susido-
mėjęs pilietis.

Taigi, rašytojas pradėjo po-
kalbį trumpai pristatydamas 
savo biografinę veiklą ir lei-
dosi į apžvalginę kūrybinę 
kelionę savo romanų, poezi-
jos, esė, knygų vaikams pus-
lapiais. Beje, L. Degėsys prieš 

Birštono viešojoje bibliotekoje – 
susitikimas su Liutauru Degėsiu

susitikimą buvo užsukęs į 
biblioteką ir maloniai nuste-
bo, kad jo knygos yra dažnai 
skaitomos.

Rašytojas paminėjo, kad 
nemažai jo eilėraščių yra tapę 
dainomis, jų tekstus naudoja 
kai kurie žymūs atlikėjai. Jis 
skaitė nemažai ištraukų iš sa-
vo kūrinių, o Giedrius Vaškys 
atliko dainas, parašytas L. De-
gėsio žodžiais. Susirinkusieji 
klausėsi eilių „Minties jude-
sys ir žvilgsnis“, „Už pilko 
gyvenimo grotų“, „Ir niekas 
nesikartos“ ir kt.

Nemažai rašytojas kalbėjo 
apie kūrybą vaikams. Kai ku-
rie jo eilėraščiai yra lyg pasa-
kėčios, kartu ir pamokančios, 
o veikėjai – lyg ir žvėreliai, lyg 
ir žmonės.

L. Degėsys pasakojo, kad 
jo eilėraščių tekstams muzi-
ką yra parašęs kompozitorius 
Algis Klova. Yra ir tokių kū-
rinių, kurie buvo parašyti ir 
Dainų šventei.

L. Degėsys rašo ne tik eilė-
mis ir proza, bet bando, kaip 
pats sako, rašyti ir baltosiomis 
eilėmis. Vakaro metu rašytojas 
paskaitė keletą eseistikos fra-
gmentų, rašytų „distancijos ir 
dekonstrukcijos principu“.

Taip pat rašytojas skaitė 

ištraukas iš antrojo savo ro-
mano. Be to, prisipažino, kad 
rašomą trečiąjį savo romaną 
jau kurį laiką jį primiršo, tai 
nežino, ką tie veikėjai, palikti 
vieni, daro...

Iš tiesų vakaras su šiuo ypa-
tingu žmogumi irgi buvo ypa-
tingas, priverčiantis pagalvoti 
ir pamąstyti, kas gi vyksta, 
kai mes norime pakeisti tai, 
kas mus supa ir erzina, pra-
dedant daiktais, o užbaigiant 
žmonėmis...

Norintys galėjo įsigyti L. 
Degėsio poezijos rinkinių bei 
romanų, straipsnių, knygelių 
vaikams ir gauti autoriaus au-
tografą.

Birštono viešosios bibliote-
kos direktorė Alina Jaskūnie-
nė dėkojo svečiams už malo-
niai praleistą laiką ir pakvietė 
visus dalyvauti į kitą projekto 
literatūrinį vakarą, skirtą fi-
losofo, rašytojo bei kultūros 
veikėjo Vydūno kūrybai bei 
gyvenimui. Šis renginys vyks  
Siponių bendruomenės biblio-
tekoje birželio 22 d. 19 val. 

Projektą „Po žvaigždėtu va-
saros dangum. Literatūriniai 
vakarai Birštone 2018 m.“ 
remia Lietuvos kultūros tary-
ba, LR kultūros ministerija ir 
Birštono savivaldybė.

Birštono gimnazijos III 
klasės mokinės Greta, 
Laura, Vakarė ir Patricija 
kartu su Alytaus, Kauno, 
Anykščių, Trakų ir 
Krokialaukio gimnazijų 
atstovais vyko į Strasbūrą, 
į Europos Parlamentą.

Gimnazistės birželio 1–2 
dienas praleido Europos Par-
lamente kur aktyviai dalyva-
vo EYE 2018 (8000 jaunimo) 
ir Euroscola 2018 renginiuo-
se. Šventės atidaryme mo-
kiniai pristatė Lietuvą. Di-
džiuojamės, kad pristatymo 
kalbą sakė ir mūsų gimna-
zistė Vakarė Stambrauskaitė. 
Vėliau gimnazistai savo pa-
sirinktose veiklose, dirbdami 

Birštono gimnazistės lankėsi 
Europos parlamente

grupelėmis su mokiniais iš 
įvairių šalių, diskutavo, išsa-
kė savo nuomones apie pasi-
rinktą temą. 

Kelionės metu trumpam 
sustojome senajame Lenkijos 
mieste Vroclave. Vokietijoje 
aplankėme Dresdeną, kuria-
me apžiūrėjome paveikslų ga-
leriją ,,Senieji meistrai“, ku-
rioje eksponuojami geriausių 
menininkų darbai. Suradome 
Rafaelio ,,Siksto Madoną“, 
Botticelli darbų. Apžiūrėjome 
įspūdingas porceliano kolek-
cijas, matematikos ir geogra-
fijos prietaisų kolekciją. Tre-
čiąją kelionės dieną praleido-
me Europos parke, pačiame 
didžiausiame ir įspūdingiau-

siame parke Europoje. Šia-
me parke turėjome galimybę 
aplankyti daugybę Europos 
valstybių, ir ne tik. Visas plo-
tas suskirstytas į atskiras šalis, 
kur gali susipažinti tik su tai 
valstybei būdinga kultūra, ste-
bėti įvairiausius pasirodymus, 
paragauti nacionalinių patie-
kalų, klausytis muzikos.

Grįždami aplankėme Čeki-
jos sostinę Prahą. Ėjome gar-
siuoju Karolio IV tiltu, prašė-
me Šv. Jono Nepomuko norų 
išsipildymo. Kelionė buvo il-
ga, bet labai įdomi. 

Mokiniai kelionės metu 
susipažino su kitų šalių jau-
nimu, sustiprino anglų kal-
bos, geografijos ir istorijos 
žinias.

Istorijos mokytoja  
Asta Lasatienė 

Birštono muziejus 2018 m. 
birželio 18 dieną pradėjo 
vykdyti projektą ,,Birštono 
muziejaus eksponato 
luoto prevencinis 
konservavimas, 
restauravimas ir 
ištyrimas“. 

Numatoma projekto tru-
kmė – iki gruodžio 31 dienos. 
Projekto iniciatorė, suma-
nytoja ir vadovė – Birštono 
muziejaus vyriausioji fondų 
saugotoja Angelė Sabaliaus-
kaitė. Šį projektą finansuoja 
Lietuvos kultūros taryba ir 
muziejaus steigėja – Biršto-
no savivaldybė. Bendra pro-
jekto vertė sudaro 1870 eurų. 
Birštono muziejaus partneris 
šiame projekte yra  Lietuvos 
dailės muziejus. Šio muzie-

Birštono muziejus pradeda vykdyti 
restauravimo projektą

jaus Prano Gudyno restau-
ravimo centro kvalifikuoti 
restauratoriai – aukščiausios 
kategorijos archeologinių ra-
dinių restauratorė V. Lukšė-
nienė, archeologinių radinių 
restauratorė M. Mikalauskie-
nė, polichrominės medienos 
restauratorius R. Vičys atvy-
ko į Birštono muziejų. Jie at-
liks archeologinio eksponato 
– medinio luoto konservavi-
mo ir restauravimo darbus. 

Šie darbai numatyti atlikti 
atskirais etapais. Tai ekspo-
nato nuvalymas specialiomis 
medžiagomis, medienos so-
tinimo procedūros, medie-
nos tvirtinimo darbai ir ats-
kirų dalių sumontavimas bei 
luoto ištyrimas. Muziejaus 
lankytojai  jau konservuotą  
ir restauruotą luotą ekspozi-
cijoje galės apžiūrėti pasibai-
gus šiam projektui, t. y. 2019 
metų pradžioje.

Birštono muziejaus 
vyr. fondų saugotoja 

Angelė Sabaliauskaitė 
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Austrija išdavė Maskvai vienos stambios nusikalstamos 
grupuotės vadeivą Aslaną Gagijevą, kaltinamą įvykdžius 
per 40 užsakomųjų žmogžudysčių, trečiadienį naujienų 
agentūrai „Interfax“ pranešė Rusijos vidaus reikalų 
ministerijos atstovė Irina Volk.

  Vyriausybė trečiadienį pritarė ugniagesių gelbėtojų sistemos 
pertvarkai. pagal ją, iš šiuo metu keturiolikos sistemoje 
veikiančių biudžetinių įstaigų liktų keturios – priešgaisrinės 
apsaugos ir gelbėjimo departamentas, Bendrasis pagalbos 
centras, Gaisrinių tyrimų centras ir Ugniagesių gelbėtojų 
mokykla, pranešė vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas.

Klaipėdos apygardos teismas trečiadienį trisdešimtmetį 
klaipėdietį pripažino kaltu dėl apsaugos darbuotojo prekybos 
centre nužudymo ir nuteisė jį septyniolikai metų nelaisvės, 
pranešė teismas.

laikraščio priedas Birštono 
savivaldybės gyventojamsPRIE VYTAUTO KALNO
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2006 m. atvykęs į Šiaurės 
Airiją, Enniskilleno miestą, 
ieškoti naujos kūrybinės 
erdvės kartu su daktare 
Lina Kastyte-Macaitiene, 
kurios vyras Mečislovas 
darbavosi Enniskilleno 
mieste, pradėjau pėsčias 
„zonduoti“ šį miestą iš visų 
pusių. 

Tris savaites kul-
niavau aplink, o 
paieškos ratas vis plė-
tėsi, kol galiausiai 
patekau į Inniskille-
no krašto muziejų, 
kur susipažinau su 
išskirtine muziejaus 
patalpose eksponuo-
jama karine (meno 
kūrybine tema) par-
odos ekspozicija. Tai 
– parsivežti kūriniai, 
dovanoti anglams ka-
riškiams, vykdžiu-
siems „ekspedicijas“ 
Indijoje.

Savo laiku Anglija valdė 
per 50 kolonijų – kitas valsty-
bes, tad ir dovanos atspindi tą 
laikmetį, kai kiti buvo priklau-
somi, o dovanas įteikdavo pa-
tvirtindami savotišką priklau-
somumą. Išskirtinė eksponuo-
jamos parodos „detalė“, pate-
kusi į mano akiratį,– nupjauta 
dramblio koja – padas, maž-
daug 40 cm aukščio (iškamša) 
pašto dėžutė, kurios viršus ir 
vokui įmesti skirta anga api-
pavidalinta sidabru. XIX a. 
suvenyrai nepaprastai sudė-
tingi – tikri meno kūriniai, 
kurie pareikalavo aukšto me-
ninio lygio, kūrybinės minties 
bei technologijų įvaldymo.

Pradėjus man šioje paro-
doje viską iš eilės filmuoti ir 
fiksuoti vaizdo kamera, ne-
trukus prisistatė vyras, kaip 
vėliau susipažinus sužinojau, 
Inniskilleno pilies muziejaus 
kuratorius majoras Džekas 
Danlopas. Taip ir užsimezgė 
mūsų draugystė. Radęs lais-
vesnę valandėlę (kai atvyk-
davau į Enniskilleno mies-
tą), būtinai aplankydavau In-
niskilleno muziejų ir susitik-
davau su majoru.

Dirbdamas Irvinestauno 
miestelyje (ang. Irvinestown) 
susidraugavau su antikvaru 
Džonu Allenu, kuris mane 
apvežiojo po (beveik visus) 
didžiausius Šiaurės Airijos 
bei Pietų Airijos sendaikčių 

Netikėta draugystė
turgus-muges, kad galėčiau 
geriau susipažinti su airių is-
torijos ištakomis, kultūra bei 
tradicijomis. Tempo gyven-
vietės sendaikčių turguje-mu-
gėje iš antikvaro vardu Haris 
įsigijau medalį. 1919 m. per-
galės Pirmajame pasaulinia-

me kare datai pažymėti šis 
apdovanojimas buvo įteiktas 
majorui Karteriui (ang. Com-
memorative Medal Awarded 
to W Carter Esq, Mayor of 
Windsor).

Su įsigytu lobiu – šiuo me-
daliu ir dar dviem karinin-
kams buvusiais įteiktais ap-
dovanojimais – apsilankiau 
pas savo bičiulį majorą Džeką 
Danlopą.

Pamatęs majoro Karterio 
personalinį (analogų neturin-
tį medalį) tikras muziejininkas 
majoras Džekas Danlopas net 
pašoko iš susijaudinimo, nes 
nebuvo tokio matęs.

Aš Džeko paklausiau, ar 
labai šie medaliai svarbūs jų 
istorijai ir Inniskilleno mu-
ziejui? Majoras atsakė, kad 
jie tokių apdovanojimų ne-
turi. Tuomet aš jo paprašiau 
paduoti man baltą popieriaus 
lapą ir pradėjau anglų kalba 
rašyti, kad įsigytus apdovano-
jimus perleidžiu Inniskilleno 
karo muziejui, motyvuoda-
mas tuo, kad Lietuva šven-
čia savo 1000-metį ir vardan 
draugystės tarp Airijos ir Lie-
tuvos aš šiuos medalius dova-
noju muziejui.

Išgirdęs, kad aš šiuos 3 me-
dalius, kuriais būdavo apdo-
vanojami išskirtinai tik ka-
rininkai, dovanoju muziejui 
majoras iš laimės taip susi-
jaudino, kad pašokęs pabu-
čiavo man į pakaušį ir išlėkė į 

kitą muziejaus patalpą praneš-
ti muziejaus darbuotojams, 
kad šį dovanojimą įformintų 
dokumentaliai. Kompiuteriu 
buvo surašytas dovanojimo 
tekstas su specialia Inniskil-
leno muziejaus emblema bei 
užfiksuota data: 2009 metų 
lapkričio 26 d. Džeko Dan-
lopo iniciatyva abu nusifoto-
grafavome su medaliais ran-
kose, kaip įrodymu, kad jie 

perleidžiami muziejaus nuo-
savybėn.

Gyvenime teko sutikti viso-
kių asmenybių.Kartais tikrasis 
žmogaus „veidas“ išryškėja 
tik patekus į ekstremalias si-
tuacijas, tuomet ir supranti, 
su kuo turėjai reikalų, ir sakai, 
tai – buvo draugas, kuris save 
juo įvardijo... Taip ir įgim-
tas muziejininko instinktas, 
kuris absoliučiai nepriklauso 
nuo to, kokioje valstybėje gy-
veni ir kokį statusą užimi, nes 
džiaugiesi, kad papildai savo 
žiniomis bei 
įgytais ekspo-
natais šalies 
istorinį fondą 
ateities kar-
toms.

Todėl  i r 
m a j o r a s 
Džekas Dan-
lopas, pama-
tęs ir išgirdęs, 
kad dovano-
ju medalius, 
taip sureaga-
vo (pamiršęs 
savo statusą), 
kad šiuo vy-
ru neatsiste-
biu iki šiol ir 
džiaugiuosi, 
jog gyveni-
me jam teko 
užimti tokią 
darbo vietą, 
kurią padik-
tavo tikrasis 

pašaukimas.
Panašiai taip reaguodavo 

šviesaus atminimo Vidman-
tas Puskunigis – Birštono is-
torinio muziejaus direktorius. 
Menu, kaip jis džiaugdavosi 
kiekvienu eksponatu – rastu 
ir parsivežtu iš kaimo vieto-
vių, nes vis negalėdavo gau-
ti transporto, kad papildytų 
naujais eksponatais muziejaus 
fondus...

Kaip padėką už nuo-
širdumą ir draugystę 
Džeko Danlopo dova-
notą Inniskilleno karo 
muziejaus emblemą-
ženklelį ir Kūlos mu-
ziejaus dovanotą spe-
cialią reklaminę litera-
tūrą grįžęs įteikiau Vi-
dmantui Puskunigiui. 
Vidmantas atsidėkoda-
mas anglų kalba para-
šė padėką – atsakymą, 
patvirtindamas oficialų 
dėkingumą savo para-
šu ir Birštono istorinio 
muziejaus antspaudu. 

Direktoriaus padėkos raštas 
įteiktas pagal paskirtį tiems 
žmonėms, kurie parodė supra-
timą, atsidavimą savo darbui, 
draugystei, tirpdančiai priešiš-
kumo ledus ir nusistatymą kito 
atžvilgiu bei padedančiai visai 
kitomis akimis žvelgti į XXI 
amžių bei globalius procesus, 
kad išsaugotume taikos supra-
timą ir užtikrintume ramią eg-
zistenciją ateities kartoms mū-
sų nuostabioje Planetoje.

Pagarbiai birštonietis 
Jonas Raiskas 

Majoras Džekas Danlopas, Inniskil-
leno karo muziejaus kuratorius (kai-

rėje), ir birštonietis Jonas Raiskas.

D. Danlopo iniciatyva 
atspausdintas medalių 
dovanojimas, skirtas 
Lietuvos 1000-mečio 

proga. Mūsų Birštonas 
įvardintas kaip „Kara-

liškasis kurortas“.

Stasė
ASIPAVIČIENĖ

Birželio 6-ąją prie Birštono 
seniūnijos buvo iškilmingai 
atidaryta ir pripildyta 
knygų mažoji bibliotekėlė. 

Ši akcija yra tarptautinio 
projekto „Žaliosios jungtys“ 
dalis. Bibliotekėlės atidaryme 
dalyvavo Birštono viešosios 
bibliotekos direktorė Alina 
Jaskūnienė, Birštono savival-
dybės mero pavaduotojas Vy-
tas Kederys, Kauno apskrities 
viešosios bibliotekos atstovai, 
taip pat projekto partneriai iš 
Didžiosios Britanijos, Italijos, 
Čekijos ir Rumunijos.

Svečiai džiaugdamiesi kal-
bėjo, kad šio projekto metu 
padaroma gerų ir prasmingų 
darbų, kuriais siekiama skatinti 
bendruomeniškumą, atgaivinti 
žmonių ryšį su gamta, su visa 
bendruomene kartu sodinant 
augalus ar kuriant poilsio er-
dves gamtoje. 

Ši iniciatyva įgyvendinama 
vykdant tarptautinį projektą 
„Žaliosios jungtys“ (angl. Ar-
boreal Futures), finansuoja-
mą iš programos „Erasmus+“ 
lėšų. 

Perkirpus simbolinę juoste-
lę, bibliotekėlė prisipildė pado-
vanotų knygų. Jas galės skaity-
ti visi norintys, prisėdę čia pat 
ant suolelio, o gal norės ir par-
sinešti namo. Šiai bibliotekė-
lei kiekvienas gali padovanoti 
knygų, kaip ir skaityti.

Po trumpų kalbų ir svečių 
pasisakymų, prie bibliotekė-
lės buvo pasodintas jazminų 
krūmas, kuris, pasak Birštono 
viešosios bibliotekos direk-
torės, skatina kūrybingumą, 
suteikia gerų emocijų ir labai 
puošia aplinką.

Plačiau apie šį projektą suti-
kusi papasakoti Kauno apskri-
ties viešosios bibliotekos kul-
tūrinių projektų vadovė Aistė 
Megelinskienė sakė, kad šis 
tarptautinis projektas pradė-
tas vykdyti 2016 metais ir bus 
užbaigtas šiemet. Pirmieji į 
projektą įsijungė Didžiosios 
Britanijos Velso organizacijos, 
Rumunijos, Italijos, Čekijos 
mokyklos ir bendruomenės. 
Lietuvoje projektą organizuo-
ja Kauno apskrities viešoji bi-
blioteka su Birštono viešąja 

Atidaryta nauja bibliotekėlė 
prie Birštono seniūnijos

ir Prienų Justino Marcinkevi-
čiaus bibliotekomis.

„Pagrindinis projekto „Ža-
liosios jungtys“ tikslas yra bur-
ti bendrijas, puoselėti aplinką 
ir kitokias gražias iniciatyvas. 
Kiekvienoje projekte dalyvau-
jančioje šalyje, netgi kiekvie-
noje bendruomenėje, daromi 
skirtingi darbai. Vieni sodina 
medelius, kiti tvarko gėlynus 
svarbiose vietose, o štai birš-
toniečiai panoro atidaryti ma-
žą bibliotekėlę, taip skatinda-
mi skaityti knygas. Be to, prie 
Birštono seniūnijos skverelyje 
pasodintas jazminas taip pat 
gražins aplinką. Mūsų Kauno 
apskrities viešojoje bibliote-
koje ta intencija buvo įkurta 
Žalioji sienelė, kuri tapo labai 
populiari. Augalus tai siene-
lei įrengti dovanojo bendruo-
menės. Džiaugiamės, kaip 
pasikeitė erdvė tarp knygų, 
tapo mėgstama renginių vie-
ta. Pokyčius matom ir labai 
džiaugiamės“, – sakė A. Me-
gelinskienė.

Pasak projektų koordina-
torės, kiekvienoje šalyje šios 
iniciatyvos vykdomos pagal 
šalies papročius bei tradicijas. 
Vieni partneriai organizuoja 
Medžių žadinimo šventę, kiti 
(italai) ragina mažųjų moky-
klų mokinius sodinti mede-
lius ir tvarkyti aplinką ten kur 
gyvena. O štai Čekijoje bu-
vo atrastos senosios obelų ir 
kriaušių veislės ir pristatytos 
visuomenei, bendruomenėms. 
Visų iniciatyvų ir darbų tikslas 
– kad dabartiniai vaikai ir jau-
nimas dalyvautų įgyvendinant 
gražias iniciatyvas, puoselėtų 
tradicijas, tvarkytų bei gražin-
tų aplinką ir ateityje.

Dabar tokia bibliotekėlė ati-
daryta Birštone, o liepos mė-
nesį Prienų bibliotekos inici-
atyva galbūt bus atidaryta ir 
Balbieriškyje.

Svečiai vėliau dalyvavo 
edukacijoje „Dzūkiškos ban-
dos“ Nemajūnuose, susipaži-
no su Birštono kurortu.
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VERTA ŽINOTI
Antrajame pagal dydį Zambijos mieste Kitvėje trečiadienį 
griuvus kasyklos atliekų kalnui, žuvo mažiausiai 10 
savarankiškai dirbusių kalnakasių, pranešė policija. Zambija 
turi vienus didžiausių pasaulyje vario išteklius. Iš šio metalo 
šalis gauna 80 proc. eksporto pajamų.

  Jungtinės Valstijos per ateinančius 6–7 metus naftos 
gavybą galės padidinti nuo dabartinių 11 mln. iki 15 mln. 
barelių per dieną, OpEC surengtame seminare pareiškė 
JAV nepriklausomos naftos žvalgymo ir gavybos įmonės 
„pioneer Natural Resources“ (pNR) valdybos pirmininkas.

 Tarptautinė teisėsauga per gegužę 93 šalyse vykusią 
didžiulę operaciją prieš neteisėtą prekybą mediena ir 
laukiniais gyvūnais buvo konfiskuotas milijonų JAV dolerių 
vertės turtas, o visame pasaulyje buvo nustatyta 1 400 
įtariamųjų, sakoma trečiadienį išplatintame Interpolo 
pareiškime.

REKLAMA

Technologijų lyderė 
„Tele2“ dar labiau 
mažina paslaugų kainas 
keliaujantiems Europos 
Sąjungos šalyse. Lygiai 
prieš metus, įssigaliojus ES 
reglamentui, operatoriaus 
klientai jau mokėjo iki 
20 kartų pigiau – todėl, 
kaip rodo statistika, naršė 
keliolika kartų daugiau.

„Jau metus mūsų klientai 
keliaudami Europos Sąjun-
goje savęs nebevaržo ir drąsiai 
naršo, tai atspindi rekordiškai 
padidėjęs sunaudojamų giga-
baitų kiekis. Džiaugiamės, kad 
nuo šiandien klientai tai darys 
dar pigiau“, – sakė Petras Ma-
siulis, „Tele2“ generalinis di-
rektorius.

„Tele2“ statistika rodo, kad 
įsigaliojus ES reguliavimui 
(angl. Roam like At Home), 
keliautojų išnaudotų duome-
nų kiekis ES / EEE šalyse šių 
metų gegužę, palyginus su 
tuo pačiu laikotarpiu 2017-
aisiais, kai reguliavimas dar 
nebuvo įsigaliojęs, išaugo net 
18 kartų – nuo 5 tūkst. iki 92 
tūkst. GB.

Jau keletą metų iš eilės dau-
giausiai duomenų lietuviai su-
naudoja Vokietijoje, o įsigalio-
jus naujajam reguliavimui, jų 
naršymas šioje šalyje dar la-
biau suintensyvėjo. Skaičiuo-
jama, kad praėjusiais metais 
mūsų šalies gyventojai čia su-
naudojo 15 kartų daugiau duo-
menų nei 2016-aisiais.

Vidutinis išnaršytų duome-
nų kiekis išaugo ir kitose ša-
lyse, į kurias lietuviai dažnai 
išvyksta gyventi, dirbti bei 
mokytis. Švedijoje 2017-ai-
siais buvo naršyta beveik 17 
kartų, Norvegijoje – 15 kar-
tų, o Jungtinėje Karalystėje 

„Tele2“ paslaugos 
keliaujantiems ir vėl pigs

– 11 kartų daugiau nei 2016 
metais.

Praėjusiais metais laisviau 
nei 2016-aisiais naršė ir vie-
šintieji kaimyninėse valstybė-
se: Lenkijoje buvo išnaudota 
8 kartus, Latvijoje – 7 kartus, 
Estijoje – 6 kartus daugiau 
duomenų.

Keliaujantieji po ES ir EEE 
šalis beveik 1,5 karto daugiau 
ir kalbėjo. Pavyzdžiui, praė-
jusių metų vasaros mėnesiais 
lietuviai telefonu kalbėjo 44 
mln. minučių, o tuo pačiu me-
tu 2016-aisiais – tik daugiau 
nei 31 mln. minučių.

Pernykštę vasarą keliavę 
lietuviai pastebimai daugiau 
ir susirašinėjo – SMS žinu-
čių skaičius palyginus tą patį 
2016 m. ir 2017 m. laikotarpį 
augo 1,2 karto – nuo 9,6 iki 
11,6 mln.

Nuo praėjusiųjų metų bir-
želio keliaujantiems po ES 
/ EEE šalis ryšio paslaugos 
žymiai atpigo, tačiau skam-
bučiams ir naudojamiems 
duomenims užsienyje buvo 
taikomos Ryšių reguliavimo 
tarnybos nustatytos priemo-
kos. Nuo šiandien papildoma 
priemoka už ES / EEE šalyse 
išnaudotus mobiliuosius duo-
menis operatoriaus klientams 
mažėja beveik 3 kartus – nuo 
2,9 Eur iki 1,2 Eur už GB (su 
PVM).

Skambučiai ES / EEE šaly-
se taip pat atpigs keliais kar-
tais – vietoje 1,6 ct/min. prie-
mokos, išeinantys skambu-
čiai bus apmokestinami prie 
įprastos kainos pridedant 0,6 
ct/min. (su PVM). Taip pat 2 
kartus mažiau kainuos ir pri-
imti skambučiai – nebe 1,2 
ct/min., bet 0,6 ct/min. (su 
PVM). 

pRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS  
TARYBOS pOSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

2018 m. birželio 28 d. 10 val.
1. Dėl pritarimo draugystės ir bendradarbiavimo sutar-

čiai
2. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 

28 d. sprendimo Nr. T3-237 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 
administracijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo

3. Dėl įgaliojimų Prienų rajono savivaldybės merui
4. Dėl darbo sutarties nutraukimo su Rasa Staliūniene
5. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 

d. sprendimo Nr. T3-79 „Dėl Priėmimo į Prienų rajono savi-
valdybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

6. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 
30 d. sprendimo Nr. T3-78 „Dėl Priėmimo į Prienų rajono 
savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo 
patvirtinimo“ pakeitimo

7. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 
29 d. sprendimo Nr. T3-174 „Dėl Prienų rajono savivaldy-
bės priešmokyklinio ugdymo organizavimo ir finansavimo 
tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

8. Dėl Prienų rajono savivaldybės neformaliojo suaugu-
siųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2018–2020 metų veiks-
mų plano patvirtinimo

9. Dėl Prienų lopšelio-darželio „Pasaka“ didžiausio leis-
tino pareigybių skaičiaus patvirtinimo

10. Dėl Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos didžiausio leisti-
no pareigybių skaičiaus patvirtinimo

11. Dėl Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos didžiau-
sio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo

12. Dėl Prienų r. Skriaudžių pagrindinės mokyklos di-
džiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo

13. Dėl Prienų r. Stakliškių gimnazijos didžiausio leistino 
pareigybių skaičiaus patvirtinimo

14. Dėl Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos di-
džiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo

15. Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės 
veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgy-
vendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą 
savivaldybėse“ įgyvendinimo Prienų rajono savivaldybėje 
aprašo patvirtinimo

16. Dėl atstovo delegavimo į regioninę kultūros tarybą
17. Dėl projekto „Nemuno dešiniosios pakrantės kom-

pleksiškas sutvarkymas pritaikant bendruomenės ir verslo 
poreikiams“ veiklų projektavimo ir statybos darbų užsako-
vo funkcijų pavedimo Prienų rajono savivaldybės admi-
nistracijai 

18. Dėl projekto „Nemuno upės pakrantės ir Revuonos 
parko bei jo prieigų sutvarkymas ir pritaikymas bendruo-
menės ir verslo poreikiams“ veiklų projektavimo ir statybos 

darbų užsakovo funkcijų pavedimo Prienų rajono savival-
dybės administracijai 

19. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasa-
rio 8 d. sprendimo Nr. T3-7 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 
2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

20. Dėl žemės mokesčio sumažinimo 
21. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 

29 d. sprendimo Nr. T3-93 „Dėl Prienų rajono savivaldybei 
nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir 
disponavimo juo tvarkos aprašo ir Prienų rajono savivaldy-
bės turto nuomos konkursų organizavimo ir vykdymo tai-
syklių patvirtinimo“ pakeitimo

22. Dėl turto perdavimo Prienų rajono savivaldybės švie-
timo įstaigoms

23. Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo 
patikėjimo teise Prienų lopšeliui-darželiui „Pasaka“

24. Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo 
patikėjimo teise Prienų krašto muziejui

25. Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio nekilno-
jamojo turto panaudos sutarties nutraukimo

26. Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ne-
kilnojamojo turto panaudos sutarties nutraukimo

27. Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo 
panaudos teise Prienų rajono savivaldybės administracijai

28. Dėl turto perėmimo ir jo perdavimo valdyti, naudoti 
ir disponuoti juo panaudos teise Prienų rajono savivaldybės 
priešgaisrinei tarnybai

29. Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais viešajai įs-
taigai Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui

30. Dėl turto perdavimo Valstybės vaiko teisių apsaugos 
ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo mi-
nisterijos

31. Dėl leidimo atlikti nekilnojamojo turto remonto dar-
bus 

32. Dėl atsisakymo perimti nekilnojamąjį turtą, esantį Kle-
vų g. 29, Balbieriškyje, Prienų r. sav.

33. Dėl sutikimo įregistruoti juridinio asmens buveinę
34. Dėl Parduodamų Prienų rajono savivaldybės būstų ir 

pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo
35. Dėl Prienų rajono savivaldybės būsto pardavimo ir 

kainos patvirtinimo
36. Dėl pritarimo sutarčiai
37. Dėl Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centro di-

džiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo 
38. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lap-

kričio 30 d. sprendimo Nr. T3-293 „Dėl Prienų globos namų 
teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo

39. Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo
_________________
Tarybos sprendimų projektai skelbiami Savivaldybės in-

terneto svetainėje www.prienai.lt, skyriuose „Teisinė infor-
macija“ ir „Tarybos posėdžių darbotvarkės“. Tarybos po-
sėdžių tiesiogines transliacijas galima stebėti Savivaldybės 
interneto svetainėje www.prienai.lt.
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SKELBIMAI

REKLAMA

M A L KO S

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 kaladėmis su 
pristatymu. Tel. 8 648 10464.

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

Pušines, beržines, alksnines, 
ąžuolines malkas kaladėlėmis 
ir skaldytas. Atveža. Tel. 8 609 
14843.

Gegnes (5x15 cm, 6 m ilgio, 150 
Eur/kub), viengubo pjovimo len-
tas (2,5 cm storio, 6 m ilgio, 110 
Eur/kub). Tel. 8 659 17643.

Juodžemį. Gali atvežti. Tel. (8 
319) 55555.

Naudotą „Tutis Zippy Classic 3 
in1“ vežimėlį (kreminės spalvos, 
70 Eur). Tel. 8 615 69976.

Siuvimo mašiną su spintele ir 
šaldiklį (4 šaldymo stalčiai). Tel. 
(8 319) 52913.

pASLAUGOS

Reikia pinigų? *Paskolos. *Pa-
skolų ir kitų skolų refinansavimas 
(padengimas). *Galimybė pasi-
skolinti papildomai. Pvz., pasi-
skolinkite 100 Eur ir per 3 mėn. 
grąžinkite iki 110 Eur! Reikalui 
esant, atvykstame pas klientą. 
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.

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

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). 

Sanitarinius raguočius. Tel. 8 602 
48941.

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

Kviečiame apsilankyti  
parduotuvėje.  

Čia galėsite įsigyti Druskininkų 
juvelyrų, liaudies meistrų  

sidabro dirbinių – dovanėlių 
sau ir artimiesiems. Gausus 

papuošalų pasirinkimas,  
atnaujinta kolekcija.  
Mus rasite adresu:  

Vytauto g. 11a, Prienuose (PC 
„Velsa“, II a., šalia „Tango Pizza“).

6 sav. paršelius. Tel.: 8 674 66748, 
8 679 70797.

180-200 kg kiaulę, du 1 m. erži-
liukus, 10 mėn. kumelaitę, 6 m. 
kumelę. Tel. 8 650 10595.

11 mėn. pieninę juodmargę 
telyčią. Tel. 8 607 21201.

Melžiamą karvę po 4 veršio. Tel. 
8 600 19450.

7 m. karvę. Duoda daug pieno. 
Tel. 8 645 06200.

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

Grūdus: paprastas avižas (5 
Eur/50 kg), kviečius (6 Eur/50 
kg). Tel. 8 650 41295.

Šieną „kitkomis“. Tel. 8 615 
90307.

Traktorių „MTZ-82“ (lenkiškas), 
ritinių presą ir šienapjovę (len-
kiška). Tel. 8 611 53256.

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.

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.

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

Tel. 8 682 61641.

IŠNUOMOJA
Patalpą biurui, prekybai, apgy-
vendinimui, paslaugoms ar kt. 
(26 kv. m., I a.) S. Dariaus ir S. 
Girėno g., Birštono centre. Tel. 
(8 319) 55555.

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

IŠSINUOMOJA
Jauna šeima 2 k. bt. arba namą 
Prienuose arba Birštone. Tel. 8 
679 79427.

Automobiliai ir 
jų dalys

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
Vokiečių nulėpausių veislės mė-
sinę ožką pjovimui. Tel. 8 616 
87702.

4 mėn. 3 ožkytes ir 2 ožiukus ir 
2 melžiamas ožkas. Tel. 8 685 
41422.

Mūrinį namą (yra garažas, ūkinis 
pastatas, 6,2 a žemės) Klonio g., 
Prienuose. Taip pat 3 durų spintą, 
lovą, dviratį. Tel.: (8 319) 52888, 
8 630 20378.

2 a. mūrinį gyvenamąjį namą (57 
000 Eur) SB „Kalnai“, Vyšnių g., 
Prienuose. Tel. 8 690 90907.

SODYBAS, SODUS
Sodybą (medinis gyvenamasis 
namas, 2 tvenkiniai, 1 ha seno 
sodo, viso 5,5 ha žemės) šalia 
Pakuonio mstl., Prienų r. Tel. 8 
652 25998.

ŽEMĖS SKLYpUS
7,38 a namų valdos žemės sklypą 
(yra projektas su leidimais namo 
statybai) Vytauto g. 23 a, Prienuo-
se. Tel. 8 602 89194.

Pigiai 18 a namų valdos žemės 
sklypą (gyvenamų namų statybai) 
J. Basanavičiaus g., Prienų mieste. 
Tel. 8 614 34541.

23 a namų valdos žemės sklypą V. 
Mykolaičio-Putino g., Prienuose. 
Tel. 8 675 21199.

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.

Sodybą, mišką. Sodyba gali būti 
apleista, negyvenama. Tel. 8 609 
82283.

Nekilnojamasis 
turtas

Geriausia pagalba perkant ir 
parduodant Jūsų nekilnojamąjį 
turtą be jokių rūpesčių! Išsa-
mios konsultacijos, vertinimas, 
atvykimas į vietą. Garantuojame 
kokybę ir pateisiname lūkesčius! 
Nekilnojamojo turto agentūra 
„21 Amžius“. Tel. 8 683 91121. 
www.nta21.lt. 

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

2 k. bt. (42,40 kv. m, I a. 2 a. name 
(5 butai) visos komunikacijos, 
šildymas kietu kuru, pigus išlai-
kymas) J. Basanavičiaus g., Jiezne. 
Tel. 8 601 83888.

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

3 k. bt. (68 kv. m, I a., atnaujinta-
me name) Kęstučio g., Birštone. 
Tel. 8 674 46484. 

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

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“).

UAB „ORDO“
Pramonės g. 9, Prienai

Tel. +370 650 24297

Pranešame, kad 2018-07-05 12:00 val. bus vykdomi že-
mės sklypo, esančio Naujasodžio k., Šilavoto sen., Prienų r. 
sav. (savininkas Dainius Rutka) ribų ženklinimas. Teisėtus 
gretimų žemės sklypų: kad. skl. Nr. 6958/0001:0285 (savi-
ninkė Sandra Stankevičiūtė) ir 6958/0001:0257 (savinin-
kė Evelina Kedienė) savininkus, paveldėtojus ar įgaliotus 
asmenis kviečiame dalyvauti dėl ribų suderinimo arba pra-
šome susisiekti nurodytais telefonais: (8 342) 20997, 8 656 
14905. UAB „Geometra“, Kauno g. 135, Marijampolė.
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prenumeruokite „Naująjį Gėlupį“ ir neatsilikite nuo svarbiausių 
krašto ekonominių, kultūrinių ir politikos naujienų!

LAIDOJIMO PASLAUGOS
Tel. 8 638 77387. Dirbame visą parą

Katafalkas   Salių nuoma   Gėlės   Drabužiai   Kremavimas

Šiltnamių g. 8, 
Prienuose

DARBO 
SKELBIMAI

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

Braškių skynėjai. Vežiojame. Tel. 
pasiteirauti 8 616 54432.

UAB „EKOFRISA“ reikalingas 
elektrikas-automatikas. Tel. 8 
604 98747.

UAB „LIPERUS“ ieško 
darbuotojų dirbti su ak-
mens vata Prancūzijoje. 
Taip pat darbuotojų kli-
javimo darbams atlikti 

(tinka moterims).  
Tel. 8 615 61802 (Kaunas).

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

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

UAB „Gensera“  siūlo darbą 
lauko vamzdynų montuotojams 
ir pagalbiniams darbininkams 
vandentiekio, buitinių ir lietaus 
nuotekų tinklų statybos ir aplin-
kos tvarkymo darbams visoje 
Lietuvoje (yra galimybė rinktis 
darbą pagal gyvenamąją vietą). 
Suteikiame visas darbui reika-
lingas priemones, transportą 
atvykimui į darbą. Daugiau in-
formacijos suteiksime tel.: 8 691 
86121, (8-46) 416188, el. paštas 
ausra@gensera.lt

Autoservisui reikalingas darbuo-
tojas. Darbo pobūdis – autoe-
lektros darbai. Norinčius dirbti 
apmokysime. Tel. 8 687 27001.

Metalo apdirbimo įmonei reika-
lingas suvirintojas pusautomačiu. 
Darbo vieta: Ilgakiemio k., Kauno 
r. Tel. (8 37) 536110.

Profesionalus autošaltkalvis. 
Atlyginimas 800-900 Eur. Tel. 8 
631 82930, kestux.kurtinaitis@
gmail.com

Vairuotojas-laidojimo namų dar-
buotojas. Tel. 8 650 41148.

Transporto įmonei Marijampo-
lėje reikalingi vilkikų vairuotojai 
maršrutu Lietuva–Skandinavi-
ja–Lietuva. Tel. 8 685 85922.

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

Vilkikų vairuotojai su CE kate-
gorija darbui po Lietuvą. Atly-
ginimas pagal susitarimą. Tel. 8 
699 11549.

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.

Pigiausiai vežame žvyrą, smėlį, 
juodžemį, skaldą ir kitus birius 
krovinius. Tel. 8 698 73325.

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.

Žemės kasimo darbai mini eks-
kavatoriumiu 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.

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

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.

Gaminame įvairias namų ir ūkinių 
pastatų duris. Kokybę garantuo-
jame. Tel. 8 682 62195.

Kokybiškai taisau  
automatines 

SKALBIMO 
MAŠINAS  

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

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.

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.

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

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. 

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.

UAB „Novo projektai“ 

REIKALINGA 

Rūbų rūšiuotojos 
(atlyginimas nuo 500 Eur.)

Sandėlio darbuotojas-krovikas 
(atlyginimas nuo 650 Eur.)

Strielčiuose, Prienų r.

Savo CV siųsti el.paštu info@kns.lt 
Tel. 8 605 28687.
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bibliotekoje – Bronislovo Kuz-
micko knygos „Tarp kaimynų ir 
pasaulyje: vyksmai ir refleksijos“ 
pristatymas. Dalyvaus knygos 
autorius Bronislovas Kuzmickas, 
Nepriklausomybės akto signa-
tarai Narcizas Rasimas ir Pertas 
Giniotas.

Liepos 6 d. – Stakliškių seniūnijos 
vasaros šventė, skirta Lietuvos 
valstybės atkūrimo 100-mečiui  
10.00–17.00 Pažintinė kelionė 
po Stakliškių seniūniją (ekskur-
sijos vadovė Rita Balsevičiūtė, 
Aukštadvario regioninio parko 
vyriausioji kultūrologė). Išanksti-
nė registracija tel.  8 698 14362, 
el. paštu aukstadvaris@arp.lt. 
10.00–16.00 Sporto varžybos, 
skirtos P. Kundrotui atminti, Sta-
kliškių gimnazijos stadione. Pa-
plūdimio tinklinis, krepšinis 4x4, 
futbolas 6x6. Būtina išankstinė 
registracija. 10.00–19.00 Atvirų 
durų diena Stakliškių gimnazijoje, 
paroda „Stakliškės – Lietuvos šim-
tmetyje“. 19.00  Atminimo lentos, 
skirtos Lietuvos valstybės atkū-
rimo 100-mečiui, atidengimas 
ant Lietuvos Nepriklausomybės 
paminklo. Kelionės po Stakliškių 
seniūniją dalyvių prisistatymas, 
sporto varžybų nugalėtojų apdo-
vanojimas,  Stakliškių KLC meno 
kolektyvų, Lietuvos folkloro ka-
pelos „Ratilai“ ir solistės Neringos 
koncertas. 21.00 Tautiškos gies-
mės giedojimas. Esant blogam 
orui, koncertinė programa vyks 
Stakliškių kultūros ir laisvalaikio 
centro  salėje. Išsamesnė in-
formacija apie renginį – www.
prienai.lt

Liepos 6–8 dienomis „Harmony 
park“ – Pasaulio lietuvių jaunimo 
susitikimas 2018. Išsamesnė 
informacija – www.pljs.lt

pARODOS pRIENŲ RAJONE

Prienų r. savivaldybės fojė (2 
aukšte) eksponuojama Arūno 
Aleknavičiaus fotografijų paroda 
„Kalnai iš arti“.

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

Prienų kultūros ir laisvalaikio cen-
tre eksponuojama Prienų meno 
mokyklos Fotografijos grupės 
mokinių fotografijų paroda „Al-
pių refleksijos“. Paroda veiks iki 
birželio 29 d.

Prienų Justino Marcinkevičiaus 
viešojoje bibliotekoje ekspo-
nuojama ekspedicijų į lietuvių 
tremties ir žūties vietas Sibire 
organizatoriaus ir vadovo,  ben-
drijos „Lemtis“ pirmininko Antano 
Sadecko tremties paveldo foto-
grafijų paroda „Negrįžusiems“.

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 
eksponuojama mokinių meno 
darbų ir piešinių paroda „Mano 
pasaulis“.

Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio 
centre eksponuojama Onutės 
Masterkovienės karpinių par-
oda.

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

Pakuonio laisvalaikio salėje nuo 
birželio 20 d. eksponuojama 
Birštono meno mokyklos suau-
gusiųjų dailės studijos tapybos 
darbų paroda. 

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.

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“ Ber-
nardinų sode, pilių teritorijoje, 
Katedros aikštėje, Vilniuje.

Liepos 3 d. 18 val. Kanklių kon-
certas „Skambėkite, kanklės“ Šv. 

Jonų bažnyčioje, (Šv. Jono g. 12).

Liepos 3 d. 20 val. Vokalinių 
ansamblių koncertas Lietuvos 
nacionalinėje filharmonijoje 
(Aušros Vartų g. 5, Vilnius).

Liepos 4 d. 13–21 val. Teatro 
diena „Sau, tautai, žmonijai“ 
senamiestyje, Bernardinų sode, 
Katedros aikštėje, Vilniuje.

Liepos 4 d. 22 val. Ansamblių 
vakaras „Tėvyne mūsų“ Kalnų 
parke, Vilniuje.

Liepos 5 d. 13 val. Šokių diena 
„Saulės rato ritimai“ Lietuvos 
futbolo federacijos stadione 
(dieninis  koncertas) (Liepkalnio 
g. 13).

Liepos 5 d. 18 val. Pučiamų-
jų instrumentų orkestrų kon-
certas „Vario audra“ „Siemens 
arenoje“(Ozo g. 14).

Liepos 5 d. 21 val. Šokių diena 
„Saulės rato ritimai“ Lietuvos 
futbolo federacijos  stadione  
(vakarinis   koncertas) (Liepkalnio 
g. 13).

Liepos 6 d. 14 val. Šventės dalyvių 
eitynės iš Katedros aikštės į Vingio 
parką.

Liepos 6 d. 17 val. Dainų diena 
„Vienybė težydi“ Vingio parko 
estradoje..

prenumeruokite „Naująjį 
Gėlupį“ ir neatsilikite nuo 

svarbiausių krašto ekonominių, 
kultūrinių ir politikos naujienų!

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.

pasiūlymas

Liepos 1 d. ekskursija į Joniš-
kėlį: Č. Milošo kultūros centras, 
Krekenavos apžvalgos bokštas, 
Pašilių stumbrynas, „Joniškėlio 
respublika“ ir vyno degustacija 
(kaina 30 Eur). Liepos 13 d. eks-
kursija į Klaipėdą: Klaipėdos pilis, 
senamiestis, pietūs, plaukimas 
laivu Kuršių mariose, Melnragės 
molas, kariniai įtvirtinimai Giru-
liuose ir pasibuvimas prie jūros 
(kaina 38,5 Eur). Rugpjūčio 12 d. 
ekskursija į Vilniaus kraštą: Len-
tvario ir Trakų Vokės dvarai, susi-
tikimas ir pietūs Nemėžio totorių 
bendruomenėje, Medininkų pilis 
(kaina 35 Eur). Organizuoja UAB 
„Kelionių laikas“, registracija tel. 8 
676 41439 (Rūta, Prienai).  

Kviečia į renginius
ARTIMIAUSI RENGINIAI 
pRIENŲ RAJONE

Birželio 23 d. 18 val. – Joninių 
šventė Jiezno kultūros ir laisva-
laikio centro prieigose. Vainikų 
pynimas, Joninių žaidimai. Batuto 
ir veidukų piešimo pramogos 
vaikams.  Paroda „Kaimo gyve-
nimo portretai“ Kultūros centre.  
Pramoginės grupės „Pabirštonys“ 
ir liaudiškos kapelos „Jiezne-
lė“ muzikinė programa. Jonų 
sveikinimas, varžybų dalyvių 
apdovanojimas. Grupės „Street 
Workout Bijūnai“ pasirodymas. 
Grupės „Lietuvaičiai“ koncertas. 
Diskoteka. 23.00 val. – šventės 
pabaiga. Fejerverkai.

Birželio 23 d. Pašventupio kaime, 
Ašmintos seniūnijoje, ūkininko 
Jono Vilionio sodyboje – tradi-
cinė Jonių šventė. 19.00 Joninių 
šventės apeigos. Žolynų vartai, 
kupoliavimas, vainikų pynimas. 
Šokiai ir dainos kartu su Prienų 
KLC folkloro grupe „Gija“, pagyve-
nusiųjų liaudiškų  šokių kolektyvu 
„Vajaunas“, vokaliniu ansambliu 
„Pienė“, Ašmintos laisvalaikio 
salės folkloro grupe „Ošvenčia“. 
Jonų ir Janinų vainikavimas. Spor-
tinės varžybos vaikams ir suaugu-
siems.  Ugnies garbinimas, Joninių 
laužai. 21.00 Jungėnų kaimo 
kapelos koncertas. 22.30 Atlikėjo 
Žilvino Žvagulio koncertas.  

Birželio 27 d. 16 val. Prienų Jus-
tino Marcinkevičiaus viešojoje 

prašo padovanoti

Skalbimo mašiną, šaldytuvą, 
virtuvinius ir kitus baldus. Tel.: 8 
670 66574, 8 671 23756.

Laikyti 
negaliojančiais

Pamestus: ratinio ekskavato-
riaus „Eder“ (valst. Nr. T524M) 
reg. liudijimą Nr. 0113596; ra-
tinio traktoriaus „MTZ“ (valst. 
Nr.T525M) reg. liudijimą Nr. 
0113601; traktoriaus priekabos 
(valst. Nr.T559M) reg. liudijimą 
Nr. 0113669; traktoriaus pus-
priekabės (valst. Nr.T5150B) 
reg. liudijimą Nr. 0142665; 
ratinio traktoriaus „Renault“ 
(valst. Nr. B653K) reg. liudiji-
mą Nr. 0222546; traktoriaus 
puspriekabės (sav. gamybos, 
valst. Nr.C319A) reg. liudijimą 
Nr. 0222811, laikyti negalio-
jančiais.

Užjaučia

Mylimas žmogus  
amžinybėn neišeina – ir 
sunkiomis akimirkomis, 
ir šviesiomis minutėmis 

jis visada šalia:  
mintyse, prisiminimuose, 

darbuose.

Dėl Tėvelio mirties nuo-
širdžiai užjaučiame 

Renatą Aldakauskienę 
ir artimuosius. 

VšĮ Prienų ligoninės 
darbuotojai
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05:05 tvin pyksas 2 06:00 Lie-
tuvos respublikos himnas 06:05 
Klausimėlis 06:35 Gimę tą pačią 
dieną 07:30 Šventadienio min-
tys 08:00 Gimtoji žemė 08:30 
ryto suktinis su Zita Kelmickai-
te 09:00 Brolių Grimų pasakos 
10:00 lietuvos tūkstantmečio 
vaikai 11:00 premjera. Kačių 
aBC 2 11:45 pasaulio dokumen-
tika. salų gamtos slėpiniai 12:40 
pasaulio dokumentika. Nepažinti 
Indokinijos kampeliai 13:35 pu-
aro 15:20 Gamtos inspektoriai 
15:43 loterija „Keno loto” 15:45 
žinios. Orai 16:00 Velnio nuotaka 
17:15 Klausimėlis 17:30 žinios. 
sportas. Orai 17:45 2018 FIFa 
pasaulio futbolo čempionatas. 
H grupė. Japonija – senegalas. 
tiesioginė transliacija iš Jekate-
rinburgo 19:57 loterijos „Keno 
loto” ir „Jėga” 20:00 panorama 
20:35 sportas 20:45 2018 FIFa 
pasaulio futbolo čempionatas. H 
grupė. lenkija – Kolumbija. tie-
sioginė transliacija iš Kazanės 
23:00 tvin pyksas 2 04:20 Tvin 
pyksas 2  

 
06:25 Dienos programa 06:30 
peliukas stiuartas litlis (12) 
06:55 Neramūs ir triukšmingi (16) 
07:20 “Nickelodeon” valanda. 
žuviukai burbuliukai (26) 07:45 
Kiaulė, Ožka, Bananas ir svirplys 
(13) 08:10 Kempiniukas plačia-
kelnis (14) 08:35 tomo ir Džerio 
šou (13) 09:00 saugokis meški-
nų (30) 09:15 saugokis meškinų 
(31) 09:30 Drakonų kova. super 
(22) 10:00 KINO pUsrYČIaI 
Drakono užkeikimas 11:45 Haris 
poteris ir azkabano kalinys 14:35 
Šoklys 16:25 Ne anyta, o mons-
tras 18:30 žinios 19:25 sportas 
19:28 Orai 19:30 teleloto 20:35 
asteriksas ir Obeliksas. Misija 
Kleopatra 22:50 preMJera aš 
žvaigždė 00:40 elvis ir Niksonas 
02:15 rezerviniai farai

 
05:20 Virtuvė 06:15 televitrina 
06:30 aladinas 07:00 ančiukų 
istorijos 07:30 Vėžliukai nindzės 
08:00 aladinas 08:30 Kobra 11 
09:30 penkių žvaigždučių būs-
tas 10:00 pasaulis pagal moteris 
10:30 svajonių sodai 11:30 Ozas. 
Didingas ir Galingas 14:10 Vidur-
vasario vainikas 16:25 Kung fu 
panda. Meistrų paslaptys 16:45 
ekstrasensai tiria 18:30 tV3 ži-
nios 19:22 tV3 sportas 19:27 
tV3 orai 19:30 laukiniai šernai 
21:35 Kietas riešutėlis 4.0 01:20 
Kvantikas 02:10 amerikiečiai 
03:05 aferistas 03:55 ekstrasen-
sai tiria 04:55 Kvantikas 

 
06:30 Vilkikų čempionatas. Jor-
danija 07:30 sveikatos kodas 
08:30 tauro ragas 09:00 Ga-
liūnų Čempionų lyga Graikijoje 
10:00 pavariau (18) 10:30 Ma-

no siaubūnėlis (2) 11:30 Gamtos 
stebuklas. Našlaičiai (2) 12:35 
ekstrasensų mūšis (5) 15:00 
lietuvos plento dviračių čempi-
onatas 18:00 Nusikaltimų mies-
tas (5) 18:30 Detektyvų istorijos 
(5) 19:30 Daktaras richteris (23) 
20:40 Daktaras richteris (24) 
21:45 Juodasis sąrašas (8) 22:45 
Išbandymų diena (11) 23:45 eks-
trasensų mūšis (5) 02:10 Mirties 
motelis 2. pirmasis kirtis  

 
05:10 „24/7“ 05:50 „pasaulio tur-
gūs. tailandas“ 07:00 programa 
07:04 tV parduotuvė 07:20 „pa-
saulis iš viršaus“ 08:30 Kaimo 
akademija 09:00 Šiandien kimba 
10:00 „pavojingiausios kelionės. 
peru“ 10:35 „pavojingiausios 
kelionės. somalilandas“ 11:10 
ekovizija 11:20 „svarbiausia - 
įstatymas“ (3; 4) 13:30 „laiptai 
į dangų“ (21; 22) 16:00 žinios 
16:18 Orai 16:20 Krepšinio pa-
saulyje su V 16:50 2018 m. „For-
mulės-1“ čempionatas. Kanados 
Gp apžvalga. 18:00 žinios 18:27 
Orai 18:30 „Nuostabūs pojūčiai“ 
19:00 „rasputinas“ (2) 20:00 ži-
nios 20:27 Orai 20:30 „rasputi-
nas“ (3) 21:30 „24/7“ 22:30 žinios 
22:57 Orai 23:00 „svarbiausia 
- įstatymas“ (13; 14) 01:00 „laip-
tai į dangų“ (17; 18) 02:50 „24/7“ 
03:30 „Kapitonas Gordejevas“ 
(3/1; 3/2)  

 
06:10 televitrina 06:30 Ledo 
kelias 07:30 Bjauriausi darbai 
pasaulyje 08:30 Iš peties 09:30 
Vienam gale kablys 10:00 Bearas 
Gryllsas. Išlikimas 11:00 Visurei-
giais per aliaską 12:00 Jokių kliū-
čių! 13:00 Dalykai, kuriuos verta 
išmėginti 14:00 Bjauriausi dar-
bai pasaulyje 15:00 ledo kelias 
16:00 Iš peties 17:00 sandėlių 
karai 17:30 sandėlių karai 18:00 
skorpionas 19:00 amerikos die-
vaitis 21:00 žinios 21:58 Orai 
22:00 X Faktorius 01:00 Kobra 
11 01:55 Naujakuriai 02:20 Nau-
jakuriai 02:45 Imperija 

 
06:00 lietuvos respublikos 
himnas 06:05 Mokslo sriuba 
06:35 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus 
albumas 06:50 Kultūrų kryžkelė. 
trembita 07:05 Kultūrų kryžke-
lė. Menora 07:20 Kultūrų kryž-
kelė. Vilniaus sąsiuvinis 07:35 
Krikščionio žodis 07:50 Kelias 
08:05 euromaxx 08:35 prem-
jera. aplinką tausojantis ūkinin-
kavimas 09:05 Duokim garo! 
Šimtmečio Joninių šventė 11:20 
arts21 11:45 teatras 12:30 
arti 12:45 Muzikos talentų lyga 
2018 14:15 2018 FIFa pasau-
lio futbolo čempionato apžvalga 
14:45 2018 FIFa pasaulio futbo-
lo čempionatas. G grupė. anglija 
– panama. tiesioginė transliacija 
iš žemutinio Naugardo 17:00 54-
osios tarptautinės sportinių šokių 
varžybos „Gintarinė pora 2018” 
18:30 premjera. K-9 (1989) (K-9 
(1989)) 20:15 Vienos filharmo-
nijos orkestro 2018-tųjų vasa-
ros koncertas Šėnbrune 21:35 
Dokumentinė apybraiža „Mes 
nugalėjom” 22:00 Koncertas 
„Folkšokas” 00:05 Velnio nuotaka 
01:20 arts21 01:45 anapus čia 
ir dabar 02:30 pažvelk į profesiją 
kitaip 02:55 Baltais klavišais per 
juodą gyvenimą. Juozo erlicko 
autorinis vakaras. 

05:05 tvin pyksas 2 06:00 Lie-
tuvos respublikos himnas 06:05 
labas rytas, lietuva 06:30 žinios 
09:05 senis 10:05 premjera. Štut-
garto kriminalinė policija 6 10:50 
Komisaras reksas 11:40 Nacio-
nalinė paieškų tarnyba 12:35 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?” 13:05 
Klauskite daktaro 13:58 loterija 
„Keno loto” 14:00 žinios 14:15 
laba diena, lietuva 15:40 prem-
jera. seserys 16:45 2018 FIFa 
pasaulio futbolo čempionatas. 
a grupė. Urugvajus – rusija. 
tiesioginė transliacija iš sama-
ros 19:00 žmonės, kurie sukūrė 
lietuvą. Marcelė Kubiliūtė. 19:57 
loterija „Keno loto” 20:00 pano-
rama 20:35 sportas 20:43 loterija 
„Jėga” 20:45 2018 FIFa pasaulio 
futbolo čempionatas. B grupė. 
Ispanija – Marokas. tiesioginė 
transliacija iš Kaliningrado 23:00 
premjera. aukštuomenės dakta-
ras 5 23:45 tvin pyksas 2 04:20 
tvin pyksas 2 

 
06:15 Mano gyvenimo šviesa 
(160) 06:40 Mano gyvenimo 
šviesa (161) 07:05 Mano gyveni-
mo šviesa (162) 07:30 Neramūs 
ir triukšmingi (17) 07:55 Volkeris, 
teksaso reindžeris (142) 08:55 
rytas su lNK 10:55 ponas Bynas 
(4) 11:25 Geriau vėliau, negu nie-
kada (4) 12:25 Nuo... Iki... 13:25 
Gyvenimo daina (17) 14:25 Dvi 
širdys (892) 14:55 Dvi širdys (893) 
15:25 Dvi širdys (894) 15:55 Dvi 
širdys (895) 16:30 labas vakaras, 
lietuva 17:35 Gyvenimiškos isto-
rijos 18:30 žinios 19:25 sportas 
19:28 Orai 19:30 Oplia! 20:00 Va-
landa su rūta 21:30 žinios 22:24 
sportas 22:28 Orai 22:30 VAKA-
rO seaNsas Grafas Montekris-
tas 01:05 aš žvaigždė 

 
06:10 televitrina 06:25 Kempiniu-
kas plačiakelnis 06:55 simpsonai 
07:25 simpsonai 07:55 svajonių 
sodai 08:55 Meilės sūkuryje 10:00 
tai - mano gyvenimas 10:50 tai - 
mano gyvenimas 12:00 Kobra 11 
13:00 pažadėtoji 13:30 pažadėtoji 
14:00 pažadėtoji 14:30 pažadėtoji 
15:00 simpsonai 15:30 simpso-
nai 16:00 tV3 žinios 16:28 tV3 
orai 16:30 tV pagalba 18:30 tV3 
žinios 19:22 tV3 sportas 19:27 
tV3 orai 19:30 paskutinis iš Magi-
kianų 20:00 tarp mūsų, mergaičių 
21:00 Kam ta meilė? 21:30 tV3 
vakaro žinios 22:22 tV3 sportas 
22:27 tV3 orai 22:30 ekipažas 
00:20 elementaru 01:20 Kvan-
tikas 02:10 amerikiečiai 03:05 
aferistas 03:55 ekstrasensai tiria 
04:55 elementaru 

 
06:15 Viena už visus (137) 06:50 
Viena už visus (138) 07:25 pro-
kurorų patikrinimas (468) 08:35 
44-as skyrius (91) 09:35 tokia 
tarnyba (63) 10:30 Kobra 11 (15) 

11:35 Mirtinas ginklas (3) 12:35 
stoties policija (15) 13:35 pro-
kurorų patikrinimas (469) 14:50 
44-as skyrius (92) 15:55 tokia 
tarnyba (64) 16:50 Kobra 11 (16) 
17:55 Mirtinas ginklas (4) 18:55 
stoties policija (16) 20:00 Info die-
na 20:25 Nusikaltimų miestas (6) 
21:00 žemė - nauja pradžia 22:55 
angelai ir Demonai 01:30 Juoda-
sis sąrašas (8) 02:15 Išbandymų 
diena (11)   

 
05:05 „pasaulis iš viršaus“ 05:35 
„Baltoji vergė“ (14) 06:20 progra-
ma 06:24 tV parduotuvė 06:40 
„tV europa pristato. Vyrų šešė-
lyje. elza - žvalgybininkė Marcelė 
Kubiliūtė“ 07:10 patriotai 08:10 
„24/7“ 09:10 „rojus“ (70) 10:15 
„Neišsižadėk“ (7) 11:20 „Merdo-
ko paslaptys“ (5/7) 12:25 „Iššūkis“ 
(1/4) 13:35 tV parduotuvė 13:50 
„Gluchariovas“ (1/15) 14:55 „Del-
ta“ (1/24) 16:00 reporteris 16:30 
lietuva tiesiogiai 16:57 Orai 17:00 
„Moterų daktaras“ (2/17) 18:00 
reporteris 18:52 Orai 18:55 rubri-
ka „saugi vaikystė“.” 19:00 „Iššū-
kis“ (2/8) 20:00 reporteris 20:30 
lietuva tiesiogiai 20:57 Orai 21:00 
patriotai 22:00 reporteris 22:52 
Orai 22:55 rubrika „saugi vaikys-
tė“.” 23:00 2018 m. „Formulės-1“ 
čempionatas. prancūzijos Gp 
apžvalga. 00:05 „Gluchariovas“ 
(1/15) 01:05 „Delta“ (1/24) 02:00 
„Merdoko paslaptys“ (5/6) 02:45 
„Neišsižadėk“ (1) 03:35 „Vienišas 
vilkas“ (22) 04:20 „Merdoko pa-
slaptys“ (5/6)  

 
06:35 televitrina 06:55 Kobra 11 
07:55 CsI Majamis 08:55 Nuo 
amato iki verslo 09:25 CsI krimi-
nalistai 10:25 Naujakuriai 10:55 
Naujakuriai 11:20 Kobra 11 12:25 
Vedęs ir turi vaikų 12:55 Vedęs ir 
turi vaikų 13:30 Iš peties 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 pa-
šėlęs policininkas 22:30 6 kadrai 
23:00 Namas gatvės gale 00:00 
pėdsakai 00:55 Kobra 11 01:50 
Naujakuriai 02:15 Naujakuriai 
02:40 Imperija 

 
06:00 lietuvos respublikos him-
nas 06:05 Kaunas Jazz 2016 
07:25 auklė Mun 07:35 lesė 
08:00 teatras 08:50 Nuo gamy-
klos konvejerio 2 09:15 labas ry-
tas, lietuva 12:00 DW naujienos 
rusų kalba 12:15 lrt studija Vil-
niaus knygų mugėje 2018 14:40 
Mokslo sriuba 15:10 auklė Mun 
15:25 lesė 15:50 Nuo gamyklos 
konvejerio 2 16:15 2018 FIFa pa-
saulio futbolo čempionato apžval-
ga 16:45 2018 FIFa pasaulio fut-
bolo čempionatas. a grupė. sau-
do arabija – egiptas. tiesioginė 
transliacija iš Volgogrado 19:00 
ten, kur namai 4 19:50 Ispanija. 
Nenuspėjami pokyčiai 20:45 2018 
FIFa pasaulio futbolo čempiona-
tas. B grupė. Iranas – portugalija. 
tiesioginė transliacija iš saransko 
23:00 Vėjavaikė 00:45 DW naujie-
nos rusų kalba 01:00 Dabar pa-
saulyje 01:30 Kaunas Jazz 2016 
02:45 Degantis žmogus 04:00 
Dokumentinė apybraiža 

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 6 10:50 Ko-
misaras reksas 11:40 Beatos 
virtuvė 12:35 tV žaidimas „Kas 
ir kodėl?” 13:05 Klauskite dak-
taro 13:58 loterija „Keno loto” 
14:00 žinios 14:15 laba diena, 
lietuva 15:40 premjera. seserys 
16:45 2018 FIFa pasaulio futbo-
lo čempionatas. C grupė. Danija 
– prancūzija. tiesioginė translia-
cija iš Maskvos 19:00 emigrantai 
19:57 loterija „Keno loto” 20:00 
panorama 20:35 sportas 20:43 
loterija „Jėga” 20:45 2018 FIFa 
pasaulio futbolo čempionatas. D 
grupė. Islandija – Kroatija. tiesio-
ginė transliacija iš rostovo 23:00 
premjera. aukštuomenės dakta-
ras 5 23:45 Štutgarto kriminali-
nė policija 6 00:30 tV žaidimas 
„Kas ir kodėl?” 01:00 lrt radijo 
žinios 01:05 žmonės, kurie su-
kūrė lietuvą 01:50 smegenų pa-
slaptys. Marselis prustas 02:00 
lrt radijo žinios 02:05 Klauskite 
daktaro 03:00 lrt radijo žinios 
03:05 Gimę tą pačią dieną 04:00 
seserys 

 
06:15 Mano gyvenimo šviesa 
(163-165) 07:30 Neramūs ir triukš-
mingi (18) 07:55 Volkeris, teksaso 
reindžeris (143) 08:55 rytas su 
LNK 10:55 Oplia! 11:25 policijos 
akademija (13) 12:25 Gyveni-
miškos istorijos 13:25 Gyvenimo 
daina (18) 14:25 Dvi širdys (896) 
15:25 Dvi širdys (897) 15:55 Dvi 
širdys (898) 16:30 labas vaka-
ras, lietuva 17:35 Gyvenimiškos 
istorijos 18:30 žinios 19:25 spor-
tas 19:28 Orai 19:30 Oplia! 20:00 
Valanda su rūta 21:30 žinios 
22:24 sportas 22:28 Orai 22:30 
VaKarO seaNsas pabėgimas 
00:20 Judantis objektas (13) 01:15 
Grafas Montekristas 

 
05:35 Virtuvė 06:10 televitrina 
06:25 Kempiniukas plačiakelnis 
06:55 simpsonai 07:55 Kam ta 
meilė? 08:25 paskutinis iš Magi-
kianų 08:55 Meilės sūkuryje 10:00 
tai - mano gyvenimas 12:00 tarp 
mūsų, mergaičių 13:00 pažadė-
toji 15:00 simpsonai 16:00 tV3 
žinios 16:28 tV3 orai 16:30 TV 
pagalba 18:30 tV3 žinios 19:22 
tV3 sportas 19:27 tV3 orai 19:30 
paskutinis iš Magikianų 20:00 tarp 
mūsų, mergaičių 21:00 Kam ta 
meilė? 21:30 tV3 vakaro žinios 
22:22 tV3 sportas 22:27 tV3 
orai 22:30 Ore 00:20 elementaru 
01:20 Kvantikas 02:15 amerikie-
čiai 03:05 aferistas 03:55 ekstra-
sensai tiria 04:55 elementaru 

 
06:15 Viena už visus (139) 06:50 
Viena už visus (140) 07:25 proku-

rorų patikrinimas (469) 08:35 44-
as skyrius (92) 09:35 tokia tarny-
ba (64) 10:30 Kobra 11 (16) 11:35 
Mirtinas ginklas (4) 12:35 stoties 
policija (16) 13:35 prokurorų pati-
krinimas (470) 14:50 44-as skyrius 
(93) 15:50 teisingumo agentai (1) 
16:50 Kobra 11 (17) 17:55 Mirtinas 
ginklas (5) 18:55 stoties policija 
(17) 20:00 Info diena 20:25 Nusi-
kaltimų miestas (7) 21:00 “Delta” 
būrys 23:40 žemė - nauja pradžia 
01:30 Įkaitai (10) 02:15 Detektyvų 
istorijos (4)  

 
05:05 „pasaulis iš viršaus“ 05:35 
„Baltoji vergė“ (15) 06:20 progra-
ma 06:24 tV parduotuvė 06:40 
Vantos lapas 07:10 patriotai 08:10 
10 min iki tobulybės su Jurijumi 
08:25 skinsiu raudoną rožę 09:10 
„rojus“ (71) 10:15 „Neišsižadėk“ 
(8) 11:20 „Merdoko paslaptys“ 
(5/8) 12:25 „Iššūkis“ (1/5) 13:35 
tV parduotuvė 13:50 „Glucha-
riovas“ (1/16) 14:55 „Delta“ (2/1) 
16:00 reporteris 16:30 lietuva 
tiesiogiai 16:57 Orai 17:00 „Mo-
terų daktaras“ (2/18) 18:00 re-
porteris 18:52 Orai 18:55 rubrika 
„Išmanus kaimas“.” 19:00 „Iššūkis“ 
(2/9) 20:00 reporteris 20:30 Lie-
tuva tiesiogiai 20:57 Orai 21:00 
patriotai 22:00 reporteris 22:52 
Orai 22:55 rubrika „Išmanus kai-
mas“.” 23:00 „Iššūkis“ (1/3) 00:05 
„Gluchariovas“ (1/16) 01:05 „Del-
ta“ (2/1) 02:00 „Merdoko paslap-
tys“ (5/7) 02:45 „Neišsižadėk“ (2) 
03:35 „Vienišas vilkas“ (23) 04:20 
„Merdoko paslaptys“ (5/7)  

 
06:35 televitrina 06:55 Kobra 11 
07:55 CsI Majamis 08:55 san-
dėlių karai 09:25 CsI kriminalistai 
10:25 Naujakuriai 10:55 Naujaku-
riai 11:20 Kobra 11 12:25 Vedęs ir 
turi vaikų 12:55 Vedęs ir turi vaikų 
13:25 rezidentai 14:00 reziden-
tai 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 suvokimas 00:30 Kobra 11 
01:30 Naujakuriai 02:00 Naujaku-
riai 02:25 Imperija 

 
06:00 lietuvos respublikos him-
nas 06:05 Kaunas Jazz 2016 
07:15 auklė Mun 07:30 lesė 
07:55 Kelias į namus 08:25 septy-
nios Kauno dienos 08:50 Nuo ga-
myklos konvejerio 2 09:15 labas 
rytas, lietuva 12:00 DW naujienos 
rusų kalba 12:15 lrt studija Vil-
niaus knygų mugėje 2018 13:05 
pažvelk į profesiją kitaip 13:30 
Nes man tai rūpi 14:15 Ispanija. 
Nenuspėjami pokyčiai 15:10 Au-
klė Mun 15:25 lesė 15:50 Nuo 
gamyklos konvejerio 2 16:15 2018 
FIFa pasaulio futbolo čempionato 
apžvalga 16:45 2018 FIFa pasau-
lio futbolo čempionatas. C grupė. 
australija – peru. tiesioginė trans-
liacija iš sočio 19:00 ten, kur na-
mai 4 19:50 premjera. Islamas ir 
Vakarai 20:45 2018 FIFa pasau-
lio futbolo čempionatas. D grupė. 
Nigerija – argentina. tiesioginė 
transliacija iš sankt peterburgo 
23:00 antradienio detektyvas. 
Jaunasis Montalbanas 2 00:45 
DW naujienos rusų kalba

05:10 tvin pyksas 2 06:00 Lie-
tuvos respublikos himnas 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 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. 
Gyvūnų jaunikliai 13:35 puaro 
15:20 Gamtos inspektoriai 15:43 
loterija „Keno loto” 15:45 žinios. 
Orai 16:00 sveikinimų koncertas 
17:30 žinios. sportas. Orai 17:45 
2018 FIFa pasaulio futbolo čem-
pionatas. F grupė. pietų Korėja 
– Meksika. tiesioginė transliacija 
iš rostovo 19:57 loterijos „Keno 
loto” ir „Jėga” 20:00 panorama 
20:35 sportas 20:45 2018 FIFa 
pasaulio futbolo čempionatas. F 
grupė. Vokietija – Švedija. tie-
sioginė transliacija iš sočio 23:00 
Duokim garo! Šimtmečio Joninių 
šventė 01:20 tvin pyksas 2 02:50 
tvin pyksas 2 03:35 tvin pyksas 
2 04:25 tvin pyksas 2  

 
06:25 Dienos programa 06:30 
peliukas stiuartas litlis (11) 06:55 
Neramūs ir triukšmingi (15) 07:20 
“Nickelodeon” valanda. žuviukai 
burbuliukai (25) 07:45 Kiaulė, 
Ožka, Bananas ir svirplys (12) 
08:10 Kempiniukas plačiakelnis 
(13) 08:35 tomo ir Džerio šou 
(12) 09:00 saugokis meškinų 
(28) 09:15 saugokis meškinų (29) 
09:30 Drakonų kova. super (21) 
10:00 KINO pUsrYČIaI Vėžliuko 
semio nuotykiai 2 11:50 Keturkojai 
didvyriai 13:35 Kongas 15:45 po-
licijos akademija 3. Vėl apmoky-
muose 17:30 Geriau vėliau, negu 
niekada (4) 18:30 žinios 19:25 
sportas 19:28 Orai 19:30 sUper-
KINas smurfai 21:35 rezerviniai 
farai 23:40 Ji man – ne pora 01:35 
Mano tobulas gangsteris 03:15 
programos pabaiga 

 
05:30 Virtuvė 06:15 televitrina 
06:30 aladinas 07:00 ančiukų 
istorijos 07:30 Vėžliukai nindzės 
08:00 aladinas 08:30 Kobra 11 
09:30 Ilgo plauko istorija 10:00 
Virtuvė 10:30 skaniai ir paprastai 
11:00 svajonių ūkis 11:30 roma-
nas su brangakmeniu 13:45 Nilo 
perlas 15:50 Havajai 5.0 16:45 
ekstrasensai tiria 18:30 tV3 ži-
nios 19:18 tV3 sportas 19:22 
tV3 orai 19:25 eurojackpot 19:30 
palikti sniegynuose 21:55 Iksme-
nai. pradžia. ernis 00:10 pabė-
gimo kambarys 01:50 Iksmenai. 
pradžia. ernis 03:50 Juodosios 
raganos metai  

 
06:15 Viena už visus (132) 06:45 
Viena už visus (133) 07:15 Viena 

už visus (134) 07:45 Viena už vi-
sus (135) 08:15 Viena už visus 
(136) 08:45 sveikatos aBC te-
levitrina 09:00 autopilotas 09:30 
apie žūklę 10:00 pavariau (17) 
10:30 Mano siaubūnėlis (1) 11:30 
Gamtos stebuklas. Našlaičiai (1) 
12:40 anthonis Bourdainas. Ne-
pažįstami kraštai (1) 13:40 eks-
trasensų mūšis (4) 15:50 reali 
mistika (30) 16:50 Nusikaltimų 
miestas (4) 17:20 Detektyvų is-
torijos (4) 18:20 Kas žudikas? 
(34) 19:30 Muzikinė kaukė 22:05 
MaNO HerOJUs angelai ir De-
monai 00:50 aŠtrUs KINas 
Mirties motelis 2. pirmasis kirtis 
02:25 Įkaitai (8) 03:10 Įkaitai (9) 
03:55 Muzikinė kaukė  

 
06:00 „pasaulio turgūs. Nica“ 
06:30 „Nuostabūs pojūčiai“ 07:00 
programa 07:04 tV parduotu-
vė 07:20 „Nuostabūs pojūčiai“ 
07:55 „tV europa pristato. Karo 
ir pokario vaikai. Holokausto vai-
kai“ 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“ (1/5; 1/6) 
13:00 „Baltoji vergė“ (13; 14) 15:00 
tarptautinis MMa turnyras „King of 
the Cage Baltic tour 3“ (3) 16:00 
žinios 16:18 Orai 16:20 „Neišsi-
žadėk“ (7; 8) 18:00 žinios 18:27 
Orai 18:30 „Neišsižadėk“ (8 tęs. 
9) 20:00 žinios 20:22 Orai 20:25 
„svarbiausia - įstatymas“ (13; 14) 
22:30 žinios 22:57 Orai 23:00 „Iš-
šūkis“ (1/5; 1/6) 01:00 „pražūtingi 
smaragdai“ (47; 48) 02:40 „Baltoji 
vergė“ (13; 14) 04:10 „Geriausios 
nardymo vietos“ 04:30 „Iššūkis“ 
(1/5; 1/6)  

 
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 planetos talen-
tai 11:00 Visureigiais per aliaską 
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 Nuotykių ieškotojas 
23:55 laiko kilpa 00:55 Nuoty-
kių ieškotojas 02:30 Jokių kliūčių! 
03:20 programos pabaiga  

 
06:00 lietuvos respublikos him-
nas 06:05 „Vilniaus festivalis 
2017”. Koncertas „Vidurnakčio 
saulė” 07:30 Kultūrų kryžkelė. 
rusų gatvė 08:05 Misija. Vilnija 
08:30 Maistas ir aistros 09:00 paž-
velk į profesiją kitaip 09:30 Mokslo 
sriuba 10:00 Muzikos talentų lyga 
2018. 3 d. 11:30 sergej prokofjev. 
Baletas „romeo ir Džuljeta” 13:20 
Klauskite daktaro 14:15 2018 FIFa 
pasaulio futbolo čempionato apž-
valga 14:45 2018 FIFa pasaulio 
futbolo čempionatas. G grupė. 
Belgija – tunisas. tiesioginė trans-
liacija iš Maskvos 17:00 euromaxx 
17:30 atspindžiai 18:00 prisikėli-
mo ekspresas – šimtmečio veidai 
18:45 akistatos 19:35 akistatos 
20:30 stambiu planu 21:15 De-
gantis žmogus 22:30 Baltais kla-
višais per juodą gyvenimą. Juozo 
erlicko autorinis vakaras 00:55 
Dabar pasaulyje

�1.00 val.

„Žemė - nauja pradžia ”

 

�1.00 val.

„Delta būrys“

 

�0.3� val.
„Asteriksas ir Obeliksas. 

Misija Kleopatra“

 

1�.30 val.

„palikti sniegynuose“
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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 6 10:50 Komi-
saras reksas 11:40 Gyvenimas 
12:35 tV žaidimas „Kas ir kodėl?” 
13:05 Klauskite daktaro 13:58 
loterija „Keno loto” 14:00 žinios 
14:15 laba diena, lietuva 15:40 
premjera. seserys 16:45 2018 
FIFa pasaulio futbolo čempiona-
tas. H grupė. Japonija – lenkija. 
tiesioginė transliacija.19:00 Do-
kumentinė istorinė laida „lietuvos 
kolumbai” 19:57 loterija „Keno 
loto” 20:00 panorama 20:35 
sportas 20:43 loterija „Jėga” 
20:45 2018 FIFa pasaulio futbo-
lo čempionatas. G grupė. anglija 
– Belgija. tiesioginė transliacija. 
23:00 premjera. aukštuomenės 
daktaras 5 23:45 Štutgarto krimi-
nalinė policija 6 00:30 tV žaidimas 
„Kas ir kodėl?” 01:00 lrt radijo 
žinios 01:05 Gyvenimas 02:00 
lrt radijo žinios 02:05 Klauskite 
daktaro 03:00 lrt radijo žinios 
03:05 Dokumentinė istorinė laida 
„lietuvos kolumbai”

 
06:15 Mano gyvenimo šviesa 
(169-171) 07:30 Neramūs ir triukš-
mingi (20) 07:55 Volkeris, teksaso 
reindžeris (145) 08:55 rytas su 
LNK 10:55 Oplia! 11:25 policijos 
akademija (15) 12:25 Gyveni-
miškos istorijos 13:25 Gyvenimo 
daina (20) 14:25 Dvi širdys (903) 
14:55 Dvi širdys (904) 15:25 Dvi 
širdys (905) 15:55 Dvi širdys 
(906) 16:30 labas vakaras, lie-
tuva 17:35 Gyvenimiškos istorijos 
18:30 žinios 19:25 sportas 19:28 
Orai 19:30 Oplia! 20:00 Valanda 
su rūta 21:30 žinios 22:24 spor-
tas 22:28 Orai 22:30 VaKarO 
seaNsas eik su manim 00:20 
Judantis objektas (15) 01:10 Karo 
menas 03:10 alchemija XVII. Nie-
kam nežinomas menininkas 03:40 
retrOspeKtYVa 

 
05:05 elementaru 06:10 televitri-
na 06:25 Kempiniukas plačiakel-
nis 06:55 simpsonai 07:55 Kam 
ta meilė? 08:25 paskutinis iš 
Magikianų 08:55 Meilės sūkuryje 
10:00 tai - mano gyvenimas 11:00 
tai - mano gyvenimas 12:00 tarp 
mūsų, mergaičių 13:00 pažadėtoji 
15:00 simpsonai 16:00 tV3 žinios 
16:28 tV3 orai 16:30 tV pagalba 
18:30 tV3 žinios 19:22 tV3 spor-
tas 19:27 tV3 orai 19:30 pasku-
tinis iš Magikianų 20:00 tiesiogiai 
Krepšinis. pasaulio vyrų krepšinio 
čempionato atrankos rungtynės. 
lenkija - lietuva 21:50 tV3 vaka-
ro žinios 22:42 tV3 sportas 22:47 
tV3 orai 22:50 pagrobimas 01:40 
pagrobimas 03:15 Mirtinas smū-
gis 04:55 Kvantikas  

 
06:15 Viena už visus (143, 144) 

07:25 prokurorų patikrinimas 
(471) 08:35 44-as skyrius (94) 
09:30 teisingumo agentai (2) 
10:30 Kobra 11 (18) 11:35 Mirti-
nas ginklas (6) 12:35 stoties po-
licija (18) 13:35 prokurorų patikri-
nimas (472) 14:50 44-as skyrius 
(95) 15:50 teisingumo agentai (3) 
16:50 Kobra 11 (19) 17:55 Mirtinas 
ginklas (7) 18:55 stoties policija 
(19) 20:00 Info diena 20:25 savai-
tės kriminalai 21:00 Kitos 48 valan-
dos 23:00 smūgio banga. akimir-
ka iki katastrofos 00:45 Įkaitai (12) 
01:35 reali mistika (30)  

 
05:05 „pasaulis iš viršaus“ 05:35 
„Baltoji vergė“ (17) 06:20 progra-
ma 06:24 tV parduotuvė 06:40 
Grilio skanėstai 07:10 patriotai 
08:10 „Gyvenimo būdas“ 09:10 
„rojus“ (73) 10:15 „rasputinas“ 
(2) 11:20 „Merdoko paslaptys“ 
(5/10) 12:25 „Iššūkis“ (1/7) 13:35 
tV parduotuvė 13:50 „Glucha-
riovas“ (1/18) 14:55 „Delta“ (2/3) 
16:00 reporteris 16:30 lietuva 
tiesiogiai 16:57 Orai 17:00 „Moterų 
daktaras“ (2/20) 18:00 reporteris 
18:52 Orai 18:55 rubrika „Vers-
lo genas“.” 19:00 „Iššūkis“ (2/11) 
20:00 reporteris 20:30 lietuva tie-
siogiai 20:57 Orai 21:00 „patriotai“ 
22:00 reporteris 22:52 Orai 22:55 
rubrika „Verslo genas“.” 23:00 „Iš-
šūkis“ (1/5) 00:05 „Gluchariovas“ 
(1/18) 01:05 „Delta“ (2/3) 02:00 
„Merdoko paslaptys“ (5/9) 02:45 
„žmogus be praeities“ (16) 03:35 
„svarbiausia - įstatymas“ (1) 04:20 
„Merdoko paslaptys“ (5/9) 

 
06:35 televitrina 06:55 Kobra 11 
07:55 CsI Majamis 08:55 Vienam 
gale kablys 09:25 CsI kriminalistai 
10:25 Naujakuriai 10:55 Naujaku-
riai 11:20 Kobra 11 12:25 Vedęs ir 
turi vaikų 13:25 rezidentai 14:30 
televitrina 15:00 Juokingiausi 
amerikos namų vaizdeliai 15:25 
CsI Majamis 16:25 CsI krimina-
listai 17:25 Kobra 11 18:25 Vedęs 
ir turi vaikų 19:25 rezidentai 20:30 
Filologyno berniukai 21:00 žinios 
21:28 Orai 21:30 Blicas 23:25 
pėdsakai 00:15 Blicas 02:00 
Naujakuriai 02:25 Naujakuriai 
02:50 Imperija 

 
06:00 lietuvos respublikos him-
nas 06:05 Džiazo muzikos va-
karas. XXVII tarptautinis džiazo 
festivalis „Kaunas Jazz“ 07:00 
arti. Veidai 07:15 Džiunglių bū-
rys skuba į pagalbą 2 07:25 lesė 
07:50 linija, spalva, forma 08:20 
lietuva mūsų lūpose 08:50 Nuo 
gamyklos konvejerio 2 09:15 la-
bas rytas, lietuva 12:00 DW nau-
jienos rusų kalba 12:15 Maistas 
ir aistros 12:45 Klauskite daktaro 
13:40 anapus čia ir dabar 14:25 
Didžiosios Visatos paslaptys su 
Morganu Frimanu 4 15:10 Džiun-
glių būrys skuba į pagalbą 2 15:25 
lesė 15:50 Nuo gamyklos konve-
jerio 2 16:15 2018 FIFa pasaulio 
futbolo čempionato apžvalga 
16:45 2018 FIFa pasaulio futbolo 
čempionatas. H grupė. senegalas 
– Kolumbija. tiesioginė transliaci-
ja. 19:00 ten, kur namai 4 19:55 
Mano tėviškė 20:15 Dokumentinė 
apybraiža „Mes nugalėjom“ 20:45 
2018 FIFa pasaulio futbolo čempi-
onatas. G grupė. panama – tuni-
sas. tiesioginė transliacija. 23:00 
arminas Narbekovas 00:00 DW 
naujienos rusų kalba 

05:00 seserys 06:00 lietuvos 
respublikos himnas 06:05 la-
bas rytas, lietuva 06:30 žinios 
09:05 senis 10:05 premjera. 
Štutgarto kriminalinė policija 6 
10:50 Komisaras reksas 11:40 
stilius 12:35 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 18:00 Klausimė-
lis 18:20 Munreikeris 20:25 Lo-
terija „Keno loto” 20:30 panora-
ma 20:52 sportas 20:59 loterija 
„Jėga” 21:00 Duokim garo! 22:35 
Gamtos inspektoriai 23:00 Fantas-
tiškas penktadienis. tik tavo akims 
01:05 Štutgarto kriminalinė polici-
ja 6 02:00 lrt radijo žinios 02:05 
Klauskite daktaro 03:00 lrt radijo 
žinios 03:05 ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite 03:35 tV žaidimas 
„Kas ir kodėl?” 04:00 lrt radijo 
žinios 04:05 stilius

 
06:15 Mano gyvenimo šviesa 
(172) 06:40 Mano gyvenimo 
šviesa (173) 07:05 Mano gyveni-
mo šviesa (174) 07:30 Neramūs 
ir triukšmingi (21) 07:55 Volkeris, 
teksaso reindžeris (146) 08:55 
rytas su lNK 10:55 Oplia! 11:25 
policijos akademija (16) 12:25 
Gyvenimiškos istorijos 13:25 Gy-
venimo daina (21) 14:25 Dvi širdys 
(907) 14:55 Dvi širdys (908) 15:25 
Dvi širdys (909) 15:55 Dvi širdys 
(910) 16:30 labas vakaras, lietu-
va 17:35 Nuo... Iki... 18:30 žinios 
19:25 sportas 19:28 Orai 19:30 
KK2 penktadienis 21:00 saVaI-
tĖs HItas 2 ginklai 23:10 Visi ge-
ri dalykai 01:05 eik su manim 

 
06:10 televitrina 06:25 Kempi-
niukas plačiakelnis 06:55 simp-
sonai 07:25 simpsonai 07:55 
simpsonai 08:25 paskutinis iš 
Magikianų 08:55 Meilės sūkuryje 
10:00 tai - mano gyvenimas 12:00 
Vasara, ateik čia 13:00 pažadėtoji 
13:30 pažadėtoji 14:00 pažadėtoji 
14:30 pažadėtoji 15:00 simpsonai 
15:30 simpsonai 16:00 tV3 žinios 
16:28 tV3 orai 16:30 tV pagalba 
18:30 tV3 žinios 19:22 tV3 spor-
tas 19:27 tV3 orai 19:30 Boltas 
21:20 Kelnėse dar ne senelis 
23:30 Konanas barbaras 00:20 
Velnio stuburo paslaptis 02:05 
Kelnėse dar ne senelis 03:55 Ko-
nanas barbaras 

 
06:15 Viena už visus (145) 06:50 
Viena už visus (146) 07:25 proku-
rorų patikrinimas (472) 08:35 44-
as skyrius (95) 09:30 teisingumo 
agentai (3) 10:30 Kobra 11 (19) 
11:35 Mirtinas ginklas (7) 12:35 
stoties policija (19) 13:35 proku-
rorų patikrinimas (473) 14:50 44-
as skyrius (96) 15:50 teisingumo 
agentai (4) 16:50 Kobra 11 (20) 

17:55 Mirtinas ginklas (8) 18:55 
stoties policija (20) 20:00 Info 
diena 21:00 amerikos kiborgas. 
plieninis karys 22:55 Kitos 48 
valandos 00:55 Įkaitai (13) 01:45 
Dyzelio mįslė  

 
05:05 „pasaulis iš viršaus“ 05:35 
„Geriausios nardymo vietos“ 06:00 
„pasaulio turgūs. Jeruzalė“ 06:20 
programa 06:24 tV parduotu-
vė 06:30 „Nuostabūs pojūčiai“ 
06:40 4 kampai 07:10 „patriotai“ 
08:10 Krepšinio pasaulyje su V 
08:40 „Neprijaukinti. Naujoji Ze-
landija“ 09:10 „rojus“ (74) 10:15 
„rasputinas“ (3) 11:20 „Merdoko 
paslaptys“ (5/11) 12:25 „Iššūkis“ 
(1/8) 13:35 tV parduotuvė 13:50 
„Gluchariovas“ (1/19) 14:55 „Del-
ta“ (2/4) 16:00 reporteris 16:27 
Orai 16:30 Gyvenimo būdas 
17:00 „Moterų daktaras“ (2/21) 
18:00 reporteris 18:45 Keliauk 
su „reporteriu“ 18:57 Orai 19:00 
„Iššūkis“ (2/12) 20:00 reporteris 
20:27 Orai 20:30 Grilio skanės-
tai 21:00 patriotai 22:00 repor-
teris 22:15 Keliauk su „repor-
teriu“ 22:27 Orai 22:30 „Iššūkis“ 
(1/6) 23:35 „Gluchariovas“ (1/19) 
00:35 „Delta“ (2/4) 01:30 „Nepri-
jaukinti. australija“ 02:00 „Merdo-
ko paslaptys“ (5/10) 02:45 „ra-
sputinas“ (1) 03:35 „svarbiausia 
- įstatymas“ (2) 04:20 „Merdoko 
paslaptys“ (5/10)  

 
06:35 televitrina 06:55 Kobra 11 
07:55 CsI Majamis 08:55 san-
dėlių karai 09:25 CsI kriminalistai 
10:25 Naujakuriai 10:55 Naujaku-
riai 11:20 Kobra 11 12:25 Vedęs ir 
turi vaikų 12:55 Vedęs ir turi vaikų 
13:25 rezidentai 14:00 reziden-
tai 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 20:00 
Farai 21:00 žinios 21:58 Orai 
22:00 Nevykėliai po priedanga 2 
00:10 Nevykėliai po priedanga 2 
02:15 Jokių kliūčių! 

 
05:00 euromaxx 05:30 panora-
ma 05:52 sportas. Orai 06:00 
lietuvos respublikos himnas 
06:05 Džiazo muzikos vakaras. 
XXVII tarptautinis džiazo festivalis 
„Kaunas Jazz“ 07:00 Mano tėviš-
kė 07:15 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą 2 07:25 lesė 07:50 Vie-
nuolynų 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 stop 
juosta 12:40 teatras 13:30 stam-
biu planu 14:15 skambantys pa-
sauliai su Nomeda Kazlaus 15:10 
Džiunglių būrys skuba į pagalbą 
2 15:25 lesė 15:50 Vilniaus la-
terano kanauninkų vienuolynas ir 
Šv. petro ir povilo bažnyčia 16:30 
laba diena, lietuva 18:00 Mokslo 
sriuba 18:30 lietuvos tūkstantme-
čio vaikai 19:30 ten, kur namai 4 
20:25 Kultūros teismas 21:15 Eu-
ropos kinas 23:05 „Vilniaus festi-
valis 2017“ 00:35 DW naujienos 
rusų kalba 00:50 Dabar pasauly-
je 01:20 Džiazo muzikos vakaras. 
XXVII tarptautinis džiazo festiva-
lis „Kaunas Jazz“ 02:25 arminas 
Narbekovas. Futbolo fenomenas 
03:20 Kultūros teismas

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 6 10:50 Komi-
saras reksas 11:40 emigrantai 
12:35 tV žaidimas „Kas ir kodėl?” 
13:05 Klauskite daktaro 13:58 
loterija „Keno loto” 14:00 žinios 
14:15 laba diena, lietuva 15:40 
premjera. seserys 16:45 2018 FI-
Fa pasaulio futbolo čempionatas. 
F grupė. Meksika – Švedija. tie-
sioginė transliacija. 19:00 Gyve-
nimas 19:57 loterija „Keno loto” 
20:00 panorama 20:35 sportas 
20:43 loterija „Jėga” 20:45 2018 
FIFa pasaulio futbolo čempio-
natas. e grupė. serbija – Brazi-
lija. tiesioginė transliacija. 23:00 
premjera. aukštuomenės dakta-
ras 5 23:45 Štutgarto kriminalinė 
policija 6 00:30 tV žaidimas „Kas 
ir kodėl?” 01:00 lrt radijo žinios 
01:05 emigrantai 02:00 lrt radi-
jo žinios 02:05 Klauskite daktaro 
03:00 lrt radijo žinios 03:05 
Beatos virtuvė 04:00 lrt radijo 
žinios 04:05 Gyvenimas 

 
06:15 Mano gyvenimo šviesa 
(166) 06:40 Mano gyvenimo 
šviesa (167) 07:05 Mano gyveni-
mo šviesa (168) 07:30 Neramūs 
ir triukšmingi (19) 07:55 Volkeris, 
teksaso reindžeris (144) 08:55 
rytas su lNK 10:55 Oplia! 11:25 
policijos akademija (14) 12:25 
Gyvenimiškos istorijos 13:25 Gy-
venimo daina (19) 14:25 Dvi šir-
dys (899) 14:55 Dvi širdys (900) 
15:25 Dvi širdys (901) 15:55 Dvi 
širdys (902) 16:30 labas vaka-
ras, lietuva 17:35 Gyvenimiškos 
istorijos 18:30 žinios 19:25 spor-
tas 19:28 Orai 19:30 Oplia! 20:00 
Valanda su rūta 21:30 žinios 
22:24 sportas 22:28 Orai 22:30 
VaKarO seaNsas Karo menas 
00:55 Judantis objektas (14) 01:45 
pabėgimas 

 
06:10 televitrina 06:25 Kempiniu-
kas plačiakelnis 06:55 simpsonai 
07:55 Kam ta meilė? 08:25 pa-
skutinis iš Magikianų 08:55 Meilės 
sūkuryje 10:00 tai - mano gyveni-
mas 12:00 tarp mūsų, mergaičių 
13:00 pažadėtoji 15:00 simpsonai 
16:00 tV3 žinios 16:28 tV3 orai 
16:30 tV pagalba 18:30 tV3 ži-
nios 19:22 tV3 sportas 19:27 tV3 
orai 19:30 paskutinis iš Magikia-
nų 20:00 tarp mūsų, mergaičių 
21:00 Kam ta meilė? 21:30 tV3 
vakaro žinios 22:17 tV3 sportas 
22:22 tV3 orai 22:25 Vikinglotto 
22:30 Mirtinas smūgis 00:45 ele-
mentaru 01:30 Kvantikas 02:20 
amerikiečiai 03:15 aferistas 04:05 
ekstrasensai tiria 

 
06:15 Viena už visus (141) 06:50 
Viena už visus (142) 07:25 proku-
rorų patikrinimas (470) 08:35 44-

as skyrius (93) 09:30 teisingumo 
agentai (1) 10:30 Kobra 11 (17) 
11:35 Mirtinas ginklas (5) 12:35 
stoties policija (17) 13:35 proku-
rorų patikrinimas (471) 14:50 44-
as skyrius (94) 15:50 teisingumo 
agentai (2) 16:50 Kobra 11 (18) 
17:55 Mirtinas ginklas (6) 18:55 
stoties policija (18) 20:00 Info 
diena 20:25 Nusikaltimų miestas 
(8) 21:00 smūgio banga. akimirka 
iki katastrofos 22:50 “Delta” būrys 
01:20 Įkaitai (11) 02:05 Kas žu-
dikas? (34)   

 
05:05 „pasaulis iš viršaus“ 05:35 
„Baltoji vergė“ (16) 06:20 progra-
ma 06:24 tV parduotuvė 06:40 
Kaimo akademija 07:10 patriotai 
08:10 Šiandien kimba 09:10 „ro-
jus“ (72) 10:15 „Neišsižadėk“ (9) 
11:20 „Merdoko paslaptys“ (5/9) 
12:25 „Iššūkis“ (1/6) 13:35 TV 
parduotuvė 13:50 „Gluchariovas“ 
(1/17) 14:55 „Delta“ (2/2) 16:00 
reporteris 16:30 lietuva tiesiogiai 
16:57 Orai 17:00 „Moterų dakta-
ras“ (2/19) 18:00 reporteris 18:57 
Orai 19:00 „Iššūkis“ (2/10) 20:00 
reporteris 20:30 lietuva tiesiogiai 
20:57 Orai 21:00 patriotai 22:00 
reporteris 22:57 Orai 23:00 „Iš-
šūkis“ (1/4) 00:05 „Gluchariovas“ 
(1/17) 01:05 „Delta“ (2/2) 02:00 
„Merdoko paslaptys“ (5/8) 02:45 
„Neišsižadėk“ (3) 03:35 „Vienišas 
vilkas“ (24) 04:20 „Merdoko pa-
slaptys“ (5/8)

 
06:35 televitrina 06:55 Kobra 11 
07:55 CsI Majamis 08:55 staty-
bų gidas 09:25 CsI kriminalistai 
10:25 Naujakuriai 10:55 Nauja-
kuriai 11:20 Kobra 11 12:25 Ve-
dęs 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 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 16 kvartalų 23:30 
pėdsakai 00:25 Kobra 11 01:20 
Naujakuriai 01:45 Naujakuriai 
02:05 Imperija 

 
06:00 lietuvos respublikos him-
nas 06:05 Džiazo muzikos vaka-
ras. XXVII tarptautinis džiazo fes-
tivalis „Kaunas Jazz“ 06:50 stop 
juosta 07:10 auklė Mun 07:25 
lesė 07:50 pradėk nuo savęs 
08:20 Nacionalinis turtas. Kom-
pozitorius anatolijus Šenderovas 
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 atspindžiai 13:35 
prisikėlimo ekspresas – šimtme-
čio veidai 14:20 Islamas ir Vaka-
rai 15:10 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą 2 15:25 lesė 15:50 Nuo 
gamyklos konvejerio 2 16:15 2018 
FIFa pasaulio futbolo čempionato 
apžvalga 16:45 2018 FIFa pasau-
lio futbolo čempionatas. F grupė. 
pietų Korėja – Vokietija. tiesioginė 
transliacija 19:00 ten, kur namai 4 
19:55 premjera. Didžiosios Visa-
tos paslaptys su Morganu Frima-
nu 4 20:45 2018 FIFa pasaulio 
futbolo čempionatas. e grupė. 
Šveicarija – Kosta rika. tiesiogi-
nė transliacija. 23:00 elito kinas. 
Vasaros meilė 

�1.00 val.

„2 ginklai“ 

 

�1.00 val.
„Smūgio banga. Akimirka 

iki katastrofos“

 

�1.00 val.

„Kitos 48 valandos“

 

Šeštadienis, birželio 30 d.

05:30 Šiandien prieš 100 metų. 
Dokumentinė apybraiža, skirta au-
gustino Voldemaro ir grafo adamo 
ronikierio pasirašytos sutarties 
dėl lietuvos ir lenkijos santykių... 
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. Gy-
vūnų išgyvenimo strategija 12:40 
pasaulio dokumentika. premjera. 
Gyvūnų jaunikliai 13:35 puaro 
15:20 Gamtos inspektoriai 15:43 
loterija „Keno loto” 15:45 žinios. 
Orai 16:00 2018 FIFa pasaulio fut-
bolo čempionato apžvalga 16:45 
2018 FIFa pasaulio futbolo čem-
pionatas 19:00 Klausimėlis 19:30 
Šiandien prieš 100 metų 19:57 
loterijos „Keno loto” ir „Jėga” 
20:00 panorama 20:35 sportas 
20:45 2018 FIFa pasaulio futbolo 
čempionatas 23:00 pradedantieji 
00:45 tik tavo akims 02:50 pa-
saulio dokumentika. Gyvūnų išgy-
venimo strategija 03:40 pasaulio 
dokumentika. Gyvūnų jaunikliai 
04:35 emigrantai 

 
06:30 peliukas stiuartas litlis 
(13) 06:55 Neramūs ir triukšmingi 
(20) 07:20 “Nickelodeon” valan-
da. žuviukai burbuliukai (1) 07:45 
Kiaulė, Ožka, Bananas ir svirplys 
(14) 08:10 pabaisiukas Banse-
nas (1) 08:35 tomo ir Džerio šou 
(14) 09:00 saugokis meškinų (32) 
09:15 saugokis meškinų (33) 
09:30 Drakonų kova. super (23) 
10:00 KINO pUsrYČIaI pra-
muštgalviai 11:35 Drakono perlo 
paslaptis 13:30 tKKG ir paslap-
tinga proto mašina 15:45 polici-
jos akademija 4. Civiliai patruliai 
17:30 Geriau vėliau, negu nieka-
da (1) 18:30 žinios 19:25 sportas 
19:28 Orai 19:30 sUperKINas 
smurfai 2 21:45 Nebrendylos 2 
23:50 Vampyrai užkniso juodai 
01:30 2 ginklai

 
06:15 televitrina 06:30 aladinas 
07:00 ančiukų istorijos 07:30 
Vėžliukai nindzės 08:00 aladinas 
08:30 Kobra 11 09:30 eldorado 
beieškant 10:30 skaniai ir papras-
tai 11:00 Užburta meilė 12:05 tita-
nikas 16:00 Kung fu panda. Meis-
trų paslaptys 16:35 Batuotas kati-
nas pūkis. trys velniūkščiai 16:45 
ekstrasensai tiria 18:30 tV3 žinios 
19:17 tV3 sportas 19:22 tV3 orai 
19:25 eurojackpot 19:30 Galiūnas 
Džo 21:50 Iksmenai. pirma kla-
sė 01:10 Iksmenai. pirma klasė 
03:25 Velnio stuburo paslaptis  

 
06:15 Viena už visus (140) 06:45 
Viena už visus (141) 07:15 Viena 

už visus (142) 07:45 Viena už vi-
sus (143) 08:15 Viena už visus 
(144) 08:45 sveikatos aBC televi-
trina 09:00 autopilotas 09:30 apie 
žūklę 10:05 Vaikai šėlsta (1) 10:40 
Mano siaubūnėlis (3) 11:45 Euro-
pos septynetų regbio taurė 12:10 
Gamtos stebuklas. Našlaičiai (3) 
13:25 anthonis Bourdainas. Nepa-
žįstami kraštai (2) 14:30 europos 
septynetų regbio taurė 14:55 reali 
mistika (31) 15:55 Detektyvų istori-
jos (6) 16:45 Nusikaltimų miestas 
(7) 17:15 europos septynetų reg-
bio taurė 17:40 Nusikaltimų mies-
tas (8) 18:20 Kas žudikas? (35) 
19:30 Muzikinė kaukė 22:05 Ma-
NO HerOJUs snaiperis 00:10 
aŠtrUs KINas Nakvynės namai 
01:55 Įkaitai (12) 02:40 Įkaitai (13) 
03:25 Muzikinė kaukė   

 
06:00 „pasaulio turgūs. Florencija“ 
06:30 „Nuostabūs pojūčiai“ 07:00 
programa 07:04 tV parduotuvė 
07:20 „Nuostabūs pojūčiai“ 07:55 
„tV europa pristato. Karo ir poka-
rio vaikai. partizanų vaikai“ 08:30 
10 min iki tobulybės su Jurijumi 
08:45 skinsiu raudoną rožę 09:30 
Vantos lapas 10:00 Grilio skanės-
tai 10:30 Gyvenimo būdas 11:00 
„Iššūkis“ (1/7; 1/8) 13:00 „Baltoji 
vergė“ (15; 16) 15:00 tarptautinis 
MMa turnyras „King of the Cage 
Baltic tour 3“ (4) 16:00 žinios 
16:12 Orai 16:15 rubrika „saugi 
vaikystė“.” 16:20 „Neišsižadėk“ 
(10; 11) 18:00 žinios 18:27 Orai 
18:30 „Neišsižadėk“ (11 tęs. 12) 
20:00 žinios 20:22 Orai 20:25 
„svarbiausia - įstatymas“ (15; 16) 
22:00 žinios 22:27 Orai 22:30 
„svarbiausia - įstatymas“ (16 tęs.) 
23:00 „Iššūkis“ (1/7; 1/8) 01:00 
„pražūtingi smaragdai“ (49; 50) 
02:40 „Baltoji vergė“ (15; 16) 04:10 
„Geriausios nardymo vietos“ 04:30 
„Iššūkis“ (1/7; 1/8)  

 
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 Visureigiais per 
aliaską 11:30 Jokių kliūčių! 12:30 
sunkiausios profesijos pasaulyje 
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 21:58 Orai 22:00 Juoda-
sis erelis 00:45 suvokimas 02:50 
Jokių kliūčių! 

 
06:00 lietuvos respublikos him-
nas 06:05 Duokim garo! 07:35 
Kultūrų kryžkelė. rusų gatvė 
08:05 Misija. Vilnija. Ved. Katažina 
Zvonkuvienė 08:30 Maistas ir ais-
tros 09:00 pažvelk į profesiją kitaip 
09:30 Mokslo sriuba 10:00 Muzi-
kos talentų lyga 2018 11:30 Užsis-
pyrėlės sutramdymas 14:20 stilius 
15:15 atžalos 16:00 euromaxx 
16:35 Karo žmonės 17:25 atspin-
džiai 17:55 prisikėlimo ekspresas 
– šimtmečio veidai 18:40 Mano 
tėviškė 19:00 lietuvos šimtmečio 
dainų šventė „Vardan tos…“. Dai-
nų diena Kauno Dainų slėnyje. 
tiesioginė transliacija 22:00 Kino 
žvaigždžių alėja. premjera. Kalno 
valdovas 23:40 lrt OpUs Ore. 
„Miško gyventojai“ 00:40 Dabar 
pasaulyje 01:10 europos kinas. 
Kompanionas 

1�.0� val.

„Titanikas“
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VERTA ŽINOTI
HOROSKOpAS
Birželio 25 - liepos 1 d.

 VĖŽYS 
(06.22-07.22)

POVILAS MEŠKĖLA
Stichija: Vanduo
planeta: Mėnulis

Savaitės diena: pirmadienis
Akmuo: smaragdas, perlai, mėnulio akmuo, „katės akis“

Spalvos: oranžinė, sidabrinė, žalia

REKLAMA

 AVINAS 
(03.21-04.20)

Sutriksite suvokęs, kad visi bando iš-
sisukti ir nevykdyti ankstesnio susita-
rimo. jūsų šeimynykščiai tiesiog dar 
nesuvokia jūsų siekių svarbos ir būti-
numo. Apskritai savaitė pilna stresų ir 
konfliktų. Savaitgalį geriausiai pailsė-
tumėte vienas ar bent jau kuo mažes-
nėje kompanijoje.

 JAUTIS 
(04.21-05.21)

Už viršvalandžius antradienį ir trečia-
dienį bus atlyginta su kaupu. Antroje 
savaitės pusėje didelė tikimybė už-
megzti naują pažintį. jei nesukliudys 
koks apmaudus nesusipratimas, ji turi 
visus šansus peraugti į tvirtą ilgalaikę 
draugystę.

 DVYNIAI 
(05.22-06.21)

Iki savaitės vidurio verčiau įsiklausy-
kite į draugų patarimus. Ketvirtadienį 
ar penktadienį turėsite progą pelningai 
investuoti pinigus. Savaitgalį gali tek-
ti ginti savo teisę į privatumą - atsiras 
norinčių kišti nosį ne į savo reikalus. 
Nedvejodamas meskite jau nebepers-
pektyvų užsiėmimą.

 VĖŽYS 
(06.22-07.22)

Savaitės pradžioje vertėtų susitvarky-
ti dokumentus, dalykinius popierius, 
korespondenciją. Venkite papildomų 
pareigų ir atsakomybės. Savaitės vi-
duryje nepasiduokite spaudimui pri-
imti skubų sprendimą. Savaitgalis ža-
da daug teigiamų emocijų ir roman-
tiškų nuotykių.

 LIŪTAS 
(07.23-08.21)

Saugokitės neplanuotų išlaidų, ga-
linčių turėti įtakos šeimos biudžetui. 
Pirmoje savaitės pusėje verčiau ne-
skolinti ir nesiskolinti. Ketvirtadienį ir 
penktadienį nesiginčykite su mylimu 
žmogumi. Kaip tik tomis dienomis 
šeimos reikalams teks skirti visą savo 
dėmesį ir jėgas. Nekreipkite dėmesio 
į paskalas - tik patikrinti faktai gali būti 
jūsų sprendimo pagrindas.

 MERGELĖ 
(08.22-09.23)

Pirkiniai pirmoje savaitės pusėje bus 
sėkmingi ir atneš daug džiaugsmo 

tiek jums, tiek jūsų šeimai. Antroje 
savaitės pusėje artimam bičiuliui ar 
mylimam žmogui reikės jūsų pagal-
bos. Elkitės taip, kad jūsų draugystė 
dar labiau tvirtėtų.

 SVARSTYKLĖS 
(09.24-10.23)

Savaitės pradžioje gali pradėti megz-
tis naujas romanas. gerai pagalvoki-
te prieš įsiveldamas. Antroje savaitės 
pusėje galite neblogai užsidirbti, jei 
mąstysite strategiškai ir galėsite sau 
leisti ilgalaikes investicijas. Atidžiai 
įvertinkite savo biudžetą prieš priim-
damas galutinį sprendimą.

 SKORpIONAS 
(10.24-11.22)

Pirmąsias tris savaitės dienas nesi-
kiškite su patarimais - tegul kiti daro 
savo klaidas ir taiso jas patys. Verčiau 
stebėkite ir mokykitės. Antroje savai-
tės pusėje nepainiokite asmeninio 
gyvenimo su profesiniais interesais.

 ŠAULYS 
(11.23-12.22)

Pirmoje savaitės pusėje jums turėtų 
rūpėti tik tai, kaip uždirbti daugiau 
pinigų, daryti karjerą ar gal net pra-
dėti naują verslą. Siekdamas padaryti 
įspūdį, saugokitės išleisti daugiau pi-
nigų nei iš tiesų galite sau leisti.

 OŽIARAGIS 
(12.23-01.20)

Nedvejodamas skelbkite savo idėjas 
ir dėkite visas pastangas jas įgyven-
dinti. Metas ryžtingai atsikratyti pra-
eities nesėkmių šleifo. Su niekuo ne-
sileiskite į kalbas apie tai, kas buvo, 
bet jau seniai pražuvo.

 VANDENIS 
(01.21-02.18)

Pirma savaitės pusė - apmąstymų, 
įvertinimų, klasifikacijos metas. Dėl 
savo polinkio į avantiūras ir nuoty-
kius antroje savaitės pusėje susirasite 
naujų įdomių draugų. Tik reikės ma-
žiau kalbėti, o daugiau veikti.

 ŽUVYS 
(02.19-03.20)

Pirmomis savaitės dienomis jūsų re-
putacija versle ar tarnyboje gali kiek 
sušlubuoti. Atgaivą turėtumėt rasti 
asmeniniuose santykiuose. Neabe-
jokite dėl savaitgalio išvykos - ji bus 
maloni ir naudinga.

popiežius Ženevoje. 
Malda už krikščionių 

vienybę
Ketvirtadienio rytą prasi-

dėjo popiežiaus Pranciškaus 
ekumeninė piligrimystė į Že-
nevą, kurios tikslas – kartu su 
Pasauline Bažnyčių taryba 
paminėti jos įsikūrimo 70-
ąsias metines.

Ženevos oro uoste po-
piežių pasitiko Šveicarijos 
Konfederacijos preziden-
tas, šalies vyskupai ir dviejų 
Šventojo Sosto atstovybių 
vadovai – nuncijus Šveica-
rijoje ir nuolatinis atstovas 
JTO žinybose Ženevoje. Oro 
uosto terminalo valstybinio 
protokolo salėje  įvyko ofici-
alus popiežiaus ir prezidento 
susitikimas. Tuo pat metu kai 
popiežius Pranciškus kalbėjo 
su prezidentu Alainu Berset, 
gretimoje salėje vyko Vati-
kano Valstybės sekretoriaus 
susitikimas su Šveicarijos už-
sienio reikalų ministru, daly-
vaujant abiem nuncijams.

Po oficialių protokolinių 
susitikimų su Šveicarijos 
valstybės atstovais, Pasauli-
nės Bažnyčių tarybos būsti-
nėje Ženevos miesto centre 
įvyko pirmas iš dviejų šven-
tinių ekumeninių renginių 
– ekumeninis maldos susiti-
kimas. Šia proga 
skaitytoje maldo-
je – kalboje po-
piežius komenta-
vo susitikimo pra-
džioje skambėju-
sius šv. Pauliaus 
laiško galatams 
žodžius: „Gyven-
kite Dvasia. Jei 
gyvename Dva-
sia, tai ir elkimės 
pagal Dvasią“ 
(Gal 5,16.25).

Gyvenimas 
– kelionė

Kelionė, sakė 
Pranciškus, tai 
metafora labai 
tiksliai išreiškianti 
žmogaus gyveni-
mo prasmę. Žmo-
gaus širdis kažko 
vis trokšta, skati-

na eiti pirmyn, siekti vis nau-
jų tikslų. Kelionė reikalauja 
disciplinos, pastangų, kantry-
bės, užsigrūdinimo. Turime 
atsisakyti daugelio galimų 
kelių ir rinkti tą vieną, kuris 
veda į tikslą. Dievas nuo pat 
pradžių mus kviečia keliauti. 
Pirmiausiai jis pašaukė Abra-
omą. Panašiai leidosi į kelio-
nę Mozė, Petras, Paulius ir 
visi Viešpaties bičiuliai. Kil-
niausią pavyzdį mums davė 
Jėzus, kuris atėjęs į pasaulį 
keliavo kartu su žmonėms. 
Ir Jis pats yra mums Kelias. 
Grįžęs pas Tėvą jis mums at-
siuntė savo Dvasią, kad mes 
turėtume jėgų keliauti jo nu-
rodyta kryptimi, kad darytu-
me tai ko Paulius mus paršo 
– kad gyventume Dvasia.

Gyventi Dvasia
Jei būti žmogumi - tai ke-

liauti, tuomet užsidarymas 
savyje reiškia savo žmogiš-
kojo ir juo labiau krikščio-
niškojo pašaukimo išsiža-
dėjimą, sakė Pranciškus. Al-
ternatyva keliavimui pagal 
Dvasią, gyvenimui Dvasia, 
sako Paulius, yra „pasidavi-
mas kūno geismams“ (Gal 
5,16).  Ką tai reiškia? Reiš-
kia gyventi pagal egoizmo 
logiką, eiti ne ten kur Dievas 
mus veda, bet kur patys no-
rime. Apaštalo Pauliaus mus 
ragina atmesti supasaulėji-
mą ir gyventi Dvasia, visada 
rinktis tarnavimą ir atleidi-
mą, eiti per istoriją nuolatos 
girdint svarbiausią įsakymą: 
mylėk artimą kaip save.

Ekumenizmas – 
„nuostolis“ dėl 

Kristaus
Istorijos eigoje krikščionys 

susiskaldė nes jų bendruome-
nių gyvenimą užvaldė pasau-
lio dvasia – labiau paisyta sa-
vo, o ne Kristaus norų. Dėl to 
Dievo ir žmogaus priešui ne-
buvo sunku mus išskirti. Taip 
pat ir praeityje vykę bandy-
mai atkurti vienybę buvo 
pasmerkti nesėkmei, nes jie 
vadovavosi pasaulio logika. 
Ekumenizmas, - sakė popie-
žius, - tai keliavimas vykdant 
Jėzaus valią, klausant Šven-
tosios Dvasios ir neužsida-
rant savyje.

Kartais priekaištaujam, 
kad tokia kelionė nuostolin-
ga, nes neginami savosios 
bendruomenės interesai, daž-
nai susiję su etnine priklau-
somybe, su konsoliduotais  
papročiais. Tačiau, sakė po-
piežius, reikia pirma rinktis 
Kristų, o ne Apolą ar Kefą; 
pirma priklausyti Kristui, o 
tik po to būti žydais ar grai-
kais; priklausyti Viešpačiui, 
o ne kairiesiems ar dešinie-
siems. Žiūrint pasaulio aki-
mis, rinktis Evangeliją ga-
li atrodyti nuostolinga. Šia 
prasme Ekumenizmas yra 
nuostolingas užmojis. Tačiau 
tai evangeliškas nuostolis, 
nes Juk Jėzus sako: „Kas no-
ri išgelbėti savo gyvybę, tas 
ją praras, o kas pražudys dėl 
manęs savo gyvybę, tas ją iš-
gelbės“ (Lk 9,24).

Šiandien krikščionis dali-
jantys skirtumai, sakė Pran-
ciškus, tai joks pasiteisini-
mas. Jau dabar galime kartu 
keliauti gyvendami Dvasia, 
galime kartu melstis, evange-
lizuoti, tarnauti. Šis bendras 
keliavimas turi aiškų tikslą 
– vienybę.

Maldos momentas baigėsi 
visų kartu kalbėtu Tikėjimo 

išpažinimu ir „Tėve mūsų“. 
Skambėjo ir neseniai švęs-
to Gailestingumo jubiliejaus 
himnas. Po šio pirmojo susi-
tikimo ir maldos, popiežius 
aplankė šalia Ženevos, ir-
gi prieš septynis dešimtme-
čius įkurtą, Bossey institutą 
– ekumeninę teologinės for-
macijos mokyklą. Po pietų 
Pranciškau laukė antras ap-
silankymas Ženevos ekume-
niniame centre ir susitikimas 
su Pasaulinę Bažnyčių tarybą 
sudarančių Bažnyčių ir ben-
druomenių atstovais.

VATICAN NEWS

Ir katalikai šypsosi
Stovi prie dangaus vartų 

įvairaus amžiaus tarybinių 
laikų žmonės. Šv. Petras 
klausia pačio pirmo:
– Kokiu metu Tarybų Są-

jungoj gyvenai?
– Pačioj pradžioj, kai tik 

susikūrė.
– Oi, buvo sunkus laikotar-

pis. Eik į Dangų iš karto.
Prieina prie kito, klausia:
– Kiek metų pragyvenai Ta-

rybų Sąjungoj?
– Dvidešimt metų.
– O, gerai, eik į Dangų...
Šv. Petras prieina prie senu-

čiuko ir klausia:
– O tu iš kur?
– Aš – iš griūvančios Tary-

bų Sąjungos.
– Kaip tau ten sekėsi?
– Buvau tremty, išvežtas už 

tikėjimą, politinis kalinys...
– Na, o tu eik į pragarą. Nes 

jeigu aštuoniasdešimt metų 
pragyvenai Tarybų valdžioj, 
tai ir pragaras tau bus kaip 
rojus...

FOTO: JUOZAS SIRUSAS
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PASKUTINIS PUSLAPIS

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 – 
 pARASpARNIAI.

Savaitė istorijos puslapiuose

1��1 m. birželio 23 d.: hitlerininkai su-
šaudė ir sudegino 3� Ablingos bei 

� gretimo Žvaginių kaimo gyventojus.

181� m. birželio 23 d.: Napoleonas Bo-
napartas pradėjo kampaniją prieš 

Rusiją, kuri baigėsi nesėkmingai.

18�� m. birželio 23 d.: Tarptautiniame 
Atletų Kongrese, sušauktame 

prancūzų barono Pjero de Kuberteno Paryžiuje 
įkurtas Tarptautinis olimpinis komitetas.

1��8 m. birželio 23 d.: naktį į birželio 
�� d. Sovietų Sąjunga pradėjo Va-

karų Berlyno blokadą. Blokada buvo reakcija į 
valiutos reformą Vakarų okupacinėse zonose ir 
vakariniame Berlyno sektoriuje. Vakarų valsty-
bių atsakas buvo Vakarų Berlyno aprūpinimas 
oro transportu.

181�m. birželio 24 d.: Napoleono ar-
mija persikėlė per Nemuną. jos 

persikėlimą Napoleonas stebėjo nuo jiesios 
piliakalnio ties Kaunu. jis dar vadinamas Na-
poleono kalnu.

1��1m. birželio 25 d.: Rainių tragedi-
jos diena. Rainių miškelyje netoli 

Telšių, Raudonosios armijos naktį iš birželio 
�� d. į �� d. įvykdytos kalinių žudynės, ku-
rių metu buvo žiauriai nukankinti ir nužudyti 
�3 intelektualai, teisininkai, politikai ir kitokie 
„liaudies priešai“. Užkastas aukas po keleto 
dienų rado praeivis.

1��3m. birželio 25 d.: Lietuvoje į apy-
vartą išleistas piniginis vienetas 

Litas ir jo šimtoji dalis Centas, pakeitęs iki tol 
apyvartoje buvusius vadinamuosius Talonus.

1�30m. birželio 25 d.: Augsburgo 
susirinkime Vokietijos liuteronų 

kunigaikščiai ir elektoriai Šventosios Romos 
imperijos imperatoriui pristatė Augsburgo iš-
pažinimą - svarbiausią evangelikų liuteronų 
bažnyčios dokumentą, kuriame buvo išdėstyti 
pagrindiniai liuteronybės teiginiai.

1��0 m. birželio 25 d.: Korėjos karo 
tarp jungtinių Tautų (ypač jAV) 

palaikomos Pietų Korėjos ir Kinijos bei Tarybų 
Sąjungos palaikomos Šiaurės Korėjos pradžia. 
Vyko 1��0 m. birželio �� d. – 1��3 m. liepos �� 
d. ir baigėsi paliaubomis, tačiau taikos sutartis 
lig šiol nėra pasirašyta.

1��1 m. birželio 26 d.: Červenės tra-
gedijos diena. Birželio �� d. naktį 

NKVD Cagelnės miške prie Červenės įvykdė 
masines žudynes – sušaudyta apie �000 žmo-
nių, tik apie �00 pavyko pabėgti. Tarp sušau-
dytųjų buvo baltarusiai, lenkai ir lietuviai.

1���m. birželio 27 d.: Netoli Maskvos 
esančiame Obninske pradėjo 

veikti pirmoji pasaulyje atominė elektrinė. ji 
gamino apie � megavatus elektros energijos 
ir 10 metų buvo vienintelė tokio tipo elektri-
nė visoje Tarybų Sąjungoje. Elektrinėje buvo 
gaminama ne tik elektra, bet ir šiluma. Elek-
trinė uždaryta �00� m.

1���m. birželio 28 d.: 1��� m. su-
kilimas: Varšuvoje per sukilimą 

pakartas Vilniaus vyskupas Ignotas jokūbas 
Masalskis.

181�m. birželio 28 d.: Napoleono ka-
riuomenė užėmė Vilnių. 

181�m. birželio 28 d.: Varšuvos seimas 
pasiskelbė konfederacija ir dekla-

ravo Lenkijos ir Lietuvos valstybės atkūrimą.

1��0m. birželio 29 d.: Lietuvos didi-
kai be Lenkijos pritarimo Lietuvos 

didžiuoju kunigaikščiu paskelbė 13-kos metų 
Kazimierą jogailaitį. Kazimieras, likdamas LDK, 
buvo išrinktas ir Lenkijos karaliumi.

Lošimas 
Nr. 1319

2018-06-20

SKAIČIAI
Pagrindiniai skaičiai: 8, 20, 27, 
28, 42, 47

Vikingo skaičius: 7

Vieno derinio laimėjimų 
lentelė:

6+1 - 19 037 228,50 € -
6 - 256 309,50 € -
5+1 - 17 886 € -
5 - 817,50 €  4
4+1 - 100,50 € 39
4 - 11 €  235
3+1 - 4,50 €  840
3 - 1,50 €  5 378
2+1 - 1,25 €  5 903
2 - 0,75 €  39 402

KITO TIRAŽO pROGNOZĖ: 21 mln. Eur

vikinglotto lošiama trečiadienį
Eurojackpot lošiama penktadienį

Teleloto lošiama sekmadienį

Birželio 23 d.
ŠEŠTADIENIS

Birželio sukilimo diena 
Tarptautinė olimpinė diena

Tarptautinė našlių diena 
Valstybės tarnautojo diena

Saulė teka 04:42
leidžiasi 22:00

Dienos ilgumas 17.18
priešpilnis (10 mėnulio diena)
Agripina, Arvydas, Vaida, Ze-
nonas, Vanda, Vaidas, Ligita, 

Rūtilė, Ligitas
Tinkamas laikas sėti: 

baklažanus, cukinijas, moliū-
gus, patisonus, laiškinius svo-
gūnus, porus, česnakus, kra-
pus, garstyčias, pankolius, ka-
lendras, pomidorus, paprikas, 
bazilikus, rozmarinus, mairū-
nus, žirnius, pupas ir pupeles.

Sode, darže: 
tinkamas laikas pjauti žolę, 

laistyti.

Birželio 24 d.
SEKMADIENIS

Joninės (Rasos)
Saulė teka 04:42
leidžiasi 22:00

Dienos ilgumas 17.18
priešpilnis (11 mėnulio diena)
Jonas, Eivilitas, Eivilitė, Eiviltas, 

Janina
Tinkamas laikas sėti: 

baklažanus, cukinijas, moliū-
gus, patisonus, laiškinius svo-
gūnus, porus, česnakus, kra-
pus, garstyčias, pankolius, ka-
lendras, pomidorus, paprikas, 
bazilikus, rozmarinus, mairū-
nus, žirnius, pupas ir pupeles.

Sode, darže: 
tinkamas laikas pjauti žolę, 

laistyti.

Birželio 25 d.
PIRMADIENIS

Tarptautinė jūrininkų diena 
Saulė teka 04:42
leidžiasi 22:00

Dienos ilgumas 17.18
priešpilnis (12 mėnulio diena)

Vilhelmas, Geistautas, Geistau-
tė, Baniutė, Vilius, Geisvyda, 

Geisvydas
Tinkamas laikas sėti: 

laiškinius svogūnus, česnakus, 
pomidorus, paprikas.

Sode, darže: 
tinkamas laikas kaupti ir šaldy-

ti vaisius.

Birželio 26 d.
ANTRADIENIS

Tarptautinė kovos su narko-
manija diena 

Tarptautinė diena prievartos 
aukoms paremti 
Saulė teka 04:43
leidžiasi 22:00

Dienos ilgumas 17.17
priešpilnis (12 mėnulio diena)
paulius, Jaunutis, Virgilijus, po-

vilas, Jaunius, Viltautė
Tinkamas laikas sėti: 

laiškinius svogūnus, česnakus, 
pomidorus, paprikas.

Sode, darže: 
tinkamas laikas kaupti ir šaldy-

ti vaisius.

Birželio 27 d.
TREČIADIENIS

Tarptautinė žvejų diena
Lietuvos šaulių sąjungos įkū-

rimo diena 
Saulė teka 04:43
leidžiasi 22:00

Dienos ilgumas 17.17
priešpilnis (13 mėnulio diena)
Ema, Kirilas, Vladislovas, Gedi-

minas, Norgailė, Vladas
Tinkamas laikas sėti: 

laiškinius svogūnus, krapus, 
garstyčias, pankolius, kalen-
dras, bazilikus, rozmarinus, 

mairūnus.
Sode, darže: 

tinkamas laikas kaupti ir šaldy-
ti vaisius.

Birželio 28 d.
KETVIRTADIENIS
Saulė teka 04:44
leidžiasi 22:00

Dienos ilgumas 17.16
pilnatis (14 mėnulio diena)
Irenėjus, Tulgedas, Gaudrė

Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas kaupti vai-
sius, konservuoti šakniavai-

sius, tręšti.

ORAI

VANDENS TEMPERATŪRA

+22 NEMUNAS pRIE NEMAJŪNŲ
+21 KAUNO MARIOS 
+17 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+20 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

SAULĖS AKTYVUMAS

G0Geomagnetinių audrų 
nenumatoma.

S0Saulės audrų 
nenumatoma.

R1Mažų radiometrinių (radio 
trukdžių) audrų tikimybė.

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

GAMA RADIACINIS FONAS

39KAUNE 
nSv/val. 

40ALYTUJE 
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE 
13000 nSv/val. 
ČERNOBYLIO AE 
5830 nSv/val. 

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