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Prienų krašte vėl suliepsnojo Joninių
laužai
Mantvydas

PREKEVIČIUS
Ko gero, viena iš labiausiai
lietuvių tautosaka ir
tradicijomis pagrįstų
švenčių yra kiekvieną
birželį švenčiamos Joninės.

http://www.facebook.com/labirintai

Kaina

0,50 €

Dar kartą apie sektorinius
greičio matuoklius

SKAITYKITE 2 p.

Joninės, sutampančios su
vasaros saulėgrįža, išlieka
viena seniausių lietuvių tautos
švenčių, atskleidžiančių lietuvių pagonišką prigimtį. Ne
paslaptis, jog beveik visi Joninių papročiai yra pagoniški.
Jie atėję būtent iš lietuviškos,
baltų pagonybės laikų. Tiesa,
krikščionybės, o ypač okupacijos bei besikeičiančių laikų
veikiamos Joninės jau tapo ne

SKAITYKITE 5 p.

www.naujasisgelupis.lt

Žvyrkelių
asfaltavimo
programos
įgyvendinimas

Naktis
Užuguosčio
bažnyčioje
atskleidė svarbią
datą – parapija
skaičiuoja 300
metų

Lietuvos
socialdemokratų
darbo partijos (LSDDP)
Prienų skyrius rinkosi į
linksmą šventę

apeigine, o pramogine švente. Kaip ir kiekvienas koncertas. Tačiau galima džiaugtis, kad savo tautos kultūrą
gerbiantys bei puoselėjantys
lietuviai kasmet birželio 23
d. dar kartą sugrąžina visus
šventės dalyvius į gamtos
laikus, kai žmonės už jiems
suteiktas dovanas bei derlių
garbino pačią gamtą bei jos
NUKelta Į 3 p. 

Jau kuris laikas viešojoje
erdvėje ir įvairiose
žiniasklaidos priemonėse

kalbama apie sektorinius
greičio matuoklius.
NUKelta Į 4 p. 

Sujungti neregimais tautiškumo
dangum. Literatūriniai
saitais
vakarai Birštone 2018
2018–ieji paskelbti Vydūno
metais, todėl neatsitiktinai
birželio 22 d. projekto
„Po žvaigždėtu vasaros

m.“ organizatoriai,
Birštono viešosios
bibliotekos darbuotojai

NUKelta Į 7 p. 

Skriaudžiuose šokti kvietė
proginiai muzikantai
SKAITYKITE 9 p.

Susižavėjimą
keliantis
paveldas
– rūpestingų
valdytojų
laimėjimas

SKAITYKITE 10 p.
REKLAMA

Pedagoginę karjerą baigusiems
mokytojams – gėlės ir padėkos

SKAITYKITE 3 p. 

Birželio 17 d. Skriaudžių
laisvalaikio salės kieme
vyko proginių muzikantų
susitikimas-koncertas
„Mes dar dainuosim“.

Į susitikimą atvyko gausus
būrys įvairiomis progomis
grojančių ir dainuojančių atlikėjų: vokalo grupė „Cukraus pudra“, DJ „VIVARA“, Neringa Garmuvienė,
„A&kordas“, Romeo, Jolita
ir Vytukas, „DEWA“, Juozas
Kavaliauskas, „Mes“, Darius

ir Rimvydas, „Plius 1“ bei gyvo garso grupė „AGE“. Visus
žiūrovus džiugino ir Bagotosios šokėjų grupė.
Susirinkusius muzikantus, dainininkus bei žiūrovus
sveikino Prienų rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Algis Marcinkevičius, Tarybos narys Cezaras Pacevičius,
Veiverių seniūno pavaduotoja
Audronė Lazdauskienė.
Renginį organizavo VeiNUKelta Į 6 p. 

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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Vaiko pinigai jau mokami didžiajai daliai vaikų, teigia Socialinės apsaugos ministerija
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, vaiko pinigai jau mokami didžiajai
daliai vaikų, remdamasis LRT radiju pirmadienį rašo portalas lrt.lt. Iki praėjusios savaitės
kreiptasi dėl daugiau kaip 463 tūkst. vaikų iš maždaug 500 tūkst., kuriems priklauso vaiko
pinigai. Skaičiuojama, kad jau išmokėta beveik 27 mln. eurų. Nuo šių metų kiekvienam vaikui,
nepriklausomai nuo jo šeimos finansinės situacijos, skiriama po 30 eurų kas mėnesį.

Lietuva prašys EK leidimo padėti nuo sausros nukentėjusiems ūkininkams
Lietuva pirmadienį turėtų prašyti Europos Komisijos (EK) leidimo padėti nuo šalyje tvyrančios
sausros nukentėjusiems ūkininkams. Anot jo, EK bus prašoma leisti paankstinti tiesiogines išmokas
ir netaikyti sankcijų už nepasiektus produktyvumo rodiklius. Šiuo metu stichinė sausra laikosi Šakių,
Alytaus, Marijampolės, Trakų rajonų ir Kalvarijos savivaldybių teritorijose.

Gyventojų patogumui pastatyti
biotualetai
Šiais metais vykusiuose
susitikimuose su
seniūnijų gyventojais
Prienų r. savivaldybės
meras A. Vaicekauskas
buvo pažadėjęs, kad
visose seniūnijose, prie
svarbesnių autobusų
sustojimo ir žmonių
susibūrimo vietų, bus
įrengti viešieji tualetai.

Konkurencingumo kovoje Kauno apskritis
neatsilieka, bet pasitempti dar yra kur
Nors Kauno regionas
konkurencingumo
rodikliais nusileidžia
tik Vilniaus apskričiai,
potencialo šio krašto
augimui vis dar apstu.
Apie galimas ekonominio
augimo perspektyvas
orientuojantis į žaliojo
verslo sritį, Raudondvario
dvare diskutavo apskrities
savivaldybių vadovai,
žaliosios politikos ir
finansų ekspertai bei
verslo atstovai.

Diskusijoje dalyvavo ir
Prienų r. savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas,
administracijos direktoriaus
pavaduotoja Rima Zablackienė, Birštono merė Nijolė
Dirginčienė.
Žaliosios politikos instituto
bei Kauno rajono savivaldybės surengtoje konferencijoje
„Žalioji strategija verslui: planas Kauno regionui“ aptarti ne
tik Lietuvos regionams kylantys iššūkiai, bet ir globalios
problemos. Žaliosios politikos
instituto prezidentas Remigijus Lapinskas atkreipė dėmesį
į pasauliui grasančią klimato
kaitą ir paakino ieškoti sprendimų, kurie padėtų prisidėti
prie klimato kaitos stabdymo.
„Pasaulinė patirtis bei konkretūs pavyzdžiai Lietuvoje rodo,
kad sprendimai egzistuoja, tereikia valios ir ryžto imtis juos
diegti. Juolab, kad tokiu būdu
galime ne tik kovoti su klimato kaita, bet ir mažinti nedarbo
rodiklius, kadangi vystydami
žaliąją ekonomiką prisidedame prie naujų darbo vietų kūrimo“ – teigė R. Lapinskas.

2016 m. pasaulyje žaliųjų
tiesioginių užsienio investicijų įplaukos siekė 1,75 trilijono dolerių. Patarimais ir
trijų žingsnių programa, kaip
kuo daugiau tokių investicijų
pritraukti į Lietuvą, dalijosi
Investuok Lietuvoje atstovas
Laurynas Suodaitis. Jo teigimu, svarbiausia regionams
identifikuoti savo potencialą,
gerinti investicinę aplinką ir
pardavimus vykdyti proaktyviai.

Kaunas – sėkmės
pavyzdys?
Kauno apskritis kitų Lietuvos regionų kontekste rikiuojasi priešakyje, nusileisdama
tik Vilniaus apskričiai. Indrės
Genytės-Pikčienės pristatyti
statistiniai duomenys atskleidė, kad rajone nedarbo lygis mažėja, o algos kyla koja
kojon su šalies vidurkiu, tačiau reikšmingam proveržiui
reikalingi didesni pokyčiai.
Svarbiausi regionų vystymosi
recepto ingredientai, anot analitikės, yra gyvenimo kokybė,
verslo klimatas, infrastruktūra
ir logistika bei žmogiškasis
kapitalas.
„Kauno regionas maloniai
stebina - tiek gerėjančiu gyventojų užimtumu, tiek augančiais pritraukiamų investicijų rodikliais. Tačiau kaip
ir kiekvienam regionui, taip
ir Kauno apskričiai dar yra
kur tobulėti. Pavyzdžiui, Raseinių rajonas yra žemės ūkio
kraštas, čia intensyviai vystoma maisto pramonė, dėl
kurios susidarančios atliekos

blogina vietos gyventojų gyvenimo kokybę, tačiau anot
konferencijoje dalyvavusios
Raseinių rajono savivaldybės
atstovės, rajone kol kas nėra
nė vienos kogeneracinės biodujų jėgainės, utilizuojančias
žemės ūkio ir maisto perdirbimo įmonių atliekas, taip ir
atsikratant atliekų, ir gaminant reikalingą energeiją. Tai
tik vienas iš pavyzdžių, rodančių, kad net ir Kauno apskričiai darnių sprendimų trūksta“
– teigė konferencijos iniciatorius R. Lapinskas.
Kauno rajono savivaldybės
atstovai džiaugėsi pokyčiais
daugiabučių namų renovacijos, šilumos ūkio, atliekų tvarkymo srityse bei maitinimo
organizavime ugdymo įstaigose. Tačiau užsiminus apie
planuojamą regioninio Zabieliškio sąvartyno plėtrą, užvirė
diskusijos. R. Lapinskas atkreipė dėmesį, kad remiantis
atliekų tvarkymo hierarchija,
atliekų šalinimas sąvartynuose yra paskutinė ir mažiausiai
priimtina išeitis, todėl turi būti skatinamas atliekų perdirbimas ir pakartotinis žaliavų
panaudojimas.
Realius pavyzdžius, kaip
atliekos gali būti paverčiamos
žaliavomis, pristatė Latvijoje veikiančios įmonės „EKO
ISO“ atstovas Tomas Šamrovas. Jo vadovaujama įmonė iš
neparduotų laikraščių ir kitos
makulatūros gamina apšiltinimo medžiagą pastatams. Anot
T. Šamrovo, 2017 m. jų įmonėje buvo perdirbta 2400 tonų
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Savivaldybė ir jos vadovai pažadą tesėjo – prieš keletą savaičių buvo pasirašyta
biotualetų nuomos sutartis
su UAB „Toirenta“ ir įsigyti
22 biotualetai, kurie išdalinti
seniūnijoms pagal jų pateiktą poreikį: Prienų seniūnijoje
pastatyti 5 biotualetai, Jiezno – 3, Stakliškių, Naujosios
Ūtos ,Veiverių ir Balbieriškio
– po 2, Išlaužo, Pakuonio bei
Ašmintos – po 1. Šilavoto seniūnija pageidavimo nepareiškė, o 3 biotualetai kol kas liko
rezerve ir bus pastatyti ten, kur
jų labiausiai trūks.

Biotualetų nuoma su priežiūra, kurią vykdys ta pati
įmonė, per metus Savivaldybei kainuos 12000 Eur. Pasak
mero A. Vaicekausko, kartais
pigiau įrangą nuomoti ir paslaugas pirkti, nei įsigyti ir pri-

žiūrėti patiems. Tačiau neatmetami ir kiti variantai, kurie
paaiškės vėliau, t. y. įvertinus
tikrąjį poreikį, priežiūros kokybę ir kt.
Prienų r. savivaldybės
informacija 

2018–2020 m. žvyrkelių asfaltavimo
programos įgyvendinimas Kauno ir
Alytaus apskrityse
Lietuvos automobilių kelių
direkcija prie Susisiekimo
ministerijos su AB „Kauno
tiltai“ pasirašė pirkimo
sutartis dėl žvyrkelių,
esančių Kauno ir Alytaus
apskrityse, kapitalinio
remonto techninių darbo
projektų parengimo,
projektų vykdymo
priežiūros ir darbų
atlikimo.

Viešojo pirkimo konkurse
pasiūlymus pateikė aštuoni
dalyviai. Laimėjusiu pripažin-

tas mažiausią darbų atlikimo
kainą pasiūlęs dalyvis.
Pagal pasirašytas sutartis
darbai bus vykdomi šiuose rajoninių kelių ruožuose:
• kelio Nr. 1913 Rokeliai–
Vainatrakis–Pakuonis ruože
nuo 11,0 iki 13,621 km;
• kelio Nr. 3313 Liepalotas–
Ašminta–Pakuonis ruože nuo
3,693 iki 11,085 km;
• kelio Nr. 1941 Vainatrakis–Margininkai ruože nuo
0,00 iki 1,987 km;

KORESPONDENTĖ (PRIENŲ KRAŠTAS)
Laima DUOBLIENĖ tel. 8 682 12642

SKELBIMAI, REKLAMA
tel. 8 604 80 752

laimaduobl@gmail.com

redakcija@naujasisgelupis.lt

KORESPONDENTĖ (BIRŠTONO KRAŠTAS)
Stasė Asipavičienė tel. 8 604 80804





juronyte@gmail.com

Užsakomieji straipsniai, reklama
Neapmokami pranešimai spaudai
Skaitytojų straipsniai

• kelio Nr. 3302 Išlaužas–
Klebiškis–Igliauka ruožuose nuo 6,365 iki 6,590 km ir
nuo 8,96 iki 9,60 km; (bendra
sutarties suma – 4 148 892,48
Eur);
• kelio Nr. 3315 Birštonas–
Puzonys ruože nuo 6,413 iki
10,979 km (darbų kaina – 1
253 520,58 Eur).
Visus sutartyse numatytus darbus – techninių darbo
projektų parengimą, priežiūrą ir asfaltavimą – planuojama baigti iki 2019 m. birželio
mėnesio.
LAKD 
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Graikijos pietinę pakrantę supurtė 5,5 balo žemės drebėjimas
Stiprus 5,5 balo žemės drebėjimas pirmadienį įvyko prie Graikijos pietinių krantų, bet
pranešimų apie padarytą žalą kol kas nebuvo.Seisminių smūgių židinys buvo apie 30 km
gylyje, maždaug už 70 km į pietvakarius nuo Kalamatos, pranešė JAV Geologijos tarnyba.



Kinija atlaisvino papildomus 100 mlrd. JAV dolerių skolinimui
Kinija nusprendė sumažinti bankų atsargų normą bei atlaisvinti 100 mlrd. JAV dolerių, kuriuos bankai
galės panaudoti skolindami. Centrinis bankas skaičiuoja, kad apie 200 mlrd. juanių (30 mlrd. JAV
dolerių) bus paskolinti smulkiajam verslui, o likę – panaudoti esamų skolų restruktūrizavimui.
Vašingtonas liepos 6 dieną 25 proc. muito tarifu apmokestins 34 mlrd. JAV dolerių vertės importo iš
Kinijos.

Prienų krašte vėl suliepsnojo Joninių laužai
ATKelta IŠ 1 p.
elementams priskirtas deives
bei dievus. Į tuos laikus, kai
buvo švenčiamos ne Joninės,
o Rasos, arba Kupolė. Į tuos
laikus, kai žmonės už šilumą

ir spindulius labiausiai garbino Saulę.
Prieš šimtus, o gal ir tūkstančius metu susiformavusios ir
šiek tiek pakitusios, nors ir nuolat puoselėjamos,
tradicijos kasmet
prisimenamos ir
Ašmintos seniūnijos Pašventupio
kaime.
Jau tradicija tapo šią šventę švęsti ne tik įvairiuose
Lietuvos bei Prienų krašto kampeliuose bet ir
Prienų rajono savivaldybės
tarybos nario, ūkininko Jono
Vilionio sodyboje.
Birželio 23 d. pavakare visus atvykstančius į šventę pasitiko Ašmintos folkloro grupė „Ošvenčia“ (vadovė Rima
Vilkienė). Lietuvių tautosaką
Ašmintos seniūnijoje puoselėjančios moterys kasmet

pasitinka visus atvykstančius į Jonines ir, padėdamos
peržengti iš šviežių žalumynų pintus vartus, mažą, gaivaus kvapo žolynėlį prisega
ir prie kiekvieno atvykusio-

namos ir mūsų tėvų, senelių
bei protėvių išsaugotos Joninių (Rasų) tradicijos. Kai kas
papasakojama, o kai kas vyksta iš tikrųjų. Todėl ilgai nelaukusios Ašmintos folkloro

viena Janina. Juos sveikino ne
tik šventės šeimininkės, bet ir
gausus svečių būrys: LR Seimo narys Kęstutis Mažeika,
Prienų rajono savivaldybės
meras Alvydas Vaicekauskas,

jo švarko.
Visus peržengusius Joninių
vartus pasitiko Prienų kultū-

grupės „Ošvenčios“ moterys
suskubo žolynais puošti kupolę. Aplink ją tuoj pat Prienų KLC liaudiškų šokių kolektyvas „Vajaunas“ (vad.
Ligita Gediminienė) pašokdino ir pačias
puošėjas.
Šokėjus bei
publiką linksmino ir Prienų KLC vokalinis ansamblis
„Pienė“ (vadovė Aldona Šyvokienė).
Neilgai trukus prie scenos
išsirikiavo ir dar vieni šventės „kaltininkai“ – šeši Jonai ir

Prienų rajono savivaldybės
administracijos direktorius
Egidijus Visockas ir jo pavaduotoja Rima Zablackienė, Tarybos nariai Martynas
Butkevičius ir Audrius Banionis, Pakuonio seniūnė Nijolė Averkienė, bendruomenės
„Mauručia“ pirmininkė Egidija Cikanavičienė, Veiverių
klebonas Kęstutis Vosylius
bei didelis būrys varduvininkų bendražygių ir draugų.
Po gausių ir šiltų sveikinimų į aikštę išbėgo Prienų kūno kultūros ir sporto centro
treneris Linas Žilevičius, kuris ne tik pasiūlė sušalusiems
sušilti sporto rungtyse, bet ir
pažadėjo gausius prizus. Žinoma, buvo ir sportininkų,

ros ir laisvalaikio centro folkloro grupė „Gija“ (vadovė
Dalė Zagurskienė) bei armonikierius Vidas. Skambant
dainoms ir muzikai, visiems
į rankas atkeliavo ir dar šilta,
šviežutėlė Ašmintos tautosakos saugotojų kepta duona.
O kad visi žinotų, jog Joninės – tai ne vien laužai, gėrimai ir šokiai, visuomet prime-

buvo ir prizų. Besivaržant paaiškėjo, kad Jonines Pašventupyje šventė ne tik Prienų rajono gyventojai, bet ir svečiai
iš Kauno.
Dar visus įkaitusius po
sportinių rungčių nusprendė
užkaitinti dar vieni svečiai –
Jungėnų kaimo kapela. O tada
prasidėjo iškilmingoji, lietuvių šaknis menanti Rasų dalis.
Danguje jau užgesus paskutiniams saulės spinduliams
aplink didelį aukurą susibūrė
„vaidilutės“. Teatralizuotose
apeigose vienu „Perkūno“ su
„žaibu“ rankose mostu užsiliepsnojo didžiulis, visus susirinkusius apšviečiantis aukuras. Kaitrią liepsną dar labiau
pakaitino vienos iš vaidilučių
kurstoma ugnis. Galiausiai
nuo aukuro uždegtas deglas
vandens atspindyje žėrinčių
deglų kelyje rado taką iki dar
didesnio aukuro, akimirka – ir
didysis šventės laužas suliepsnojo visu ryškumu.
Tradiciškai į vandenį nuleistas ir Joninių vainikas,
kuriame žybsint žvakučių
liepsnoms, dangų sudrebino ir
labiausiai laukto atlikėjo Žilvino Žvagulio dainos, kurios
nurimo tik po vidurnakčio. O
ant kalno liepsnojantis Joninių laužas dar ilgai rodė kelią
tamsoje klaidžiojusiems ir paparčio žiedo ieškojusiems.

Pedagoginę
karjerą baigusiems
mokytojams –
gėlės ir padėkos

Birželio 22 d. Prienų
r. savivaldybės meras
Alvydas Vaicekauskas
ir Švietimo skyriaus
vedėjas Rimvydas Zailskas
padėkojo mokytojams,
per beveik keturiasdešimt
ir net daugiau savo darbo
metų išugdžiusiems gausų
būrį Prienų krašto jaunimo
bei apsisprendusiems
baigti savo pedagoginę
veiklą.

Už ilgametį nuoširdų ir
kompetentingą pedagoginį
darbą, rezultatyvią pedagoginę veiklą, svarų indėlį ugdant
jaunąją kartą padėkos, atminimo dovanos bei gėlės įteiktos
Prienų „Žiburio“ gimnazijos
matematikos mokytojai Zinai Dobilienei ir anglų kalbos mokytojai Danutei Kazlauskienei, Prienų „Ąžuolo“
progimnazijos pradinių klasių
mokytojai Onai Krikštolaitienei bei Pakuonio pagrindinės
mokyklos muzikos mokytojai
Vilijai Račkienei.
Dėkodamas pedagogams,
meras linkėjo jiems kuo geriausios sveikatos, gražaus ir
prasmingo laiko sau, tačiau
neatitrūkti visiškai nuo mokyklos bendruomenės gyvenimo, jaustis ir toliau reikalingiems kolegoms, savo buvusiems mokiniams.
Visai švietimo bendruomenei palinkėta šiltos ir turiningos atostogų vasaros.
SAVIVALDYBĖS inf. 

REKLAMA
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Radviliškio rajone sudegintos medinės skulptūros
Sekmadienio naktį Radviliškio rajone esančiame Pakiršinio kaime sudegintos medinės
skulptūros. Šiaulių apskrities policijos duomenimis, nusikaltimas įvykdytas tarp 2 ir 8 val.
Parko gatvėje esančiame dvaro parke 4 ar 5 asmenys sulaužė ir lauže sudegino tris ąžuolo
medžio skulptūras.
2018-06-22 į Alytaus apskrities
VPK kreipėsi P. K. (gim. 1989 m.) ir
pranešė, kad 2018-06-17 apie 06.30
val. kelyje Alytus–Prienai jį sumušė ir
atėmė turimus daiktus nepažįstami
asmenys.

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

2018-06-20 Birštono sav., Birštono
sen., Birštono v. s., iš moters sodybos ūkinio pastato, išlaužus duris,
pavogtas traktorius „Kubota 52 DT“,
žemės pjovimo freza ir žolės pjovimo mechanizmas. Nuostolis – 5
500 eurų.
2018-06-20 apie 17.15 val. kelio
Vilnius–Prienai–Marijampolė (A-16)
83-ame kilometre patikrinimui sustabdžius automobilį „Volvo V70“, jį
vairavęs neblaivus (2,36 prom. alkoholio) vyras (gim. 1958 m.) sulaikytas
ir uždarytas į areštinę.
2018-06-20 apie 22 val. Prienų r.,
Jieznas, S. Dariaus ir S. Girėno g.,
sodybos kieme neblaivus (1,47
prom. alkoholio) vyras (gim. 1965
m.) smurtavo prieš savo neblaivią
(2,36 prom. alkoholio) sugyventinę
(gim. 1977 m.). Įtariamasis sulaikytas
ir uždarytas į areštinę.
2018-06-21 apie 17 val. Prienų r.,
Stakliškių k., namuose, neblaivus
vyras (gim. 1978 m.) smurtavo prieš
motiną (gim. 1940 m.). Įtariamasis iš
įvykio vietos pasišalino.
2018-06-21 12.11 val. gautas pranešimas iš GMP, kad Prienuose, Liepų
g. reikia išnešti daug sveriančią pacientę. O. K. (gim.1952 m.), sverianti
apie 80 kg, išnešta iš namų ir įkelta
į GMP automobilį.
2018-06-21 pranešta, kad Prienuose,
Revuonos g., prie turgaus kažkas
dega. Buvo kūrenamas 1,5 m² ploto
laužas 5 m atstumu nuo gyvenamojo
namo. Užgesinta.
2018-06-21 22.01 val. gautas pranešimas, kad Balbieriškio sen., Žvyrynų
k., Prienų pl. nuvirtęs ant kelio medis.
Medis pašalintas.
2018-06-21 21.57 val. gautas PK pranešimas, kad Išlaužo sen., Išlaužo k.
ant važiuojamosios kelio dalies yra
nuvirtęs medis. Medis pašalintas.
2018-06-21 gautas moters pranešimas, kad Birštone, B. Sruogos g. vyras neįsileidžia į butą, turbūt sutriko
sveikata. Vyriškis su klausos negalia,
tad negirdėjo. Pagalbos nereikėjo.
2018-06-21 22.23 val. gautas pranešimas, kad Veiverių sen., Skriaudžių
k., Stadiono g. dega laužas. Laužas
užgesintas iki PGP atvykimo. Laužavietė dar užpilta žemėmis.
REKLAMA



Italija ragina liautis gelbėjus migrantus prie Libijos krantų
Italijos kraštutinių dešiniųjų pažiūrų vidaus reikalų ministras sekmadienį paragino užsienio labdaros
organizacijas liautis gelbėjus migrantus prie Libijos krantų, vienai grupei paskelbus, kad Viduržemio
jūroje esančiuose laivuose yra apie tūkstantis į keblią padėtį patekusių žmonių. Italijos naujoji
vyriausybė ėmėsi griežtų priemonių prieš Viduržemio jūroje veikiančius užsienio gelbėtojų laivus. M.
Salvini ne kartą kaltino pagalbos organizacijas veikiant išvien su žmonių kontrabandininkais.

TŪKSTANTIS IR ... 999 KNYGOS! Dar kartą apie sektorinius
greičio matuoklius
ATKelta IŠ 1 p.
Svarstoma, ar jie veikia,
ar ne, kada veiks, ar bus
baudžiami visi vairuotojai,
kurie greitį viršijo nors
vienu kilometru ir pan.
Tema aktuali, todėl dar
kartą grįžtame prie jos.

2018-06-23 10.37 val. gautas pranešimas, kad Šilavoto sen., Meškapievės
k. ant elektros laidų užvirtęs medis.
Medis buvo patrauktas.
2018-06-23 13.44 val. gautas pranešimas, kad Šilavoto sen., Šilavoto
k., Ramybės g. prie kapinių dega
šiukšlės. 5 a plote degė sukrautos
šiukšlės.
2018-06-23 19.46 val. gautas pranešimas, kad Ašmintos sen., Važatkiemio k., Liepų g. dega šiukšlės
arba šienas. Trijose vietose buvo
deginamas senas šienas.
2018-06-23 18.56 val. pranešta, kad
Kauno r., Taurakiemio sen., Užupių
k. dega pieva. Užgesinti Prienų r.,
Pakuonio sen., Bačkininkėlių k.
soduose atskirais židiniais degę 4
laužai po 15 m² ploto.
2018-06-23 22.37 val. gautas pranešimas, kad Stakliškių sen., Lepelionių
k. dega medis. Degė prižiūrimas laužas saugiu atstumu nuo pastatų.
2018-06-23 apie 01.00 val. A. D
(gim. 1966 m., gyv. Prienų r. sav.,
Jiezno sen.), būdamas apsvaigęs
nuo alkoholio, vairavo automobilį.
Įtariamasis sulaikytas 48 val.
2018-06-23 gautas pranešimas, kad
2018-06-18, apie 21.30 val., namuose Prienų r. sav., S. D. (gim. 1987 m.)
smurtavo prieš sutuoktinės R. D.
(gim. 1984 m.) nepilnametę dukrą
E. A. (gim. 2002 m.), kuri gyvena tuo
pačiu adresu. S. D., vadovaujantis LR
BPK 140 str., sulaikytas ir uždarytas
į areštinę.
2018-06-23 apie 17.18 val. Prienų r.,
R. K. (gim. 196 m., gyv. Prienuose), būdamas blaivus, nepasirinko
saugaus greičio ir apsivertė su traktoriumi ir savadarbe puspriekabe
(prikrauta žemių), Per eismo įvykį
susižalojo pats R.K., kuris išvežtas
į ligoninę.
2018-06-23 17.43 val. Alytaus apskr.
VPK gauta informacija, kad Prienų r.,
prie Nemuno upės į griovį įvažiavęs
automobilis. Atvykę pareigūnai rado
apgadintą automobilį. Nustatyta,
kad automobilį vairavo automobilio
savininkas V. S., kuriam alkoholio
kiekio matuokliu nustatytas 1,59
prom. girtumas. V. S., vadovaujantis
LR BPK 140 str., sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
2018-06-23 apie 20.50 val. Prienų
r. M. P. (gim. 1999 m., gyv. Alytaus
r.), būdamas neblaivus (nustatytas
1,53 prom. girtumas), vairavo jam
priklausantį automobilį. M. P., vadovaujantis LR BPK 140 str., sulaikytas
ir uždarytas į areštinę.

Tūkstantis ir ....... 508
knygos! Štai tokia sėkmės
istorija nutiko Prienų
Justino Marcinkevičiaus
viešajai bibliotekai 2017aisiais, kai jos skaitytojai
praėjusią vasarą priėmė
jiems mestą skaitymo
iššūkį ir įsitraukė į
skaitymo varžytuves.

Skaitytojai buvo tikrai apimti azarto – kaip toje pasakoje apie tūkstantį ir vieną naktį,
jie skaitė knygą po knygos,
istoriją po istorijos, patirdami
vis didesnį skaitymo malonumą. Už tai jiems buvo atlyginta
– jie tapo vieni iš trijų Lietuvos
bibliotekų skaitytojų, perskaičiusių daugiausiai knygų 2017
m. vasarą.
Netruko prabėgti metai ir
skaitytojai jau kviečiami priimti naują iššūkį ir vėl dalyvauti varžytuvėse „Vasara su
knyga 2018“. Šiais metais
skaitytojų laukia daug naujovių. Viena iš jų – varžytuvėse dalyvauja visi, kurie pasiryš perskaityti bent 5 knygas:
knygą, kurios tema susijusi su

Lietuva, knygą, kurioje minima profesija, draugo rekomenduotą knygą, savo gimimo
metais parašytą knygą ir knygą apie atostogas. Sėkmingai
jas įveikę skaitytojai dalyvaus
loterijoje vertingiems prizams
laimėti.
Kad taptumėte varžytuvių
dalyviais, reikia registruotis internetu arba ateiti į artimiausią
biblioteką, kur bibliotekininkai
plačiau papasakos apie skaitymo varžytuves ir padės užsiregistruoti, jeigu to paprašysite.
O visą informaciją apie
„Vasara su knyga 2018“ ir dar
daug įdomių dalykų sužinosite aplankę svetainę internete
www.vasarasuknyga.lt.
Linkime smagių susitikimų
su knyga, sportinio azarto varžytuvėse!
Tegul ši vasara Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios
bibliotekos skaitytojams būna
Tūkstančio ir ...... 999 knygų
vasara!
Prienų Justino Marcinkevičiaus
viešosios bibliotekos inf. 

Lietuvos valstybinės reikšmės keliuose yra sumontuotos 25 greičio palaikymo
sistemos (sektoriniai greičio
matuokliai), kuriomis skaičiuojamas vidutinis transporto priemonių greitis. Šios
sistemos veikimo principas
yra paprastas: viena kamera užfiksuoja automobilį ir
pravažiavimo pro ją laiką, o
kita – užfiksuoja tuos pačius
duomenis ruožo pabaigoje.
Sektorinio greičio sistema
pagal atstumą tarp kamerų,
ruožo pradžioje ir pabaigoje
užfiksuotą laiką apskaičiuoja vidutinį greitį (įskaitant ir
greičio pokyčius ruože). Jeigu užfiksuojamas vidutinio
greičio viršijimas, duomenys
išsiunčiami į Administracinių nusižengimų registrą, kur
suformuojamas pažeidimo
protokolas. Kurį laiką pranešimai bus siunčiami tokia
pat tvarka, kaip ir užfiksavus
greičio viršijimą stacionariu
greičio matuokliu. Nuo kitų
metų turėtų pradėti veikti automatinė nusižengimų protokolų formavimo sistema, leisianti pagreitinti vairuotojų
informavimo procesą.
Jau dabar prieš kiekvieną
sektorinio greičio kontrolės
ruožą yra pastatyti kelio ženklai, informuojantys apie sektorinius greičio matuoklius ir
ruožo, kuriame matuojamas
greitis, ilgį (kelio ženklai Nr.
636 „Automatinė eismo kontrolė“ ir Nr. 805 „Galiojimo
zona į priekį“). Šiuo metu
atliekama kiekvieno ruožo
metrologinė patikra. Atlikus
patikrą, viršiję greitį vairuotojai bus baudžiami. Planuojama, kad metrologinė patikra
visuose ruožuose bus atlikta
iki birželio mėnesio pabaigos. Lietuvos automobilių
kelių direkcija atkreipia dėmesį, kad greičio palaikymo
sistemos tikslas nėra bausti,

svarbiausia – užtikrinti eismo
saugą, skatinti vairuotojus važiuoti leistinu greičiu.
Taigi, Prienų rajono savivaldybės ribose esančios dvi
sektorinio greičio matavimo
sistemos yra pilnai veikiančios ir prižiūrinčios kelio
ruožus tarp Birštono ir Jiezno
bei tarp Balbieriškio ir Vazgaikiemio.
Leistino greičio viršijimas
yra viena iš pagrindinių skaudžių eismo įvykių priežasčių.
Preliminariais duomenimis,
apie 70 proc. eismo įvykių
įvyksta dėl greičio viršijimo.
Toliau pateikiame pažeidimų
statistiką.
Per penkis šių metų mėnesius yra užfiksuota 2 835
918 pažeidimai. Didžiausias
viršytas greitis gegužės mėn.
buvo 188 km/val. magistraliniame kelyje A8 Panevėžys–
Aristava–Sitkūnai.

Greičio viršijimo
atvejai
10–20 km/val.
685 953 automobiliai
20–30 km/val.
164 537 automobiliai
30–40 km/val.
39 821 automobilis
40–50 km/val.
10 138 automobiliai
virš 50 km/val.
4 886 automobiliai
Ši sistema ateityje bus naudojama ir kitiems tikslams:
papildomai tikrinant, ar transporto priemonė apdrausta, ar
atlikta techninė apžiūra, ar
sumokėtas kelių naudotojo
mokestis ir pan. 
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Per potvynius ir nuošliaužas Vietname žuvo 7 žmonės, dar 12 dingo
Šiaurės Vietname per staigius potvynius ir liūčių sukeltas nuošliaužas pirmadienį žuvo
mažiausiai 7 žmonės, o dar 12 dingo. Prognozuojama, kad liūtys nesiliaus regione dar dvi
dienas. Šioje Pietryčių Azijos šalyje potvyniai ir audras kasmet nusineša šimtus gyvybių ir
padaro žalos, vertinamos milijonais JAV dolerių.



Po Erdogano pergalės prezidento rinkimuose Turkijos lira stiebiasi aukštyn
Po ilgamečio Turkijos lyderio Redžepo Tajipo Erdohano pergalės šalies prezidento rinkimuose
pastaruoju metu krizę išgyvenusi šalies valiuta ėmė stiebtis aukštyn. Suskaičiavus 99 proc.
balsalapių R. T. Erdoganas turėjo 52,5 proc. balsų, o jo pagrindinis varžovas surinko 31,7 proc. Tačiau
dauguma analitikų mano, kad liros atsigavimas gali būti trumpalaikis, nes po rinkimų investuotojai
vėl nukreips dėmesį į ilgalaikes Turkijos valiutos ir ekonomikos problemas.

Lietuvos socialdemokratų darbo partijos (LSDDP)
Prienų skyrius rinkosi į linksmą šventę
Birželio 16 d. į
Siponių kaimą
rinkosi ką tik
įkurto Lietuvos
socialdemokratų
darbo partijos
Prienų skyriaus
nariai bei
svečiai.

Susitikti su
partijos atstovais
Prienų rajone atvyko ir LSDDP partijos pirmininkas, LR Seimo narys
Gediminas Kirkilas, taip pat
LR Seimo nariai Rimantė
Šalaševičiūtė, Juozas Bernatonis, Artūras Skardžius bei
visus sukvietęs LR Seimo
narys, LSDDP Prienų skyriaus pirmininkas Andrius
Palionis.

Gyvulių skaičiaus
pasiskirstymas
ūkininkų ir šeimos
ūkiuose metų
pradžioje, Prienų
rajone 2017 m.

Į LSDDP Prienų skyriaus
iškylą atvykę partijos nariai,
jai prijaučiantieji bei svečiai
ne tik galėjo išklausyti politinių naujienų, paklausyti muzikos bei pabendrauti, bet ir
aktyviai pramogauti. Prienų
rajono savivaldybės tarybos
narys Arūnas Vaidogas visiems iškylos dalyviams pa-

siūlė linksmas ir daugiau sumanumo nei jėgos reikalaujančias sportines varžybas.
Tuo metu iškylos šeimininkė,
LR Seimo nario A. Palionio
padėjėja Vilma Vaidogienė
kvietė visus vaišintis čia pat
verdama koše bei medžiotojų sriuba.
Iškyloje dalyvavo ir parti-

jos skyrių atstovai iš kitų rajonų. Nors partija dar skaičiuoja tik trejetą mėnesių,
tačiau jos narių patirtį įvertina patys žmonės. Prienų rajono LSDDP kyrius vienija
jau beveik 150 narių ir nuolat
auga, kaip ir skyriai kituose
Lietuvos kraštuose.

LSDDP informacija 

Jiezno seniūnijoje savo veiklą pradėjo penktosios
kadencijos seniūnaičiai
Jiezno seniūnija buvo
pirmoji, kurioje dar 2009
metų pavasarį, įsigaliojus
Vietos savivaldos įstatymo
pataisoms dėl šios
institucijos atsiradimo,
buvo išrinkti seniūnaičiai.

Pirmieji trys jau dalyvavo
konkurso į seniūno pareigas
komisijoje. Per šį laikotarpį seniūnaičiai tapo svarbia
seniūnijos veiklos administravimo dalimi. Jie vietos
bendruomenėse tiria įvairius
socialinius reiškinius ir apie
tai praneša seniūnui, padeda
organizuoti visuomenei naudingas talkas, susirinkimus
ir kitas priemones, susijusias
su priskirtos teritorijos veikla. Ne rečiau kaip vieną kartą per metų ketvirtį seniūnaičiai renkasi į sueigas, kuriose
išklauso seniūno ataskaitas ir
planus, aptaria svarbius seniūnijos veiklos klausimus.
Seniūnaičiai kviečiami dalyvauti komisijoje, kai svarstomi pašalpų socialiai remtiniems asmenims teikimo
prašymai, taip pat sudarant
prioritetinius sąrašus gatvių
ir kelių kapitaliniam remontui. Dėl pritarimo svarbiems
savivaldybės tarybos sprenREKLAMA

Prienų kraštas statistikoje

dimams seniūnaičiai neretai
renkasi į išplėstines sueigas su
bendruomenių pirmininkais.
Tokiose sueigose paskirstomos lėšos, kurias bendruomenėms ir kitoms nevyriausybinėms organizacijoms skiria
SADM (Socialinės apsaugos
ir darbo ministerija) ar savivaldybės taryba.
Jiezno seniūnija suskirstyta į devynias seniūnaitijas,
septyniose iš jų (Dukurnonių, Kašonių, Strazdiškių,
Vėžionių, Centro, Stoties g.,
Vilniaus g.) perrinkti buvę
seniūnaičiai, o Benčiakiemio
seniūnaite išrinkta Neringa
Taraškevičienė, nes buvęs
veiklus seniūnaitis Juozas Bukevičius nepanoro dalyvauti
rinkimuose. Šį kartą nė vienoje seniūnaitijoje kandidatams
nebuvo konkurencijos, galbūt
dėl to, kad šis darbas neatly-

gintinas ir dažnai apkalbamas
piktesnių gyventojų.
Birželio 20 d. į pirmąją naujos kadencijos sueigą susirinkę seniūnaičiai susitiko su
Prienų rajono savivaldybės
meru Alvydu Vaicekausku,
kuris jiems įteikė pažymėjimus. Seniūnas Algis Bartusevičius visiems 2015–2018
metų kadencijos seniūnaičiams įteikė padėkas už aktyvią visuomeninę veiklą ir
pagalbą įgyvendinant seniūnijos veiklos programas. Seniūnaičio pareigas baigusiam
Juozui Bukevičiui meras įteikė atminimo dovaną ir palinkėjo toliau aktyviai dalyvauti
visuomeninėje veikloje. Sueigos metu meras Alvydas Vaicekauskas seniūnaičiams kalbėjo apie savivaldybėje vykdomus investicinius projektus
ir Jiezno seniūnijoje padarytus
ir planuojamus darbus. Meras
pakomentavo pasirengimo

įgyvendinti Vėžionių vandentvarkos projektą darbus
ir pasiruošimą Jiezno miesto
viešųjų erdvių sutvarkymui.
Daug klausimų seniūnaičiai
pateikė dėl seniūnijos kelių
būklės, asfaltavimo galimybės ir dėl atlygio už seniūnaičio veiklą. Meras seniūnaičius
pažadėjo motyvuoti įdomiomis, prasmingomis išvykomis
į artimąjį užsienį ir kitas savivaldybes, kuriose būtų galima
daug ką pamatyti, sužinoti, iš
jų pasimokyti.
Po trumpos Jiezno seniūno
Algio Bartusevičiaus antrojo
ketvirčio seniūnijos veiklos
ataskaitos, seniūnaičiai buvo pakviesti į įvairius vasaros kultūrinius ir sportinius
renginius, pilietines akcijas.
Prasidėjo penktoji kadencija,
kurioje reikės nuveikti daug
darbų visuomenės labui.
Jiezno seniūnijos
informacija 

Gyvulių skaičius ūkininkų ir šeimos ūkiuose metų
pradžioje | vnt.
2013
2014 2015 2016
2017
Galvijai, iš
15 478 14 407 14 840 14 259 13 601
viso
Karvės
(melžiamos
7 086 6 292 6 165 5 734
5 324
2 metų ir
vyresnės)
Kiaulės
7 015 6 496 6 336 4 802
4 132
Avys ir
2 233 2 806 3 643 3 833
4 256
ožkos
Arkliai
1 138
917
849
655
624
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Indonezija aptiko Tobos ežere nuskendusį keltą
Indonezijos nacionalinės paieškų ir gelbėjimo agentūros vadovas pirmadienį paskelbė, kad
jo tarnyba aptiko prieš savaitę giliame vulkaniniame Tobos ežere nuskendusį keltą, kuriuo
plaukė apie 200 žmonių. Sekmadienį paskelbtame pranešime sakoma, kad objektas,
veikiausiai minėtas keltas, buvo rastas 490 metrų gylyje. Manoma, kad birželio 17-ąją
nepalankiomis orų sąlygomis nuskendus keltui žuvo apie 190 žmonių ir tik 18 buvo išgelbėti.



Į Klaipėdą atplaukė didžiausias uosto istorijoje konteinerių laivas
Į Klaipėdos uostą sekmadienio vakarą įplaukė didžiausias uosto istorijoje konteinerių laivas „MSC
Francesca“. Tarptautinės krovinių pervežimo bendrovės „Mediterranean Shipping Company“ (MSC)
laivas „Francesca“ yra 363 metrų ilgio, jis plaukioja su Panamos vėliava. Po kelių savaičių Klaipėdoje
apsilankys dar keliais metrais ilgesnis laivas. Baltijos jūroje tokius laivus, be Lietuvos, dar gali priimti
tik Gdansko uostas. Šiuo metu pasaulyje ilgiausi konteineriniai laivai yra 400 metrų.

„Žiburio“ gimnazistai dalyvavo pilietinėje
akcijoje „Šioje šalyje nėra vietos šešėliui“

Lietuvoje vyko asociacijos
„Investors‘ Forum“
ir skaidraus verslo
iniciatyvos „Baltoji banga“
rengiama kasmetinė
akcija „Šioje šalyje
nėra vietos šešėliui“.
Šiais metais ypatingas
dėmesys skiriamas
Lietuvos sąžiningo verslo
puoselėjimui šalies
regionuose.

Iniciatyvą globojanti prezidentė Dalia Grybauskaitė
teigė, kad Lietuvos žmonėms
reikia atsakingo ir skaidraus
verslo. Pasak šalies vadovės,
kiekvienas galime prisidėti, kad šalyje mažėtų šešėlis,
todėl turime vienyti jėgas ir,
susidūrę su neteisėta veikla,
reaguoti.
Prezidentė pabrėžė, kad
ypač svarbu, jog šiemet ak-

cijos organizatoriai daug dėmesio skyrė sąžiningam verslui regionuose, ir net atokių
savivaldybių gyventojus pasiekė žinia apie šešėlio daromą žalą.
Savaitę prieš akciją „Baltosios bangos“ atstovai vyko
į regionus pasveikinti skaidriai veikiančių bendrovių.
Vizitų metu įmonių vadovai
buvo pakviesti prisijungti prie
kasmetinės akcijos bei atvykti
į susitikimą su LR finansų ministru Viliumi Šapoka. Akcijos metu visoje Lietuvoje vyko skaidrumą ir visuomenės
sąmoningumą skatinančios
veiklos.
Prie šios akcijos prisidėjo ir
Prienų „Žiburio“ gimnazijos
antrokai su ekonomikos mokytoja Laima Raudonikiene.
Ekonomikos pamokų metu

antrų klasių mokiniai mieste
dalijo skrajutes, informuojančias žmones apie šią akciją.
Mokiniai ne tik dalijo skrajutes, bet ir lankėsi įvairiose
verslo įmonėse, skleisdami
žinią apie akciją „Šioje šalyje
nėra vietos šešėliui“.
Akciją globojo LR prezidentė Dalia Grybauskaitė,
prie akcijos įgyvendinimo
aktyviai prisidėjo LR Vyriausybė, „Sodra“, Valstybinė mokesčių inspekcija, Valstybinė
darbo inspekcija, Lietuvos
darbo birža, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, Valstybinė ligonių kasa, „Lietuvos
Junior Achievement“, miestų
ir rajonų savivaldybės, verslo bei nevyriausybinės organizacijos.
„Žiburio“ gimnazijos
informacija 

Skriaudžiuose šokti kvietė proginiai muzikantai
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verių kultūros ir laisvalaikio centras bei Skriaudžių
kaimo bendruomenė. Pasak
vieno iš renginio organizatorių Valiaus Januškevičiaus,
nors žmonės visada kviečiasi muzikantus koncertuoti pas
save, šįkart patys muzikantai
pakvietė visus į savo koncertą. V. Januškevičius tikisi, jog
tokio koncerto tradicija prigis
ir netrukus proginiai muzikantai vėl visus pakvies į savo koncertą.
Koncertas „Mes dar dainuosim“, ko gero, būtų ir
neįvykęs jei jo nebūtų parėmęs LR Seimo narys Andrius Palionis, UAB Mauručių „Agrokoncernas“ ir šio
padalinio vadovas AlgimanREKLAMA

tas Urbonas, UAB „Veiverių
skonis“ ir direktorius Arūnas
Ruzgas, Gedimino Senkaus
įmonė „Skriaudžių medis“,
ūkininkas Vaidas Gustaitis
bei UAB „DNC prekyba“
(Skriaudžių parduotuvė) vadovas Donatas Budginas.

Taip pat koncertui pagelbėjo
asociacija „Cukraus pudra“ ir
Veiverių seniūnija.
Renginio įgarsinimu rūpinosi didžėjus Kęstas Zabulis bei didelė Prienų kultūros ir laisvalaikio centro
komanda.

Džiaugėmės kultūrų įvairove
Salonikuose
Prienų „Revuonos“
pagrindinės mokyklos
mokiniai dalyvauja
tarptautiniame Erazmus+
projekte „Kurdami ir
bendradarbiaudami
džiaugiamės kultūrų
įvairove“.

Projekto tikslas – kūrybiškumo ugdymas, kultūrų savitumo skatinimas. Kartu su
Lietuvos mokiniais projekte dalyvauja moksleiviai iš
Lenkijos, Ispanijos, Portugalijos, Rumunijos, Turkijos.
Mūsų mokyklos mokiniai
kūrė projekto logotipą, pristatė savo šalies kultūrą (buvo šokamas liaudies šokis,
dainuojama liaudies daina,
filmuotą medžiagą galėjo
matyti visi projekto dalyviai). Vykti į Graikiją, Salonikus, nusišypsojo laimė 6a
klasės mokiniams Gabijai
Matuizaitei, Laurynai Jankauskaitei ir Karoliui Jasulevičiui. Juos lydėjo projekto koordinatorė, anglų kalbos
mokytoja Adelė Berezovskaja, dailės mokytoja Aušra
Deltuvienė ir lietuvių kalbos
mokytoja Vytautė Kurtovienė. Mokiniai į Salonikus vežėsi iš keramikos pagamintus talismanus –žaismingas
pelėdas, kūrė haiku (unikali
Japonijos poezijos forma),
turėjo perkurti pasaką „Raudonkepuraitė“ ir paruošti jos
pristatymą.
Delegacijos iš Lietuvos,
Lenkijos, Ispanijos, Portugalijos, Rumunijos, Turki-

jos ir Lietuvos atvyko į 1-ąją
pradinę Triandria mokyklą
(Graikijoje pradinė mokykla
– 1–6 klasės), kur buvo labai
svetingai sutikti. Projekto
dalyviai apžiūrėjo mokyklą,
aplankė visas klases, jiems
moksleiviai įteikė suvenyrų,
dovanėlių ir gražiai pasveikino dainuodami daineles.
Mokyklos fojė laukė daugybė siurprizų: mokiniai inscenizavo graikų mitus, rodė
šešėlių teatro spektaklį, pademonstravo savo nacionalinius kostiumus, šoko tradicinius šokius. Mokykloje buvo
organizuojamos įvairios veiklos: kūrybinio rašymo užsiėmimas, lėlių, skirtų šešėlių
teatro vaidinimui, kūrimas ir
gamyba, dailės užsiėmimai
ir kt. Paskutinę susitikimo
dieną mokiniai pristatė pasakos apie Raudonkepuraitę
savo versiją, demonstravo
savo sukurtus ir atsivežtus
talismanus. Mokiniai ne tik
dalyvavo įvairiose veiklose,
jie apsilankė Pella ir Vergina
archeologijos muziejuose,
Salonikų archeologijos ir Bizantijos muziejuose, susipažino su Salonikų istorijos ir
kultūros aminklais, buvo priimti Salonikų savivaldybėje.
Ypač įsiminė atsisveikinimo
vakaras. Šventėje dalyvavo
visa mokyklos bendruomenė: mokytojai, mokiniai, tėveliai, seneliai. Grojo orkestras, šokių kolektyvas šoko
tradicinius graikų šokius.
Tėvai visus vaišino tradi-

ciniais graikiškais patiekalais, kuriuos buvo pagaminę patys.
Viešnagės Graikijoje metu moksleiviai gyveno svetingose šeimose. Jie turėjo
galimybę pabendrauti, susipažinti su graikų buitimi,
kultūra.
Projektas, finansuojamas
Europos Sąjungos, pradėtas
2017 metų rugsėjo mėn. Projekto „Kurdami ir bendraudami mes džiaugiamės savo
įvairove“ idėją įgyvendina 7
mokyklos iš įvairių šalių. Yra
kuriami eilėraščiai, dainos,
pasakos, istorijos, piešiniai,
atvirukai ir jais apsikeičiama
su partneriais. Šitokiu būdu
bendraujant, mokymosi procesas tampa įdomesnis.
Pirmas tarptautinis susitikimas įvyko Lenkijoje, o kiti
vyks Portugalijoje ir Rumunijoje. Be to, trumpi mokytojų ir mokinių vizitai vyks
Ispanijoje ir mūsų mokykloje, Lietuvoje.
Tikėtinas veiklų rezultatas
yra kova su išankstiniais nusistatymais, rasizmu ir ksenofobija bei atvirų erdvių
įtraukimas lavinant vaikus.
Jau baigiantis pirmiems metams, aiškiai pastebima projekto įtaka vaikams, mokiniams, tėvams, bendruomenei. Mokykloje mokytojai
kasdien kūrybiškai dirba, vis
primena apie užsienio kalbų
mokymosi svarbą, lavinamas mokinių analitinis mąstymas, ugdomas kūrybiškumas, plečiamas akiratis.
Vytautė Kurtovienė 

laikraščio priedas Birštono
savivaldybės gyventojams

PRIE VYTAUTO KALNO
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Per užpuolimą Malyje žuvo 32 civiliai
Mažiausiai 32 civiliai žuvo ir dar dešimt dingo be žinios per užpuolimą vidurio Malyje,
tikriausiai surengtą vietos medžiotojų, sekmadienį pranešė paregūnai. Ginkluoti medžiotojai
„Dozo“ surengė pasalą Kumagos kaime ir nužudė keliasdešimt vietos etninės grupės fulos
gyventojų, įskaitant vaikus. Dar dešimt žmonių po užpuolimo laikomi dingusiais.



Seimas ėmėsi siūlymo uždaryti parduotuves per šventes ir paskutinį mėnesio sekmadienį
Šią savaitę parlamentas 76 balsais „už“, vienu „prieš“ ir šešiems Seimo nariams susilaikius po
pateikimo pritarė tokiai „Tvarkos ir teisingumo“ atstovų registruotai pataisai. Ji toliau bus svarstoma
per rudens sesiją. Pataisa numato, kad „mažmeninėms prekybos įmonėms draudžiama dirbti
teikiant prekybos paslaugas kiekvieną paskutinį mėnesio sekmadienį ir švenčių dienomis“. „Tai yra
mūsų kaimyninės Lenkijos valstybės panašus modelis“, – sakė Remigijus Žemaitaitis.

Sujungti neregimais
Birželio 22 d. Birštono tarybos posėdis ir svarbiausi jo
bus sudaromos palan- rovę, plėtoti dalykinį ir kultūKitas svarbus Tarybos sprensprendimai tojams
kesnės sąlygos mokytis visą rinį turizmą.
dimas – buvo patvirtinta laiki- tautiškumo saitais
sienio autorių savipagalbos ir
gyvenimą,
Buvo pritarta bendram tarp- nųjų prekybos, paslaugų tei- 
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Birželio 22 d., penktadienį,
vyko Birštono savivaldybės
tarybos posėdis, kuriame
buvo priimti Birštono
savivaldybės gyventojams
svarbūs sprendimai.

Posėdžio metu buvo nutarta
patvirtinti Birštono savivaldybės strateginį 2018–2020 metų
veiklos planą. Pagal šį sprendimą yra detalizuojamas savivaldybės strateginio plėtros plano
prioritetų, tikslų ir uždavinių,
savivaldybės atskirų ūkio šakų bei funkcijų įgyvendinimas.
Strateginis veiklos planas sudarytas, atsižvelgiant į asignavimų valdytojus, planuojamą
lėšų poreikį, numatomus finansavimo šaltinius, t. y. į 2018
metų savivaldybės biudžetą,
taip pat žmogiškuosius išteklius. Birštono savivaldybės
strateginio 2018–2020 metų
veiklos plano veiklos programos: Savivaldybės funkcijų
įgyvendinimo programa, Švietimo veiklos programa, Kultūros ir sporto puoselėjimo veiklos programa, Visuomenės
sveikatos stiprinimo programa,
Socialinės paramos ir paslaugų
teikimo programa, Savivaldybės infrastruktūros objektų
priežiūros ir modernizavimo
programa, Turizmo skatinimo,
rekreacijos ir verslo vystymo
veiklos programa, Urbanistinės plėtros programa.
Taip pat Tarybos posėdžio
metu buvo priimti sprendimai
dėl dalyvavimo bendruose
tarptautinio bendradarbiavimo projektuose. Buvo pritarta projektui „Kartu saugome
gamtos išteklius“ (angl. „Together for protection of natural
resources“) su Lenkijos Elko
apskrities valsčiaus administracija rengimui ir Birštono
savivaldybės administracijos
dalyvavimui partnerio teisėmis. Projekto tikslas – prisidėti
prie gamtos išteklių tausojimo,
mokymo įstaigose diegiant
energijos taupymo priemones ir ugdant vaikų, jaunimo,
gyventojų įpročius atliekų rūšiavimo srityje. Įgyvendinant
projektą, bus modernizuojama
švietimo įstaigų infrastruktūra,
Birštono savivladybės gyvenREKLAMA

Buvo pritarta bendro tarptautinio bendradarbiavimo projektui „Ikimokyklinio ugdymo
paslaugos be sienų“ (angl.
„Early Education Governance
Beyond Borders“) su Lenkijos
Koryčino valsčiaus administracija rengimui. Įgyvendinant
šį projektą, bus skatinamas pasienio regiono savivaldybių bei
ikimokyklinio ugdymo įstaigų
bendradarbiavimas, gerinamos
tiekiamos paslaugos. Laimėjus projektų konkursą ir pasirašius finansavimo sutartį su
Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerija, projekto
įgyvendinimo metu Birštono
vienkiemio darželio-mokyklos pastate numatoma diegti
energijos taupymo priemones
– šiltinti stogą, sienas, šiltinti
perdangas, tvarkyti langus, duris, inžinerines sistemas. Projekto pareiškėjas – Koryčino
valsčiaus savivaldybė – numato tvarkyti savo ikimokyklinio
ugdymo įstaigos kiemo teritoriją. Projekto partneriai numato organizuoti ikimokyklinio
ugdymo įstaigų kvalifikacijos
kėlimo mainus.
Taryba priėme sprendimą
pritarti Birštono savivaldybės
administracijos dalyvavimui
partnerio teisėmis bendrame
tarptautinio bendradarbiavimo projekte „Kultūros parkų
maršrutas – naujas pasienio
regiono kultūros paveldo turizmo produktas ir kryptis“ (angl.
Cultural Parks Route – the new
cross-border cultural heritage
tourist product and destination“) su Lenkijos Koryčino
valsčiaus administracija. Projekto tikslas – sukurti turistinį
maršrutą pasienio regione kultūros ir gamtos paveldo srityje
pasienio regiono gamtos ir kultūros paveldo objektus tausojančią infrastruktūrą, užtikrinti
efektyvų objektų panaudojimą
darniam turizmui. Numatomas
projektas taip pat atitinka Birštono savivaldybės 2013–2020
m. strateginio plėtros plano prioritetus ir tikslus: atkurti istorinį Vytauto parką ir pritaikyti
kultūros ir turizmo poreikiams,
plėtoti turistinį potencialą, didinti kurortinių paslaugų įvai-

tautiniam bendradarbiavimo
projektui „Pasienio regiono
partnerystės stiprinimas senėjimo ir socialinių paslaugų
srityse“ (angl. „Strenghtening
of cross-border cooperation
towards ageing and social services“) su Pagėgių savivaldybės administracija, Lenkijos
Punsko valsčiaus administracija bei Lenkijos Seinų savivaldybės sveikatos priežiūros
centru rengimui. Įgyvendinus
šį projektą, bus siekiama didinti sveikatos priežiūros srities, ligonių priežiūros, slaugos, sveikatinimo srityje dirbančiųjų asmenų kvalifikaciją,
stiprinti darbuotojų gebėjimus
sveikatos priežiūros, socialinių
paslaugų tiekimo, sveiko senėjimo programų rengimo ir įgyvendinimo, socialinės gerovės
srityse, gerinant darbo sąlygas
ir sukuriant infrastruktūrą, taip
pat bendradarbiaujant su vietos
valdžios atstovais, nevyriausybinėmis organizacijomis, socialiniais partneriais, keičiantis gerąja patirtimi su projekto
partneriais.
Pritarta bendro tarptautinio
bendradarbiavimo projekto
„Kultūros paveldo pritaikymas kultūriniam turizmui“
(angl. „Revitalisation of cultural heritage for cultural tourism“) su Lenkijos Elko apskrities valsčiaus administracija
rengimui.
Taip pat pritarta Birštono
savivaldybės administracijos
dalyvavimui partnerio teisėmis
bendrame tarptautinio bendradarbiavimo projekte „Žaliųjų“
ir „mėlynųjų“ kelių jungtys
gamtos paveldo teritorijose“
(angl. „Connection of „green”
and „blue” ways in natural
heritage territories“) su Elko
apskrities (Lenkija) administracija. Šiuo projektu bus siekiama skatinti turizmo plėtrą,
rekonstruoti seną Žvėrinčiaus
miško dviračių-pėsčiųjų taką,
įrengti pantonines prieplaukas
Nemuno upėje, Birštono miesto teritorijoje, siekiant didinti
tiek sausumos, tiek vandens
turistų skaičių kurorte bei keistis gerąja patirtimi su projekto
partneriu.

kimo vietų Birštono mieste
schema. Pagal šį sprendimą
buvo uždrausta prekyba alkoholiniais gėrimais teritorijoje prie II ir III tvenkinio.
Taip pat nutarta rekomenduoti
asmenims, teiksiantiems komercines paslaugas schemoje
nurodytose vietose, įrengiant
prekybos vietą, vadovautis
schemos 1, 2, 3 ir 4 prieduose
pateiktomis vizualizacijomis.
Šias patvirtintas schemas bei
vizualizacijas bus galima teikti būsimiems investuotojams,
norintiems Birštono miesto teritorijoje teikti sezonines
maitinimo ir kitas paslaugas.
Nutarta pritarti prekybai meno
dirbiniais prie „Tulpės“ sanatorijos, Jaunimo ir Žvėrinčiaus
gatvių sankirtoje (automobilių
stovėjimo aikštelėje) – dviračių nuomos punktui, Birštono
centriniame parke, riedučių ir
riedlenčių aikštelėje, – mobiliai prekybos vietai (stilizuotos karietos).
Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio proga, Taryba
pritarė sprendimui skirti kalbininko Jono Kazlausko 1000
eurų vertės premiją Latvijos ir
Stokholmo universitetų prof.
habil. dr. Pėteriui Vanagui (lat.
Pēteris Vanags). Šiuo sprendimu siekiama remti kalbininkus
materialiai bei pagerbti žemiečio Jono Kazlausko atminimą,
populiarinti Birštono vardą
universitetinėje bei mokslinėje
bendruomenėje, skatinti giliau
ir išsamiau tirti lietuvių bei kitas baltų kalbas, rašyti kalbos
istorijos darbus. Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Baltistikos katedra Tarybai
pasiūlė kandidatą – Latvijos ir
Stokholmo universitetų prof.
habil. dr. Pėterį Vanagą (lat.
Pēteris Vanags) – kalbininko
J. Kazlausko premijai gauti už
baltų filologijos, tekstologijos
ir kalbotyros istorijos tyrimus.
Prof. habil. dr. P. Vanagas yra
studijavęs Latvijos ir Vilniaus
universitetuose, kur įgijo baltistinį filologinį išsilavinimą,
moka visas tris baltų kalbas.
Vilniaus universitete apsigynė
daktaro disertaciją ir habilitacinį darbą. SAVIVALDYBĖS inf. 

pakvietė susieiti ir
prisiminti šį filosofą,
rašytoją, publicistą,
kultūros veikėją, sveikos
gyvensenos ir doro
gyvenimo propaguotoją.

Aktorių Rimanto Bagdzevičiaus ir Jūratės Vilūnaitės
su meile ir pagarba paruošta
programa nepaliko abejingų, o ansamblio „Kadujo“
(vadovė Laura Lukenskienė)
atliekamos Vydūno giesmės
sujungė neregimais tautiškumo saitais. Vakaro metu aktoriai skaitė Vydūno raštus,
publicistiką apie darbą Lietuvai, apie dainas, apie liaudies
meną, jo surinktus senuosius
raštus apie lietuvius, kur šie
giriami už gerą, dorą būdą,
kartu su susirinkusiais klausytojais giedojo Vydūno „Lietuvių giesmę”.
Dar XVII a. raštuose minimas lietuvių tvarkingumas,
stebimasi, kad jie prieš valgį
prausiasi. Mąstyta, kad tai pavedėta dar iš Nadruvių. XIX
a. raštuose pastebima, kad tose vietose, kur gyvena išimtinai lietuviai, mažiau nusikaltimų ir net nesantuokinių vaikų,
o štai ten, kur yra vokiečių su
savo smuklėmis, nesantuokinių vaikų 9-10 kartų daugiau,
o ir lietuviai tose vietovėse
skurdesni. Giriamas lietuvių
noras padėti į bėdą pakliuvusiems, nepaisant jų tautybės.
Buvo gera tiek gražių žodžių
girdėti apie savo šaknis, savo
gyvybės šaltinį. Buvo gera didžiuotis savo protėviais, bet
šiek tiek apėmė liūdesys.
Gaila, kad tokia šviesi asmenybė nėra taip gerai žinoma ir vertinama, kaip turėtų
būti. Juk tik per plauką Vydūnas negavo Nobelio premijos. Jei tik politinė situacija būtų buvusi kita, gal ir mes
dažniau vartytume jo tekstus,
būtume šviesesni, vienam kitam šiltesni, labiau mylėtume
save, savo tautą, o gal net būtume sveikiausi Europoje, nes
pats Vydūnas sirgo tais laikais
baisia liga – tuberkulioze, kuri nustatyta dar jaunystėje, tačiau išgyveno iki 84 metų.
Gaila, kad vis ieškome už-

motyvacinių knygų, kai turime savo tautos dvasinį mokytoją. Ir dėl vertimo kokybės nereikia nerimauti, nes,
kaip Vydūnas teigia, kalba
yra svarbiausia charakterio
ugdymo priemonė, todėl kiekvienas žodis apgalvotas, harmoningai skambantis sakinyje, tekste, skaitytojo galvoje ir
širdyje. Aktorius R. Bagdzevičius gražiai pastebėjo: „Vydūno tekstai, rodos, vis apie
tą patį, ta pačia forma, bet čia
kaip maldoje – žodžiai tie patys, o prasmė vis gilėja“.
Mažai žinančių, kad Vydūną galima laikyti Dainų švenčių bei Joninių Lietuvoje pradininku. Pasinaudodojant šiuo
gražiu sutapimu, buvo pasveikinti visi renginyje dalyvavę
Jonai ir Janina. Ansamblis
„Kadujo“ pakvietė į tradicinį
Jonų sveikinimo ratelį.
Renginyje taip pat dalyvavo Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė ir mero
pavaduotojas Vytas Kederys.
Už šventę nuoširdžiai padėkojo Siponių bendruomenės
pirmininkė Vijolė Skorodumovienė. Džiaugėsi, kad jau
ketvirtus metus gali prisidėti
prie šio projekto, nes kaimo
bendruomenei jis suteikia galimybę pamatyti tik per televiziją matomus aktorius, praplėsti savo akiratį, susiburti
pabūti kartu.
Po renginio visi susirinkome prie Siponių bendruomenės narių suneštų vaišių stalo,
dainavome liaudies dainas.
Vienu metu pasirodė, kad gimiau per vėlai. Kad taip norėčiau grįžti į Nadruvių laikus,
kai prieš maistą prausėmės,
kai mamos nuolat niūniavo
savo kūrybos dainas, mūvėjo
magiškais ornamentais puoštomis pirštinėmis, kai dažniau
buvome visi kartu, o ne po
vieną. Kai vienas kitam labiau
rūpėjome.
Projektą „Po žvaigždėtu vasaros dangum. Literatūriniai
vakarai Birštone 2018 m.”
remia Lietuvos kultūros taryba, LR Kultūros ministerija ir
Birštono savivaldybė.
Ledina Tamošiūnienė 



laikraščio priedas Birštono
savivaldybės gyventojams
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Pakistano Talibanas paskyrė naują lyderį į nukauto Fazlullah vietą
Pakistano Talibanas paskelbė šeštadienį paskyręs naują lyderį ir pirmą kartą patvirtino, kad
buvęs lyderis maulana Fazlullah (Fazlula) žuvo per praėjusios savaitės JAV bepiločio lėktuvo
smūgį Afganistane. Jo grupuotė „Tehreek-e-Taliban Pakistan“ (TTP) yra atsakinga už daugiau
kaip 150 žmonių, įskaitant daugiau kaip 100 moksleivių, išžudymą Pešavaro mokykloje 2014
metų gruodį.



Dėl elektros gedimo buvo uždarytas tunelis per Lamanšą
Traukinių eismas tarp Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos sekmadienį buvo sustabdytas dėl elektros
gedimo abi šalis jungiančiame tunelyje, pranešė traukinių ir tunelio operatoriai. Prancūzijos
pusėje priešpiet dingus elektrai, traukiniai nevažinėjo dvi valandas, naujienų agentūrai AFP sakė
Eurotunelio atstovas. Jokie traukiniai 50 km ilgio tunelyje nebuvo įstrigę, pridūrė kompanija.

Birštono kultūros centro moterų choras
dalyvavo chorų šventėje „Su jūra dainuok“

Policijos stovykla „Vaikystė Birštone
Paskutiniąją – ketvirtąją dieTaip pat lankėmės kaimyniną
vykome į sostinę Vilnių.
niame
Prienų
rajono
policijos
visiems 2018“ komisariate, susipažinome su Lankėmės
Lietuvos policijos

Birželio 18–21 dienomis
Alytaus apskrities
vyriausiojo policijos
komisariato Birštono
policijos komisariato
(toliau – Birštono PK)
jau šešioliktus metus
organizuojama, Birštono
savivaldybės remiama,
vaikų socializacijos,
pilietinio ir tautinio
ugdymo stovykla „Vaikystė
Birštone visiems 2018“ ir šį
kartą sukvietė 15 vaikų.

Stovyklos „Vaikystė Birštone visiems 2018“ metu siekiama suteikti teisinių žinių, padėti socialiai remiamiems ir socialinės rizikos šeimų vaikams
ugdyti sveikos gyvensenos
įpročius, skatinti kūrybiškumą,
lavinti informacinius įgūdžius,
atitraukti nuo neigiamo aplinkos poveikio, ugdyti
pilietiškumą, praplėsti
akiratį.
Pirmąją dieną jaunieji stovyklautojai bendravo su Kauno rajono
visuomenės sveikatos
biuro darbuotojomis,
kurios vaikams pasakojo kaip saugiai leisti
vasarą, kaip teikti pirmąją pagalbą ištikus nelaimei. Taip pat
priminė sveikos mitybos taisykles bei diskutavo apie mitybos įpročius. Vyresnieji išmėgino judrias rungtis su girtumo
akiniais, kurie iškreipia vaizdą
ir keičia koordinaciją. Antroje dienos dalyje keliavome į
Kauno apskrities PGV Prienų
priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą, kur pareigūnai supažindino su savo kasdiene nelengva
ir pavojinga veikla, turima
technika, jos panaudojimu.
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migracijos darbu, komisariato
patalpomis. Žinoma, sugrįžę į
gimtąjį Birštoną, stovyklautojai važinėjosi su Birštono policijos riedžiais.
Antroji diena prasidėjo Kaune, Panemunėje įsikūrusiame
Juozo Vitkaus inžinerijos batalione, kur vyko praktiniai
užsiėmimai, t. y. minų ieškojimai, estafetės su išminuotojų batais, kostiumu. Lankėmės A. Žikevičiaus saugaus
vaiko mokykloje, kur edukacinio užsiėmimo metu ne tik
prisiminėme kaip saugiai ir
atsakingai reikia elgtis kelyje
ir gatvėje, bet ir buvome supažindinti su taip mėgiamos
transporto priemonės - dviračio istorija. Po pažintinių ekskursijų pramogavome treni-

ruodami fizinį kūną ir protinę
veiklą edukacinėje laipiojimo
centro „Miegantys drambliai“
programoje.
Trečioji – sporto diena.
Žaidėme orientacinį žaidimą
„Birštono detektyvas“. Kaip
tikri detektyvai, atlikdami užduotis, sekdami paliktais pėdsakais, lankydamiesi įvairiose
savo miesto vietose, bandėme
išnarplioti detektyvinę Birštono istoriją. Ir mums pavyko.
Po tokio žygio, pramogavome
ir atsipalaidavome sanatorijos
„Tulpė“ baseine.

Kriminalistinių tyrimų centro
Kinologijos valdyboje, susipažinome su policijos kinologų
darbu, su tarnybiniais šunimis.
Taip pat susitikome su Vilniaus
apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos pareigūne Aiste
Dijokaite, kuri vedė edukacinį užsiėmimą Saugaus eismo
klasėje, kuri skirta ugdyti žinias apie saugų eismą, gilinti
teorines ir praktines saugaus
elgesio kelyje žinias, ugdyti pagarbą žmogaus gyvybei
ir jos išsaugojimui, pagarbą
eismo dalyviams, atsakomybę už savo elgesį kelyje. Na,
ir baigiantis šių metų stovyklos laikui, pramogavome Dino pramogų parke, dalijomės
įspūdžiais ir gerai bei turiningai kartu praleistu laiku stovyklos „Vaikystė Birštone
visiems 2018“ metu.
Džiugu, kad stovykloje
praleistas laikas vaikams neprailgo. Stovykla nors trumpam padėjo išspręsti bendraminčių užimtumo problemą,
praplėtė akiratį, sustiprino
bendravimo įgūdžius. Įdomi
veikla atitraukė stovyklautojus
nuo betikslio laiko leidimo. Visi turėjo puikią galimybę per
kūrybinę, sporto, pažintinę veiklą įprasminti save, formuoti
pasaulėžiūrą, pajusti asmeninę vertę, atsakomybę už save
ir kitus, susipažinti su naujais
draugais.
Stovyklos dalyviai ir bendruomenės pareigūnė (stovyklos vadovė) Milda dėkoja
visiems rėmusiems ir padėjusiems įgyvendinti stovyklos
programą. Alytaus aps. VPK
Birštono PK inf. 

Birštono kultūros
centro moterų choras
„Aušrinė“, vadovaujamas
Aldonos Armonienės,
Palangos moterų choro
„Guboja“ ir jo vadovo R.
Juozapavičiaus kvietimu
lankėsi pajūryje, chorų
šventėje „Su jūra dainuok“.

Palangos kurhauze visi

chorai muzikiniu kūriniu pristatė save ir savo kraštą, o
vėliau dalyvavo šventinėje
eisenoje Tiškevičių alėja ir
pačioje šventėje miesto aikštėje, kur skambėjo jungtinio
choro atliekamos naujos ir
jau seniai dainuojamos dainos apie jūrą.
Džiaugėmės susitikę su ki-

tais kolektyvais ir išsiskirdami sakėme: „Iki susitikimo
100-mečio dainų šventėje
Vilniuje.“
Dėkui kultūros centro direktoriui Z. Vileikiui už suteiktą galimybę kartu su šeimomis pasidžiaugti saule ir
jūra. „Aušrinės“ choro dalyvė Nijolė Juozaitienė 

Birštono petankės komanda Rygoje
mėti. Rezultatas buvo 10-12,
ir mes pirmavome. Baltarusiai
užėmė trečią vietą
išlygino rezultatą – 12-12. PaPraėjusį savaitgalį Latvijos
sostinėje Rygoje vyko
petankės „Ligo turnyras
2018“. Tarp turnyre
žaidusių dešimties
komandų buvo ir Birštono
komanda „Ferrum“. Joje
žaidė Vytautas Gedminas,
Irma Gedminaitė ir Paulius
Bagdanavičius.

Turnyras vyko dvi dienas,
per kurias buvo žaidžiama po
penkias varžybas – 50 min. ir
du kašanetai.
Pirmą dieną iš penkių žaistų
susitikimų „Ferrum“ laimėjo
tris. Iš pradžių sekėsi prastokai. Pirmame ture birštoniečiai po atkaklios kovos pralaimėjo ,,Warrios“ komandai
iš Latvijos (13-10). Antrame
ture nusileido šeimininkų
komandai ir turnyro organizatoriams ,,Kurare“ komandai (13-5).
Vėliau „Ferrum“ įveikė dvi
gana stiprias komandas iš Latvijos ir vieną Estijos komandą ,,Silverteam“ (4-13) ir po
pirmos turnyro dienos dalinosi 4–6 vietomis.
„Antrą dieną sekėsi geriau.
Laimėjom prieš Latvijos komandą ,,Borodach“, kurie
vieninteliai turnyre įveikė
Prancūzijos komandą, taip
pat prieš Estijos komandą

,,Marina team“‘, o aštuntame
ture nusileidom Prancūzijos
komandai ,,France“ (13-1).
Devintame ture įveikėm komandą ,,Zubraz“ iš Baltarusijos rezultatu 3-13. Pagal
turnyro reglamentą, keturios
geriausios komandos žaidė
dėl turnyro apdovanojimų.
Dėl pirmos vietos susirungė
komanda ,,France“ ir ,,Warrios“. Nugalėjo ,,France“ (1311). Po rato sistemos likome
treti ir dėl trečios vietos žaidėme su ketvirta turnyro komanda ,,Zubraz“ iš Baltarusijos. Paskutiniame ture juos
gana lengvai įveikėme, bet
antras rungtynes prieš tą pačią komandą yra sunku lai-

skutiniame geime kažkas turėjo laimėti ir mums pasisekė
primesti ketvirtą rutulį, priešininkai nesugebėjo išmušti, tad
laimėjom rezultatu 13-12“,
– žaidimo įspūdžiais dalijosi
V. Gedminas.
Turnyro organizatorius –
Rygos petankės klubas, rėmėjas – klubo prezidentas Aivids
Švars. Ligo turnyras šiemet
buvo pirmasis, tačiau rengėjai nori, kad jis būtų tradicinis.
Šiame turnyre gali dalyvauti
trisdešimt komandų, tad, pasak V. Gedmino, organizatoriai buvo nustebę, kad turnyre
dalyvavo tiek mažai komandų
iš Lietuvos ir kitų šalių.
NG, V. Gedmino nuotrauka 

„Ferrum“ 3 vieta su turnyro
organixatoriumi Aivids Švarcs
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Trumpas su Putinu gali susitikti „netolimoje ateityje“
JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) „netolimoje ateityje“ gali susitikti su
Rusijos vadovu Vladimiru Putinu, interviu televizijai pareiškė JAV valstybės sekretorius Mike’as
Pompeo (Maikas Pompėjas). Ketvirtadienį Baltieji rūmai pranešė, kad Nacionalinio saugumo
patarėjas Johnas Boltonas (Džonas Boltonas) kitą savaitę vyks į Maskvą aptarti tokio susitikimo
galimybės.



Nukritusio lėktuvo pilotė patyrė stuburo traumą ir kitus sužalojimus
Kaune, Aleksoto aerodrome, nukritusio akrobatinio lėktuvo pilotė patyrė stuburo traumą, lūžo kojos
čiurna, sumuštas raktikaulis, skelbia policija. Kaip skelbė BNS, šeštadienį apie 13.50 val. nukrito
eksperimentinis akrobatinis lėktuvas JAK 52, pilotuojamas 55 metų pilotės. Žiniasklaida skelbė, kad
lėktuvą pilotavo patyrusi profesionalė. Pilotė Rita Eriksonienė yra akrobatinio skraidymo meistrė,
Lietuvos čempionė. Nelaimė galėjo įvykti užgesus varikliui.

Naktis Užuguosčio bažnyčioje atskleidė svarbią datą – parapija skaičiuoja 300 metų
Gegužės viduryje minima
Tarptautinė muziejų naktis
jau antrus metus buvo
paminėta Užuguosčio
bažnyčioje, kurios durys
lankytojams atveriamos
nakties metu, o
susirinkusieji turi neeilinę
galimybę susipažinti su
šventovės istorine bei
menine verte.

Šiemet istorinė ekskursija priminė daugeliui užmirštą datą – 1717 metais buvo
įkurta Užuguosčio parapija.
Šią iškilią sukaktį parapijiečiai iškilmingai paminės per
tradicinius Šv. apaštalų Petro
ir Pauliaus atlaidus liepos 1ąją dieną.
„Esu sužavėtas istoriniu paveldu, kurį turi Užuguostis“, savo pasakojimą tąnakt Užuguosčio bažnyčioje pradėjo
mūsų krašto istorikas Vytautas
Kuzmickas. Atsakingai pasidomėjęs Užuguosčio istorija
istoriniuose archyvuose, jis
nukėlė susirinkusiuosius net
į XV amžių, kada ir prasidėjo Užuguosčio šventovės
istorija.
Viena pirmųjų Užuguosčiui
svarbių datų – 1495 metai,
kuomet tuometinėje didelėje
Kauno pavieto teritorijoje tai
buvo trečioji vieta pasirinkusi
Dievo žodį. Lietuvai priėmus
krikštą 1387 metais, krikščionybė skverbėsi šimtmečiais ir į Kauno pavietą atėjo
tik 1473 metais Darsūniškyje
įkurus katalikų bažnyčią. Antroji vieta – Kauno parapijinė
bažnyčia 1490 metais, o trečioji – Užuguosčio, kai 1495
metais čia didikas Mykolas
Daugirdas įkūrė Darsūniškio
altariją melstis už Daugirdų
giminę. Vėliau, Lietuvoje įsivyravus evangelikams reformatams ir Užuguosčio bažnyčia buvo patekusi į jų rankas.
Tačiau patiems reformatams
pereinant į katalikų tikėjimą,
viena iš Užuguosčio bažnyčią
valdžiusios reformatų Tolvaišų giminės dukrų Tolvaišaitė
Leckienė pastatė naują bažnyčią ir jai 1649 metais suteikė
Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus
vardą. Iki 1717 metų bažnyčia
priklausė Darsūniškio parapijai, bet taip išsiplėtė, kad buvo
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atskirta ir jau skaičiuoja 300
savo veiklos metų kaip viena
seniausių parapijų Kaišiadorių
vyskupijoje.
„Tai labai ilgas ir reikšmingas laiko tarpas, per kurį šioje vietovėje meldėsi 12-13
tikinčiųjų kartų ir išgyveno
gana dramatiškus bei iškilius
parapijos įvykius“, - atkreipia
dėmesį V. Kuzmickas. Verta paminėti, kad 1778 metais
į Užuguostį iš grafų Foglerių koplyčios (buvusios šalia
Mogiliovo, dabartinė Baltarusija) buvo atvežtas ir centriniame altoriuje
pakabintas stebuklais pagarsėjęs Šv.
Mergelės Marijos
su vaikeliu paveikslas. Užuguostyje jis
yra jau 260 metų ir
prieš 120 metų buvo išgelbėtas iš negailestingo, paskutinę trečiąją medinę
Užuguosčio bažnyčią nusinešusio
gaisro. 1898 metais
sudegus Užuguosčio bažnyčiai buvo
iškilęs klausimas netgi naikinti Užuguosčio parapiją ir
prijungti ją prie Aukštadvario,
tačiau atkaklaus klebono ir parapijiečių dėka naujos akmeninės bažnyčios statyba buvo
pradėta. Pernai Užuguosčio
parapijiečiai minėjo ir šventė 115 metų akmeninės Užuguosčio bažnyčos sukaktį.

Trys svarbios datos
„Turime tris svarbias datas,
bylojančias apie ilgą ir didžią
mūsų Užuguosčio istoriją, kurią turime išsaugoti savo atmintyje ir ateities kartoms. Tai
1495 metai, kai čia pirmą kartą buvo pradėtas skleisti Dievo
žodis, tai 1717 metai, kai buvo
įkurta Užuguosčio parapija ir
1902 metai, kai buvo pastatyta
dabartinė akmeninė bažnyčia,
kurioje meldžiamės jau daugiau nei šimtmetį ir ji neabejotinai stovės daugelį amžių.
Šiemet 300 metų parapijos
sukakties proga atidengsime
jubiliejinę memorialinę lentą
šioms svarbioms Užuguosčio
datoms atminti. Už tai dėko-

jame Prienų rajono savivaldybei, kuri nelieka abejinga
Prienų krašto istorijos puoselėjimui ir prisideda prie šių
dienų užuguostiečių iniciatyvų įprasminimo“, - sako Danutė Adamonienė, Užuguosčio bendruomenės „Radasta“
pirmininkė.
Istoriškai taip susiklostė,
kad Užuguostyje stovėjusios bažnyčios maždaug kas
100-150 metų būdavo atnaujinamos ir atstatomos. Pirmo-

finansavimas buvo gautas iš
Lietuvos žemės ūkio ministerijos.
Aktyviai į Užuguosčio kultūrinio gyvenimo puoselėjimą
ir užimtumo organizavimą įsitraukę Užuguosčio kraštiečiai
šiemet visus pagrindinius renginius įprasmino siekdami populiarinti Užuguostyje pradėtą socialinio verslo iniciatyvą
– amatininkų el. parduotuvės
www.uzguostisonline.lt veiklą, kuri ir buvo sukurta tam,

sioms dviem medinėms bažnyčioms buvo negailestingas
laikas, trečiajai medinei – gaistas, bet tada dosnių fundatorių,
o šiais laikais – rėmėjų lėšomis Dievo namai Užuguostyje
stovėjo ir dar stovės. Prabėgus
daugiau nei 100 metų, dabartinei akmeninei bažnyčiai taip
pat reikia remonto. Šiuo metu parapijiečių lėšomis perdažomas bažnyčios fasadas, tačiau istorinio paveldo objektas
reikalauja kur kas rimtesnės
priežiūros ir remonto. Prisidėti gali kiekvienas pervesdamas savo auką į Užuguosčio
Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus
bažnyčios sąskaitą banke (Nr.
LT307300010089798042).

kad dalis lėšų nuo pardavimų
būtų skiriama Užuguosčio gerovei kurti.
Renginių ciklą sudarys keturi dideli renginiai Užuguostyje – trys tradiciniai ir vienas
naujas, skirti bendruomenės
sutelktumui bei socialinio
verslo populiarinimui kaimiškoje vietovėje. Visus keturis renginius jungs speciali
Užuguosčio socialinio verslo
www.uzguostisonline.lt scena,
kurioje vyks koncertai ir bus
pristatomos socialinio verslo
kaime perspektyvos.
Renginių ciklo atidarymo
renginys „Šiemet Užuguosčio parapijai – 300 metų“
vyks liepos 1 d. Užuguostyje,
kur scenoje koncertuos krašto
folkloro atlikėjai ir ansamblis
„Muzika jums“, o specialioje
www.uzuguostisonline.lt palapinėje vyks Užuguosčio krašto amatininkų prisistatymai,
bus teikiama informacija apie
kitus renginius, vyks vaikų registracija į Jaunimo karybos ir
amatų stovyklą Užuguostyje,
bus priimami daiktai steigia-

Užuguosčio jubiliejus
žada naują kaimo ateitį
Liepos 1 dieną Užuguosčio
parapijos jubiliejaus proga
Užuguosčio kaimo jaunimo
iniciatyvų klubas parapijiečiams dovanoja šventinį koncertą ir pradeda renginių ciklą „Mūsų Užuguosčio ateitis
– socialinis verslas“, kuriam

mam Užuguosčio šimtmečio
muziejui, taip pat bus galima
išsiųsti specialius atvirlaiškius
Užuguosčio kraštiečiams su
nuostabiu Užuguosčio kraštovaizdžių atvaizdu. Renginio išvakarėse, birželio 30 d.,
organizuojamas dviračių žygis „Aplink Užuguosčio parapiją“, kuris nusidrieks nuo
Guostaus ežero iki Nemaitonių seniūnijos Kaišiadorių rajone. Planuojamas trasos ilgis
– apie 30 km. Vyksta išankstinė registracija, yra
galimybė išsinuomoti
dviračius. Kreiptis el.
paštu musu.uzuguostis@gmail.com arba telefonu 860012812.
Antrasis ciklo renginys – dienos tipo Jaunimo karybos ir amatų stovykla su atvira
koncertine programa,
kuri šiemet Užuguostyje vyks rugpjūčio 712 dienomis. Kaip ir
pernai, stovyklos karinę dalį iš dalies finansuoja Lietuvos krašto
apsaugos ministerija, o
šiemet prisidėjus Lietuvos žemės ūkio finansavimui
stovykla išplečiama papildant
ją programa „Tradicinis amatas kaip socialinis verslas“.
Stovyklos metu vaikai ir jaunimas susitiks ne tik su kariais
ir mokinsis karybos subtilybių, tačiau turės galimybę pasisemti ir verslumo patirties,
susipažinti su socialinio verslo galimybėmis bei perspektyvomis. Atviroje stovyklos
programoje penktadienį vakare tradiciškai bus rodomas
kinas pripučiamame ekrane
po atvirtu dangumi, šeštadienį vakare bus statoma speciali socialinio verslo www.uzguostisonline.lt scena, vyks
žinomų atlikėjų koncertas, o
susirinkusiuosius oro balionu į
dangų kels Oreivystės centras.
Paskutinę stovyklos dieną sekmadienį numatoma organizuoti šeimų pikniką ir atviras
strėliasvydžio varžybas drauge su „Laisvalaikio terapija“
iš Birštono.
Šiemet rugpjūtis Užuguostyje bus itin gausus renginių
– paskutinę rugpjūčio dieną

Užuguostis taps Lietuvos socialinio verslo traukos centru, nes bus organizuojamas
Nacionalinis socialinio verslo piknikas javų lauke. Pirmą
kartą organizuojamos renginio tikslas pritraukti Lietuvoje
veikiančius socialinius verslus
atvykti pasidalinti savo gerąja
patirtimi, taip pat pasikviesti
Lietuvos žemės ūkio ministerijos ir „Versli Lietuva“ atstovus, Prienų rajono savivaldos
bei Vietos veiklos grupės atstovus diskusijai „Socialinis
verslas kaime, kodėl tai gali
būti neįmanoma“. Diskusija vyks specialioje socialinio
verslo www.uzuguostisonline.
lt scenoje, o po jos vasaros pabaigos koncertas su žinomais
atlikėjais ir diskoteka po atviru paskutinės vasaros nakties
dangumi.
Tradiciškai Užuguosčio
metų renginių ciklą užbaigs
tradicinis kraštiečių ir buvusių Užuguosčio mokyklos
mokinių susitikimo renginys
„Legendinis Užuguosčio karnavalas“, kurio metu vyks socialinio verslo mugė, o labdaringoje loterijoje bus galima
laimėti socialinio verslo ir ne
tik įsteigtus prizus.

Sekite naujienas
Sekti Užuguosčio naujienas ir informaciją apie renginius kviečiame socialinio
tinklo „Facebook“ grupėje
„Mūsų Užuguostis“, kreiptis
su pasiūlymais bendradarbiauti ar paremti renginius
galima el.paštu musu.uzuguostis@gmail.com arba tel.
860012812.
Pagrindinis renginių ciklo
„Mūsų Užuguosčio ateitis –
socialinis verslas“ organizatorius – Užuguosčio kaimo jaunimo iniciatyvų klubas, partneriai – Užuguosčio bendruomenė „Radasta“, Užuguosčio
bendradarbystės centras, Užuguosčio biblioteka, Stakliškių
seniūnija, Stakliškių kultūros
ir laisvalaikio centras, „Čiulba
ulba“ pramogos Birštone. Finansavimo šaltiniai – Lietuvos
žemės ūkio ministerija, Lietuvos krašto apsaugos ministerija, Prienų rajono savivaldybė,
privačios rėmėjų lėšos. 
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Vokietijoje per sprogimą pastate sužeisti 25 žmonės, praneša policija
Vokietijos vakaruose esančiame Vupertalio mieste per sprogimą kelių aukštų pastate buvo
sužeisti 25 žmonės, keturi iš jų – sunkiai, pranešė policija. Pranešime sakoma, kad sprogimas
nugriaudėjo šeštadienį prieš pat vidurnaktį. Keliose skirtingose namo, kuriame įvyko
sprogimas, vietose kilo gaisras; ugniagesiams buvo sunku jį gesinti, nes pastato dalys nuolat
griuvo.



Seimas ėmėsi naminukės legalizavimo, kontrolės departamentas pasigenda nuoseklumo
Seimas šią savaitę sutiko svarstyti „tvarkiečių“ parengtas pataisas, kurios kai kuriems ūkininkams
leistų naminės degtinės gamybą. Pritariančiųjų, kad tokios pataisos būtų svarstomos, atsirado
beveik visose frakcijose, taip pat ir valdančiojoje Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijoje.
Tačiau Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento (NTAKD) atstovai aiškina, kad šios
pataisos veiktų priešinga kryptimi nei pastarųjų metų sprendimai.

Susižavėjimą keliantis paveldas – rūpestingų valdytojų laimėjimas
Valstybinė kultūros
paveldo komisija,
minėdama Europos
kultūros paveldo
metus, kartu su Seimo
kultūros komiteto nariu
Robertu Šarknicku
ir Kultūros paveldo
departamento atstovais
apžiūrėjo pritaikytus ar
planuojamus pritaikyti
kultūros paveldo objektus,
esančius Aukštadvaryje,
Stakliškėse, Jiezne ir
Marijampolėje.

Susitikimuose su kultūros
paveldo objektų savininkais,
valdytojais bei Marijampolės,
Prienų r. ir Trakų r. savivaldybių atstovais pastebėta, jog paveldas gali išlikti gyvybingas
ir būti prikeltas naujam gyvenimui, kai yra reikalingas įvairioms vietos bendruomenių
grupėms ir yra įprasminamas
jiems svarbiomis vertėmis.
Seniausias Lietuvoje, vis
dar veikiantis Marijampolės cukraus fabrikas Paveldo
komisijos vizito metu buvo
įvardintas kaip sėkmingas paveldo tvarkymo ir naudojimo
pavyzdys. Nors tik nuo rugsėjo iki gruodžio mėnesio jame
vyksta cukraus gamyba, fabrikas išlieka gyvybingas ir kitais
laikotarpiais. Entuziastingo
fabriko atstovo Giedriaus Šlekio teigimu, įkurtame muziejuje vyksta šventinės fotosesijos, organizuojami koncertai,
pastatai pritaikyti edukacinei
ir kūrybinei veiklai, į kurią
vis labiau įsijungia šeimos ir
menininkai.
Dažnu atveju siekį sutvarkyti ir pritaikyti nykstančius
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kultūros paveldo objektus lemia ir emocinis valdytojų santykis su statinių istorija. Jiezno dvaro rūmai Abiejų Tautų
Respublikoje garsėję didin-

giminę.
Emocinis santykis su vietos istorija ir siekis ją atgaivinti atsiskleidė lankantis ant
Aukštadvario piliakalnio.

Stakliškių žydų senosios
kapinės

gumu, prabangiu barokinio
interjero puošnumu 1837 m.
gaisro metu sudegė ir pradėjo nykti. Šiuo metu yra išlikę
tik keli buvusio komplekso
pastatai ir jų fragmentai, priklausantys skirtingiems savininkams. Buvusio dvaro
kumetyno pastato, smarkiai
nukentėjusio nuo gaisro, savininkas Antanas Lėckas visus
reikalingus kultūros paveldo
tyrimus atliko savo lėšomis
ir planuoja tolesnius darbus.
Kitas Jiezno dvaro komplekso statinys – ūkinis pastatas
– atsidavusio savininko ir
kultūros paveldo puoselėtojo
Vytauto Guso pastangomis
yra pritaikomas Pacų muziejui, siekiant atgaivinti istorinę sąmonę, menančią Pacų

Anot Aukštadvario regioninio
parko direkcijos vyriausiosios kultūrologės Ritos Balsevičiūtės, tarpukariu ir dar
iki Pirmojo pasaulinio karo
čia visada buvo daugiakonfesinis vietos bendruomenių
susitelkimo centras – ant piliakalnio rinkdavosi katalikai, žydai, totoriai, ką reikėtų
atgaivinti ir šiomis dienomis.
Visgi R. Balsevičiūtė pastebėjo, kad norint toliau tvarkyti
piliakalnį, susiduriama su riboženklių nebuvimo objekte
problema – dėl to sudėtinga
nustatyti ribas ir tinkamai prižiūrėti piliakalnį.
Visgi pastebėta, jog nebelikus suinteresuotos bendruomenės, objektai gali būti pritaikyti kitai, globaliu mastu
aktualiai funkJiezno dvaro maketas.Pacų
cijai ir yra sėmuziejus
kmingos priežiūros bei bendradarbiavimo
pavyzdžiai.
Buvusioje Marijampolės sinagogoje 2014
m. įsikūrė Beatričės Kleizaitės-Vasaris
meno galerija,
kurioje eksponuojama bene
didžiausia išeivijos dailinin-

kų kūrinių kolekcija. Galerija
garsėja taip pat kitų šalių menininkų kūriniais ir, anot galerijos kultūrinių renginių organizatorės Ninos Fiodorovos,
sinagogoje veikianti Marijampolės meno šerdis jau sulaukė lankytojų iš visų pasaulio
šalių, o šiais – Marijampolės
kaip Lietuvos kultūros sostinės metais – čia planuojama
nemažai įvairių parodų.
Stakliškių žydų senosios
kapinės – vienas gerųjų pavyzdžių, kaip gali būti tvarkomi žydų kapai, kai miestelyje
jau nebeliko žydų bendruomenės. 2016 m. 11 studentų
iš JAV grupė Stakliškėse sutvarkė kapinių teritoriją, nuvalė antkapinius paminklus,
pakeitė senąją medinę kapinių
tvorą nauja metaline, iškėlė ir
pastatė nemažai paminklinių
akmenų, tarp jų ir E. Rabinovičiaus, kuris 1907–1908 m.
Stakliškėse įkūrė alaus bravorą su salyklo džiovinimo
bokštu (2014 m. salyklo bokštas restauruotas ir pritaikytas
turizmo reikmėms). Tvarkant
kapines artimai bendradarbiauta ir su Stakliškių seniūnijos, gimnazijos darbuotojais
ir mokiniais. Iki šiol seniūnija nuolat prižiūri senąsias kapines, jas šienauja – glaudus
bendradarbiavimas duoda itin
teigiamų rezultatų.
Marijampolės karinio miestelio istorinių pastatų priežiūra
sveikintina autentiškumo išlaikymu – išsaugotas XIX a.
pab. unikalių medinių konstrukcijų maniežo pastatas, remontuojant kareivines atrasti
carinio ir tarpukario laikotarpių ant sienų tapytų paveikslų
fragmentai restauruoti, o patalpos pradėtos naudoti Lietuvos kariuomenės Lietuvos
didžiojo kunigaikščio Vytenio
bendrosios paramos logistikos
bataliono, įkurtas muziejus.
Susitikimuose su kultūros
paveldo puoselėtojais Paveldo komisijos nariai akcentavo, jog ne mažiau svarbus
kultūros paveldo išsaugojimui
yra ir savivaldos, ir valdytojų
skiriamas finansavimas. Marijampolės savivaldybė jau
kelerius metus pirmauja pagal skiriamas lėšas kultūros

Jiezno dvaro komplekso sudegęs
kumetyno pastatas

vertybėms, lyginant su kaimyninėmis savivaldybėmis.
Nuo 2015 m. Marijampolės
savivaldybės skiriamos lėšos
išaugo dvigubai, pagirtinos
pastangos ir dėmesys ne tik
aplankytoms kultūros vertybėms, bet ir visam miestui,
kas turėtų būti sektinu pavyzdžiu ir kitoms savivaldos institucijoms.
XXI a. paveldosaugos moto, įvardijantis vietos bendruomenes kaip kultūros paveldo
šerdį bei pabrėžiantis joms
aktualių paveldo verčių aktualizavimą ir bendradarbiavimą, atsiskleidė apžiūrėjus

visus tvarkomus ar pritaikytus kultūros paveldo objektus.
Atsižvelgdama į moderniausias paveldosauginės minties
sroves, susitikime su Marijampolės savivaldybės mere
Irena Lunskiene ir kitais savivaldybės atstovais Paveldo
komisijos pirmininkė Evelina
Karalevičienė palinkėjo bendradarbiauti su visuomene
jau nuo pirmųjų kultūros paveldo pritaikymo ar transformacijos etapų, kas lemtų dar
sklandesnę kultūros paveldo
apsaugą.
Valstybinės kultūros paveldo
komisijos informacija 
Stakliškių alaus
daryklos salyklo
bokštas ir muziejus
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Utenos rajone žuvo su pėsčiąja susidūręs dviratininkas
Utenos ligoninėje po susidūrimo su pėsčiąja mirė dviratininkas. Kaip skelbia policija,
šeštadienio rytą apie 8.40 val. Utenos rajone, ties Narkūnų kaimu, dviračiu važiavęs 57 metų
vyras partrenkė 82 metų pėsčiąją. Nukentėjusioji po medikų apžiūros išleista. Po eismo įvykio
į Utenos ligoninę buvo pristatytas dviratininkas. Jis tą pačią dieną apie 17 val. joje mirė.



Klaipėdoje taksi keleiviai paliko narkotikus
Šeštadienį, apie 11.23 val., taksi automobilio vairuotojas pranešė pareigūnams ant galinės taksi
automobilio sėdynės aptikęs maišelį su baltais milteliais. Vairuotojas įtarė, jog tai narkotikai ir
maišelį galėjo palikti vežti keleiviai. Patrulių ekipažui nuvykus adresu, kur buvo išlaipinti paskutiniai
važiavę taksi klientai, pareigūnai paskambino taksi kvietusiai 21 m. merginai. Šiai išėjus į namo
laiptinę, jos rankinėje pareigūnai rado popieriaus lankstinuką su gelsvos spalvos medžiaga.

Alinantis karštis didina krešulių pavojų
Yra žmonių, kurie
sulaukę vasaros karščių
su malonumu prisimena
žiemos šalčius. Ne tik
lėtinėmis širdies ir
kraujagyslių ligomis
sergantiems pacientams,
bet ir sveikiems žmonėms
karščiai neretai kelia fizinį
diskomfortą.

Karštis – papildomas krūvis
širdžiai ir kraujagyslių sistemai. Jei žmogus jaučia troškulį, jam nuolat trūksta energijos, būna apsnūdęs, skundžiasi galvos skausmais, išsausėjusia oda – tai požymis, kad
žmogus geria pernelyg mažai
skysčių. Ne tik įšilęs oras, bet
ir kava, alkoholis, saldieji gėrimai, nesubalansuota
mityba gali pašalinti
daugiau skysčių iš organizmo. Laiku neatstačius jų balanso gali
prasidėti rimtų sveikatos sutrikimų.
Karštą vasaros dieną
net menkiausias darbas sode gali paskatinti
prakaitavimą ir skysčių
netekimą. Tvankią dieną taip pat didėja dirglumas, nerimas, o atėjus vakarui žmonėms
būna sunkiau užmigti.
Yra žinoma, kad vasaros karščiai pridaro
daugiau sveikatos problemų nei žemės drebėjimas, potvynis ar kitos stichinės nelaimės.
Kaip organizmas reaguoja į karščius? Kokios būna
netiesioginės pasekmės? Tai
– svarbūs klausimai, nes pavojingas ne tik perkaitimas,
šilumos smūgis, kai žmogus
gali netekti sąmonės, bet ir
žinoma, kad karštis gali išprovokuoti įvairias komplikacijas, kurios išaiškėja gerokai
vėliau, kai apie karščius visi
būna seniai pamiršę.
Bėda ta, kad prastai jaustis
žmogus pradeda tada, kai širdies vainikinės arterijos susiaurėja daugiau nei 50 proc.
spindžio. Iki tol žmogus nieko neįtaria, mano esąs sveikas, viską sau leidžia, nesidomi aterosklerozės profilaktika. Toks žmogus neįvertina
rizikos veiksnių, nekreipia
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dėmesio į orų prognozes, nesusimąsto, kad karštis gali paguldyti į ligos patalą. Tik tada,
kai atliekant tyrimus atsitiktinai nustatoma pavojinga gyvybei būklė, ligonis svarsto,
kodėl daugelis žmonių rankinėje nešiojasi mineralinio
vandens butelį, o jis to niekada nedarė.
Vilniaus miesto klinikinės
ligoninės kraujagyslių chirurgė, medicinos mokslų daktarė
Aušrinė Navickienė priminė,
kad vasarą iškyla kur kas didesnis pavojus trombozei nei
žiemą. Juk šiltuoju metų laiku
mes daugiau netenkame skysčių išprakaituodami ir nepakankamai jų sunaudojame.

– Kaip karštis veikia
kraujo sudėtį? Kodėl lėtėja
kraujo tėkmė kraujagyslėse? Kur dažniausiai susidaro krešulių?
– Staigus skysčių praradimas yra pavojingas organizmui. Dehidratacijos metu
mūsų ląstelės ir audiniai netenka daugiau vandens negu
gauna su maistu ar geriant.
Mūsų organizmas natūraliai
kasdien praranda skysčių su
iškvepiamu oru, su prakaitu,
šlapinantis ir tuštinantis. Kartu
su vandeniu prarandama taip
pat įvairių druskų (natrio, kalio, kalcio, magnio ). Vystantis dehidratacijai organizmui
pritrūksta būtinų mineralinių
medžiagų.
Dehidratacija taip pat reiškia, kad sumažėja skystoji
kraujo dalis, todėl kraujas tirš-

tėja, lėtėja jo tėkmė, atsiranda
didesnė rizika susiformuoti
krešuliams – trombams.
Arterijose trombozė prasideda kraujagyslių išsišakojimo vietose arba ten, kur pažeistas vidinis arterijos sienelės sluoksnis, pavyzdžiui,
aterosklerozinės plokštelės
vietoje pradeda lipti kraujo
kūneliai, kurie siaurina kraujagyslės spindį, o kai kuriais
atvejais net gali visiškai užkimšti arteriją.
Krešulių gali taip pat susidaryti veninėje sistemoje. Rudolfas Virchovas (1821–1902
m.) yra aprašęs būdingą trombozės veiksnių triadą: vienas
jų – tai kraujotakos sulėtėjimas – stazė. Šią būseną gali sukelti kūno
nejudrumas, negalėjimas keisti kūno
padėties, kai yra suvaržytos galimybės
judėti, pavyzdžiui,
6 valandas trunkantis skrydis lėktuvu,
ilgas keliavimas automobiliu, kai tenka vairuoti be jokio
poilsio, taip pat ilgai stovimas ar sėdimas darbas. Dėl šios
priežasties tolimųjų
reisų vairuotojai kur
kas labiau kenčia,
nes būna sutrikusi
dubens ir kojų kraujotaka, vystosi venų liga – varikozė, o jos negydant – venų
trombozė.
Antras triados veiksnys yra
kraujo sudėties pakitimai – hiperkoaguliacija. Ji gali prasidėti, kai žmogus smarkiai prakaituoja ir netenka daug skysčių, pavyzdžiui, lepinimasis
saulės voniomis, netgi darbas
sode, kai termometro stulpelis
rodo daugiau nei 25 laipsnius
šilumos gali paskatinti gausų prakaitavimą. Kurį laiką
žmogus gali nejausti skysčių
trūkumo. Manoma, žmogus
gali pajusti troškulį, kai organizmui pritrūksta maždaug
vieno litro skysčių.
Karštis smogia taip pat
kraujagyslėms, ypač tada, jei
kraujagyslių sienelėse jau yra
prasidėję lėtiniai pažeidimai,
pavyzdžiui, arterijose gali bū-

ti išsivysčiusi aterosklerozė,
o venose – uždegimo suaktyvinti citozinai. Tai trečias triados veiksnys – vidinio kraujagyslių sluoksnio pakitimai.
– Ką sako patinusios kojos
apie širdies veiklą?
– Kojų raumenys yra širdies pagalbininkai, didinantys
skysčių nutekėjimą iš galūnių,
o venose esantys gerai funkcionuojantys vožtuvai neleidžia
kraujui grįžti atgal ir sugrąžina
jį į širdį. Kojos gali tinti dėl pablogėjusios širdis veiklos, nes
širdis kaip didžiausias raumuo
nebepajėgia pakankamai perpumpuoti viso kraujo ir daugiau skysčių užsilieka kūne,
o natūralu, kad daugiausia jų
lieka žemiausiam taške, tai
kojose.
Kojų tinimas kelia įtarimų
ir dėl sutrikusios inkstų funkcijos, taip pat dėl sulėtėjusios
limfos apytakos bei įvairių
lėtinių venų ligų. Laiku nepradėjus gydyti lėtinio venų nepakankamumo, jis gali
komplikuotis venų tromboze
ir susidaręs krešulys gali net
nusinešti gyvybę. Kojų sunkumas, mėšlungis naktimis,
skausmas yra ne tik moterų,
bet ir daugelio vyrų
prakeiksmas. O kojų
tinimas ypač pastebimas čiurnos ir blauzdos srityse.
Sulėtėjus kraujo tėkmei, daugiau skystosios kraujo dalies per
kapiliarų sienelę išeina
į aplinkinius audinius,
pasikeičia kraujo sudėtis, sutrinka krešėjimo sistemos balansas.
Taip pat sutrinka audinių aprūpinimas maisto medžiagomis ir deguonimi, dėl to juntami lėtiniam venų nepakankamumui būdingi
simptomai. Sutirštėjus
kraujui ir esant vidinio
kraujagyslės sienelės
sluoksnio pokyčiams
didėja trombų rizika.
Atitrūkusios trombo dalys gali patekti
į plaučių kraujotakos
sistemą, sukeldamos
plaučių emboliją – tai
viena pavojingiausių

būklių, kuri gali baigtis staigia
mirtimi. Jeigu pacientas turi
įgimtą širdies pertvaros defektą, tokiu atveju trombo dalys
gali patekti į arterinę kraujotaką, nukeliauti netgi į galvos
smegenis, taip pat sutrikdyti
kitų organų kraujotaką.
– Kaip įmanoma apsaugoti kraujagysles nuo krešulių susidarymo? Kokios tinka natūralios priemonės?
– Auksinė taisyklė – neužmiršti gerti skysčių, netgi tada,
kai to nesinori, nes troškulys
prabyla tik tada, kai organizmui jau trūksta skysčių. Nors
kiekvienas žmogus skirtingai
reaguoja į skysčių praradimą,
per parą reikėtų išgerti mažiausiai du litrus. Jei burnoje
atsiranda sausumo pojūtis, nemalonus kvapas, jei lūpos atrodo kaip sukepusios, tai gali
būti ženklas, kad organizmui
trūksta skysčių.
Šią būklę išduoda ir pakitusi šlapimo spalva. Tinkamai
rūpinantis organizmo drėkinimu, šlapimas bus šviesus ir
skaidrus. Organizmui pritrūkus skysčių, šlapimas pasidaro tamsiai geltonas ar gintarinės spalvos.
Specialios paskirties maisto
papildai taip pat gali stiprinti
kraujagyslių sveikatą ir krau-

jotaką, ypač tie, kurių veikliosios medžiagos išskiriamos iš
augalų. Tai gali būti specialiu
būdu iš fermentuotų sojų pupelių išskiriama vertinga medžiaga natokinazė.
Kraujotakai ypač naudingas natokinazės fermento ir
veiksmingo antioksidanto hidroksitirozolio derinys. Mokslininkai ištyrė daugiau nei 600
tūkstančių Japonijos gyventojų mitybos įpročius ir padarė išvadą – kraujagyslėms ir
kraujotakai ypač svarbus fermentas natokinazė.
Moksliniai tyrimai rodo,
kad natokinazė ardo žmogaus
organizme senesnius trombus,
taip pat užkerta kelią susidaryti naujiems krešuliams. Ši veiklioji medžiaga veikia kraujotaką, sumažina trombocitų
bei eritrocitų sulipimą, gerina
kraujo tėkmę ir cirkuliaciją,
mažina kraujo klampumą.
Sergant lėtinėmis ligomis,
ypač jei reikia vartoti kraują
skystinančius vaistus, reikėtų
pasikonsultuoti su gydytoju,
nes dėl prasidėjusių karščių
gali netikti anksčiau nustatytos vaistų dozės. Jei kraujas
bus pernelyg skystas, gresia vidinis kraujavimas, o jei
pernelyg tirštas – trombų pavojus. 

12 skelbimai

užsakant keturis skelbimus, penktąjį - įdėsime nemokamai
(pasiūlymas galioja privatiems asmenims)
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Lietus kol kas sausros nemažina
Pastarosiomis dienomis Lietuvoje vyravę lietingi orai sausros nemažina ir dar penkiose
savivaldybėse penktadienį bus paskelbta stichinė sausra. Hidrometeorologijos tarnybos
Meteorologinių stebėjimų poskyrio vyriausioji specialistė Justina Kazlauskienė BNS sakė, kad
pirmadienį stichinė sausra bus paskelbta Birštono, Druskininkų, Varėnos, Šalčininkų ir Elektrėnų
savivaldybėse. Dėl sausų orų dalis savivaldybių yra apribojususios lankymąsi miškuose.



Konservatoriai ir „valstiečiai“ – populiariausios partijos Lietuvoje, rodo apklausa
Pagal birželio mėnesį atliktą apklausą už konservatorius balsuotų 16,6 proc. apklaustųjų, gegužę
– 16,3 proc. Už „valstiečius“ dabar balsuotų beveik 15 proc. apklaustųjų (gegužę - 16,3 proc.). Už Darbo
partiją balsuoti ketina 6,7 proc. apklaustųjų (gegužę - 7,1 proc.). Už „Tvarką ir teisingumą“ balsuotų 6,2
proc. rinkėjų (gegužę - 7,6 proc. Už LSDP su 5,3 proc. (gegužę - 5,1 proc.). Lietuvos socialdemokratų
darbo partija (LSDDP) gautų 4,8 proc. (gegužę - 6,4 proc).

Natūralus sviestas ar pramonės sukurtas
margarinas?
Visuomenėje įsisiūbavus
diskusijai – kas sveikiau:
sviestas ar margarinas,
norėtųsi atidžiau pažvelgti
kas yra kas ir objektyviai
įvertinti riebalų vartojimą.

Sviestas pasaulyje smerkiamas jau nuo 1970 -ųjų, kuomet jis pradėtas asocijuoti su
širdies ligų pavojumi. Margarinas pradėtas labai plačiai
gaminti Vakarų šalyse, juo buvo rekomenduojama pakeisti
sviestą. Sakoma, kad tai dar ir
susiję su tuo, kad Vakarų šalyse likdavo labai daug atliekų
nuo žaliavos (medvilnės, kukurūzų), kuriuos reikėjo kažkur panaudoti.

tūralesnis maistas, tuo jis naudingesnis mūsų organizmui ir
lengviau virškinamas.
Sviestas, gaunamas iš tik
žole šertų gyvulių pieno, turi ir
daugiau teigiamų savybių:
Jame yra vitamino K.
Moksliniais tyrimais įrodyta jo nauda organizmui, ypač
norint išvengti vėžio, osteoporozės bei širdies ligų.
Svieste yra linoleino rūgšties, turinčios antivėžinių savybių ir galinčios padėti mažinti kūno riebalus.

nesočiųjų riebalų rūgščių paverčiant sočiosiomis, siekiant,
kad skysti riebalai įgautų kietą
konsistenciją kambario temperatūroje. Tam naudojami
cheminiai procesai, aukštos
temperatūros, katalizatoriai.
Dėl to susidaro dideli transriebalų kiekiai, pavojingi mūsų
organizmui.
Margarinas, nuolat kritikuotas už transriebalus, imtas
gaminti ir kitu būdu, kuomet
transriebalai pašalinami. Nepaisant to, didžioji dalis margarino rinkoje yra vis tiek hidrogenizuota, o jo gamyba yra

Sviestas – pavojingas
sveikatai?
Sviestas smerkiamas visų
pirma už aukštą jame esančių
sočiųjų rūgščių santykį (apie
50% ). Tačiau šis teiginys jau
ne kartą sukritikuotas naujausiais klinikiniais tyrimais. Pačių tyrimų, kuriuose sočiųjų
rūgščių vartojimas yra siejamas su didesne širdies ligų rizika (17%), rezultatai yra migloti, nes nėra aišku, kokie kiti
mitybos faktoriai buvo įtraukti. 2015 metaus išanalizavus
636,151 žmonių gyvenimus,
įskaitant 28,271 mirties atvejus, nerasta tiesioginio ryšio
tarp sviesto vartojimo, širdies
ligų ir diabeto.
Kito tyrimo metu, išanalizuoti 150,000 širdies ligų
atvejai ir nustatyta, kad tiriamieji nevartojo sočiųjų riebalų daugiau nei rekomenduojama.
Sviestas dar buvo kaltintas
ir aukšto cholesterolio kiekiu.
Cholesterolis yra būtinas mūsų organizmo funkcionavimui
ir gaminasi jį pats. Tačiau dabar jau yra aišku, kad gaudamas daugiau cholesterolio su
maistu, jis tiesiog jo mažiau
gaminasi pats.

Sviesto privalumai
Visų pirma, sviestas yra
natūralus produktas, jo gamyboje nenaudojami jokie
cheminiai procesai. Kuo naREKLAMA

to ir apskritai riebalų smerkimo politikos dėl kelių mokslinių tyrimų, kurių išvados nėra
įtikinamos ir aiškios, visiškai
ignoruodama naujausias studijas, paremtas ilgamečiais
stebėjimais.
Pamirškime tyrimus, pasitelkime tiesiog sveiką protą:
ar gali produktas, kuriamas
laboratorijose, paveikiamas
daugybe cheminių procesų,
sveikesnis už tą, kuris yra visiškai natūralus ir kurį žmonės
vartojo šimtus metų? Mityboje visuomet reikia vadovautis paprasta taisykle – jei jūs
nesuprantate, kaip produktas
pagamintas, jūsų organizmas
irgi nesupras. O tai sukelia
ne tik virškinimo sutrikimus
– chemiškai pakeistos, natūraliai maiste neegzistuojančios medžiagos sukelia uždegimus, alergijas, lėtines ligas
bei vėžinius susirgimus.

Asmeninės valdininkų
nuostatos stabdo
sveikatai palankios
mitybos plėtrą šalyje

Žole šertų gyvulių svieste
yra Omega 3 rūgšties (skirtingai nuo grūdais šeriamų,
kuomet formuojasi Omega
6). Omega 3 labai svarbi mūsų organizmui riebalų rūgštis,
nes ji mažina uždegiminius
procesus tuomet, kai Omega
6 sukelia chronišką uždegimą,
kuomet jos yra per daug. Idealiai santykis turėtų būti 1:1,
tačiau šiuolaikinėje dietoje
jis 20:1, todėl Omega 6 reiktų
kiek įmanoma vengti.

Margarinas – ne
natūralus produktas
Margarinas pradėtas labai plačiai gaminti pradėjus
smerkti sviestą. Jį mielai ėmė
naudoti maisto pramonė kepiniams ir gaminiams dėl jo
pigumo ir pageidaujamos
struktūros.
Margarinas hidrogenizacijos būdu gaminamas iš augalinių riebalų (aliejų), dalį

cheminis procesas. Šis produktas – visiškai nenatūralus.
Į margariną dažnai pridedama
emulsinimo druskų, kvapų,
kitų maisto priedų.
Margarine yra daug Omega
6, kuri, kaip minėta, dideliais
kiekiais sukelia chroniškus
uždegiminius procesus, širdies ligas, nutikimą.
Susirūpinimą kelia ir tai,
kad margarinas gaminamas iš
sojų, kukurūzų aliejaus, kurie
dažniausiai – genetiškai modifikuoti.
Moksliniai tyrimai įrodė,
kad vartojant hidrintus riebalus kartu su cukrumi, jie
sukelia priklausomybę, nutukimą.

Natūralus produktas
visada geriau
Panašu, kad ši diskusija kas
sveikiau – sviestas ar margarinas, dar netils ilgai. Oficiali
medicina vis dar laikosi svies-

Lietuvos sveikuolių sąjungos viceprezidentė Sigita Kriaučiūnienė teigia, kad
sveikatos apsaugos ministerijos darbuotojo, Mitybos ir
fizinio aktyvumo skyriaus
vedėjo A. Kranausko, daug
metų atsakingo už mitybos
srities reguliavimą šalyje, veikla niekada nebuvo orientuota
į rezultatą.
“Jo asmeninių nuostatų dėka vegetarinė ir veganinė mityba, kuri jau seniai vertinama
civilizuotose šalyse, Lietuvoje
buvo įvardijama kaip nepalanki sveikatai. Galimybė rinktis
vegetarišką maistą valstybinėse ugdymo įstaigose kelią
pradėjo skintis tik prieš keletą
metų, o iniciatyva išleisti palankių sveikatai receptų knygą
su technologinėmis kortelėmis buvo tampoma porą metų ministerijos koridoriuose,
rekomenduojant sviestą pakeisti margarinu”, - sako S.
Kriaučiūnienė.

Kristina Bondar, Lietuvos
sveikuolių sąjungos lektorė,
knygos „Cukraus detoksas“
autorė 

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyrius (K. Donelaičio g. 33-403, LT44240 Kaunas)
Prašo atsiliepti Giedrę Perabo-Dietz arba įgaliotus asmenis 2018 m liepos 03 d. 16.00 val. Jūs kviečiami atvykti į Birštono sav., Ivoniškių k. prie žemės sklypo (kad. Nr.
6908/1:189), suderinti sklypo ribas su gretimu žemės sklypu Nr. 6908/1:182, kuriam nurodytu laiku bus atliekami kadastriniai matavimai.
Pasiteirauti galite VĮ Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyriuje K. Donelaičio g. 33-403,
Kaunas arba tel. 867501473. Jums neatvykus darbai bus tęsiami.

Nekilnojamasis
turtas
Parduoda
2 kambarių butus
2 k. bt. (V a., 20 000 Eur) Stadiono
g., Prienuose. Tel. 8 609 23048.

Perkame mišką didžiausiomis
kainomis Lietuvoje. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 605 44445.

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

3 KAMBARIŲ BUTUS
3 k. bt. (65 kv m., V a.) Stadiono
g., Prienuose, taip pat baldą
– kampą. Tel. 8 683 84014.
3 k. bt. (II a., vidinis, plastikiniai
langai, centrinis šildymas, kombinuotas boileris) mediniame
name Kęstučio g., Prienuose. Tel.
8 673 88922.
3 k. bt. (68 kv. m, I a., atnaujintame name) Kęstučio g., Birštone.
Tel. 8 674 46484.

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
2,2 ha žemės ūkio paskirties
žemę 5 km nuo Birštono link
Vilniaus (prie pat asfaltuoto kelio)
Birštono savivaldybės teritorijoje.
Tel. 8 678 20343.

GARAŽUS
Garažą Revuonos g., Prienuose.
Tel. 8 614 54126.

IŠNUOMOJA
2 k.b. butą (šildomas malkomis,
su patogumais) Prienų centre.
Tel. 8 616 14132.
Patalpą biurui, prekybai, apgyvendinimui, 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
1 k. bt. arba butą su daliniais
patogumais Prienuose arba Birštone. Tel. 8 672 74165.
Vyras 1 k. bt. arba kambarį name
(gali būti su daliniais patogumais)
Prienuose arba Birštone. Tel. 8
662 56127.

Automobiliai ir
jų dalys

Perka

Perka

Perka įvairų nekilnojamąjį turtą.
Tel. 8 605 85038.

Superkame visų markių automobilius. Atsiskaitome iš karto. Pasiimame patys. Tel. 8 644 15555.

Mišką. Gali būti su bendraturčiais, neatidalintas iš bendros
nuosavybės. Sutvarkau dokumentus, paveldėjimą. Tel. 8 644
55355.

Perkame automobilius, pagamintus nuo 1990 m. iki 2012 m., bet
kokios būklės. Tel. 8 634 49324.
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Paprasto skelbimo kaina vienam kartui
privatiems asmenims - 1,75 Eur, versLo klientams - 2,50 Eur.

žemės ūkis
Parduoda
Vokiečių nulėpausių veislės mėsinę ožką pjovimui. Tel. 8 616
87702.
4 mėn. 3 ožkytes ir 2 ožiukus,
2 melžiamas ožkas. Tel. 8 685
41422.

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

ĮVAIRIOS PREKĖS
PARDUODA

M A L KO S

6 sav. paršelius. Tel.: 8 674 66748,
8 679 70797.
Avižas. Tel. 8 656 69197.

PERKA
Brangiai perka įvairius veršelius
nuo 2 sav. iki 8 sav. amžiaus.
Sveria el. svarstyklėmis. Atsiskaito vietoje, iš karto. Tel. 8
612 34503.
Vilniaus apskrities ūkininkas nuolat perka
arklius. Suteikia transporto paslaugas.
Tel.: 8 656 39189, 8 616 14424.
ŽŪB „Žara“ perka karves, jaučius, telyčias.
Atsiskaito iš karto.
Tvarko valstybines išmokas.
Sveria el. svarstyklėmis.
Pasiima patys. Tel.: 8 685
86121, 8 699 57191.
Superkame karves, bulius ir telyčias. KREKENAVOS
AGRO FIRMOS supirkėja Olga Smailienė.
Tel. 8 612 02125.
Gerai įmitusius, liesus
ir traumuotus galvijus (AB „Krekenavos
agrofirma“ kainomis). Taip pat arklius.
Sveriame elektroninėmis
svarstyklėmis. Atsiskaitome
iš karto. Tel. 8 616 43646.
A. Bagdono PĮ – brangiai veršelius auginti. Moka 6–21 proc.
Sveria el. svarstyklėmis. Pasiima
patys. Tel.: 8 699 93682, (8 319)
69541.
Viena didžiausių įmonių Lietuvoje tiesiogiai perka karves, bulius,
telyčias. Sveria el. svarstyklėmis.
Moka 6 ir 21 proc. PVM. Atsiskaito iš karto. Tel. 8 635 07197
(Ričardas Lukauskas).

Nuolat prekiaujame
lapuočių malkomis. Skaldytos,
kaladėmis arba rąsteliais.
Malkos tvarkingai sukrautos.
Skubus nemokamas pristatymas.
Taip pat parduodame
DURPIŲ BRIKETUS.
Tel. 8 672 51171

♦ 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, skardinimo darbai, skardų lankstymas, medinė lauko apdaila, pirtys
ir kiti statybos darbai. Dirbame
pagal verslo liudijimus. Tel. 8
603 35880.

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

Dengiame stogus, statome karkasus. Taip pat atliekame įvairius
statybos ir apdailos darbus. Tel.
8 647 74242.

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

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

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.
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.
Pušines filingines duris su stakta
(70 Eur), televizorių „Grundig“
(20 Eur), šaldytuvą „Bosch economic“ (60 Eur), siuvimo mašinas
(elektrinę ir kojinę, po 30 Eur),
medžio obliavimo stakles su
„kreizu“ (pakeliamas stalas, 200
Eur). Tel. 8 605 76900.

PASLAUGOS

REKLAMA

SKLYPŲ KADASTRINIAI
MATAVIMAI

Reikia pinigų? *Paskolos. *Paskolų ir kitų skolų refinansavimas
(padengimas). *Galimybė pasiskolinti papildomai. Pvz., pasiskolinkite 100 Eur ir per 3 mėn.
grąžinkite iki 110 Eur! Reikalui
esant, atvykstame pas klientą.
Tel. 8 601 50935.

Liejame pamatus, betonuojame.
Montuojame gipso kartoną,
glaistome, dažome, kalame dailylentes, dedame visų tipų grindis,
klojame plyteles, atliekame santechnikos, elektros instaliacijos
ir griovimo darbus. Prilydome
stogų dangą. Lankstome skardas.
Tel. 8 600 96399.
Šlifuojame, dedame ir lakuojame parketą, dengiame stogus,
lankstome skardas, skardiname,
šiltiname ir dažome namų fasadus. Statome karkasinius namus.
Kasame pamatus, mūrijame,
tinkuojame, betonuojame, montuojame tvoras, atliekame langų
apdailą, montuojame langus ir
duris. Tel. 8 620 85350.
Gipso kartono, grindų bei durų
montavimas. Terasų ir stogų
montavimas. Tel. 8 648 57129.
Visi santechnikos darbai: šildymo, 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
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sriegimas. Katilų prijungimas ir
medžiagų komplektavimas. Atvykstu 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.
Kokybiškai taisau
automatines

SKALBIMO
MAŠINAS

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

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

Šiltn
a
Prie mių g.
nuo 8,
se

LAIDOJIMO PASLAUGOS

Katafalkas Salių nuoma Gėlės Drabužiai Kremavimas
Tel.

8 638 77387. Dirbame visą parą

Dėmesio!
Pranešame, kad Prienų mieste termofikacinio vandens
vamzdynų hidraulinių bandymų metu karšto vandens
tiekimas bus laikinai nutrauktas šiems gyvenamiesiems
namams:
2018-07-02 – 2018-07-11 Tylioji g. 5; Statybininkų g.
3; 4; 5; 7; 9; 11; 13; 17; 19, Stadiono g. 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16;
18; 20; 22; 24; 24A; 26, Kęstučio g. 71; 73; Birutės g. 4;
Vytenio g. 10, Pramonės g. 20.
2018-07-16 – 2018-07-25 Liepų g. 11; J. Basanavičiaus
g. 15/2; 10; 16; 19; 20A; 26, J. Brundzos g. 10; 12A, Vytauto g. 34; 36; 55; 4A; 13; 14; 20; 22; 30; 32; 27; 31; 25; 23,
Janonio g. 3; 5, Laisvės a. 3/14, F. Vaitkaus g. 2; 6; 12;
Kęstučio g. 5, Revuonos g. 4.
Atsiprašome už laikinus nepatogumus.
AB „Prienų šilumos tinklai“

šaldytuvus, šaldiklius.
Vytauto g. 7, Prienuose.
Suteikia garantiją.

UAB „KŽ gręžiniai“. Vandens
gręžiniai, geoterminis šildymas.
Sudaromi projektai, suderinami
leidimai, vandens pasai ir visi
susiję darbai. Tel.: 8 671 34094,
8 644 57097.
Vežame žvyrą, smėlį, skaldą, atsijas ir kitus birius krovinius. Tel.
8 690 66155.
Vežame žvyrą (sijotas, 0,4 frakcija), smėlį, įvairų gruntą, skaldą.
Teikiame transporto paslaugas
savivarčiu sunkvežimiu. Tel. 8
603 11424.

UAB „ORDO“
Pramonės g. 9, Prienai
Tel. +370 650 24297

Pigiausiai vežame žvyrą, smėlį,
juodžemį, skaldą ir kitus birius
krovinius. Tel. 8 698 73325.
Atliekame įvairius žemės kasimo, lyginimo darbus: kasame,
valome tvenkinius, darome pylimus, šlaitus, lyginame, tvarkome
teritorijas. Konsultuojame. Turime patirtį. Dirbame kokybiškai.
Tel. 8 640 50090.
Žemės kasimo darbai mini ekskavatoriumi 3,3 t. Tel. 8 645
20612.
Pjaunu ir skaldau malkas. Pjaunu
žolę trimeriu. Griaunu senus pastatus ir dirbu kitus ūkio darbus.
Tel. 8 677 22930.
Mobiliuoju juostiniu gateriu kokybiškai pjaunu medieną. Atvykstu
į vietą. Tel. 8 601 02662.

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.

14 SKELBIMAI

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

Metalo apdirbimo įmonei reikalingas 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 darbuotojas. Tel. 8 650 41148.
Vilkikų vairuotojai su CE kategorija darbui po Lietuvą. Atlyginimas pagal susitarimą. Tel. 8
699 11549.

Prašo
padovanoti
Skalbimo mašiną, šaldytuvą,
virtuvės ir kitus baldus. Tel.: 8 670
66574, 8 671 23756.
Pavojingų medžių pjovimas,
genėjimas. Sklypų valymas.
Tel. 8 683 99 233,
www.greblysirbebras.com

DARBO
SKELBIMAI
REIKALINGA
Dėvėtų drabužių sandėlyje tvarkytoja-rūšiuotoja. Reikalavimai:
spartumas, atsakingumas, greita
orientacija, be žalingų įpročių.
Adresas: Liepų g. 77, Strielčių k.,
Prienų r. Tel. 8 687 50387.
Kavinė-baras ieško barmenės-padavėjos vasaros sezonui. Darbas
pamaininis, nedirbusias apmokysime. Tel. 8 676 42517.
Vasaros darbas. Braškių, šilauogių
skynimas. Tel.: 8 605 79693, 8
676 00479.
UAB „EKOFRISA“ reikalingas
elektrikas-automatikas. Tel. 8
604 98747.
UAB „Gensera“ siūlo darbą
lauko vamzdynų montuotojams
ir pagalbiniams darbininkams
vandentiekio, buitinių ir lietaus
nuotekų tinklų statybos ir aplinkos tvarkymo darbams visoje
Lietuvoje (yra galimybė rinktis
darbą pagal gyvenamąją vietą).
Suteikiame visas darbui reikalingas priemones, transportą
atvykimui į darbą. Daugiau informacijos suteiksime tel.: 8 691
86121, (8-46) 416188, el. paštas
ausra@gensera.lt
Autoservisui reikalingas darbuotojas. Darbo pobūdis – autoelektros darbai. Norinčius dirbti
apmokysime. Tel. 8 687 27001.
REKLAMA

Kviečia į renginius
ARTIMIAUSI RENGINIAI
PRIENŲ RAJONE

Išankstinė registracija tel. 8
698 14362, el. paštu aukstadvaris@arp.lt. 10.00–16.00 Sporto
varžybos, skirtos P. Kundrotui
atminti, Stakliškių gimnazijos
stadione. Paplūdimio tinklinis,
krepšinis 4x4, futbolas 6x6.
Būtina išankstinė registracija.
10.00–19.00 Atvirų durų diena
Stakliškių gimnazijoje, paroda
„Stakliškės – Lietuvos šimtmetyje“. 19.00 Atminimo lentos,
skirtos Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui, atidengimas
ant Lietuvos Nepriklausomybės
paminklo. Kelionės po Stakliškių
seniūniją dalyvių prisistatymas,
sporto varžybų nugalėtojų apdovanojimas, Stakliškių KLC
meno kolektyvų, Lietuvos folkloro kapelos „Ratilai“ ir solistės Neringos koncertas. 21.00
Tautiškos giesmės giedojimas.
Esant blogam orui, koncertinė
programa vyks Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centro salėje.
Išsamesnė informacija apie
renginį – www.prienai.lt

jų“, skirta kraštiečiui keliautojui,
žurnalistui, visuomenės veikėjui
Matui Šalčiui.

Liepos 6 d. 21 val. rajono seniūnijose – akcija „Tautiška giesmė
2018“.

Prienų Justino Marcinkevičiaus
viešojoje bibliotekoje eksponuojama paroda „Justinas Marcinkevičius ir Lietuvos valstybingumas“. Parodą parengė Lietuvos
Respublikos Seimo kanceliarijos
Informacijos ir komunikacijos
departamento Parlamentarizmo
istorinės atminties skyrius.

Birželio 27 d. 16 val. Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje
bibliotekoje – Bronislovo Kuzmicko knygos „Tarp kaimynų ir
pasaulyje: vyksmai ir refleksijos“
pristatymas. Dalyvaus knygos
autorius Bronislovas Kuzmickas,
Nepriklausomybės akto signatarai Narcizas Rasimas ir Pertas
Giniotas.

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

Birželio 27 d. Paprienės stadione – Prienų rajono 2018 m.
futbolo čempionato varžybos:
19.00 „Stadionas“ – „Kalniečiai“
20.00 „Ringis“ – „Prienai“ 20.00
„Pozityvus“ – „Jieznas“

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

Liepos 1 d. – Šv. Apaštalų Petro
ir Povilo atlaidai Užuguosčio
bažnyčioje. 12.00 Šv. Mišios.
13.00 Atminimo lentos, skirtos
Lietuvos valstybės atkūrimo
100-mečiui, atidengimas. 13.30
Šventinis koncertas.

Prienų kultūros ir laisvalaikio
centre eksponuojama Prienų
meno mokyklos Fotografijos
grupės mokinių fotografijų paroda „Alpių refleksijos“. Paroda
veiks iki birželio 29 d.

Liepos 5 d. Paprienės stadione
– Prienų rajono 2018 m. futbolo
čempionato varžybos: 19.00
„Stadionas“ – „Jieznas“ 20.00
„Ąžuolas“ – „Ringis“ 20.00 „Prienai“ – „Pozityvus“

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

Prienų Justino Marcinkevičiaus
viešojoje bibliotekoje eksponuojama ekspedicijų į lietuvių
tremties ir žūties vietas Sibire organizatoriaus ir vadovo,
bendrijos „Lemtis“ pirmininko
Antano Sadecko tremties paveldo fotografijų paroda „Negrįžusiems“.
Išlaužo seniūnijos salėje eksponuojama Aurelijos Kleizienės
tapybos darbų paroda.

Liepos 6 d. – Stakliškių seniūnijos vasaros šventė, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo 100mečiui 10.00–17.00 Pažintinė
kelionė po Stakliškių seniūniją
(ekskursijos vadovė Rita Balsevičiūtė, Aukštadvario regioninio
parko vyriausioji kultūrologė).

Šilavoto laisvalaikio salėje eksponuojama menininkės Vilijos
Čiapaitės akvarelės darbų paroda „Prakalbintoji akvarelė“.
Prienų krašto muziejuje eksponuojama fotografijų paroda
„Akimirkos iš keturių ekspedici-

Naujosios Ūtos laisvalaikio salėje eksponuojama mokinių meno
darbų ir piešinių paroda „Mano
pasaulis“.
Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centre eksponuojama
Onutės Masterkovienės karpinių paroda.
Jiezno kultūros ir laisvalaikio
centre eksponuojama Antano
Zenkevičiaus fotografijų paroda
„Kaimo gyvenimo portretai“.
Paroda veiks iki liepos 1 d.
Pakuonio laisvalaikio salėje
eksponuojama Birštono meno
mokyklos suaugusiųjų dailės
studijos tapybos darbų paroda.
Prienų sporto arenoje eksponuojama sporto žurnalisto,
sporto fotografo Alfredo Pliadžio fotografijų paroda „Sporto
akimirkos“.

g. 12).
Liepos 3 d. 20 val. Vokalinių
ansamblių koncertas Lietuvos
nacionalinėje filharmonijoje
(Aušros Vartų g. 5, Vilnius).
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
Lietuvos veidų – sujunkime Lietuvą“ Rotušės aikštėje. Dainų
šventės atidarymo koncertas
Vingio parke, Vilniuje.
Liepos 2 d. 14 val. Vaikų tradicinių amatų miestelis prie
Valdovų rūmų, (Katedros a. 4,
Vilnius);
Liepos 2 d. 16 val. Liaudies
meno paroda Švč. Mergelės
Marijos Ramintojos bažnyčioje
(Savičiaus g. 13, Vilnius).
Liepos 3 d. 10–22 val. Folkloro diena „Didžių žmonių
žemė“ Bernardinų sode, pilių
teritorijoje, Katedros aikštėje,
Vilniuje.
Liepos 3 d. 18 val. Kanklių koncertas „Skambėkite, kanklės“
Šv. Jonų bažnyčioje, (Šv. Jono

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. Pučiamųjų
instrumentų orkestrų koncertas „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.
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21.00 val.
„Smūgio banga. Akimirka
iki katastrofos“

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 Komisaras 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 FIFA pasaulio futbolo čempionatas.
F grupė. Meksika – Švedija. Tiesioginė transliacija. 19:00 Gyvenimas 19:57 Loterija „Keno Loto”
20:00 Panorama 20:35 Sportas
20:43 Loterija „Jėga” 20:45 2018
FIFA pasaulio futbolo čempionatas. E grupė. Serbija – Brazilija. Tiesioginė transliacija. 23:00
Premjera. Aukštuomenės daktaras 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 radijo 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 gyvenimo 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 Gyvenimo daina (19) 14:25 Dvi širdys (899) 14:55 Dvi širdys (900)
15:25 Dvi širdys (901) 15:55 Dvi
širdys (902) 16:30 Labas vakaras, Lietuva 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 Sportas 22:28 Orai 22:30
VAKARO SEANSAS Karo menas
00:55 Judantis objektas (14) 01:45
Pabėgimas
06:10 Televitrina 06:25 Kempiniukas Plačiakelnis 06:55 Simpsonai
07:55 Kam ta meilė? 08:25 Paskutinis iš Magikianų 08:55 Meilės
sūkuryje 10:00 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 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 22:17 TV3 sportas
22:22 TV3 orai 22:25 Vikinglotto
22:30 Mirtinas smūgis 00:45 Elementaru 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 Prokurorų 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 Prokurorų patikrinimas (471) 14:50 44as 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 žudikas? (34)
05:05 „Pasaulis iš viršaus“ 05:35
„Baltoji vergė“ (16) 06:20 Programa 06:24 TV parduotuvė 06:40
Kaimo akademija 07:10 Patriotai
08:10 Šiandien kimba 09:10 „Rojus“ (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 daktaras“ (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 „Iššūkis“ (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 paslaptys“ (5/8)
06:35 Televitrina 06:55 Kobra 11
07:55 CSI Majamis 08:55 Statybų gidas 09:25 CSI kriminalistai
10:25 Naujakuriai 10:55 Naujakuriai 11:20 Kobra 11 12:25 Vedęs ir turi vaikų 12:55 Vedęs ir
turi vaikų 13:25 Rezidentai 14:00
Rezidentai 14:30 Televitrina 15:00
Juokingiausi Amerikos namų 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 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 himnas 06:05 Džiazo muzikos vakaras. XXVII tarptautinis džiazo festivalis „Kaunas Jazz“ 06:50 Stop
juosta 07:10 Auklė Mun 07:25
Lesė 07:50 Pradėk nuo savęs
08:20 Nacionalinis turtas. Kompozitorius 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 mugėje 2018 13:05 Atspindžiai 13:35
Prisikėlimo ekspresas – šimtmečio veidai 14:20 Islamas ir Vakarai 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 pasaulio futbolo čempionatas. F grupė.
Pietų Korėja – Vokietija. Tiesioginė
transliacija 19:00 Ten, kur namai 4
19:55 Premjera. Didžiosios Visatos paslaptys su Morganu Frimanu 4 20:45 2018 FIFA pasaulio
futbolo čempionatas. E grupė.
Šveicarija – Kosta Rika. Tiesioginė transliacija. 23:00 Elito kinas.
Vasaros meilė

Ketvirtadienis, birželio 28 d.

Penktadienis, birželio 29 d.

07:25 Prokurorų patikrinimas
17:55 Mirtinas ginklas (8) 18:55
(471) 08:35 44-as skyrius (94)
Stoties policija (20) 20:00 Info
09:30 Teisingumo agentai (2)
diena 21:00 Amerikos kiborgas.
10:30 Kobra 11 (18) 11:35 MirtiPlieninis karys 22:55 Kitos 48
nas ginklas (6) 12:35 Stoties povalandos 00:55 Įkaitai (13) 01:45
licija (18) 13:35 Prokurorų patikriDyzelio mįslė
nimas (472) 14:50 44-as skyrius
(95) 15:50 Teisingumo agentai (3)
21.00 val. 05:05 „Pasaulis iš viršaus“ 05:35
21.00 val. 16:50 Kobra 11 (19) 17:55 Mirtinas
„Geriausios nardymo vietos“ 06:00
ginklas (7) 18:55 Stoties policija
„Pasaulio turgūs. Jeruzalė“ 06:20
(19) 20:00 Info diena 20:25 Savai„Kitos 48 valandos“
„2 ginklai“
Programa 06:24 TV parduotutės kriminalai 21:00 Kitos 48 valanvė 06:30 „Nuostabūs pojūčiai“
dos 23:00 Smūgio banga. Akimir06:40 4 kampai 07:10 „Patriotai“
ka iki katastrofos 00:45 Įkaitai (12)
05:00 Seserys 06:00 Lietuvos 08:10 Krepšinio pasaulyje su V
05:00 Seserys 06:00 Lietuvos 01:35 Reali mistika (30)
Respublikos himnas 06:05 La- 08:40 „Neprijaukinti. Naujoji ZeRespublikos himnas 06:05 Labas
rytas, Lietuva 06:30 Žinios 09:05 05:05 „Pasaulis iš viršaus“ 05:35 bas rytas, Lietuva 06:30 Žinios landija“ 09:10 „Rojus“ (74) 10:15
Senis 10:05 Premjera. Štutgarto „Baltoji vergė“ (17) 06:20 Progra- 09:05 Senis 10:05 Premjera. „Rasputinas“ (3) 11:20 „Merdoko
kriminalinė policija 6 10:50 Komi- ma 06:24 TV parduotuvė 06:40 Štutgarto kriminalinė policija 6 paslaptys“ (5/11) 12:25 „Iššūkis“
saras Reksas 11:40 Gyvenimas Grilio skanėstai 07:10 Patriotai 10:50 Komisaras Reksas 11:40 (1/8) 13:35 TV parduotuvė 13:50
12:35 TV žaidimas „Kas ir kodėl?” 08:10 „Gyvenimo būdas“ 09:10 Stilius 12:35 TV žaidimas „Kas ir „Gluchariovas“ (1/19) 14:55 „Del13:05 Klauskite daktaro 13:58 „Rojus“ (73) 10:15 „Rasputinas“ kodėl?” 13:05 Klauskite daktaro ta“ (2/4) 16:00 Reporteris 16:27
Loterija „Keno Loto” 14:00 Žinios (2) 11:20 „Merdoko paslaptys“ 13:58 Loterija „Keno Loto” 14:00 Orai 16:30 Gyvenimo būdas
14:15 Laba diena, Lietuva 15:40 (5/10) 12:25 „Iššūkis“ (1/7) 13:35 Žinios 14:15 Laba diena, Lietuva 17:00 „Moterų daktaras“ (2/21)
Premjera. Seserys 16:45 2018 TV parduotuvė 13:50 „Glucha- 16:30 Premjera. Seserys 17:30 18:00 Reporteris 18:45 Keliauk
FIFA pasaulio futbolo čempiona- riovas“ (1/18) 14:55 „Delta“ (2/3) Žinios. Sportas 18:00 Klausimė- su „Reporteriu“ 18:57 Orai 19:00
tas. H grupė. Japonija – Lenkija. 16:00 Reporteris 16:30 Lietuva lis 18:20 Munreikeris 20:25 Lo- „Iššūkis“ (2/12) 20:00 Reporteris
Tiesioginė transliacija.19:00 Do- tiesiogiai 16:57 Orai 17:00 „Moterų terija „Keno Loto” 20:30 Panora- 20:27 Orai 20:30 Grilio skanėskumentinė istorinė laida „Lietuvos daktaras“ (2/20) 18:00 Reporteris ma 20:52 Sportas 20:59 Loterija tai 21:00 Patriotai 22:00 Reporkolumbai” 19:57 Loterija „Keno 18:52 Orai 18:55 Rubrika „Vers- „Jėga” 21:00 Duokim garo! 22:35 teris 22:15 Keliauk su „ReporLoto” 20:00 Panorama 20:35 lo genas“.” 19:00 „Iššūkis“ (2/11) Gamtos inspektoriai 23:00 Fantas- teriu“ 22:27 Orai 22:30 „Iššūkis“
Sportas 20:43 Loterija „Jėga” 20:00 Reporteris 20:30 Lietuva tie- tiškas penktadienis. Tik tavo akims (1/6) 23:35 „Gluchariovas“ (1/19)
20:45 2018 FIFA pasaulio futbo- siogiai 20:57 Orai 21:00 „Patriotai“ 01:05 Štutgarto kriminalinė polici- 00:35 „Delta“ (2/4) 01:30 „Neprilo čempionatas. G grupė. Anglija 22:00 Reporteris 22:52 Orai 22:55 ja 6 02:00 LRT radijo žinios 02:05 jaukinti. Australija“ 02:00 „Merdo– Belgija. Tiesioginė transliacija. Rubrika „Verslo genas“.” 23:00 „Iš- Klauskite daktaro 03:00 LRT radijo ko paslaptys“ (5/10) 02:45 „Ra23:00 Premjera. Aukštuomenės šūkis“ (1/5) 00:05 „Gluchariovas“ žinios 03:05 Ryto suktinis su Zita sputinas“ (1) 03:35 „Svarbiausia
daktaras 5 23:45 Štutgarto krimi- (1/18) 01:05 „Delta“ (2/3) 02:00 Kelmickaite 03:35 TV žaidimas - įstatymas“ (2) 04:20 „Merdoko
nalinė policija 6 00:30 TV žaidimas „Merdoko paslaptys“ (5/9) 02:45 „Kas ir kodėl?” 04:00 LRT radijo paslaptys“ (5/10)
„Kas ir kodėl?” 01:00 LRT radijo „Žmogus be praeities“ (16) 03:35 žinios 04:05 Stilius
žinios 01:05 Gyvenimas 02:00 „Svarbiausia - įstatymas“ (1) 04:20
06:35 Televitrina 06:55 Kobra 11
LRT radijo žinios 02:05 Klauskite „Merdoko paslaptys“ (5/9)
06:15 Mano gyvenimo šviesa 07:55 CSI Majamis 08:55 Sandaktaro 03:00 LRT radijo žinios
(172) 06:40 Mano gyvenimo dėlių karai 09:25 CSI kriminalistai
03:05 Dokumentinė istorinė laida
šviesa (173) 07:05 Mano gyveni- 10:25 Naujakuriai 10:55 Naujaku„Lietuvos kolumbai”
06:35 Televitrina 06:55 Kobra 11
mo šviesa (174) 07:30 Neramūs riai 11:20 Kobra 11 12:25 Vedęs ir
07:55 CSI Majamis 08:55 Vienam
ir triukšmingi (21) 07:55 Volkeris, turi vaikų 12:55 Vedęs ir turi vaikų
gale kablys 09:25 CSI kriminalistai
Teksaso reindžeris (146) 08:55 13:25 Rezidentai 14:00 Reziden06:15 Mano gyvenimo šviesa
10:25 Naujakuriai 10:55 NaujakuRytas su LNK 10:55 Oplia! 11:25 tai 14:30 Televitrina 15:00 Juokin(169-171) 07:30 Neramūs ir triukšriai 11:20 Kobra 11 12:25 Vedęs ir
Policijos akademija (16) 12:25 giausi Amerikos namų vaizdeliai
mingi (20) 07:55 Volkeris, Teksaso
turi vaikų 13:25 Rezidentai 14:30
Gyvenimiškos istorijos 13:25 Gy- 15:25 CSI Majamis 16:25 CSI
reindžeris (145) 08:55 Rytas su
Televitrina 15:00 Juokingiausi
venimo daina (21) 14:25 Dvi širdys kriminalistai 17:25 Kobra 11 18:25
LNK 10:55 Oplia! 11:25 Policijos
Amerikos namų vaizdeliai 15:25
(907) 14:55 Dvi širdys (908) 15:25 Vedęs ir turi vaikų 18:55 Vedęs ir
akademija (15) 12:25 GyveniCSI Majamis 16:25 CSI kriminaDvi širdys (909) 15:55 Dvi širdys turi vaikų 19:25 Rezidentai 20:00
miškos istorijos 13:25 Gyvenimo
listai 17:25 Kobra 11 18:25 Vedęs
(910) 16:30 Labas vakaras, Lietu- Farai 21:00 Žinios 21:58 Orai
daina (20) 14:25 Dvi širdys (903)
ir turi vaikų 19:25 Rezidentai 20:30
va 17:35 Nuo... Iki... 18:30 Žinios 22:00 Nevykėliai po priedanga 2
14:55 Dvi širdys (904) 15:25 Dvi
Filologyno berniukai 21:00 Žinios
19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30 00:10 Nevykėliai po priedanga 2
širdys (905) 15:55 Dvi širdys
21:28 Orai 21:30 Blicas 23:25
KK2 penktadienis 21:00 SAVAI- 02:15 Jokių kliūčių!
(906) 16:30 Labas vakaras, LiePėdsakai 00:15 Blicas 02:00
TĖS HITAS 2 ginklai 23:10 Visi getuva 17:35 Gyvenimiškos istorijos
Naujakuriai 02:25 Naujakuriai
ri dalykai 01:05 Eik su manim
18:30 Žinios 19:25 Sportas 19:28
02:50 Imperija
Orai 19:30 Oplia! 20:00 Valanda
05:00 Euromaxx 05:30 Panorasu Rūta 21:30 Žinios 22:24 Sporma 05:52 Sportas. Orai 06:00
tas 22:28 Orai 22:30 VAKARO
06:10 Televitrina 06:25 Kempi- Lietuvos Respublikos himnas
SEANSAS Eik su manim 00:20 06:00 Lietuvos Respublikos him- niukas Plačiakelnis 06:55 Simp- 06:05 Džiazo muzikos vakaras.
Judantis objektas (15) 01:10 Karo nas 06:05 Džiazo muzikos va- sonai 07:25 Simpsonai 07:55 XXVII tarptautinis džiazo festivalis
menas 03:10 Alchemija XVII. Nie- karas. XXVII tarptautinis džiazo Simpsonai 08:25 Paskutinis iš „Kaunas Jazz“ 07:00 Mano tėviškam nežinomas menininkas 03:40 festivalis „Kaunas Jazz“ 07:00 Magikianų 08:55 Meilės sūkuryje kė 07:15 Džiunglių būrys skuba į
ARTi. Veidai 07:15 Džiunglių būRETROSPEKTYVA
10:00 Tai - mano gyvenimas 12:00 pagalbą 2 07:25 Lesė 07:50 Vierys skuba į pagalbą 2 07:25 Lesė
Vasara, ateik čia 13:00 Pažadėtoji nuolynų kelias Lietuvoje 08:20
07:50 Linija, spalva, forma 08:20
13:30 Pažadėtoji 14:00 Pažadėtoji Pažvelk į profesiją kitaip 08:50
Lietuva mūsų lūpose 08:50 Nuo
14:30 Pažadėtoji 15:00 Simpsonai Nuo gamyklos konvejerio 2 09:15
05:05 Elementaru 06:10 Televitrigamyklos konvejerio 2 09:15 La15:30 Simpsonai 16:00 TV3 žinios Labas rytas, Lietuva 12:00 DW
na 06:25 Kempiniukas Plačiakelbas rytas, Lietuva 12:00 DW nau16:28 TV3 orai 16:30 TV Pagalba naujienos rusų kalba 12:15 Stop
nis 06:55 Simpsonai 07:55 Kam
jienos rusų kalba 12:15 Maistas
18:30 TV3 žinios 19:22 TV3 spor- juosta 12:40 Teatras 13:30 Stamta meilė? 08:25 Paskutinis iš
ir aistros 12:45 Klauskite daktaro
tas 19:27 TV3 orai 19:30 Boltas biu planu 14:15 Skambantys paMagikianų 08:55 Meilės sūkuryje
13:40 Anapus čia ir dabar 14:25
21:20 Kelnėse dar ne senelis sauliai su Nomeda Kazlaus 15:10
10:00 Tai - mano gyvenimas 11:00
Didžiosios Visatos paslaptys su
23:30 Konanas barbaras 00:20 Džiunglių būrys skuba į pagalbą
Tai - mano gyvenimas 12:00 Tarp
Morganu Frimanu 4 15:10 DžiunVelnio stuburo paslaptis 02:05 2 15:25 Lesė 15:50 Vilniaus Lamūsų, mergaičių 13:00 Pažadėtoji
glių būrys skuba į pagalbą 2 15:25
Kelnėse dar ne senelis 03:55 Ko- terano kanauninkų vienuolynas ir
15:00 Simpsonai 16:00 TV3 žinios
Lesė 15:50 Nuo gamyklos konveŠv. Petro ir Povilo bažnyčia 16:30
nanas barbaras
16:28 TV3 orai 16:30 TV Pagalba
jerio 2 16:15 2018 FIFA pasaulio
Laba diena, Lietuva 18:00 Mokslo
18:30 TV3 žinios 19:22 TV3 sporfutbolo čempionato apžvalga
sriuba 18:30 Lietuvos tūkstantmetas 19:27 TV3 orai 19:30 Pasku16:45 2018 FIFA pasaulio futbolo 06:15 Viena už visus (145) 06:50
čio vaikai 19:30 Ten, kur namai 4
tinis iš Magikianų 20:00 Tiesiogiai
čempionatas. H grupė. Senegalas Viena už visus (146) 07:25 Proku20:25 Kultūros teismas 21:15 EuKrepšinis. Pasaulio vyrų krepšinio
– Kolumbija. Tiesioginė transliaci- rorų patikrinimas (472) 08:35 44ropos kinas 23:05 „Vilniaus festičempionato atrankos rungtynės.
ja. 19:00 Ten, kur namai 4 19:55 as skyrius (95) 09:30 Teisingumo
valis 2017“ 00:35 DW naujienos
Lenkija - Lietuva 21:50 TV3 vakaMano tėviškė 20:15 Dokumentinė agentai (3) 10:30 Kobra 11 (19)
rusų kalba 00:50 Dabar pasaulyro žinios 22:42 TV3 sportas 22:47
apybraiža „Mes nugalėjom“ 20:45 11:35 Mirtinas ginklas (7) 12:35
je 01:20 Džiazo muzikos vakaras.
TV3 orai 22:50 Pagrobimas 01:40
2018 FIFA pasaulio futbolo čempi- Stoties policija (19) 13:35 ProkuXXVII tarptautinis džiazo festivaPagrobimas 03:15 Mirtinas smūonatas. G grupė. Panama – Tuni- rorų patikrinimas (473) 14:50 44lis „Kaunas Jazz“ 02:25 Arminas
gis 04:55 Kvantikas
sas. Tiesioginė transliacija. 23:00 as skyrius (96) 15:50 Teisingumo
Narbekovas. Futbolo fenomenas
Arminas Narbekovas 00:00 DW agentai (4) 16:50 Kobra 11 (20)
03:20 Kultūros teismas
06:15 Viena už visus (143, 144) naujienos rusų kalba
Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

Šeštadienis, birželio 30 d.

12.05 val.
„Titanikas“

05:30 Šiandien prieš 100 metų.
Dokumentinė apybraiža, skirta Augustino Voldemaro ir grafo Adamo
Ronikierio pasirašytos sutarties
dėl Lietuvos ir Lenkijos santykių...
06:00 Lietuvos 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
Premjera. Stebuklingoji Boružėlė
08:10 Karinės paslaptys 09:00
Labas rytas, Lietuva 09:30 Žinios
11:45 Pasaulio dokumentika. Gyvūnų 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 futbolo čempionato apžvalga 16:45
2018 FIFA pasaulio futbolo čempionatas 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 Pasaulio dokumentika. Gyvūnų išgyvenimo 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” valanda. Žuviukai burbuliukai (1) 07:45
Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svirplys
(14) 08:10 Pabaisiukas Bansenas (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 Pramuštgalviai 11:35 Drakono perlo
paslaptis 13:30 TKKG ir paslaptinga proto mašina 15:45 Policijos akademija 4. Civiliai patruliai
17:30 Geriau vėliau, negu niekada (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 paprastai 11:00 Užburta meilė 12:05 Titanikas 16:00 Kung fu panda. Meistrų paslaptys 16:35 Batuotas katinas 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 klasė 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 visus (143) 08:15 Viena už visus
(144) 08:45 Sveikatos ABC televitrina 09:00 Autopilotas 09:30 Apie
žūklę 10:05 Vaikai šėlsta (1) 10:40
Mano siaubūnėlis (3) 11:45 Europos septynetų regbio taurė 12:10
Gamtos stebuklas. Našlaičiai (3)
13:25 Anthonis Bourdainas. Nepažįstami kraštai (2) 14:30 Europos
septynetų regbio taurė 14:55 Reali
mistika (31) 15:55 Detektyvų istorijos (6) 16:45 Nusikaltimų miestas
(7) 17:15 Europos septynetų regbio taurė 17:40 Nusikaltimų miestas (8) 18:20 Kas žudikas? (35)
19:30 Muzikinė kaukė 22:05 MANO 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 pokario vaikai. Partizanų vaikai“ 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“ (1/7; 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 peties 17:00 Sandėlių karai 17:30
Sandėlių karai 18:00 Skorpionas
19:00 Amerikos dievaitis 21:00
Žinios 21:58 Orai 22:00 Juodasis erelis 00:45 Suvokimas 02:50
Jokių kliūčių!
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Duokim garo! 07:35
Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė
08:05 Misija. Vilnija. Ved. Katažina
Zvonkuvienė 08:30 Maistas ir aistros 09:00 Pažvelk į profesiją kitaip
09:30 Mokslo sriuba 10:00 Muzikos talentų lyga 2018 11:30 Užsispyrėlės sutramdymas 14:20 Stilius
15:15 Atžalos 16:00 Euromaxx
16:35 Karo žmonės 17:25 Atspindžiai 17:55 Prisikėlimo ekspresas
– šimtmečio veidai 18:40 Mano
tėviškė 19:00 Lietuvos šimtmečio
dainų šventė „Vardan tos…“. Dainų 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
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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 vaisius, konservuoti šakniavaisius, tręšti.
Birželio 29 d.
PENKTADIENIS
Šv. Petras ir Povilas
Lietuvos pasieniečių diena
Saulė teka 04:44
leidžiasi 22:00
Dienos ilgumas 17.16
Pilnatis (16 mėnulio diena)
Paulius, Petras, Mantigirdas,
Gedrimė, Benita, Povilas
Tinkamas laikas sėti:
bulves, topinambus, svogūnus,
ridikus, ridikėlius, petražoles,
svogūnines gėles.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
konservuoti šakniavaisius, naikinti piktžoles.
Birželio 30 d.
ŠEŠTADIENIS
Saulė teka 04:45
leidžiasi 21:59
Dienos ilgumas 17.14
Pilnatis (17 mėnulio diena)
Otonas, Otas, Tautginas, Novilė, Emilija, Liucina, Adelė
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
netinkamas laikas laistyti.

0381281 Porinis kelialapis į
Palangą savaitei
0247243 Porinis kelialapis į
Palangą savaitei

Lošimo Nr. 1159
Data: 2018-06-24

0481904 Porinis kelialapis į
Palangą savaitei
0208441 Porinis kelialapis į
Palangą savaitei
0491519 Pretendentas į 120
000 Eur

22 25 61 47 21 54 10 68 20 06
010*550 Siurblys - robotas
04 50 37 18 56 45 09 74 62 66
POLARIS
48 42 59 52 01 60 64 29 35 02
041*483 Sodininko rinkinys
40 38 36 05 53 49 69 34
FISKARS

VISA LENTELĖ

016*810 Sodininko rinkinys

72 14 73 31 08 32 17 39 46 FISKARS
029*077 Telefonas SAM67 24

LAIMĖJIMAI (laimėtojų)
24165.00€ 1
19.00€ 753
1.50€
14584
1.00€
19347

SUNG GALAXY J3

PROGNOZĖ: Aukso puode –
630 000 Eur

PAPILDOMI PRIZAI
0567816 Automobilinis šaldytuvas MOBICOOL
0320481 Automobilinis šaldytuvas MOBICOOL

Lošimo Nr. 651
Data: 2018-06-24
Tel. 1634

030*194 Automobilinis šal- Telefonus Samsung Galaxy S9
dytuvas MOBICOOL
laimėjo 10 žaidėjų:
0365201 Automobilinis šal- 651-0038*14
dytuvas MOBICOOL
Piniginius prizus po 200 Eurų
0490960 Automobilinis šal- laimėjo 80 žaidėjų:
dytuvas MOBICOOL
651-0015*76
0258193 Automobilinis šal- 651-0018*25
dytuvas MOBICOOL
651-0023*55
0311768 “AUDI Q2”
651-0033*87
0217890 “AUDI Q2”
651-0036*57
0563987 “AUDI Q2”
651-0044*74
0562132 “AUDI Q2”
651-0047*57
047*829 Dviratis AZIMUT
651-0049*80
03**978 Išmanioji apyrankė
Sekančio tiražo prizas:
BLAUPUNKT
10
porinių kelionių į
051*868 Kabantis krėslas
Turkiją ir 20x1000€
- KAMUOLYS
007*148 Kavos aparatas
DELONGHI
043*101 Kepsninė MUSTANG
025*834 Kepsninė MUSTANG

Lošimo Nr. 282
Data: 2018-06-22
SKAIČIAI

010*241 Kuponas degalams
16, 24, 33, 35, 43 + 06, 07
(30 Eur)
049*345 Kuponas degalams
(30 Eur)

LAIMĖJIMAI
5 + 2 - 90000000.00€ 0

Liepos 1 d.
SEKMADIENIS
Tarptautinė architektų diena
Globėjų diena
Saulė teka 04:46
leidžiasi 21:59
Dienos ilgumas 17.13
Pilnatis (18 mėnulio diena)
Julijus, Tautrimas, Liepa, Julius
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
netinkamas laikas laistyti.

006*099 Kuponas kelionei
5 + 1 - 2173407.10€ 0
(300 Eur)
5 - 63178.40€
0
044*035 Pakvietimas į TV
4 + 2 - 4528.90€
0
studiją

Liepos 2 d.
PIRMADIENIS
Saulė teka 04:46
leidžiasi 21:59
Dienos ilgumas 17.13
Pilnatis (19 mėnulio diena)
Martinijonas, Jotvingas, Gantautė, Marijonas, Martys
Tinkamas laikas sėti:
ridikus, ridikėlius, burokėlius,
morkas, pastarnokus, petražoles, braškes, žemuoges, svogūnines gėles.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
netinkamas laikas laistyti.

Palangą savaitei

053*585 Pakvietimas į TV 4 + 1 - 197.70€
studiją
4 - 104.60€
049*828 Pakvietimas į TV 3 + 2 - 60.70€
studiją
2 + 2 - 23.30€
040*102 Pakvietimas į TV 3 + 1 - 16.30€
studiją
3 - 14.90€		
025*634 P a s p i r t u k a s
1 + 2 - 11.20€
KETTLER
0391770 Porinis kelialapis į 2 + 1 - 7.40€

4
6

ORAI
Konkurencingumo kovoje Kauno
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apskritis neatsilieka, bet pasitempti
savivaldybių merais, dažnumą, turime ieškoti
dar yra kur kitų
verslo atstovais dalyva- išeičių, kaip tai pakreipti

BIRŽELIO

ATKelta IŠ 2 p.
laikraštinės makulatūros.
„Tai reiškia, kad praėjusiais metais išsaugojome
mažiausiai 30000 medžių
ir prisidėjome apšiltinant
daugiau nei 1800 įvairiausų kontrukcijų pastatams”
– dėstė T. Šamrovas.
Pavyzdžių, kaip panaudojant atliekas tausoti gamtą ir tuo pat metu
uždirbti, konferencijoje
pristatyta ir daugiau. Osvaldas Markevičius, atliekų tvarkymo sektoriaus
inovacijų konsultantas,
demonstravo Estijos įmonės naudojamą polietileno perdirbimo technologiją, kuri suteikia galimybę panaudoti niekam
nereikalingą plastiką ir
iš jo gaminti lentas lauko
terasoms.
Tačiau konferencijoje
pranešimą skaitęs iniciatyvos „Kūrybos kampas
360“ įkūrėjas Giedrius
Bučas skatino visų pirma
vengti atliekų susidarymo, tuomet mažiau atliekų nukeliaus į sąvartynus
ar deginimo gamyklas bei
nereikės sukti galvos, kaip
atliekas perdirbti. Apie
saikingą ir atsakingą vartojimą kalbėjo ir daugiau
nei 8000 tonų atliekų per
metus surenkančios įmonės „VSA Vilnius“ vadovė Jurgita Petrauskienė bei pristatė siūlymus
miesto reprezentatyvumui gerinti – estetišką
miesto įvaizdį kuriančius
atliekų konteinerius.
Prienų r. savivaldybės
meras A. Vaicekauskas su

vo panelinėje diskusijoje apie tai, kaip į Kauno
regioną pritraukti tvarias
investicijas. Meras pristatė Prienų r. savivaldybėje
planuojamą elektros ūkio
modernizavimą ir pertvarką, įrengtas patogias
ir modernias atliekų aikšteles ir kalbėjo apie žaliosios ekonomikos skatinimą.

Pokyčių lyderiai
logistikoje
Darnaus verslo pavyzdžiais Lietuva gali pasigirti transporto sektoriuje
– Kauno krašte įsikūrusi
įmonė „Elinta“ vysto ir
gamina variklius, galios
valdymo ir akumuliatorių
sistemas. Įmonės atstovas
Laurynas Jokužis pristatė
vieną iš įmonės projektų
- hibridinę komercinės
paskirties transporto priemonę. Šie automobiliai
žaliosiose miestų zonose
iki 50 km važiuoja naudodami tik elektros energiją.
Tuo tarpu standartinis dyzelinis variklis dirbdamas
kartu su elektriniu varikliu mažina kuro sąnaudas iki 70% ir neriboja
nuvažiuojamo atstumo.
Transporto priemonėse
yra integruota sistema,
kuri leidžia nustatyti bet
kurią geografinę zoną,
kurioje transporto priemonė naudoja tik elektrinį režimą.
„Matydami pasaulines
tendencijas – sparčiai augančius logistikos srautus,
blogėjančius oro kokybės
rodiklius ir eismo įvykių

TREČIADIENIS

+14
+25
KLAIPĖDA

VILNIUS

teigiama linkme. Tokie
+14 +24
+13 +25
pavyzdžiai kaip „Elinta“,
rodo, kad sprendimai vi- BIRŽELIO KETVIRTADIENIS
sai po nosimi, tik ar visi
apie juos žinome? Geroji praktika turi būti viešinama kuo plačiau, o gaKLAIPĖDA
VILNIUS
liausiai, ir patys pokyčių
+16 +26
+17 +27
lyderiai turi būti įvertinti,
todėl Žaliosios politikos
BIRŽELIO P E N K T A D I E N I S
institutas su partneriais
Švedijoje, Vokietijoje bei
Lenkijoje inicijavo tarptautinius Mažiau taršios
logistikos apdovanojiKLAIPĖDA
VILNIUS
+15 +27
+14 +24
mus. Pelnyti apdovanojimą gali ne tik transporto
priemonių gamintojai ar BIRŽELIO Š E Š T A D I E N I S
logistikos įmonės, bet ir
darnius sprendimus miesto logistikoje propaguojančios savivaldybės ar
KLAIPĖDA
VILNIUS
nevyriausybinės organi+14 +19
+12 +18
zacijos“ – konferencijoje
pasakojo Žaliosios politiLIEPOS S E K M A D I E N I S
kos instituto vadovė Ieva
Budraitė.
Renginį moderavęs Remigijus Lapinskas priminė, kad verslo idėjos
KLAIPĖDA
VILNIUS
+12 +16
+10 +20
ir noro saugoti aplinką
nepakanka, reikalingi ir
PIRMADIENIS
finansiniai ištekliai, toLIEPOS
dėl konferencijos metu
Aplinkos projektų valdymo agentūros projekto
„LIFE gebėjimų stipriniKLAIPĖDA
VILNIUS
mas Lietuvoje“ atstovė
+10 +21
+9 +20
Kristina Cijūnėlienė pristatė „LIFE“ programos
ANTRADIENIS
LIEPOS
suteikiamas galimybes
žiedinės ekonomikos idėjoms finansuoti.
Ši konferencija jau trečiasis ciklo „Žalioji straKLAIPĖDA
VILNIUS
tegija verslui” renginys.
+10 +23
+9 +23
Konferencijos jau surengtos Tauragės bei Panevė- VANDENS TEMPERATŪRA
žio apskrityse. 
+21 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
+20 KAUNO MARIOS
+17 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+18 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)
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+16
+28
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+16
+28

30

+14
+20

1

+12
+18

2

+10
+21

3

+12
+17

SAULĖS AKTYVUMAS

8

G1
S0
R1

Numatomos mažos
geomagnetinės audros.

108
155

Saulės audrų
nenumatoma.

266
654

Mažų radiometrinių (radio
trukdžių) audrų tikimybė.

2380

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

PROGNOZĖ: 90 000 000 Eur

Sudoku

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

(šio numerio atsakymai)

Birželio 27 d.
TREČIADIENIS
Tarptautinė žvejų diena
Lietuvos šaulių sąjungos įkūrimo diena
Saulė teka 04:43
leidžiasi 22:00
Dienos ilgumas 17.17
Priešpilnis (13 mėnulio diena)
Ema, Kirilas, Vladislovas, Gediminas, Norgailė, Vladas
Tinkamas laikas sėti:
laiškinius svogūnus, krapus,
garstyčias, pankolius, kalendras, bazilikus, rozmarinus,
mairūnus.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti ir šaldyti vaisius.

GAMA RADIACINIS FONAS

41
41

KAUNE
nSv/val.

ALYTUJE
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE
14000 nSv/val.
ČERNOBYLIO AE
5570 nSv/val.

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

