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Žvejo šventė Išlauže
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Labirintai.
Grįžome į šaltąjį
karą, kuriame
užsibūsime ilgai.
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Liepos 5 d. vykusio
neeilinio Prienų rajono

Paulius
Černevičius
tarptautinėje
irklavimo
regatoje iškovojo
3-ią vietą
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Lietuviai
nekreipia
dėmesio į tai, ką
geria SKAITYKITE 11 p.
REKLAMA

savivaldybės tarybos
posėdžio darbotvarkėje
buvo tik du klausimai.
Prieš jų svarstymą Tarybos
nariai dar turėjo nuspręsti
Prienų krepšinio klubo,
kuris kitą sezoną turėtų

vadintis Prienų „Prienai“,
likimą.

Klubas šiame sezone, nors
ir išgarsino Prienų bei Lietuvos vardą pasaulyje, LKL
čempionate liko paskutinis.
NUKelta Į 2 p. 

Prieš trejus metus atgimusi
Žvejo šventė Išlauže
vėl tradiciškai sukvietė
seniūnijos gyventojus
ir svečius pabūti kartu,
įkvėpti svaiginančio
vasaros kvapo, apsikabinti
ir padėkoti vieni kitiems
už bendrystę, pasiklausyti
dainų, pasilinksminti.

Šventėje ką veikti rado bei
puikiai praleido laiką ir garbūs senoliai, ir šeimos su vai-

kais, ir visi šventės dalyviai, o
svarbiausia – linksmu buvimu
ir džiugia nuotaika buvo pagerbti žvejai bei jų šeimos. Ir
žinoma, visi turėjo galimybę
įsitikinti, kad Išlauže verdama
pati gardžiausia ir kvapniausia
žuvienė – ja vaišino AB „Išlaužo žuvis“ virėjai.
Išlaužo seniūnijos seniūnas
Tomas Skrupskas, pasveikinęs susirinkusiuosius į šventę
ir palinkėjęs linksmai praleisti
vakarą, džiaugėsi, kad Išlaužas nuo seno garsėja žvejybos
tradicijomis, o žvejai Išlaužo
NUKelta Į 7 p. 

Lietuvos keliams ir gatvėms
paskirstyta 18,8 mln. eurų
rezervinių lėšų. Nuskils
Birštonui ir Skriaudžiams.

Didžiausias Kauno Marvelės prieplaukoje
iškeltas laivas plukdys Prienų bei
Birštono gyventojus ir svečius
Mantvydas

PREKEVIČIUS
Tik prasidėjus vasarai
Kauno bei Prienų

gyventojus, taip pat
keliaujančius šiuos du
miestus jungiančiu keliu
vairuotojus, nustebino
tikrai nekasdienis
pakeleivis – keliu
„plaukiantis“ įspūdingo

dydžio laivas. Tiems, kas
dar prisimena pasakas,
vaizdas priminė pasaką
apie aukso laivą, kuris
galėjo „eiti“ ir žeme, ir
vandeniu...

NUKelta Į 4 p. 

LR Vyriausybė,
atsižvelgdama į
Susisiekimo ministerijos
ir šalies savivaldybių
siūlymus, paskirstė
rezervines Kelių priežiūros
ir plėtros programos
finansavimo lėšas – 18,8
mln. eurų.

Šios lėšos bus panaudotos
valstybinės reikšmės ir vietiniams keliams bei gatvėms
rekonstruoti, taip pat darbų
kokybės kontroliniams patikrinimams atlikti. Didžiausia
dalis lėšų teks savivaldybių
infrastruktūros projektams.

„Iš rezervo keliams skiriamų lėšų naudą šiemet žmonės
labiausiai pajus savo artimoje
gyvenamoje aplinkoje, nes savivaldybių numatytiems vietinių kelių ir gatvių gerinimo
projektams teks net 65 proc.
rezervinių lėšų – 12,2 mln.
eurų. Tai 5 mln. eurų daugiau
nei praėjusiais metais“, – sakė susisiekimo ministras Rokas Masiulis.
Pasak susisiekimo ministro, kitąmet rezervo skirstymo
tvarka bus kiek koreguojama,
daugiau dėmesio skiriant stiNUKelta Į 7 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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Tatrų kalnuose keturis lietuvius užklupo audra



Tatrų kalnuose Lenkijoje keturi lietuviai, kurie kopė nepaisydami perspėjimų apie besiartinančią
audrą, buvo užklupti stichijos, viena moteris atsidūrė ligoninėje. 52-ejų moteris patyrė sunkių
sužalojimų. Kiti trys keliautojai, tarp kurių – ir vienuolikmetis berniukas, susižeidė nesmarkiai.

REDAKTORIAUS SAVAITĖ
Mantvydas

PREKEVIČIUS
tai ir atsirita vasaros viliokės vidurys. Rodos,
tik ką iš žemės dygo žali daigeliai, o jau greitai javų laukuose plauks lengvą duoną
dovanojantys kombainai.
Iš tikrųjų, galime sakyti,
kad duoną dabar gauname
lengviau nei tada, kai mūsų
protėviai iš sėtuvių rankomis
žerdavo grūdus į ką tik arkliuku suartą žemę, lygiai taip pat
rankomis ir pjaudavo užaugusius javus. O kiek daug žmonių reikėjo jau subrendusiems
grūdams surinkti!
Dabar paprasčiau. Traktoriukas tik pirmyn atgal suūžia ir, žiūrėk, visas darbas padarytas!
Užuot daug dirbę, galime iš
karto mėgautis duonele... Tikrai taip. Kam dirbti, jei duonos ir taip yra? Kam varginti
rankas ir galvą, jeigu yra kas
viską padaro už mus?
Taip ir tobulėjame... Žinodami, ne kaip sukurti, o kaip
gauti. Nebežinome tikros duonos skonio... Tikra duona – tai
ne tik miltai, raugas ir ilga ližė,
tai ir prakaitas, nerimas ir viltis. Viltis pagaliau paragauti to,
dėl ko vargome beveik visus
metus. Juk grūdus reikėdavo
ir per žiemą išsaugot. Na, kad
pelės ar tamsoje krebždantis
kaimynas nesugraužtų.
Dabar retai ką mokame daryti. Už mus tai padaro mašina
arba kaimynas.
Ar suskaičiuotume dabar,
kiek pašinų iš rankų esam
traukę? Kaip keikdavomės jų
į rankas įsidūrę, kol vos vieną lentą baigdavom pjauti,
obliuoti, šveisti! Ir kaip paskui
džiaugdavomės net ir apykreivėmis grindimis!
Laikai pasikeitė. Kam reikėdavo įdėti daug jėgų, dabar
nereikia net rankos pakrutinti.
Ir šokdavom, ir dainuodavom,
ir piešdavom, o dabar nieko
nereikia – galima vienu piršto
spustelėjimu televizorių įjungti ir viską su kaupu gauti. Gaila, kad dar nuo maisto vaizdo
nepasisotinam....
Tik vis dažniau kažkokios

Š

kvailos mintys į galvą lenda...
apie nenumaldomą vienatvę.
Apie nenumaldomą gyvenimo
tuštybę. Ir apie keistą gyvenimišką suirutę, kurioje, rodos,
tiek daug darbų, tačiau per dieną taip nieko ir nepadarom...

Iš tikrųjų, su žiniomis,
kurias dabar galime
gauti, pasaulis juda
labai greitai. Labai
greitai reaguojame į
įvairius įvykius, juos
aptariame, priimame
sprendimus ir...
pamirštame, kad
gyvenimas per trumpas,
jog visą jį praleistume
vien mąstydami, kaip
gyventi.
Sužinojome, kad brangs cukrus? Lėkte lekiam į parduotuvę prisipirkti cukraus, kad tik
jo turėtume pilnas spinteles.
Sužinojome, kad atvažiuos
svečių – lekiam pripirkti vaišių, kad tik jie, „nabagai“, turėtų ką valgyti. Ir suprantama,
paskui viską susenusį išmetame. Ir visai nepagalvojame,
kad tas lėkimas cukraus ar
maisto atima iš mūsų laiką ir
jėgas. „Akcija“ nėra gyvenimo būtinybė. Gyvename vieną kartą ne tam, kad skubėtume pasinaudoti akcijomis, o
tam, kad galėtume pasidžiaugti pasauliu, kuriame esame.
Kad galėtume jį pamatyti, pajausti ir sukurti gyvenimą. Ne
pasiskolinti iš televizoriaus
ekrano, bet sukurti!

Ar tikrai valgome
cukrų kibirais, kad
turėtume savo
gyvenimo laiką eikvoti
žygiui į parduotuvę?
Ar tikrai svečiai būna
tokie besočiai ir
nelaimingi, jeigu ant
stalo neranda įdarytos
vištos, lydekos, silkės
ir dar kvaitulį galvoje
keliančių gėrimų? Ar
tikrai svečiai pas mus
atvažiuoja pavalgyti, o
ne pabendrauti?

Kodėl nematome gamtos,
namų, vaikų, svečių? Gal todėl, kad nuolat lekiame ten,
kur viskas svetima? Svetima
ne tik vieta, bet ir mums diktuojamas gyvenimas. Kodėl
negalime patys kurti, užuot
viską tik pasiėmę? Ar mokame kalbėti dėl to, kad patys
kalbame, ar dėl to, kad radijo
klausome? Kodėl, net nebandydami patys kažką padaryti,
pykstame ant kitų, kad jie blogai padarė?

Lietuvos, Latvijos ir Estijos kultūros ministrai sekmadienį Rygoje pasirašė susitarimą dėl Baltijos
valstybių kultūros fondo steigimo. Fondas finansuos Lietuvos, Estijos ir Latvijos kultūrinio
bendradarbiavimo programas bei organizuojamus bendrus tarptautinius kultūrinius renginius,
pranešė Kultūros ministerija. Numatoma, kad kiekviena šalis kasmet fondui skirs po 100 tūkst. eurų.

Prienų krepšininkams pažadėta
savivaldybės parama
ATKelta IŠ 1 p.
Ar Prienų krepšininkai liks
aukščiausioje krepšinio lygoje, spręs LKL valdyba. Iki
valdybos posėdžio klubas turi pristatyti garantinį raštą, kad
savivaldybė krepšinio klubui,
jei jis 2018–2019 m. sezone
liks LKL lygoje, įsipareigoja

skirti daugiau nei pusę biudžeto – 250 tūkst. eurų.
Po ilgų diskusijų sutarta,
kad Prienai turi turėti krepšinio klubą ir tęsti tradicijas, o
meras įpareigotas pasirašyti
garantinį raštą.
„Ačiū už pasitikėjimą“, –
Tarybos nariams dėkojo ko-

Neskanus maistas? O
gal pats pasigamintum
skaniau? Kažkas
negražiai šoka? Kas
trukdo tau išmokt
geriau šokti? Negraži
daina? O ką veiki
laisvalaikiu, gal galėtum
pats gražesnę sukurti?
Gaudami ir imdami gyvename svetimą gyvenimą. Tą
gyvenime, kuriame nėra nieko mūsų. Jeigu visi skuba tik į
vieną parduotuvę, ar tikrai esame įsitikinę, kad ta parduotuvė
skirta būtent ir mums?

mandos vyriausiasis treneris
Virginijus Šeškus, tikėdamasis ir palankaus LKL valdybos
sprendimo.
14 Tarybos narių pritarė,
vienas susilaikė, kad Prienų
rajono savivaldybės administracija pasirašytų rangos sutartis su VĮ „Kelių priežiūra“ dėl
Prienų ir Balbieriškio seniūnijų vietinės reikšmės kelių
ir gatvių priežiūros darbų ir
sniego valymo paslaugų. Tarybos pritarimo prireikė, nes
priimta sutarčių suma viršija
175000 Eur (Prienų seniūnijos
– 321323,32 Eur, Balbieriškio
seniūnijos – 175902,66 Eur).
Balsų dauguma priimtas ir
sprendimas nuo liepos 10 d.
atleisti UAB „Kautra“ nuo
nekilnojamojo turto nuomos
mokesčio, kol vyks Prienų autobusų stoties rekonstrukcija.

Esame visi unikalūs ir tik
patys gyvendami savo
gyvenimą galime išlikti
savimi. Ne tik išlikti,
bet ir tapti tais, kurie ne
tik ima, bet ir duoda.
Iš kurių net norėtų visi
imti. Ir tai yra paprasta,
nes tai yra gyvenimas,
kuriame reikia dalintis.
Dalindamiesi, o ne
imdami galime atrasti
laiko ir sau, ir kitiems.
Žmonių bendravimas
yra skirtas ne tik
skrandžiui, bet ir sielai
pasotinti.
Kam gi žiūrėti į šokančius,
jei gali ir pats šokti? Kam gi
klausytis dainuojančių, jeigu
gali pats dainuoti? Kam gi
pirkti maistą, jeigu gali jį pats
užsiauginti ir pasigaminti? Nėra prasmės? O kokią prasmę
turi medis? Išdygdamas, augdamas, vešėdamas, subrandindamas sėklas ir nudžiūdamas?
Tą pačią kaip ir mes – klestėti
iki pat paskutinės akimirkos.
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Per traukinio avariją Turkijoje žuvo mažiausiai 10 žmonių
Dėl traukinio avarijos sekmadienį Turkijoje žuvo mažiausiai 10 žmonių, o dar per 70 žmonių buvo
sužaloti, pranešė Turkijos naujienų agentūra „Anadolu“, remdamasi Sveikatos apsaugos ministerija.
Pranešama, jog dalis iš Kapikulės į Stambulą vykusio keleivinio traukinio vagonų Tekirdago
provincijoje atsijungė nuo sąstato, nuvažiavo nuo geležinkelio ir apvirto.



Japonijoje liūčių aukų skaičius viršijo 80 žmonių
Per tris dienas Japonijos pietinėje dalyje nesiliaujančios rekordinės liūtys, sukėlusios potvynius ir
purvo nuošliaužas, iki sekmadienio vakaro nusinešė 81 žmogaus gyvybę, o mažiausiai 58 žmonės
vis dar laikomi dingusiais be žinios. Didžiausias stichijos aukų skaičius užfiksuotas Hirošimos
prefektūroje - 37, 21 žmogus žuvo Ehime prefektūroje.

Svarbesni birželio mėn. darbai Prienų r.
Ilgai lauktas Stadiono mikrorajono viešųjų
Žmuidai, humanitari- požeminiai ir antžeminiai konsavivaldybėje genijui
nių mokslų daktarui, Lietuvių teineriai rūšiuojamoms atlie- erdvių sutvarkymo projektas prasidėjo
Birželio 5 ir 8 d. Prienų rajone organizuotos projekto
„Lyderių laikas 3“ stažuotės.
Stažuočių dalyviai iš Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Varėnos rajonų sėmėsi patirties iš Švietimo skyriaus, Prienų švietimo
pagalbos tarnybos, „Ąžuolo“ progimnazijos, Išlaužo ir
Skriaudžių pagrindinių mokyklų, Veiverių Tomo Žilinsko
gimnazijos.
Birželio 8 d. pradėti autobusų stoties rekonstrukcijos darbai (rangovas UAB „Stafas“).
Darbus planuojama baigti iki
šių metų pabaigos.
Birželio 4–11 d. Prienuose veikė Jaunimo meninių ir
profesinių įgūdžių tobulinimo stovykla. Prienų rajone
buvo atnaujinti, konservuoti
5 mediniai kūriniai ir sukurti
7 nauji smulkiosios medinės
architektūros objektai viešosioms erdvėms.
Birželio 5–7 d. Veiverių Antano Kučingio meno mokykla organizavo III tarptautinį
jaunųjų pianistų ir ansamblių
konkursą „Musica pianoforte 2018“, kurio pagrindinis
rėmėjas – Prienų rajono savivaldybė. Konkurse dalyvavo daugiau kaip du su puse
šimto jaunųjų atlikėjų (iki 16
metų) iš Lietuvos, Lenkijos,
Latvijos, Estijos, Baltarusijos,
Rusijos.
Birželio mėn. pradėti Vėžionių k. vandentiekio projektavimo darbai, įvykdytos
pirkimo procedūros dėl Balbieriškio mstl. Partizanų g.
asfalto dangos paprastojo remonto darbų.
Birželio 7 d. Švietimo skyrius ir Švietimo pagalbos tarnyba organizavo dalykinių
olimpiadų ir konkursų nugalėtojų pagerbimo šventę „Pasidžiaukime kartu“, kurioje dalyvavo daugiau kaip 70 Prienų
rajono mokinių.
Birželio 8 d. Vinco Mykolaičio-Putino gimtojoje sodyboje-muziejuje (Pilotiškių
k. Naujosios Ūtos sen.) vyko
125-ųjų V. Mykolaičio-Putino
gimimo metinių minėjimas ir
V. Mykolaičio-Putino literatūros premijos įteikimo šventė.
1700 Eur premija įteikta EuREKLAMA

literatūros ir tautosakos instituto mokslo darbuotojui.
Birželio 8–10 d. Prienuose
vyko 44-asis Lietuvos stalo
teniso veteranų čempionatas,
kuriame įvairiose amžiaus grupėse dalyvavo apie 300 dalyvių iš visos Lietuvos.
Birželio 11 d. šalia Prienų
sporto arenos prasidėjo baseino statybos darbai. Rangovas
UAB „Rūdupis“ šiais metais
darbų atliks už 600 000 Eur.
Bendra objekto vertė 4 149
637,62 Eur, darbus planuojama baigti per 3 metus.
Birželio 14 d. rajone vyko
Gedulo ir vilties dienai skirti
renginiai.
Birželio mėn. įvykdytos pirkimo procedūros dėl seniūnijų
vietinės reikšmės kelių priežiūros darbų ir sniego valymo
paslaugų.
Birželio 17 d. Prienuose
pirmą kartą vyko „Stiklita“
Lietuvos paplūdimio futbolo čempionato pirmasis turas.
Čempionate dalyvavo 8 komandos, tarp kurių ir Prienų
KKSC komanda.
Birželio mėn. pasirašyta biotualetų nuomos sutartis su
UAB „Toirenta“, pagal kurią
22 biotualetai pastatyti įvairiose rajono vietose.
Birželio 19 d. Raudondvaryje vyko konferencija „Žalioji strategija verslui: planas
Kauno regionui“, kurios metu
meras A. Vaicekauskas dalyvavo panelinėje diskusijoje
apie tai, kaip į Kauno regioną
pritraukti tvarias investicijas,
pristatė Prienų r. savivaldybėje
planuojamą elektros ūkio pertvarką, modernių atliekų aikštelių įrengimą ir kt.
Birželio mėn. Veiverių kultūros ir laisvalaikio centras
pasirašė projekto „Veiverių
kultūros ir laisvalaikio centro
Skriaudžiuose kapitalinis remontas“ finansavimo pagal
Lietuvos kaimo plėtros 2007–
2013 metų programos priemonę „Kaimo atnaujinimas ir
plėtra“ sutartį su NMA.
Birželio mėn. Prienuose pradėtos įrengti naujos konteinerinės atliekų surinkimo aikštelės, kuriose bus sumontuoti
šiuolaikiški požeminiai, pusiau

koms surinkti. Jie pakeis jau
daugelį metų naudojamus, nusidėvėjusius plastikinius konteinerius.
Birželio 21 d. Švietimo skyrius organizavo išvažiuojamąjį
mokyklų direktorių ir jų pavaduotojų ugdymui pasitarimą
„Mokyklos tinklaveikos galimybės“ Jurbarko r. Smalininkuose.
Birželio mėn. įvykdytas
projekto „Jiezno miesto viešųjų erdvių sutvarkymas“ projektavimo paslaugų pirkimo
konkursas.
Birželio mėn. pasirašyta statybos rangos sutartis dėl buvusios „Nemuno“ pradinės mokyklos renovavimo.
Birželio mėn. vyko Ašmintos, Šilavoto seniūnijų vasaros
šventės.
Birželio mėn. prasidėjo Prienų m. Stadiono mikrorajono
viešųjų erdvių sutvarkymo
darbai. Didžioji dalis darbų bus
atlikti šiais metais, visą objektą
planuojama užbaigti iki 2019
metų pabaigos. Darbų rangovas – UAB „Rūdupis“, objekto
vertė – 2,1 mln. Eur.
Birželio 27 d. vyko Savivaldybės vadovų, Savivaldybės įvaizdžio grupės, Prienų
krašto muziejaus, Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios
bibliotekos, picerijos „Tango
Pizza“ atstovų susitikimas, kurio metu buvo pristatytos picerijos fasado papuošimo idėjos
ir aptarti dailininkų ir savininkų atrinkti keturi eskizai.
Birželio 28 d. vyko Prienų
r. savivaldybės tarybos posėdis, kurio metu rajono švietimo įstaigose įsteigta 15 naujų
etatų, reikalingų veiklai naujai atidaromose ikimokyklinio
ir priešmokyklinio ugdymo
grupėse organizuoti, pagalbai
mokiniams teikti, svarstyti kiti
klausimai.
Prienų r. savivaldybės meras
Alvydas Vaicekauskas gyventojus priima antradieniais 9–12
val. ir 17–18 val. Prienų r. savivaldybės mero pavaduotojas
Algis Marcinkevičius gyventojus priima trečiadieniais 9–12
val. ir 17–18 val. Išankstinė registracija telefonu 61 102.
SAVIVALDYBĖS inf. 

Praėjusią savaitę prasidėjo
Prienų m. Stadiono
mikrorajono viešųjų
erdvių sutvarkymo darbai.
Didžioji dalis darbų bus
atlikti šiais metais, visą
objektą planuojama
užbaigti iki 2019 metų

pabaigos. Darbų rangovas
– UAB „Rūdupis“, objekto
vertė – 2,1 mln. Eur.

Darbų metu bus uždaryta
Lukšos g. atkarpa nuo Statybininkų g. iki Vytenio g. 8 namo,
ja automobilių eismas bus nutrauktas. Įgyvendinus pirmąjį

projekto etapą, vietoje važiuojamosios gatvės bus įrengti
pėsčiųjų ir dviračių takai, taip
pat krepšinio, tinklinio ir lauko teniso aikštelės, paplūdimys, visuomenės poreikiams
pritaikyta erdvė prie tvenkinio. SAVIVALDYBĖS inf. 

Poetas ir akademikas. „Lietuvos kultūros
gyvenime tai unikali dermė. Dosni ir
darbą „Ažuolas“ tauto- venimui...
maitinanti“ mąjį
Prienų Justino Marcinkevidailininkė buvo įteikusi į ranLiepos 3 d. Prienų Justino
Marcinkevičiaus viešoji
biblioteka sulaukė
netikėtos dovanos –
lietuvių kalbos mokytoja
Ona Bleizgienė-Alesiūtė
bibliotekai padovanojo
Veičiūnuose (Druskininkų
sav.) gyvenančios
tautodailininkės Monikos
Lukaševičienės bareljefinį
medžio drožybos kūrinį
„Angelo giesmė“,
kuriame įrašyta: „Poetui
ir akademikui Justinui
Marcinkevičiui. Lietuvos
kultūros gyvenime tai
unikali dermė. Dosni ir
maitinanti. 1930–2011“.

Tai jau antrasis šios menininkės poetui Justinui Marcinkevičiui skirtas drožinys. Pir-

kas pačiam poetui, o „Angelo
giesmė“, menininkės sukurta
2016 m., atmintį apie poetą
saugos poeto Memorialiniame kambaryje Prienų Justino
Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje.
Mokytoja Bleizgienė-Alesiūtė pasakojo, kad poetą
Justiną Marcinkevičių pirmą
kartą pamatė Prienuose, apie
1971 m., kai, atvykusi į Prienuose vykusį lietuvių kalbos
mokytojų metodinį pasitarimą, nuėjo į poezijos vakarą,
kuriame savo eilėraščius apie
tėviškę, gimtinę, namus skaitė Justinas Marcinkevičius.
Mokytojos pasakojimu, eilės
sugraudino ne vieną, o ji poeto kūrybą pamilo visam gy-

čiaus viešoji biblioteka nuoširdžiai dėkoja tautodailininkei Monikai Lukaševičienei
už poeto ir akademiko Justino Marcinkevičiaus atminimą
įprasminantį meno kūrinį, o
ištikimai poeto kūrybos gerbėjai ir atminties puoselėtojai lietuvių kalbos mokytojai
Onai Bleizgienei-Alesiūtei
– už rūpestį, kad tautodailininkės kūrinys patektų į poeto Memorialinį kambarį ir
kiekvienam čia pabuvojusiam
primintų: Justinas Marcinkevičius buvo poetas ir akademikas – „Lietuvos kultūros
gyvenime tai unikali dermė.
Dosni ir maitinanti“.
Prienų Justino
Marcinkevičiaus viešosios
bibliotekos inf. 
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Vilniuje planuojama pastatyti du socialinius daugiabučius
Vilniaus miesto savivaldybė per kelerius metus planuoja pastatyti du socialinius daugiabučius, juose
iš viso bus apie 150 butų. Dviejuose daugiabučiuose Naujojoje Vilniuje, Meškonių gatvėje, apie 30
būstų būtų dviejų kambarių, dar apie 30 - neįgaliesiems pritaikyti dviejų ir vieno kambario butai.

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

2018-06-24 20.44 val. gautas pranešimas, kad Stakliškių sen., Intuponių
k., Karjero g. dega namas. Degė
vieno aukšto ūkinis pastatas (10x6
m dydžio, rąstinis, šlaitiniu stogu,
dengtu šiferiu). Nudegė stogas,
apdegė rąstiniai sienojai.
2018-06-24 apie 3.40 val. Prienų r.,
Balbieriškio sen., Kunigiškių k., Kunigiškių g., neblaivus (1,80 prom. alkoholio) ir neturėdamas teisės vairuoti
transporto priemonę vyras (gim.
1995 m.) vairavo įmonei priklausantį
automobilį „Audi A4“, nepasirinko
saugaus važiavimo greičio, nesuvaldė automobilio, nuvažiavo nuo
kelio ir atsitrenkė į sodybos tvorą.
Eismo įvykio metu buvo apgadintas
automobilis bei namo tvora ir pats
namas. Įtariamasis sulaikytas ir
uždarytas į areštinę.
2018-06-25 apie 01.40 val. gautas
pranešimas, kad Šilavoto sen.,
Skrynupio k., Meškinės g. dega automobilis. Degė automobilis „Škoda
Fabia“ (2007 m.), priklausantis UAB
„Saugi kelionė“. Išdegė variklio
skyrius, apdegė dešinės pusės
priekinis ratas.
2018-06-25 Alytaus apskr. VPK
Prienų r. PK kreipėsi įmonės darbų
vykdytojas (gim. 1985 m.), kad
Prienuose, J. Basanavičiaus g. esančio daugiabučio namo teritorijoje
pavogtos statybinės medžiagos.
Nuostolis – 613 eurų.
2018-06-27 apie 12.06 val. pranešta,
kad Veiverių sen., Skriaudžių k., kelyje Marijampolė–Kaunas dega žolė,
tačiau važiuojant atkarpa iki Veiverių
mstl. degančios žolės nepastebėta.
2018-06-29, apie 11.35 val., Prienų r.
sav. G. M. (gim. 1971 m., gyv. Prienų
r. sav.) vairavo automobilį būdamas
neblaivus (nustatytas 3,29 prom.
girtumas). Vadovaujantis LR BPK
140 str., G. M.sulaikytas ir uždarytas
į Alytaus AVPK areštinę.
2018-06-30, apie 13.10 val., Prienų
r. sav., Išlaužo sen., Išlaužo k., Žvejų
g., Alytaus apskr. VPK Prienų r. PK
pareigūnai sustabdė automobilį
„Audi A4“, kurį vairavo apsvaigęs
nuo alkoholio (nustatytas 1,77 prom.
girtumas) R. A. (gim.1984 m. , gyv.
Prienų r. sav.). Vadovaujantis LR BPK
140 str., R. A. sulaikytas 48 val.
2018-06-30, apie 5.15 val., Prienų r.
REKLAMA

sav., gyvenamajame name, kuris
priklauso G. M., konflikto metu I. Ž.
(gim. 1978 m., deklaruota gyvenamoji vieta – Elektrėnų sav.) sudavė
daugybę smūgių savo seseriai I. R.
(gim. 1972 m., gyv. Elektrėnuose).
I. Ž. po įvykio pasišalino, nesulaikyta.
2018-06-30, apie 2.10 val., Prienų
r. sav., R. N. (gim. 1968 m., gyv.
Kaune) vairavo automobilį būdamas
neblaivus (nustatytas 1,85 prom.
girtumas). Vadovaujantis LR BPK
140 str., R. N. sulaikytas ir uždarytas
į Alytaus AVPK areštinę.
2018-06-30 apie 01:04 val. gautas
GMP pranešimas, kad Jiezno sen.,
Jiezne reikalinga pagalba išnešti
ligonį. Ligonis išneštas iš namo ir
įkeltas į GMP automobilį.
2018-07-01 apie 17 val. Prienų r.,
Veiverių sen., Kampinių k., neblaivus (1,80 prom.) vyras (gim. 1985
m.) smurtavo prieš sugyventinę
(gim. 1988 m.). Įtariamasis iš namų
pasišalino.
2018-07-02 gautas moters (gim.
1984 m.) pareiškimas, kad apie 21.40
val. Prienuose, J. Basanavičiaus g.,
jos nepilnametį sūnų (gim. 2003
m.) sumušė nepažįstamas vaikinas,
po suduotų smūgio suskilo kišenėje
buvusio mobiliojo ryšio telefono
„Huawei Honor 7“ ekranas. Dėl
sužalojimų paauglys pristatytas į
Prienų ligoninę, po apžiūros išleistas
į namus.
2018-07-03 apie 23.50 val. Prienų r.,
Veiverių sen., Kampinių k., išgertuvių metu, neblaivi (2,68 prom.) moteris (gim. 1988 m.) smurtavo prieš
neblaivų (2,21 prom.) sugyventinį
(gim. 1985 m.). Įtariamoji sulaikyta
ir uždaryta į areštinę.
2018-07-03 apie 10.23 val. moteris
pranešė, kad Stakliškių sen., Stakliškių k. Kalno g. mama guli ant grindų,
negali atidaryti durų. Parankinėmis
priemonėmis atidarytas langas,
įleista giminaitė ir medikai, padėta
medikams įkelti A. Š. (gim. 1931 m.)
į GMP automobilį.
2018-07-04 apie 10.57 val. gautas
moters pranešimas, kad Birštone,
Birštono g., prie lango guli jos 90
metų tėvas, ar sąmoningas – neaišku. Durys užrakintos, negalima
patekti į vidų. Duris atidarė policijos
pareigūnai. Rastas už lovos užkritęs
J. Š. (gim. 1928 m.) įkeltas į lovą.
2018-07-04 Prienų r., Balbieriškio
sen., Kunigiškių k., vyras (gim. 1954
m.) grasino padegti motinos (gim.
1929 m.) namą. Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
2018-07-05 apie 17.40 val. A. D.
(gim., 1968 m., gyv. Kaune), atvykęs
į ganyklą Prienų r. sav., pastebėjo,
kad pavogta mašininis akumuliatorius, piemuo su balta dėže ir
septynios girdymo talpos. Padaryta
320 eurų turtinė žala.



„Danske Bank“ pinigų plovimo skandalas įgauna pagreitį
Spėjama, kad per „Danske Bank“ Estijos filialą galimai buvo išplauta net 8,3 mlrd. JAV dolerių. 20-ies
„Danske Bank“ įmonių klienčių banko išrašai yra susiję su sukčiavimo byla, kurią prieš dešimtmetį
atskleidė rusų teisininkas Sergejus Magnickis. Šis išsiaiškino, kad kai kurie aukšti Rusijos valdininkai
su mokesčių tarnybos pagalba dalyvavo grobstymo schemose.

Didžiausias Kauno Marvelės prieplaukoje iškeltas laivas
plukdys Prienų bei Birštono gyventojus ir svečius
ATKelta IŠ 1 p.
Prienų krašto verslininkui Deivydui kilusi iš pirmo
žvilgsnio sunkiai suvokiama
ir sunkiai įvertinama idėja vis
tik tapo realybe. Keleto metų
idėjos vystymas bei šios kvapą gniaužiančios kelionės organizavimas pareikalavo labai daug žmogiškųjų išteklių,
planavimo bei vertinimo.
Idėja plukdyti poilsiautojus,
iškylautojus ar šiaip norinčius
paplaukioti laivu Birštono ir
Prienų krašto gyventojus bei
svečius tapo pakankamai reali verslininkui įsigijus 50
vietų laivą. Tiesa, sunkiausia dalis dar laukė priešakyje – pats laivas dar praėjusią
vasarą plaukiojo Rusnėje.
Taigi, šio laivo laukė kelionė
prieš srovę, aukštyn Nemuno
upe iki pat Birštone esančios
prieplaukos. Rodos, užduotis
gana paprasta ir linksma – tik
įveikti upės tėkmę.
Dviem 110 kW bei vienu
147 kW varikliais „ginkluoto“, galinčio plaukioti net jūroje, „monstro“ tokia kelionė
net nebūtų apsunkinusi jei ne
„mažytė“, Kaune stovinti,
daugiau kaip 250 tūkst. kubinių metrų betono ir gelžbetonio siena – Kauno Algirdo
Brazausko hidroelektrinės
užtvanka...
Taip prasidėjo sunkiausias
30 tonų svorio, 18 metrų ilgio
bei 4,5 metrų pločio laivo pervežimo sausuoju keliu į aukštupį planavimo etapas.
Tam pasitarnavo dar visai
nesenai atverta nauja Marvelės krovininė prieplauka Kaune bei logistikos įmonė „Strėlė
Logistics“. Šios įmonės 200
tonų keliamosios galios turimi
kranai į prieplauką atplaukusį
laivą lėtai, bet nesunkiai iškėlė
iš vandens ir nuleido ant jam
paruoštos vilkiko priekabosplatformos.
Šiuos darbus stebėjo ir VĮ
Vidaus vandenų kelių direkcijos l. e. direktoriaus pareigas gamybos ir technikos reikalams Aurelijus Rimas bei
Uostų tarnybos vyriausiasis
specialistas Gintaras Motiejaitis. Pasak jų, šis laivas –

pirmasis tokio svorio laivas,
iškeltas Marvelės krovinių
prieplaukoje. Kaip sakė G.
Motiejaitis, naujos prieplaukos tvirtumas visiškai pasiteisino. Šis laisvas tapo savotišku
realiu krantinės išbandymu.
Taip pat VĮ Vidaus vandenų
kelių direkcijos atstovai džiau-

jamu aukštutiniu deniu) laivas be didelių sunkumų įveikė kelionę iki Prienų. Norint
pasiekti paskutinę stotelę – už
Birštono turistinės bazės esančią prieplauką, reikėjo „įveikti“ ir pačius Prienus.
Prienuose šiam laivui teko
kažkaip aplenkti ne tik me-

gėsi, jog Prienų krašto verslininkas ėmėsi tokios drąsios
iniciatyvos.
Suprantama, laivo iškėlimas tebuvo maža dalis vienai
dienai suplanuoto darbo. Palengva iš Marvelės į Prienus
pajudėjęs kortežas stebino
ir domino pravažiuojančius
pro šalį automobilius. Tiesa,
kelionė jau siauresne ir medžiais pakelėse apželdinta kelio atkarpa nuo Garliavos iki
Prienų pareikalavo didesnio
specialistų dėmesio. Tačiau
kelionei paruoštas (su pilnai
nuardytu ir dabar rekonstruo-

džius, bet ir gana žemai kabančias dar prieš kelis dešimtmečius išvedžiotas elektros
linijas. Dėl jų policijos lydimą
kortežą teko iš Pramonės gatvės nukreipti į Tyliąją gatvę.
Pasiekus numatytą krantinę, vėl iškeliamu ir į vandenį
nuleidžiamu laivu galėjo grožėtis ne tik kitame krante gyvenantys birštoniečiai, bet ir į
Birštono kurorto šventę atskubėję Birštono svečiai.
1987 m. Švedijos laivų statykloje gimęs ir ilgus metus
ten plaukiojęs daugiau nei 5
metrų aukščio ir 120 kubinių

metrų vandens talpos laivas
šiltuoju sezonu priims keleivius: 50 vietų laive dar šiemet
bus galima ne tik paplaukioti
Nemunu, bet ir švęsti įvairias
šventes.
Ir vėl gi – įspūdingo dydžio laivas neapsiribos vien
Birštono krantais. Deivydas
įsigijo šį laivą su viltimi, jog
vieną dieną jis atplauks ir į
Prienus. Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorius Egidijus Visockas
patvirtino, jog ši svajonė gali
ir išsipildyti.
Šiuo metu pro Prienus tekanti Nemuno vaga yra per
sekli didesniems laivams ir
ją reikėtų gilinti. Pasak E. Visocko, investiciniai projektai,
kurių pagalba būtų galima
atlikti šiuos nepigius darbus,
egzistuoja. Atsižvelgiant į tai,
jog Prienų rajono savivaldybė nuolat remia verslo iniciatyvas, tuo pačiu palaiko ir
šią idėją, gali būti, jog ateityje pavyks tokiam projektui
gauti lėšų ir šį atnaujintą jūrinį laivą išvysime Nemune
prie Prienų.
Tiesa, šis laivas vis dar neturi pavadinimo, todėl savininkas kviečia visus siūlyti
– tinkamiausio pavadinimo
autorius taps laivo krikštatėviu ir laimės nemokamą kelionę šiuo laivu! Pavadinimus
galima siūlyti ir dėl plaukiojimo pasidomėti laivo vadovės Lauros telefonu 8 640
55055.
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Beveik du trečdaliai verslininkų Latvijoje nepatenkinti verslo aplinka
Beveik du trečdaliai, arba 61 proc., verslo atstovų Latvijoje verslo aplinką šalyje vadina prasta,
parodė Turibos universiteto ir sociologinių tyrimų bendrovės SKDS atlikta apklausa. Beveik pusė
respondentų, arba 48 proc., pareiškė, kad verslo aplinka Latvijoje yra gana prasta, o daugiau kaip
dešimtadalis, arba 13 proc., pripažino, kad ji yra labai prasta.



Netoli Varšuvos oro uosto chemine medžiaga apsinuodijo 14 žmonių
Netoli Varšuvos tarptautinio Frederico Chopino (Frederiko Šopeno) oro uosto esančiame krovinių
terminale į aplinką pateko kažkokios cheminės medžiagos, kuria apsinuodijo 14 žmonių,
sekmadienį savo interneto svetainėje pranešė lenkų radijas „Polskie Radio“. Kokia yra 14 į ligoninę
paguldytų žmonių būklė, nenurodoma.

Julita Varanauskienė. Atotrūkis tarp vyrų ir moterų
pensijų – iššūkis ne tik Lietuvai
„Sodros“ duomenimis,
Lietuvoje atotrūkis tarp
vidutinių vyrų ir moterų
senatvės pensijų – 17
procentų.

Vidutinė vyrų pensija šių
metų balandį buvo 347 eurai,
moterų – 288 eurai. Atotrūkį
lemia tai, kad moterys per
savo darbingą amžių uždirba
vidutiniškai mažiau negu vyrai: jos dažniau dirba mažiau
apmokamus darbus; pasitaiko, kad net dirbdamos tokį
patį darbą, moterys uždirba
mažiau negu vyrai; moterys
daro dažnesnes ir ilgesnes
karjeros pertraukas, kai augina vaikus, rūpinasi kitais
pagalbos reikalaujančiais
artimaisiais. Vadinasi, vyrų
ir moterų pensijų atotrūkis
– anksčiau buvusių moterims
nepalankių aplinkybių, ribotų galimybių ir pasirinkimų
pasekmė.

Šiaurės šalys siekia
didinti santykines
moterų pajamas
Moterų ir vyrų pensijų
atotrūkio klausimas – aktualus daugelyje Europos šalių. Jį įvairios pasaulio šalys
sprendžia įvairiais būdais.
Pavyzdžiui, Norvegijoje mažų (dažniau moterų) pensijų
problema sprendžiama perskirstant pensijų teises : jos
nebedidėja mokant įmokas
nuo pajamų, viršijančių maždaug 1,3 vidutinio darbo užmokesčio. Taip užtikrinama,
kad mažiausios pensijos būtų santykinai didesnės. Norvegai taip pat tikisi, kad vyrų
ir moterų pajamų skirtumas
mažės savaime – dabartinės
darbingo amžiaus moterys
jau yra kitokios negu jų mamos – dabartinės pensininkės: dukros dažniau yra įgijusios gerą išsilavinimą, dažniau pasirenka dirbti geriau
apmokamą darbą, drąsiau
derasi dėl atlygio, todėl ir jų
pajamos jau mažiau skiriasi
nuo vyrų.
Islandai su šiuo iššūkiu
stengiasi susidoroti dviem
kryptimis. Viena vertus,
griežtai kontroliuoja, kad
REKLAMA

už tokį patį darbą vyrai ir
moterys gautų vienodą užmokestį. Kita vertus, kuria
paskatas vyrams tolygiau
pasidalinti su moterimis laiką, praleidžiamą auginant
vaikus – tėčiai gali pasiimti
iki 13 savaičių apmokamas
tėvystės atostogas, o perleisti mamai jų negali. Islandai
pastebi, kad vis didesnė dalis
vyrų daugiau laiko praleidžia
su savo vaikais. Šios šalies
mokslininkai jau modeliuoja,
kaip elgsis tie vaikai, kuriuos
dabar ilgiau prižiūri tėčiai,
patys tapę tėvais.
Tėvystės pareigų dalijimasis skatinamas ir kitose Šiaurės šalyse skiriant ilgesnes
vaikų priežiūros atostogas
atskirai tėčiams – Norvegijoje, Suomijoje, Švedijoje.
Tuo tarpu vokiečiai stengiasi kompensuoti vaikus auginančių moterų pensijų teises,
skirdami pensijų taškus mamoms už laiką, praleistą auginant vaikus, tačiau taip pat
skatina šias moteris įsitraukti
į darbo rinką.

76 proc. 20-64 m. amžiaus
vyrų ir 74 proc. moterų, kai
ES vidurkis atitinkamai – 77
proc. ir 65 proc.
Skirtumas tarp vidutinio
vyrų ir moterų darbo užmokesčio Lietuvoje buvo 14,4
proc., kai ES vidurkis – 16,2
proc.
O už laiką, praleistą auginant vaikus iki 3 metų, Lietuvoje įgyjamas ir pensijų
stažas, ir pensijų taškai, dėl
ko karjeros pertraukų dėl motinystės įtaka būsimai „Sodros“ pensijai yra mažesnė.
Vidutinė moterų „Sodros“
senatvės pensija maždaug
šeštadaliu mažesnė negu vyrų. O, pavyzdžiui, Norvegijoje valstybinės moterų dabartinės pensijos maždaug 27
proc. mažesnės negu vyrų.
Dėl to, kad pensinio amžiaus sulaukusios moterys
Lietuvoje vidutiniškai gyvena penkeriais metais ilgiau negu vyrai, tai nors kas
mėnesį pensija yra mažesnė,
per visą laikotarpį moterims
pensijos išmokama daugiau.

Kitų šalių kontekste
Lietuvos statistika
atrodo neblogai

Klaida manyti, kad
mažesnės moterų
pensijos – ne
problema

Ar jaučiame, kad vyrų ir
moterų teisės į pensiją Lietuvoje nelygios? Iš pirmo
žvilgsnio statistika rodo, kad
santykinė moterų padėtis, palyginti su kitomis Europos
šalimis, nėra bloga. Remiantis Europos Komisijos 2016
m. duomenimis, vyrai ir moterys panašiai dalyvauja darbo rinkoje: Lietuvoje dirba

Mūsų šalyje, vyrų ir moterų pajamų ir pensijų nelygybė nublanksta prieš faktą, kad
mūsų pensijos apskritai yra
mažos. Visgi mažos moterų
pensijos – opus klausimas.
Viena vertus, 60 eurų skirtumas gal ir nedaug ką reiškia, kai kalbame apie 1 000
ar 1 060 eurų, tačiau kur kas

skausmingiau, kai kalbame
apie 300 eurų nesiekiančias
pajamas.
Kita vertus, ilgesnė moterų
gyvenimo trukmė sulaukus
pensinio amžiaus reiškia, kad
moterys didesnę (palyginti su vyrais) gyvenimo dalį
turės verstis iš reikšmingai
mažesnių, palyginti su darbo užmokesčiu, pajamų. O
joms likus našlėmis (nes ne
tik sutuoktinio tikėtina gyvenimo trukmė yra trumpesnė,
jis dažnai dar būna ir vyresnis), pajamų sumažėjimas
dar skausmingesnis.
Be to, nors gaunant socialinio motinystės ir vaiko priežiūros draudimo išmokas, šių
išmokų gavimo laikas įskaitomas į pensijų stažą ir įgyjami pensijų taškai, įmokų
srautas į antros pakopos pensijų fondus nutrūksta, jei mama nedirba. Ilgainiui, kai antroje pakopoje sukauptų lėšų
santykinė dalis, palyginti su
„Sodros“ pensija, didės, moterų ir vyrų pensijų (pirmos ir
antros pakopos kartu sudėjus) skirtumas irgi didės.
Vadinasi, norint užkirsti kelią santykiniam moterų
pensijų mažėjimui ateityje,
nereikėtų ignoruoti faktų,
kad moterys Lietuvoje visgi
dirba trumpiau ir uždirba mažiau negu vyrai. Norint pasinaudoti kitų šalių praktika,
reikia atlikti namų darbus:
formuoti visuomenės požiūrį
į lygias galimybes darbo rinkoje, į motinystės ir tėvystės
teisių ir pareigų dalijimąsi,
kurti saugią ir prieinamą mažylių ir kitų pagalbos reikalaujančių žmonių priežiūros
infrastruktūrą – žodžiu, užtikrinti, kad moterys galėtų
laisviau pasirinkti – likti namuose ar grįžti į darbą.
Integruotas požiūris į lygias vyrų ir moterų galimybes – ne tikslas, o priemonė
siekiant platesnių visuomenės gerovės tikslų – didesnio gimstamumo, geresnio
išsilavinimo, efektyvesnės
darbo rinkos, subalansuoto
ekonomikos augimo šalyje,
skurdo mažinimo, ypač užklumpančio senatvėje.
SODRA 

Prienų kraštas statistikoje
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Dvi keturračiu važiavusios nepilnametės patyrė sunkių sužalojimų
Telšių apskrities policija pranešė, kad nelaimė įvyko apie 19.50 val. Skuodiškių kaime. Nenustatytos
markės neįregistruotą keturratį motociklą, vairavo 2003 metais gimusi mergaitė. Nepilnametė
nepasirinko saugaus greičio, nesuvaldė transporto priemonės ir nuvažiavo nuo kelio. Keturratis
atsitrenkė į elektros stulpą bei namą juosiančia tvorą.

Mantvydas

PREKEVIČIUS
(Tęsinys. Pradžia Nr. 49)

Naujai išrinkto JAV
prezidento Donaldo
Trumpo pasauliui
siunčiama žinia ir reakcija
į ją aiškiai nusako
didesnės pasaulio dalies
egzistavimo modelį
pastaruoju laikotarpiu.
Dauguma valstybių ramiai
miegojo letargo miegu
įsitikinę, jog didysis brolis,
padarys viską, kad jų
niekas nenuskriaustų, o
reikalui esant – paduotų ir
skanesnį obuolį.

Deja, obuolių sezonas baigėsi, o brolis, tarsi susiradęs
paną, nusprendė bent kartą
pasirūpinti savo reikalais, o ne
mažųjų broliukų globa. Lieka
tik vienas klausimas, ar visi tai
supras ir spės į traukinį, kuriuo vis dar galima nuvažiuoti
palankia kryptimi.
Milijardiniai resursai, skiriami įtakos sferoms išlaikyti,
ne visada būna pelningi. Ypač
tada, jeigu jais nori pasinaudoti ir kiti. JAV jau kurį laiką
karinėms invazijoms švaisto
sunkiai suvokiamas pinigų
sumas, tačiau šios invazijos,
nors ir užtikrina papildomas,
ypač JAV reikalingas naftos
atsargas bei tramdo karinių
„išsišokėlių“ vystymąsi, pačios JAV civilinius interesus
tenkina minimaliai. Didesne
dalimi Artimuosiuose Rytuose vykstančios taikos misijos saugo tik pačią Europą
nuo kaimynystėje bręstančio
naujo karo dėl įtakos zonų.
Deja, gerai išmokus istorijos
pamokas, nesunku pastebėti,
kad pasaulis nuolat keičiasi
ir civilizacijos priklauso nuo
jų vadovų sumanumo. Tiesa,
priklauso ir nuo kaimyninių
civilizacijų vadovų. Nors kol
kas religiniai bei ekonominiai
interesai kai kuriose valstybėse turi įtakos tik vidiniams pilietiniams ginkluotiems konfliktams, nuolatinis dominuoREKLAMA

jančių valstybių kišimasis į
šių valstybių savikontrolę po
truputį „augina“ dar didesnę
įtampą.
„Islamo valstybė“ – vienas iš pavyzdžių, kaip priversti valstybes rūpintis savo ateitimi. Dominuojančių
valstybių finansine pagalba
atsiradusi, išaugusi ir sunaikinta „valstybė“ tapo puikiu
bandomuoju triušiu. „Islamo
valstybė“ tapo geru pavyzdžiu, kaip eilinė nusikalstama
grupuotė, remdamasi protinga
strategija, tampa „valstybe“
su pradiniais nesibaigiančiais
ištekliais ir naujų išteklių perėmimu bei patiklių, o kartais
ir naudos siekiančių žmonių
masiniu prisijungimu. Galima
drąsiai sakyti, kad nekontroliuojama psichodelinė masė
gali išsiplėsti iki sunkiai įsivaizduojamo masto. Negana
to, prasidėjusi Tolimuosiuose Rytuose ji nukeliavo per
visą Aziją ir pasiekė Europą.
Tokia sėkme turbūt nepatikėtų ir psichopatas, nusprendęs
išnuodyti žmones, paskleidęs
pasaulyje nuodingas dujas.
„Islamo valstybė“ tapo ir pavyzdžiu, kiek reikia resursų ir
laiko tokiai žaibiškai išsiplėtusiai ir chaotiškai išsisklaidžiusiai masei neutralizuoti. Netgi
praėjus keliems metams, „Islamo valstybės“ likučiai vis
dar naikinami...

Ši patirtis įrodė, kad
vienas lauke – ne karys.
Norėdamas dėl eilinės
machinacijos nepražūti
turi pasirūpinti visais
galimais atsarginiais
keliais. Ir, deja, kelias,
kuriame galėtum
paprašyti draugo
pagalbos, turėtų būti
paskutinis.
D. Trumpo politika to ir
siekia. Atkirsdamas ekonominius kelius, JAV prezidentas
parodo, kad jam reikia lygiaverčių partnerių. Lygiaverčių
ne gabaritais, bet kokybe. O
pastaraisiais metais vis labiau
pasaulyje augant karinei įtampai, keliamas ir karinės galios
kokybės klausimas. Tai irgi
neturėtų stebinti.
Elementaru, kad ekonomi-

kos stabilumas ir augimas itin
priklauso nuo saugumo. Kuo
saugesnė investicija, tuo daugiau pelno. Kuo daugiau šansų, kad tavo valdomos investicijos patirs krizę, tuo investicija yra rizikingesnė ir kartais
neverta net dėmesio.
Šitą pamoką pasaulis išmoko po cunamio, nusiaubusio rytinę Azijos pakrantę,
ir „žaliųjų žmogeliukų“ invazijos į Ukrainą. Po cunamio,
potvyniui apsėmus kompiuterinės įrangos gamyklas, 9
mėnesiams įstrigo kai kurių
kompiuterinės įrangos komponentų gamyba ir, suprantama, sandėliuose likusios įrangos kaina šoktelėjo į seniai
regėtas aukštumas. Tuo tarpu
prasidėjus kariniam konfliktui
Ukrainoje, buvo sunaikintos
įvairios, tarp jų ir lietuviams
priklausančios gamyklos, o
tai sukėlė netgi ne laikiną, o ilgalaikį investicijų praradimą.
Galima net neminėti, kaip oro
erdvę ir į Ukrainą užsukančių
lėktuvų maršrutus pakeitė virš
separatistų kontroliuojamos
Ukrainos dalies Rusijos Federacijos raketiniu kompleksu
numuštas civilinis Malaizijos
oro linijų lėktuvas.
Todėl nenuostabu, kad
konfliktų zonose esančios
valstybės turi nedaug šansų
sulaukti realių investicinių pasiūlymų ir tikėtis greito ekonomikos šuolio į viršų.



Nuo kitų metų turėtų didėti paliatyvios slaugos lovų skaičių
Sveikatos apsaugos ministerija nuo kitų metų planuoja didinti paliatyvios slaugos lovų skaičių,
supaprastinti tokios slaugos skyrimą. „Šiandien turime 9 lovas 100-ui tūkst. gyventojų, iš viso 279
paliatyvios pagalbos lovas visoje Lietuvoje. Kadangi matome, kad tų paslaugų reikia daugiau,
ketiname didinti iki 12 lovų 100 tūkst. gyventojų, tuomet paliatyvios slaugos lovų padidėtų iki 334“.

ginių grupuočių išpuoliais.
Tiesa, pašonėje visada turime kaimynę, kurios vadovo
neprognozuojami veiksmai
gali sukelti totalų situacijos
pasikeitimą. Nors labai nepacifistiška būtų džiaugtis, bet
tenka džiaugtis, kad Lietuva,
nelaukdama Ukrainos likimo,
beveik laiku, nors jau šiek tiek
ir pavėlavusi, priėmė sprendimą savo saugumu pasirūpinti ir pati.

Stojant į Europos Sąjungą
svarbesnis klausimas buvo ne
ekonominis, o gynybinis, nes
puikiai žinojome, jog ką tik išvykusi kaimyninės valstybės
įgula gali tuoj pat vėl sugrįžti.
Taigi, pasiekę NATO, atsidu-

praėjusiais metais gynybai
JAV skyrė 545 milijardus eurų, arba 3,3 proc. BVP. Tuo
tarpu 28 Europos Sąjungos
šalys per 2017 metus savo gynybai kartu sudėjus skyrė 227
mlrd. eurų, arba tik 1,34 proc.
BVP. Palyginus šiuos skaičius, klausimas, kas turėtų
rūpintis kaimyno automobilio saugumu – mes ar jis pats,
turbūt netenka prasmės.
Tiesa, kaip bebūtų keista, Lietuvos vyriausybė namų darbus atliko iš tiesų pavyzdingai. 2013 m. gynybai
skyrusi daugiau nei 267 milijonų eurų, arba 0,77 proc.
BVP, 2017 m. jau skyrė beveik 724 mln. eurų, arba 1,8
BVP, o šiemet numatė išleisti 873 mln. eurų, arba 2,07
proc. BVP. Negana to, LR
ministras pirmininkas žarsto
pažadus, jog per artimiausius porą metų finansavimas
gynybai turėtų pakilti iki 2,5
proc. BVP. Pagal finansavimą
NATO bloke, Lietuva iš 25
vietos 2014 metais pakilo į 9
vietą 2016 metais. Ne vienam
turbūt kyla klausimas, kokia

tinis Azijos blokas. Tačiau kol
Kiniją, abi Korėjas, Japoniją
bei kitas smulkias valstybėles skiria nesantaika, jų vieningos smogiamosios jėgos
perspektyva atrodo ganėtinai
skurdi. Todėl nesikeičiančios
dviejų dominančių pozicijos
kol kas sulaikys rytinę Europos sieną nuo konkretesnių
pokyčių, kol viena iš dominančių valstybę sekinančio
šaltojo karo eigoje praras savo ekonominius pajėgumus
ir tiesiog, pakartojant 1990
metų įvykius, patirs chaotišką ekonominį restruktūrizavimą. Tačiau saugumo atžvilgiu
Lietuva jau gali jaustis šiek
tiek ramesnė, nes akivaizdus
D. Trumpo neutralus požiūris į Lietuvą yra geriau negu
viešas Vakarų Europos valstybių ignoravimas bei kritikavimas.
Padidėjus Lietuvos investicijoms į saugumą, suformavus pirmuosius du Lietuvos
istorijoje šarvuočių batalionus ir vieną iš įsigytų haubicų sudarytą artilerijos batalioną bei modernizavus oro

some lengviau. Tačiau nieko
nemokamo nebūna. Jau nuo
pat pirmųjų akimirkų žinojome apie NATO reikalavimą
savo gynybai skirti ne mažiau
kaip 2 proc. bendrojo vidaus
produkto (BVP). Ir skyrėme,
kaip ir dauguma naujų NATO narių, nepilną 1 procentą. Naujasis JAV prezidentas
apie tokią narystę pasakė gana aiškiai – punktas apie bendrą šalių gynybą galioja tik
visavertėms NATO narėms.
2017 metų duomenimis,

nauda, kad Lietuva švaisto pinigus? Nauda esminė – Lietuva laimėjo dialogą su JAV.
Rytų ir Vakarų karas iš ekonominio ir humanistinio virto
poziciniu jėgos demonstravimu. Grįžome į šaltąjį karą, kuriame užsibūsime ilgai.
Pasaulyje kol kas niekas labai nepasikeitė. Dominantės
išliko tos pačios. Nepriklausomai nuo to, kuri stipresnė,
pradėti tiesmuką konfliktą
bijos abi. Tiesa, pasauliniame žaidime pamažu kyla ry-

gynybos sistemą, JAV neakivaizdžiai, tačiau savo karių
nuolatiniu dislokavimu bei
verslo investicijomis, pripažįsta, kad Lietuva yra verta
dėmesio partnerė.
Nors esame Vakarų ir Rytų frontas, kuris kilus lemiamam karui tarp dominančių
būtų pats pirmasis sulygintas
su žeme, reikia pripažinti, kad
tai įvyks negreit, nes pozicinis
karas ekonomiškai stabiliai
valstybei yra naudingesnis.
(Bus daugiau)

Išaugusios investicijos
gynybos srityje,
suprantama, atvėrė
kelią ne į galimybę
laimėti galimą konfliktą
prieš vienu kitu šimtu
kartų didesnę valstybę,
bet atvėrė kelią į
dialogą.

Taigi verslas, nenorintis
prarasti savo investicijų,
investuoja ten, kur
saugu. O saugumu
jau turi pasirūpinti šių
investicijų kvieslys.
Ir čia reikėtų dar kartą pakartoti, kad gyvename vienoje iš ramiausių ir saugiausių
šalių. Nors dažnai keikiame
savo šalį ir skundžiamės kartais dalį derliaus sunaikinančiomis sausromis arba lietaus
pertekliumi, tačiau neįvertiname, kad beveik niekada
nesusiduriame su visa griaunančiais žemės drebėjimais,
ugnikalnių išsiveržimais, tornadais ar įvairių parazitų, sunaikinančių ne dalį, o visą
derlių iki pat šaknų, antplūdžiais. Vis dar nesusiduriame
ir su įvairių tautinių ar reli-
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Neblaivus pareigūnas važinėjosi svetimu automobiliu
Raseinių rajone neblaivus Viešojo saugumo tarnybos (VST) pareigūnas važinėjosi svetimu
automobiliu. Pasak Policijos departamento, šeštadienį apie 23 val. 50 min. Katauskių kaime ne
tarnybos metu neuniformuotas VST Kauno dalinio I kuopos jaunesnysis specialistas D. K., gimęs
1993 metais, savavališkai įlipo į stovintį užvestą automobilį „Mitsubishi Grandis“ ir juo nuvažiavo.

Žvejo šventė Išlauže
ATKelta IŠ 1 p.
vardą garsina ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje.
Gaila, kad pasidžiaugti puikia vasariška diena ir pabūti
kartu su išlaužiškiais neatvyko
nė vienas savivaldybės vadovas ar Tarybos narys.
Šventėje buvo padėkota rėmėjams bei partneriams: AB
„Išlaužo žuvis“, UAB „Mėsos
kraitė“, UAB „Keliūta“, UAB
„Kesberta“, Išlaužo seniūnijos
kaimų bendruomenei.
Ypatingos padėkos nusipel-

REKLAMA

nė AB „Išlaužo žuvis“ direktorius Darius Svirskis, kuris
daug prisidėjo, kad Išlauže atgimtų Žvejo šventė. Jis buvo
pasveikintas ir gražaus pusės
amžiaus jubiliejaus proga.
Šventinę nuotaiką kurti padėjo Pakuonio laisvalaikio
salės moterų vokalinis ansamblis „Re nata“ (vad. R.
Žibienė), linijinių šokių grupė
„Prienų linija“ (vad. D. J. Aksenavičius), grupė „Monopolis“ ir vaikinų vokalinis duetas
„Pop du“.



Rumunijoje sudužus naikintuvui žuvo jo pilotas
Pietrytiniame Rumunijos mieste per oro šou sudužus naikintuvui šeštadienį žuvo šalies oro pajėgų
pilotas, pranešė Gynybos ministerija. 36 metų leitenantas Florinas Rotaras pilotavo Sovietų Sąjungos
gamybos naikintuvą „MiG-21 Lancer“ per oro šou Feteščio mieste, esančiame apie 90 km nuo
Juodosios jūros pakrantės. Per incidentą daugiau niekas nenukentėjo.

Lietuvos keliams ir gatvėms
paskirstyta 18,8 mln. eurų
rezervinių lėšų. Nuskils
Birštonui ir Skriaudžiams.
ATKelta IŠ 1 p.

chinių reiškinių padariniams
keliuose eliminuoti.
Šiemet papildomų rezervo lėšų keliams ir gatvėms
rekonstruoti gaus visi Lietuvos regionai. Iš viso bus finansuojami 36 savivaldybių
projektai, iš jų didžiausi bus
įgyvendinami Kaune. Čia
Marių gatvei iki Palemono
gatvės rekonstruoti ir sankirtai su „Rail Baltica“ geležinkelio linija įrengti skirta
2,4 mln. eurų. Dar 900 tūkst.
eurų skirta Verkių ir Prancūzų gatvėms rekonstruoti. Kiti
dideli gatvių rekonstravimo
darbai vyks Alytuje ir Kretingoje. Alytaus Naujosios
gatvės rekonstrukcijai numatyta beveik 702 tūkst. eurų,
Kretingoje 656 tūkst. eurų
bus panaudota magistralinio
kelio A11 Šiauliai–Palanga
ruožui, sutampančiam su Kretingos miesto Žemaitės alėja,
rekonstruoti.
Beveik 6 mln. eurų skiriama valstybinės reikšmės
magistralinio kelio Vilnius–
Utena ruožams rekonstruoti.
200 tūkst. eurų bus panaudoti Lietuvos automobilių kelių
direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos numatytiems darbų kokybės kontroliniams patikrinimams vietinės reikšmės
keliuose ir gatvėse.

Taip pat lėšos bus skirtos Birštono miesto Žvėrinčiaus gatvei tiesti (viso 49
tūkst. eurų) ir Prienų rajono savivaldybės Veiverių
seniūnijos Skriaudžių kaimo Orbitos gatvei kapitališkai remontuoti (viso 3,8
tūkst. eurų).
Dalį lėšų – 520 tūkst. eurų numatoma skirti Kultūros
ir Sveikatos apsaugos ministerijų bei policijos valdomų
susisiekimo infrastruktūros
objektų darbams finansuoti.
Pavyzdžiui, privažiuojamiesiems keliams bei pėsčiųjų ir
dviračių takams Trakų istorinio nacionalinio parko teritorijoje tiesti skiriama 220
tūkst. eurų.
Rezervinės Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos
skiriamos, kai stokojama lėšų
baigti pradėtus darbus, taip
pat nenumatytiems kelių tinklo plėtojimo, rekonstravimo
ir funkcionavimo darbams
finansuoti. Vertinant savivaldybių ir kitų institucijų pateiktus prašymus, lėšos skiriamos
daugiausia balų surinkusiems
investicijų projektams, kuriems finansuoti nebuvo skirta
arba neužteko tikslinio finansavimo lėšų, taip pat tiems,
dėl kurių įgyvendinimo buvo
priimti Vyriausybės sprendimai. LAKD

 verta žinoti
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Į Klaipėdą atplaukė didžiausias uosto istorijoje konteinerių laivas
Į Klaipėdos uostą sekmadienio rytą įplaukė didžiausias uosto istorijoje konteinerių laivas „MSC
Topaz“. Šis laivas yra daugiau 366 metrų ilgio arba trimis metrais ilgesnis nei prieš dvi savaites uoste
apsilankęs „MSC Francesca“ – įplaukus pastarajam taip pat skelbta apie rekordinį dydį. Šiuo metu
pasaulyje didžiausi konteineriniai laivai yra 400 metrų ilgio.

Namas ant ratų mokė tausoti aplinką

Prienuose ir Jiezne bei
Birštone apsilankęs
unikalus namas ant
ratų sulaukė gyventojų
dėmesio ir susidomėjimo.

su kolegomis pasakojo, kad
Prienų miesto gyventojai ir
savivaldybė stengiasi vartoti
atsakingai. „Iš euro padėklų
esame pasidarę grindinio pagrindą poilsio zonoje. Be to,
mūsų mieste buvo padarytas
„Senių besmegenių sąskrydis“, kuriame besmegeniai

atnaujintų daiktų. Lankytojai
galėjo pasisemti naujų idėjų,
kaip kūrybingai iš turimų rakandų susikurti naują, įdomų
namų interjerą.
Projekto „Darnūs namai“
namo ant ratų apžiūrėti užsukę gyventojai taip pat dalyvavo ir kūrybinėse dirbtuvėse.
Savo žinias aplinkosaugos
srityje jie galėjo pasitikrinti
viktorinoje, diskutavo apie
atsakingą vartojimą, atliekų prevenciją ir tvarkymą.
Taip pat lankytojai aktyviai
įsitraukė į interaktyvias veiklas – varžėsi, kas greičiau
ir teisingai išrūšiuos atliekas
į atitinkamus konteinerius,
taip pat domėjosi, ką skanaus
galima pasigaminti iš maisto
likučių.
Prienuose sutiktas Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas

buvo pagaminti iš baltai nudažytų automobilio padangų,
iš vienkartinių puodelių ir
pan.“, – teigia pašnekovai.
Birštone sutikti Gintas,
Dovilė ir Rusnė Augliai šia-

Renginio dalyviai apžiūrėjo nematytą namo interjerą,
kuris sukurtas iš įvairių nebenaudojamų, bet perdarytų ir
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me mieste turi sodybą. Aplankę „Darnius namus“ labai
džiaugėsi čia pristatytomis
idėjomis. Šeimos tėtis sakė,
kad iš euro palečių gamina
daug ką, atliekas stengiasi
paversti tinkamais daiktais:
yra vaikams pastatę lauko namelį iš palečių, kurio interjeras įrengtas iš atliekų (kėdutės, stalai), taip pat iš palečių
pastatytas lauko tualetas, namuose turi pasigaminę stalą,
drabužių kabyklę.
Unikalios namo ant ratų ekspozicijos kelionės po
60 Lietuvos savivaldybių ir
120 vietovių organizuojamos Aplinkos ministerijos
iniciatyva. Ministerija siekia
skleisti atsakingo vartojimo
idėjas, paprastais gyvenimiškais pavyzdžiais parodydama, kaip kiekvienas galime
prisidėti prie aplinkos išsaugojimo ir sukauptas senienas
paversti naujais, vertingais
daiktais.
Projektas vykdomas Aplinkos ministerijos iniciatyva ir
finansuojamas ES paramos
lėšomis. 



Klaipėdoje neblaivi močiutė smurtavo prieš paauglį anūką
Sekmadienio naktį Klaipėdoje neblaivi moteris smurtavo prieš savo paauglį anūką. Policijos
departamentas pranešė, kad apie 2 val. nakties bute Kauno gatvėje 1956 metais gimusi moteris
smaugė 2005 metais gimusį anūką, o vėliau ranka trenkė jam į skruostą, taip sukeldama fizinį
skausmą. Moteriai nustatytas 2,21 promilės girtumas, ji uždaryta į areštinę.

laikraščio priedas Birštono
savivaldybės gyventojams
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Iš Ošo į Jekaterinburgą skridusiame lėktuve pagimdė keleivė
Iš Ošo Kirgizijoje į Jekaterinburgą Rusijoje skridęs lėktuvas buvo priverstas grįžti į išvykimo oro
uostą, nes vienai keleivei prasidėjo gimdymas. „Lėktuvas, skridęs reisu Ošas-Jekaterinburgas,
išskrido iš Ošo tarptautinio oro uosto, bet po kurio laiko paprašė leidimo nutūpti. Lėktuve skrydžio
metu vienai jaunai moteriai prasidėjo sąrėmiai, gimdymą priėmė skrydžio palydovės“.



Priešininkių Etiopijos ir Eritrėjos lyderiai pasisveikino apsikabinimu
Pirmą kartą po beveik dviejų dešimtmečių susitikę senų priešininkių Etiopijos ir Eritrėjos lyderiai
pasisveikino juoku ir apsikabinimu. Prasidėjus dideliam diplomatinių santykių atšilimui, naujasis
Etiopijos premjeras, reformų šalininkas, atvyko į Eritrėjos sostinę. Asmaros gatvėse iškabintos
Etiopijos ir Eritrėjos vėliavos, minios žmonių šoko ir dainavo lyderiams.

Birštoniečiai „Tautišką giesmę“ giedojo su „Ugniavijos“
vyrais

Lietuvos valstybės šimtmečio
proga – kurortas papuoštas
Trispalvės spalvų gėlynų
kompozicijomis

Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Šiemet viso pasaulio
lietuviai buvo raginami
liepos 6-ąją, karaliaus
Mindaugo karūnavimo
dieną, visiems kartu
giedoti „Tautišką giesmę“
ir parodyti, kad esame
vieninga tauta, nors
ir gyvename įvairiose
pasaulio vietose.

Pagal organizatorių žemėlapį, Lietuvos himnas buvo
giedamas ne tik Europoje,
bet ir Maroke, Indijoje, Saudo
Arabijoje, daugybėje valstijų
Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose pasaulio šalyse bei
regionuose.
Daugelio statistika besidominčių žmonių nuomone,
mūsų, lietuvių, pasaulyje turėtų būti 4 milijonai. Gaila,
kad ne visi mes gyvename

gimtojoje Lietuvoje...
Birštoniečiai ir miesto svečiai bei kaimiškųjų bendruomenių atstovai tradiciškai
„Tautiškos giesmės“ giedojimui gausiai susirinko LDK
kunigaikščio Vytauto paminklo papėdėje. Dar prieš prasidedant ypatingam momentui,
susirinkusiuosius gražiomis
lietuviškomis dainomis džiugino vyriškas folkloro kolektyvas „Ugniavijas“. Ši grupė

Birštone lankėsi pirmą kartą,
tačiau daugelį tiesiog sužavėjo vyriškų balsų skambesys.
Su valstybine švente susirinkusiuosius pasveikino
Birštono savivaldybės mero
pavaduotojas Vytas Kederys
ir pasidžiaugė mūsų žmonių
vienybe, susitelkimu ir šalies
pasiekimais.
Lygiai 21 valandą nuskambėjo pirmieji Lietuvos himno
akordai, suskambėjo ir nuvil-

nijo tautos vienybę liudijanti
giesmė, daugiau kaip prieš
100 metų sukurta garsiojo
rašytojo, poeto, gydytojo bei
muzikanto Vinco Kudirkos.
Giesmė suvienijo po visą pasaulį išsibarsčiusius lietuvius,
vienintelius tokius visoje mūsų planetoje...
Žmonės neskubėjo skirstytis, dar klausėsi muzikos ir
dainų, bendravo ir džiaugėsi
ypatingu bendrumo jausmu.

Birštono savivaldybė,
minėdama Lietuvos
valstybės atkūrimo
šimtmečio metus ir
akcentuodama visai
šaliai svarbią sukaktį,
pasipuošė lietuvybę ir
vienybę vaizduojančiomis
dekoracijomis – viešąsias
miesto erdves papuošė
Trispalvės spalvų gėlynų
kompozicijomis.

Šiuo akiai maloniu vaizdiniu gali grožėtis ne tik vietos
gyventojai, bet ir kiekvienas,
atvykęs į Birštono kurortą.

Lietuvos trispalvės spalvos
– spalvos, turinčios ypatingą
lietuvišką reikšmę. Istoriko
Antano Vasio teigimu, mūsų
tautos patriarchas. J. Basanavičius taip interpretavo spalvų reikšmę: „Raudona spalva – už tėvynę pralieto kraujo
simbolis, žalia – gyvybės simbolis, geltona – šio gyvenimo
vaisių simbolis.“
Žaliasis Birštonas kviečia
pasidžiaugti Lietuvai reikšminga simbolika!
Birštono savivaldybės
informacija

PO ŽVAIGŽDĖTU VASAROS DANGUM
LITERATŪRINIAI VAKARAI BIRŠTONE 2018 M.

Liepos 20 d. (penktadienį)
19 val. Birštono kurhauze
Vakaras poetui, pirmajam Nepriklausomos Lietuvos
pasiuntiniui Prancūzijoje

OSKARUI MILAŠIUI
Dalyvaus:

Aktorius
Petras Venclovas

Operos solistė
Julija Karaliūnaitė

Pianistė
Rūta Mikelaitytė-Kašubienė

Renginys nemokamas. Bus fotografuojamas ir viešinamas

Projektą organizuoja:

Finansuoja:

Partneriai:
Siponių krašto
bendruomenė
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Įvyko protestas prieš Trumpo atvykimą į NATO viršūnių susitikimą
Maždaug 1,4 tūkst. žmonių šeštadienį Briuselyje dalyvavo pilietinės platformos „Trump not
Welcome“ („Trumpas nelaukiamas“) organizuotame proteste prieš JAV prezidento Donaldo Trumpo
(Donaldo Trampo) atvykimą į Belgijos sostinę, pranešė miesto policija. JAV prezidentas į Briuselį
atvyksta dalyvauti liepos 11-12 dienomis įvyksiančiame NATO viršūnių susitikime.



Turkijoje pagal naują įsakymą atleista 18,5 tūkst. valstybės tarnautojų
Turkijoje pagal sekmadienį paskelbtą įsakymą atleidžiama daugiau kaip 18,5 tūkst. valstybės
tarnautojų, įskaitant policininkus, karius ir mokslininkus. Vyriausybės laikraštyje paskelbta, kad
dėl įtariamų ryšių su teroristinėmis organizacijomis ir grupėmis, „veikiančiomis prieš nacionalinį
saugumą“, atleidžiami 18 632 žmonės, įskaitant 8 998 policininkus.

Vakaras, skirtas „Tautiškos giesmės“
autoriui Vincui Kudirkai
Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Birštone jau įsibėgėjo
viešosios bibliotekos
organizuojami literatūriniai
muzikiniai vakarai „Po
žvaigždėtu vasaros
dangum“. Tai vienas
gražiausių ir labiausiai
laukiamų renginių
kurorto viešose erdvėse,
Siponių, Nemajūnų bei
Birštono vienkiemio
bendruomenėse.

Toks literatūrinis-muzikinis vakaras vyko ir Lietuvos
karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną, liepos 6-ąją, kai
Birštone ir visame pasaulyje
buvo giedama „Tautiška giesmė“, kurios autorius – rašytojas, gydytojas, publicistas bei
visuomenės veikėjas
Vincas Kudirka.
Kurhauze vakarą vedusi birštoniečių mylima aktorė Virginija Kochanskytė pirmiausia
paminėjo, kad „Tautiška giesmė“ yra vienas
labiausiai visuomenei
žinomų Vinco Kudirkos kūrinių. Ją V. Kudirka parašė
prieš pat mirtį, netgi sukūrė jai
muziką, tad Lietuvai atgavus
nepriklausomybę šis kūrinys
ir buvo paskelbtas Lietuvos
himnu. Giesmėje skelbiamos
didžiausios ir svarbiausios
vertybės: patriotizmas, stiprybė, dorybė, vienybė, darbas,
gerovė, tiesa ir meilė savo šaliai ir žmonėms.
Kadangi V. Kudirka daug
dirbo ir vienu metu vadovavo
leidiniui „Varpas“, tad labai
simboliška, kad vakaro renginys buvo pradėtas pianistės
Beatos Vingrytės atliekamu
kūriniu „Varpai“.
„V. Kudirka buvo genijus,

REKLAMA

talentas kokių reta: gydytojas, rašytojas, leidybininkas,
muzikantas ir... salonų liūtas... Tai buvo žmogus, turintis Dievo dovaną matyti
tolimą ateitį. Jis suprato, kad
lietuvių tauta, nors tada buvo
carinės Rusijos sudėtyje, gyvena LDK protėvių dvasia.
Jis matė ir jautė, kad Lietuva
turi būti laisva, ir ta intencija
sukūrė „Tautišką giesmę“. Ta
giesmė gimė jo širdyje dar gerokai prieš 100 metų“, – sakė
V. Kochanskytė.
Vincas Kudirka gimė 1858
metais Vilkaviškio apskrityje, Paežerių valsčiuje. Tėvo
reikalavimu buvo išsiųstas
mokytis į Seinų kunigų seminariją, tačiau po dvejų metų iš jos pašalintas, kaip neturintis pašaukimo. Žinoma,
neteko tėvo malonės ir buvo

likimo mėtomas po įvairius
kampus. Tačiau liko ištikimas sau ir tėvynei Lietuvai
bei jo žmonėms. Tapęs gydytoju, bet turėdamas retų gabumų rašė prozos kūrinius,
eiles bei publicistinius ir kritinius straipsnius, dirbo kaip
vertėjas. V. Kudirka žinomas
ir kaip „Varpo“ laikraščio redaktorius, vienas iš lietuvių
tautinio sąjūdžio ideologų. V.
Kudirkos dėka 1889 m. buvo
pradėtas leisti „Varpas“, kurį
jis redagavo kelerius metus
ir jame rašė skiltį „Tėvynės
varpai“.
Keliaudama V. Kudirkos
gyvenimo keliu, aktorė V. Kochanskytė nemažai pasakojo

apie jo gyvenimo meiles, kurios turėjo įtakos jo gyvenimui
ir kūrybai. Deja, genijui buvo
lemta gyventi vienam ir jis,
kaip sakoma, prie altoriaus nenuvedė nė vienos savo mylimosios. Nors pats buvo gydytojas, mirė Naumiestyje vienišas nuo sunkios ir tuo metu
nepagydomos ligos – džiovos.
Kitaip šio didžio žmogaus gyvenimo istorijos kaip likimas
nepavadinsi...
Kalbant apie V. Kudirkos
kūrybą, pirmasis kūrinys, kurį labai išraiškingai skaitė aktorė, buvo „Lietuvos tilto atsiminimai“. Tai iš tiesų įspūdingas kūrinys, kuriame gvildenamos problemos aktualios
ir daugiau kaip po šimto metų... Kaip sakoma, kudirkiškas
žodis apnuogino socialines
žaizdas ir žmogiškąsias ydas,
atkreipė dėmesį į žmogaus ir
visuomenės sąžinę.
V. Kochanskytė paminėjo,
kad V. Kudirka buvo
puikus satyros meistras,
sukūręs 4 satyras, pastebintis ir mokantis pasišaipyti iš kai kurių žmogiškųjų savybių. Satyros gausu ir „Lietuvos
tilto atsiminimuose“,
„Vilkai“, „Cenzūros
klausimas“, „Viršininkai“. O
ko verti viršininkų prototipai,
tokie kaip Kruglodurovas, Izvergovičius, Vziatkovičius...
Tarp nuotaikingų aktorės
Virginijos skaitymų skambėjo įvairūs muzikiniai kūriniai,
taip pat ir V. Kudirkos sukurta
daina „Karvelėli, mėlynasai“,
kurią labai įspūdingai dainuodavo šviesaus atminimo dainininkas Virgilijus Noreika.
Pasibaigus renginiui, jo dalyviai skubėjo prie Vytauto
paminklo, kur degė laužas
ir žmonės laukė 21 val., kad
prisijungtų prie viso pasaulio lietuvių giedamo Lietuvos
himno – V. Kudirkos „Tautiškos giesmės“.

Paulius Černevičius tarptautinėje irklavimo
nuo kito buvusio Birštono
regatoje iškovojo 3-ią vietą kęs
irkluotojo Žygimanto GaliBirželio 29–liepos 1 d.
Trakuose vyko tarptautinė
56-oji irklavimo regata
„Gintariniai irklai“.

Birštono irkluotojas Paulius Černevičius vienviečių
valčių klasėje kartu su kitais
22 varžovais iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Rusijos, Azerbaidžano kovojo dėl

prizinių vietų.
Pirmą varžybų dieną pirmajame kvalifikaciniame plaukime Paulius finišavo pirmas
tarp savo varžovų ir pateko
į ketvirtfinalį. Antrą varžybų
dieną ketvirtfinalyje Paulius
taip pat laimėjo pirmą vietą
ir pateko į pusfinalį. Pusfinalyje jis finišavo trečias, atsili-

šanskio bei Latvijos irkluotojo Janio Timbors, ir pateko
į pagrindinį A finalą. Trečią
varžybų dieną finale Paulius
Černevičius finišavo trečiojoje vietoje, pralaimėjęs nugalėtojui Mindaugui Griškoniui
bei antrą vietą iškovojusiam
Žygimantui Gališanskiui.
Birštono sporto centro inf.

Birštonietis Marius Griušelionis laimėjo pirmą
km distanciją ir V16 grupėje
vietą 10 km bėgime
(gimusių 2001–2002 metais)
Birželio 24 dieną
Elektrėnuose vyko
bėgimo varžybos „Aplink
Elektrėnų marias“,
kuriame išbandyti savo

jėgas panoro apie 300
bėgikų.

Šiame bėgime dalyvavo ir
birštonietis Marius Griušelionis, kuris sėkmingai įveikė 10

iškovojo pirmą vietą, atstumą
įveikęs per 40 minučių 29 sekundes. Tarp visų 78 dalyvių,
bėgusių 10 km atstumą, Marius buvo 8-as.
Birštono sporto centro inf.
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Lietuva ir Lenkija baigia teisiškai nustatyti šalių sieną
Prezidentė Dalia Grybauskaitė pateikė Seimui ratifikuoti dvišalę Lietuvos ir Lenkijos sutartį, kuria
bus baigti tvarkyti formalumai dėl Lietuvos ir Lenkijos sienos įteisinimo. Lietuvos ir Lenkijos siena
galutinai buvo nustatyta 1996 metais, tačiau toje sutartyje buvo numatytas papildomas teisinis
susitarimas, kuris teisiškai pabaigtų sienų įtvirtinimo procesą.



Artimųjų rytų pabėgėliai po pertraukos į Lietuvą gali atvykti rudenį
Po daugiau nei pusmečio pertraukos prieglobsčio prašytojai iš Artimųjų Rytų į Lietuvą gali atvykti
rudenį, pranešė Migracijos departamento vadovė. Lietuva 2015 metais įsipareigojo priimti daugiau
nei tūkstantį prieglobsčio prašytojų, kad palengvintų dėl migracijos krizės kilusią naštą Italijai ir
Graikijai. Nuo tada į šalį atvežti 468 pabėgėliai, bet didžioji jų dalis išvyko į Vakarų Europos šalis.

Staigi alerginė reakcija itin pavojinga gyvybei:
kaip elgtis ištikus anafilaksiniam šokui

Lietuviai nekreipia dėmesio į tai, ką geria
Vasara yra vienas iš bene
labiausiai alergijoms
palankių sezonų.
Neatsargiai pasirinktas
maistas, vabzdžiai ir
augalai – vidurvasarį
aplink apstu priežasčių,
kurios gali sukelti didesnę
ar mažesnę kūno reakciją.
Neveltui, liepos 8-oji jau
paskelbta ir Tarptautine
alergijos diena.

Didžiausią pavojų visi alergenai kelia tiems, kurių organizmas į alergiją reaguoja itin
jautriai. O pati pavojingiausia
yra žaibiška alerginė reakcija
arba anafilaksinis šokas, kuris
gali baigtis net mirtimi. Specialistai paaiškina, kaip atpažinti pavojingai pasireiškusią
alergiją ir kaip galime padėti
tiems, kuriuos ji ištiko.
„Stipri alergija arba anafilaksinis šokas prasideda
staiga po vabzdžio įgėlimo,
įkvėpus alergeno ar suvalgius
maisto, kuriam žmogus labai
alergiškas. Šis šokas dažniausiai pasireiškia tada, kai stipri
alergija pasikartoja jau kelintą kartą. Kitaip sakant, žmogus, kuriam įvyko anafilaksinė reakcija, praeityje turėjo
bent kelis kartus kontaktuoti
su alerginę reakciją sukėlusia
medžiaga“, – paaiškina „Eurovaistinės“ vaistininkė Elvyra Ramaškienė.

Laiku atpažinti
Pasak farmacininkės, anafilaksinį šoką gali sukelti patys
įvairiausi veiksniai: vabzdžių
įkandimai, žiedadulkės, vaistai ar maistas. Pirmieji simptomai dažniausiai pasireiškia
praėjus kelioms sekundėms
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ar minutėms nuo kontakto su
alergenu, tačiau būna atvejų,
kai jie pasireiškia ir vėliau –
po 2 ar daugiau valandų, tad
svarbu būti budriems.
„Staiga pasireiškus alerginei reakcijai, jau po kelių minučių ima niežėti kūną, atsiranda dilgėlinė, patinsta oda,
krečia šaltis, juntamas karštis, siaurėja bronchų spindis,
dūstama, krinta kraujospūdis,
tinsta lūpos ir liežuvis“, – detalizuoja E. Ramaškienė.
Vaistininkė pabrėžia, kad
anafilaksinis šokas taip pat
gali pažeisti širdies ir kraujagyslių sistemą bei virškinimo traktą. „Sutrikus širdies ir
kraujagyslių veiklai, atsiranda
blyškumas, galvos svaigimas,
bendras silpnumas, sąmonės
pritemimas ar praradimas ir
arterinio kraujospūdžio sumažėjimas. Sutrikus virškinimui
juntami pilvo skausmai, žmogų pykina, jis vemia ir viduriuoja“, – simptomus įvardija
specialistė.

Pasirūpinti adrenalinu
„Eurovaistinės“ farmacininkės teigimu, pasireiškus
labai greitai ir stipriai alerginei
reakcijai, būtina kuo skubiau
nutraukti kontaktą su alergenu
ir suleisti alergiškam žmogui
vieną 0,1% adrenalino tirpalo
ampulę. Jeigu alergenas pateko į virškinamąjį traktą, būtina
sukelti vėmimą.
Adrenalino tirpalo ampulę
į alergijas linkusiems žmonėms pravartu turėti namuose
ar keliaujant į gamtą. Ją turėti
verta ir tiems, kurie nemano
esantys labai alergiški – galbūt išgelbėsite gyvybę kaž-

kam šalia jūsų.
„Suaugusiam žmogui reikalinga 0,3-0,5 ml adrenalino
dozė, kurią galima suleisti ir į
raumenis, ir į veną, tačiau, jei
nesate medikas, geriau nerizikuoti ir leisti tik į raumenį.
Vaikams adrenalino dozė turėtų būti kur kas mažesnė –
0,01 ml – ir ją leisti galima tik į
raumenis. Tam galima naudoti
specialius adrenalino vienkartinius injektorius. Vaistinėse jų
rasite tiek vaikams, tiek suaugusiems“, – paaiškina farmacijos specialistė.

Saugiausia vieta–
raumuo
E. Ramaškienė atkreipia
dėmesį, kad stipriai alergijai
gydyti skiriamos ir antialerginių vaistų ampulės, tačiau
jos tėra papildoma gydymo
priemonė anafilaksinio ar
panašaus į jį šoko gydymui.
„Šias ampulės reikėtų naudoti tik po to, kai suleidžiate
adrenaliną. Jas reikia leisti į
raumenis arba labai lėtai, per
2-3 minutes, į veną, jei tik tai
nėra vaikas. Bet svarbu žinoti, kad jokiu būdu negalima
leisti į arteriją“, – perspėja
farmacininkė.
Suaugusiems ir vaikams
nuo 12 metų veiksminga yra
viena 2mg/2ml antialerginių
vaistų ampulė, o vaikams nuo
1 m. iki 12 m. paros dozė siekia tik 0,025 mg. Svarbu atsiminti, kad vaikams anafilaksinio šoko atveju tiek adrenalinas, tiek ir antialerginiai
vaistai turi būti leidžiami tik
į raumenis. Šią vietą rinktis
saugiausia ir padedant šoko
ištiktiems suaugusiems. 

Trečdalis (34 proc.) lietuvių
nekreipia dėmesio, kokia
jų geriamo vandens kilmė
ir savybės, nors vartoja jį
kasdien.

Dėl sveikatai naudingų savybių vandenį perka tik ketvirtadalis (25 proc.), rodo
tyrimų bendrovės „Berent“
atliktas tyrimas. Anot sveikatos specialistų, didžioji dalis
žmonių daro klaidą nesusimąstydami, kad kasdien vartojamas vanduo gali turėti įtakos jų savijautai.
Net tokie požymiai kaip
galvos skausmas ar energijos
stoka gali rodyti reikalingų organizmui medžiagų, mineralų
ar vitaminų stoką.
„Žmonės, kai juos kamuoja nuovargis ar išsekimas nuo
darbų, griebiasi vaistų ar papildų, tačiau retai kada susimąsto, kad viską galima pradėti nuo mažesnių žingsnių.
Vienas jų – kasdienių ritualų
keitimas. Ne veltui rekomenduojama per dieną išgerti 1,52 litrus vandens. Toks kasdienis įprotis gali padėti jaustis
geriau“, – pasakoja klinikos
„Euromed“ šeimos gydytoja
Ala Grigienė.
Gydytoja atkreipia dėmesį,
kad norint jaustis gerai, svarbu įvertinti vandens sudėtį.
„Tam, kad žmogus būtų žvalus, energingas, būtina aprūpinti organizmą reikalingomis medžiagomis. Mineralai
ir vitaminai – mikro mitybos
pagrindas, jie organizmui tokie pat būtini, kaip ir maistas.
Kadangi didelę dalį mineralų
organizmas pasisavina geriant
vandenį, svarbu atkreipti dėmesį į jo savybes. Pavyzdžiui,
kasdien geriamas mineralinis

vanduo aprūpina organizmą
svarbiomis medžiagomis.
Klaidingai manoma, jog sūrumas rodo druskų kiekį – kuo
mineralinis vanduo sūresnis,
tuo jis turi daugiau mineralinių medžiagų“, – kalba A.
Grigienė.
Tik ketvirtadalis apklaustųjų prieš įsigydami vandenį
įvertina mineralinių medžiagų kiekį ir poveikį. Tyrimo
rezultatai rodo, kad vandenį
parduotuvėse besirenkantys
pirkėjai dėmesį pirmiausia
skiria ne sveikatai naudingoms savybėms. Dažniausiai
pirkėjai vandenį renkasi pagal skonį (72 proc.) ar kainą
(60 proc.).
Anot A. Grigienės, turėtų
būti atvirkščiai – visų pirma
pirkėjai turėtų galvoti apie
savijautą ir rinktis tokius produktus, kurie vertingi organizmui. „Magnis gerina krau-

jotaką, širdies ritmą, kalcis
svarbus kaulams, dantims ir
nagams, natris palaiko skysčių balansą organizme, o
chloridas daro teigiamą įtaką
virškinimui. Visi šie organizmui reikalingi mineralai gali
būti gaunami subalansavus
mitybą ar ją papildžius kitais
mineralų šaltiniais“, – pataria
gydytoja.
Be to, renkantis vandenį
patartina vertinti ne tik skonį,
ne tik mineralinę sudėtį, bet ir
atkreipti dėmesį, ar gėrimas iš
tiesų turi natūralių, dar kitaip
mokslininkų vadinamų aktyviųjų mineralų, ar yra jais tiesiog papildytas.
Reprezentatyvus visuomenės nuomonės tyrimas apie
geriamojo vandens vartojimo
įpročius ir kriterijus renkantis
mineralinį vandenį atliktas gegužės mėnesį tyrimų bendrovė „Berent“. 
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užsakant keturis skelbimus, penktąjį - įdėsime nemokamai
(pasiūlymas galioja privatiems asmenims)
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Per išpuolį prieš Somalio ministeriją žuvo mažiausiai 9 žmonės
Per išpuolį prieš Somalio vidaus reikalų ministeriją sostinėje Mogadiše žuvo mažiausiai devyni
žmonės, o saugumo pajėgos po dvi valandas pastate vykusio susišaudymo nukovė visus tris
užpuolikus, šeštadienį panešė policija. Atsakomybę už šią ataką prisiėmė su teroristų tinklu „al
Qaeda“ susijusi grupuotė „al Shabaab“.

Prienų
turguje
Nors šeštadienio rytas
buvo šiltas ir saulėtas,
tačiau turgus nebuvo
didelis. Atrodė, kad
atostogauja ne tik
pardavėjai, bet ir pirkėjai.
Dabar toks metas, kad
žmonės daugiau lėšų
skiria atostogoms ir
poilsiui gamtoje, o mažiau
prekėms.

Prasidėjusi liepa plačiai
atvėrė savo gamtos dovanų
krepšį. Ant prekystalių atsirado daugiau ir pigesnių daržovių, sodo ir miško uogų bei
grybų.
Tačiau pagrindiniai prekiautojai, kaimo žmonės su
naminiais gaminiais ir produktais, buvo savo vietose.
Jiems atostogos būna tada,
kai nėra ką parduoti. O dabar
gausu ir pieno produktų, ir
daržovių, ir uogų, ir visokių
kitokių gėrybių – puiki proga
kokį eurą užsidirbti.
Tik vienas kitas prekiautojas dar turėjo braškių, kurių kilogramas kainavo 3–5 eurus.
Padaugėjo vyšnių, juodųjų,
geltonųjų bei raudonųjų serbentų, agrastų uogų, šilauogių, aviečių. Už kilogramą
trešnių pardavėjai prašė 2,5–
3 eurų, už avietes – 3–4 eurų.
Brangiausios buvo šilauogės,
kurių kilogramas kainavo 4–6
eurus. Už kilogramą serbentų
teko mokėti 1,5–2 eurus, už
agrastus – 1,5 euro, o litrinis
stiklainis vyšnių kainavo 1 eurą. Litrinis stiklainis mėlynių
kainavo 3,8–4 eurus. Uogautojai sakė, kad šiemet vargu
ar dar bus mėlynių, nes uogos
labai mažos ir suvytusios. Tai
vis sausros padariniai. Miško
aviečių taip pat šiemet nebus,
nes jos, pasak uogautojų, byra vos prisilietus – nesuprasi,
prinokusi ar iškepusi... Daugelis pirko vyšnių virimui,
šaldymui bei džiovinimui, kas
turėjo pilnesnes pinigines, jau
buvo prisipirkę braškių, kurios taip pat tinka šaldyti. Nemažai buvo įvairių serbentų,
kurių kilogramas kainavo 2
eurus. Praeitą savaitę palijus,
atsirado viltis paragauti ir gryREKLAMA

bų. Pusės litro talpos indelis
pirmųjų voveraičių kainavo
2,5–3 eurus.
Ūkininkai atveža jau didesnių šviežių bulvių. Kilogramas mažesnių bulvių kainavo 0,5–0,7 euro, o didesnių – 0,8–1 eurą. Kilogramas
šviežių morkų kainavo 0,8–
1,3 euro, burokėlių su lapais
– 1 eurą, svogūnų galvučių su
laiškais ar tik galvučių –0,8–1
eurą, kilogramas šiltnaminių
agurkų 0,8–1 eurą, pomidorų
– 1,2–2 eurus, kopūstų – 0,7
euro, kalafiorų – 1,5 euro.
Dešimtį naminių vištų kiaušinių pardavė už 1,3–1,8 euro,
o paukštyno vištų – už 1–1,3

euro, antinių – už 2 eurus.
Kaip visada buvo nemažai
kaimo moterų, prekiaujančių
pienu ir jo produktais. Litrą
pieno pardavė už 0,5 euro,
grietinės – už 3,2–3,6 euro,
puskilogramį sviesto – už 3,5–
4 eurus, kilogramą varškės –
už 1,6–2 eurus, o sūrį – pagal
dydį už 1,5–3 eurus.
Vasarą sumažėja šviežios
mėsos paklausa, nes žmonės daugiau vartoja vaisių,
daržovių ir pieno produktų.
Be to, kai vyrauja karšti orai,
prekiautojai nepjauna gyvulių, nes nenori sugadinti produkcijos.
Kilogramas kiaulienos šo-



Nuskandintas tanklaivis gali sukelti ekologinę katastrofą
Iš Baltijos jūroje prie Lenkijos krantų per karą nuskandinto vokiečių tanklaivio išsilieję degalai gali
sukelti ekologinę katastrofą Gdansko įlankos pakrantėje. Ekspertai apskaičiavo, kad 1945 metų
balandį sovietų bombonešių netoli Helio nerijos nuskandintame tanklaivyje yra likę apie 1,5 milijono
litrų degalų, ir prognozuoja, kad didelio masto nuotėkis gali įvykti per ateinančius 10 metų.

ninės kainavo 3,6–3,7 euro, kumpio – 3,8–3,95 euro, sprandinės ar karbonado
– 4,8–4,9 euro, karkos – 1,7–
1,85 euro, o maltos mėsos kilogramą pardavė už 3,6–3,8
euro. Kilogramą mėsinio viščiuko buvo galima nusipirkti
už 2,4 euro, kalakuto kumpio – už 4,22 euro, triušienos
– už 6–7 eurus. Kilogramas
namie auginto broilerio kainavo 4 eurus.
Rūkytos mėsos gaminių
kainos nesikeičia, nors šiltuoju metų laiku daugelis jų
perka. Kilogramas gražių lašinukų su raumeniu kainavo 5,3– 6,5 euro, su kumpiu
– 6,4–7,8 euro, sukto kumpio
– 12 eurų, dešros – 5,8–7,5
euro, dešrelių – 4–5,5 euro.
Kilogramas „pūslės“ kainavo
8–11eurų.
Bitininkai už kilogramą
medaus prašė 6 eurų, o už
pusės litro stiklainį –4,5–5 eurų. 100 g bičių duonelės kainavo 2,2 euro, o žiedadulkių
– 2 eurus.
Gyvūnijos turgavietėje dar
nenutilo jauniklių cypsėjimas. Buvo galima įsigyti ne
tik paaugintų, bet ir visai
mažų paukštyčių. Trijų dienų viščiukai kainavo 0,85–1
eurą, ančiukai – 1,5 euro. Už
savaitę paaugintus mėsinius
viščiukus prašė 1,3–1,6 euro,
už trijų savaičių – 2,8 euro, už
ančiukus teko mokėti 2,2–2,5
euro, žąsiukai kainavo 5–6 eurus, kalakučiukai – 7–8 eurus.
Už jaunas vištaites prašė 5–6
eurų, už dedančias norėjo 7
eurų. Už antis augintojai norėjo gauti 10 eurų, už gaidžius
– 5–7 eurus. Buvo ir įvairių
veislių dekoratyvinių vištų ir
gaidžių. Naminių paukščių
jauniklių perkama jau mažiau,
dabar populiariausia prekė gyvūnų turgavietėje – dedančios
vištos ir triušiai.
Nedideli triušeliai kainavo
5–7 eurus, o suaugę patinai ir
patelės – 14–25 eurus.
Ūkininkai prekiavo grūdais
ir pašariniais miltais. Už centnerį kviečių prašė 7 eurų, už
miežius ar kvietrugius – 7–8
eurų, o pašarinių miltų maišas
kainavo 8 eurus. 20 kilogramų maišelis lesalų naminių
paukščių jaunikliams kainavo
10 eurų, dedeklėms vištoms
– 8 eurus. NG

Nekilnojamasis
turtas
Parduoda
1 kambario butus
1 k. bt. (IV a., 30 kv. m, 6000 Eur)
Jaunimo g., Balbieriškyje. Tel. 8
612 64109.

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.

INFORMACIJA apie Prienų rajono
Armanavos smėlio ir žvyro telkinio išteklių
naudojimo atrankos išvadą dėl poveikio
aplinkai vertinimo
1. Planuojamas ūkinės veiklos užsakovas: UAB
„Kesberta“, Samapolės g. 4, Laukiškių k., LT-59306 Prienų r., tel. +370 614 32587, el. p. kesberta@hotmail.com
2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Prienų rajono Armanavos smėlio ir žvyro telkinio išteklių
naudojimas.
3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Kauno apskr.,
Prienų r., Stakliškių sen., Armanavos k.
4. Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada,
ar privaloma vertinti poveikį aplinkai: pagal Aplinkos
apsaugos agentūros 2018-07-03 priimtą atrankos išvadą
Nr. (30.3)-A4-6245 planuojamai ūkinei veiklai poveikio
aplinkai vertinimas neprivalomas.
5. Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą: UAB
„Kesberta“, Samapolės g. 4, Laukiškių k., LT-59306 Prienų r., tel. +370 614 32587. Susipažinti su informacija galima 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo.
6. Kam ir iki kada teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą: Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62008. Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą galima teikti 20 darbo
dienų nuo šio skelbimo paskelbimo.
7. Kur galima išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais: Aplinkos apsaugos agentūroje, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706
62008, ir UAB „Kelprojektas“, I. Kanto g. 25, LT-44296
Kaunas, tel. (8 37) 223186. Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima 10 darbo dienų
nuo šio skelbimo paskelbimo.

DĖMESIO!

AB Birštono sanatorija „Versmė“ išparduoda nereikalingą inventorių: minkštasuolius, lovas, funkcines
lovas, sofas, spinteles, televizorius, antklodes, pagalves, užuolaidas, veidrodžius, paveikslus, stalo įrankius,
virdulius, čiužinius, šviestuvus, praustuvus ir kt.
Išpardavimas vyks š.m. liepos 16–17–18 dienomis,
nuo 10.00 val. iki 13.00 val. adresu: B. Sruogos g. 6,
Birštonas (I-asis miegamasis korpusas).
Pastaba. Žiūrėti nukreipiamuosius ženklus.
Išpardavimo komisija
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Paprasto skelbimo kaina vienam kartui
privatiems asmenims - 1,75 Eur, versLo klientams - 2,50 Eur.

Nekilnojamasis
turtas
Parduoda

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

žemės ūkis

3 KAMBARIŲ BUTUS

Parduoda

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

Vokiečių nulėpausių veislės mėsinę ožką pjovimui. Tel. 8 616
87702.

GARAŽUS

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

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

Perka

Šviežiapienę pirmaveršę karvę,
galima pirkti kartu su veršeliu.
Tel. 8 654 58809.

Perka įvairų nekilnojamąjį turtą.
Tel. 8 605 85038.

Kviečius. Atveža. Tel. 8 677
31879.

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

Pašarines pupas (155 Eur/t). Tel.
8 671 29691.

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

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

IŠNUOMOJA
3 k. bt. (nuo liepos 15 dienos, be
baldų, nuoma 150 Eur/mėn + patarnavimai) renovuotame name
Birštone. Tel. 8 685 75776.
Patalpas (70 kv. m) mansardoje
Birštone. Tel. 8 674 46484.

Automobiliai ir
jų dalys
Parduoda
„Skoda Octavia“ (2004 m., 1,9
l, D, 81 kW, TA iki 2020 m., 06
mėn.). Tel. 8 605 65913.

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

Maistines bulves. Tel. 8 672
30351.
Šių metų šieną „kitkomis“. Galimas pristatymas. Tel. 8 675
84559.

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).

REKLAMA

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

Nuolat prekiaujame
lapuočių malkomis. Skaldytos,
kaladėmis arba rąsteliais.
Malkos tvarkingai sukrautos.
Skubus nemokamas pristatymas.
Taip pat parduodame
DURPIŲ BRIKETUS.
Tel. 8 672 51171
Miško savininkas – lapuočių ir
spygliuočių malkas. Pristato.
Perka mišką. Atsiskaito iš karto.
Tel. 8 690 66155.
Pigiai spygliuočių, lapuočių malkas (skaldytas, kaladėmis). Taip
pat medžio pjuvenas. Atvežimas
nemokamas. Tel. 8 682 31133.
Ąžuolo, beržo pjuvenų briketus ir
baltarusiškus durpių briketus. Tel.
8 677 44884.
Pigiai parduoda pušines malkas,
skaldytas, kaladėlėmis. Atveža.
Tel. 8 625 97091.
Statybinę medieną. Tel. 8 686
46230.
Pigiai vestuvinę suknelę (baltą,
atlasinę). Tel. 8 604 83909.

PASLAUGOS
Paskolos!!! Suteikiame paskolas
ir refinansuojame (padengiame) geromis sąlygomis, net ir
turintiems skolų, iki 10 000 Eur
laikotarpiui iki 48 mėn. Refinansuojame Jūsų turimas skolas
Sergel, Lindorff, Gelvora ir t.t. Tel.
8 601 50935.

SKLYPŲ KADASTRINIAI
MATAVIMAI

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

UAB „GEONETAS“
Adresas: Vytauto g. 11A,
Prienai (priešais Autobu
sų stotį, laiptais į rūsį).
Tel.: 8 683 98043, 8 614
38124.
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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.
Dengiame stogus, statome karkasus. Taip pat atliekame įvairius
statybos ir apdailos darbus. Tel.
8 647 74242.
Gaminame betoną, kalkinį skiedinį, šulinio žiedus (nuo 0,7
iki 3 m), įvairią gelžbetoninę
produkciją. Vežame žvyrą, smėlį.
Atliekame metalo tekinimo ir
suvirinimo darbus. Tel. 8 687
95399.
Liejame pamatus, betonuojame.
Montuojame gipso kartoną,
glaistome, dažome, kalame dailylentes, dedame visų tipų grindis,
klojame plyteles, atliekame santechnikos, elektros instaliacijos
ir griovimo darbus. Klojame
trinkeles. Lankstome skardas. Tel.
8 600 96399.

Šiltn
a
Prie mių g.
nuo 8,
se

LAIDOJIMO PASLAUGOS

Katafalkas Salių nuoma Gėlės Drabužiai Kremavimas
Tel.

8 638 77387. Dirbame visą parą

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.

šaldytuvus, šaldiklius.

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.

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

Greitai ir kokybiškai atliekame
remonto darbus (nuo mūro iki
stogo). Tel. 8 676 94621.
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
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.

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.

Statybos darbai, stogų dengimas,
karkasų darbai, betonavimas. Tel.
8 677 28828.

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

Pavojingų medžių pjovimas,
genėjimas. Sklypų valymas.
Tel. 8 683 99 233,
www.greblysirbebras.com

Vytauto g. 7, Prienuose.
Suteikia garantiją.

Vežame žvyrą, smėlį, skaldą, atsijas ir kitus birius krovinius. Tel.
8 690 66155.
Atliekame įvairius žemės kasimo, lyginimo darbus: kasame,
valome tvenkinius, darome pylimus, šlaitus, lyginame, tvarkome
teritorijas. Konsultuojame. Turime patirtį. Dirbame kokybiškai.
Tel. 8 640 50090.
Žemės kasimo darbai mini ekskavatoriumi 3,3 t. Tel. 8 645
20612.

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.
Ieškome sodybos prižiūrėtojo
bei pagalbinio darbininko. Tel. 8
687 71665.
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.
Metalo apdirbimo įmonei reikalingas suvirintojas pusautomačiu. Darbo vieta: Ilgakiemio k.,
Kauno r. Tel. (8 37) 536110.

14 SKELBIMAI

paryškinto skelbimo kaina vienam kartui
privatiems asmenims - 1,90 Eur, versLo klientams - 2,70 Eur.
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DARBO
SKELBIMAI
REIKALINGA
Profesionalus autošaltkalvis.
Atlyginimas 800-900 Eur. Tel. 8
631 82930, kestux.kurtinaitis@
gmail.com
Vilkikų vairuotojai su CE kategorija darbui po Lietuvą. Atlyginimas pagal susitarimą. Tel. 8
699 11549.

Užjaučia

Liūdesio ir skausmo
valandą nuoširdžiai
užjaučiame
Romą Juozaitį
dėl mylimos mamos
mirties.
UAB „Prienų
vandenys“ darbuotojai

Dėkoja

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame
giminėms, kaimynams,
Jiezno parapijos klebonui, Jiezno kultūros centro darbuotojams, saviveiklininkams, Trijų karalių grupei, ŽŪB „Nemunas“ vadovui, Ūkininkų sąjungos Prienų skyriaus vadovui, Jiezno medžiotojų būrelio nariams,
medicinos darbuotojams,
bendradarbiams, draugams, Jiezno bendruomenės nariams, užjautusiems ir padėjusiems
mums sunkią valandą išlydint mylimą vyrą ir tėtį
Stanislovą Kaminską į
amžino poilsio vietą.
Žmona ir sūnus
REKLAMA

Kviečia į renginius
ARTIMIAUSI RENGINIAI
PRIENŲ RAJONE
Liepos 13–15 d. Dailiojo jojimo
varžybos „Baltijos lygos dailiojo
jojimo varžybos”, „Harmony
Park“, Vazgaikiemyje. Organizatorius: VšĮ „Visuomenės harmonizavimo parkas” .
Liepos 14-15 d. Nemuno kilpomis su Gjensidige • 2018
• TrenkTuras. Trečiąjį kartą
vykstantis renginys iššūkiui pasirengusiems dalyviams pasiūlys
net penkis skirtingus maršrutus.
Nenusivils ir jame jau žygiavusieji, nes galės rinktis ne tik iš
atnaujintų, bet ir iš visiškai naujų
maršrutų. Vasaros iššūkis padovanos kelionę po gražiausias vidurio Lietuvos girias, vingiuotas
Nemuno pakrantes ir vasariškai
nusiteikusius laukų horizontus.
O žygeiviai, pasirinkę Turistų
maršrutą, keltu plauks ir atras
dar netyrinėtą Nemuno vingio
pusę link. Daugiau informacijos
www.NemunoKilpomis.lt
Liepos 15 d., Naujosios Ūtos
pagrindinės mokyklos prieigose Naujosios Ūtos seniūnijos
vasaros šventė „Vasaros taku...“,
skirta Lietuvos Valstybės dienai.
Sportinės varžybos, šventinis
koncertas. Organizatoriai: Naujosios Ūtos laisvalaikio salė, seniūnija, kaimų bendruomenės.
Liepos 20, 21, 22 d. Balbieriškio
seniūnijos vasaros šventė ,,Prie
Ringio ir Peršėkės”, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui. Kino vakaras po atviru dangumi. Sporto varžybos. Meno
kolektyvų šventinis koncertas.
Šv. Magdalenos atlaidai, agapė. Renginiai vyks Balbieriškio
kultūros ir laisvalaikio centre,
Balbieriškio parke, Balbieriškio
bažnyčioje. Organizatoriai: Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio
centras, Balbieriškio miestelio
biblioteka, Balbieriškio seniūnija.
Liepos 21 d. Aviacijos šventė
Pociūnuose „Diena su aviacija“.
Aviacinės technikos paroda.
Aviacijos, parašiutininkų šou,
pramogos ir kt. Organizatoriai:
Kauno parašiutininkų klubas,
Prienų rajono savivaldybė.
Rugpjūčio 11 d., Pakuonio parapijos parke Pakuonio krašto
vasaros šventė „Žolinė“. Organizatoriai: Pakuonio laisvalaikio
salė, seniūnija, Pakuonio pagrindinė mokykla, Pakuonio parapijos
aktyvas, bendruomenės.
Rugpjūčio 26 d., Serbentinės k.,
Naujosios Ūtos sen., Aldonos
Lietuvininkienės sodyboje Respublikinis klojimo teatrų festivalis

„Vėtrungė 2018“. Organizatoriai:
Naujosios Ūtos laisvalaikio salė,
Naujosios Ūtos seniūnija, seniūnaičiai, kaimų bendruomenės,
bibliotekos.
Rugpjūčio 27 d., Prienai, Kęstučio
g. esančioje žydų žudynių vietoje
minėjimas, skirtas 77-osioms
Prienų žydų žūties metinėms.
Parodos pristatymas. Organizatoriai: Prienų krašto muziejus
Prienų krašto muziejus, Prienų r.
savivaldybė.
PARODOS PRIENŲ RAJONE
Prienų r. savivaldybės fojė (2
aukšte) eksponuojama Arūno
Aleknavičiaus fotografijų paroda
„Kalnai iš arti“.
Prienų kultūros ir laisvalaikio
centre eksponuojama fotografijų
konkurso „Mano miesto bliuzas
– Lietuvos valstybės atkūrimo
100-mečiui“ darbų paroda.
Prienų 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.
Šilavoto laisvalaikio salėje eksponuojama menininkės Vilijos
Čiapaitės akvarelės darbų paroda
„Prakalbintoji akvarelė“.
Prienų krašto muziejuje eksponuojama fotografijų paroda
„Akimirkos iš keturių ekspedicijų“, skirta kraštiečiui keliautojui,
žurnalistui, visuomenės veikėjui
Matui Šalčiui.
Naujosios Ūtos laisvalaikio salėje
eksponuojama mokinių meno
darbų ir piešinių paroda „Mano
pasaulis“.
Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio
centre eksponuojama Onutės
Masterkovienės karpinių paroda.
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“.
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.

ARTIMIAUSI RENGINIAI
BIRŠTONE
Liepos 12 d. 20:30 val. Tradicinis
šokių ir pramoginės muzikos
vakaras. „Eglės sanatorija“
Liepos 13 d. 20:00 val. Koncertas
„Kelionė per šimtmečius“ „Eglės
sanatorija“
Liepos 13 d. 19:00 val. Susitikimas
su gydytojais klounais. „Eglės
sanatorija“
Liepos 20 d., 19 val. Birštono
kurhauze „PAŽADINTAS VISATOS
TYLOS“. Poeto, pirmojo Nepriklausomos Lietuvos pasiuntinio
Prancūzijoje Oskaro Milašiaus
kūrybos vakaras. Dalyvaus: aktorius P. Venslovas, operos solistė J.
Karaliūnaitė, pianistė R. Mikelaitytė-Kašubienė.
Rugpjūčio 9 d., 19 val. Birštono
vienkiemio bibliotekoje tautinio
atgimimo dainiaus Maironio
ir Sigito Gedos, kuris žavėjosi
Lietuvos istorija ir mitologija bei
gebėjo meistriškai tai perteikti
kūryboje, vakaras. Dalyvaus:
aktorė V. Kochanskytė ir klarnetininkas V. Andriuškevičius.
Rugpjūčio 14 d., 19 val. Birštono
kurhauze prisiminsime J. Vilkutaičio-Keturakio pjesę „Amerika
pirtyje“, kuri nuskambėjo kaip
tautos savimonės akcija, tapo
unikaliausiu mūsų kultūros istorijoje, o gal ir pasaulinėje praktikoje
reiškiniu. J. Vilkutaičio-Keturakio,
G. Petkevičiatės-Bitės, P. Višinskio
kūrybos vakaras. Dalyvaus: aktoriai: E. Stancikas, A. Pintukas, M.
Šablauskaitė, kompozitorius T.
Makačinas.
Rugpjūčio 17 d., 19 val. Birštono
kurhauze rašytojo, politiko ir
diplomato, kurio atstovavimas
buvo ne visuomet oficialus, bet
visuomet vaisingas, I. Šeiniaus
kūrybos fragmentai ir instenizacijos. Dalyvaus: aktoriai B. Mar
ir A. Kazanavičius, fleitininkė M.
Račkauskaitė.
Rugpjūčio 23 d., 19 val. Birštono
kurhauze J. T. Vaižganto, buvusio
pačiame Lietuvos politinių, kultūrinių įvykių sūkuryje, kūrybos
pristatymas. Dalyvaus: Maironio
lietuvių literatūros muziejaus
skyriaus vedėjas, lituanistas,
poetas A. Pakėnas ir aktorė O.
Dautartaitė.
Rugpjūčio mėn. 30 d., ketvirtadienį, 19 val. Birštono kurhauze tarptautinio masto poeto, garsaus
sovietmečio disidento, iki šiol
aktyviai dalyvaujančio ir reiškiančio pilietinę poziciją, intelektualų
bendruomenės labai vertinamo
mąstytojo T. Venclovos kūrybos
vakaras. Dalyvaus: T. Venclovas,
aktorius A. Bialobžeskis ir fleitininkas V. Sriubikis.
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Trečiadienis, liepos 11 d.

21.00 val.
„12 pėdų po vandeniu“

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 Mano tėviškė 12:00 Gedulingos mišios
Šventų Jonų bažnyčioje 13:00
Speciali laida 14:58 Loterija „Keno Loto” 15:00 Žinios 15:15 Laba
diena, Lietuva 16:30 Premjera.
Seserys 17:30 Žinios. Sportas.
Orai 18:15 Auksinis protas 19:30
Šiandien prieš 100 metų 19:56
Loterija „Keno Loto” 20:00 Panorama 20:35 Sportas 20:43 Loterija
„Jėga” 20:45 2018 FIFA pasaulio
futbolo čempionatas 23:00 Premjera. Aukštuomenės daktaras 6
23:45 Štutgarto kriminalinė policija 6 00:30 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?” 01:00 LRT radijo žinios
01:05 Šiandien prieš 100 metų.
Dokumentinė apybraiža, skirta ketinimams Vokietijos didiką Urachą
von Viurtembergą skelbti Lietuvos
karaliumi Mindaugu II 01:30 Ryto
suktinis su Zita Kelmickaite 02:00
LRT radijo žinios 02:05 Klauskite
daktaro 03:00 LRT radijo žinios
06:10 Dienos programa 06:15
“Mano gyvenimo šviesa” (193195) 07:30 “Neramūs ir triukšmingi” (2) 07:55 “Volkeris, Teksaso
reindžeris” (153) 08:55 Rytas su
LNK 10:55 Oplia! 11:25 “Policijos
akademija” (21) 12:25 Gyvenimiškos istorijos 13:25 “Gyvenimo
daina” (28) 14:25 “Dvi širdys” (934)
14:55 “Dvi širdys” (935) 15:25 “Dvi
širdys” (936) 15:55 “Dvi širdys”
(937) 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 Prisiminti pavojinga
00:50 “Judantis objektas” (22)
01:45 Užsienietis
05:35 Du tėvai ir du sūnūs 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 14:30 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
Užburtas ratas 00:50 Elementaru
01:45 Kaulai 02:35 Amerikiečiai
03:30 Ekstrasensų mūšis 04:30
Paskutinis iš vyrų
06:00 “Auklė” (13-15) 07:30 “Džuna” (1) 08:35 “44-as skyrius” (102)

09:30 “Teisingumo agentai” (10)
10:30 “Kobra 11” (4) 11:35 “Mirtinas ginklas” (14) 12:35 “Stoties
policija” (26) 13:45 “Džuna” (2)
14:50 “44-as skyrius” (103) 15:50
“Teisingumo agentai” (11) 16:50
“Kobra 11” (5) 17:55 “Mirtinas
ginklas” (15) 18:55 “Stoties policija” (27) 20:00 Info diena 20:25
“Nusikaltimų miestas” (14) 21:00
12 pėdų po vandeniu 22:45 Mirtinas ginklas 2 01:00 “Persekiotojas” (4) 01:45 “Vanity Fair. Visiškai
slaptai” (4)
05:05 „Pasaulis iš viršaus“ 05:35
„Baltoji vergė“ (24) 06:20 Programa 06:24 TV parduotuvė 06:40
Kaimo akademija 07:10 4 kampai
07:40 Vasara tiesiogiai su D 08:10
„Delta“ (2/11) 09:15 „Rojus“ (81)
10:20 „Neišsižadėk“ (14) 11:25
„Merdoko paslaptys“ (6/6) 12:30
„Iššūkis“ (2/3) 13:35 TV parduotuvė 13:50 „Gluchariovas“ (1/26)
14:55 „Delta“ (2/11) 16:00 Reporteris 16:30 Vasara tiesiogiai
su D 16:57 Orai 17:00 „Moterų
daktaras“ (2/28) 18:00 Reporteris
18:57 Orai 19:00 „Iššūkis“ (3/8)
20:00 Reporteris 20:30 Vasara
tiesiogiai su D 20:57 Orai 21:00
„Ragana“ (1/8) 22:00 Reporteris
22:57 Orai 23:00 „Gluchariovas“
(1/25) 00:05 „Delta“ (2/11) 01:05
„Iššūkis“ (1/12) 02:00 „Merdoko
paslaptys“ (6/5) 02:45 „Neišsižadėk“ (9) 03:35 „Svarbiausia įstatymas“ (10) 04:20 „Merdoko
paslaptys“ (6/5)
06:10 Televitrina 06:30 Filologyno berniukai 07:00 Pėdsakai
08:00 Kaulai 09:00 Sandėlių
karai 09:30 CSI Majamis 10:30
Naujakuriai 11:00 Naujakuriai
11:25 Kobra 11 12:25 Vedęs ir
turi vaikų 13:25 Rezidentai 14:00
Rezidentai 14:30 Televitrina 15:00
Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai 15:25 Kaulai 16:25 CSI Majamis 17:25 Kobra 11 18:25 Vedęs
ir turi vaikų 19:25 Rezidentai 20:30
Saša ir Tania 21:00 Žinios 21:28
Orai 21:30 Išeities kodas 23:20
Pėdsakai 00:15 Kobra 11 01:15
Naujakuriai 02:05 Juokingiausi
Amerikos namų vaizdeliai 02:30
Simpsonai

Ketvirtadienis, liepos 12 d.

22.30 val.
„Kalinių lėktuvas“

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
Giminės 12:35 TV žaidimas „Kas
ir kodėl?” 13:05 Klauskite daktaro
13:58 Loterija „Keno Loto” 14:00
Žinios 14:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Premjera. Seserys 17:30
Žinios. Sportas. Orai 18:15 Auksinis protas 19:30 Dokumentinė
istorinė laida „Lietuvos kolumbai”
20:25 Loterija „Keno Loto” 20:30
Panorama 20:52 Sportas 20:59
Loterija „Jėga” 21:00 Leidimas
žudyti 23:10 Premjera. Aukštuomenės daktaras 6 23:55 Štutgarto kriminalinė policija 6 00:40 TV
žaidimas „Kas ir kodėl?” 01:05
Giminės. Gyvenimas tęsiasi 02:00
LRT radijo žinios 02:05 Klauskite
daktaro 03:00 LRT radijo žinios
03:05 Stilius 04:00 LRT radijo žinios 04:05 Dokumentinė istorinė
laida „Lietuvos kolumbai”

06:10 Dienos programa 06:15
“Mano gyvenimo šviesa” (196198) 07:30 “Neramūs ir triukšmingi” (3) 07:55 “Volkeris, Teksaso
reindžeris” (154) 08:55 Rytas su
LNK 10:55 Oplia! 11:25 “Policijos
akademija” (22) 12:25 Gyvenimiškos istorijos 13:25 “Gyvenimo
daina” (29) 14:25 “Dvi širdys” (938)
14:55 “Dvi širdys” (939) 15:25 “Dvi
širdys” (940) 15:55 “Dvi širdys”
(941) 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 Trigubas
X 00:50 “Judantis objektas” (1)
01:40 Prisiminti pavojinga 03:40
06:00 Lietuvos Respublikos him- Alchemija XIX. Mano Milošas
nas 06:05 Bardų festivalis „Akaci- 04:10 RETROSPEKTYVA. Kuljų alėja 2017”. 2 d 07:15 Džiunglių tūrinė dokumentika
būrys skuba į pagalbą 2 07:25 Lesė 07:50 Pradėk nuo savęs 08:20
Nacionalinis turtas 08:50 Nuo ga- 05:20 Elementaru 06:10 Televitrimyklos konvejerio 2 09:15 Labas na 06:25 Kempiniukas Plačiakelrytas, Lietuva 12:00 DW naujienos nis 06:55 Simpsonai 07:55 Kam
rusų kalba 12:15 Gamtos sergėto- ta meilė? 08:25 Paskutinis iš
jai 12:41 Gamtos sergėtojai 13:10 Magikianų 08:55 Meilės sūkuryje
Linija, spalva, forma 13:35 Stilius 10:00 Tai - mano gyvenimas 10:30
14:30 Islamas ir Vakarai 15:20 Tai - mano gyvenimas 12:00 Tarp
Mažasis atradėjas 15:30 Džiunglių mūsų, mergaičių 13:00 Pažadėtoji
būrys skuba į pagalbą 2 15:40 Le- 15:00 Simpsonai 16:00 TV3 žinios
sė 16:05 Nuo gamyklos konvejerio 16:28 TV3 orai 16:30 TV Pagalba
2 16:30 Laba diena, Lietuva 17:30 18:30 TV3 žinios 19:22 TV3 sporDokumentinė apybraiža „Mes nu- tas 19:27 TV3 orai 19:30 Paskutigalėjom” 17:55 Kultūrų kryžkelė nis iš Magikianų 20:00 Tarp mūsų,
18:25 2018 FIFA pasaulio futbolo mergaičių 21:00 Kam ta meilė?
čempionato apžvalga 18:55 UEFA 21:30 TV3 vakaro žinios 22:22
Čempionų lygos atrankos rungty- TV3 sportas 22:27 TV3 orai 22:30
nės. Marijampolės „Sūduva” – Ni- Kalinių lėktuvas 01:35 Kalinių lėkkosijos APOEL. 21:00 Septynios tuvas 03:35 Užburtas ratas
Kauno dienos 21:30 Premjera.
Didžiosios Visatos paslaptys su
Morganu Frimanu 4 22:15 Elito 06:00 “Auklė” (16) 06:30 “Auklė”
kinas. Naktinis traukinys į Lisabo- (17) 07:00 “Auklė” (18) 07:30
ną 00:00 DW naujienos rusų kalba “Džuna” (2) 08:35 “44-as skyrius”
00:15 Dabar pasaulyje
(103) 09:30 “Teisingumo agentai”

(11) 10:30 “Kobra 11” (5) 11:35
“Mirtinas ginklas” (15) 12:35 “Stoties policija” (27) 13:45 “Džuna” (3)
14:50 “44-as skyrius” (104) 15:50
“Teisingumo agentai” (12) 16:50
“Kobra 11” (6) 17:55 “Mirtinas ginklas” (16) 18:55 “Stoties policija”
(28) 20:00 Info diena 20:25 Savaitės kriminalai 21:00 Amerikos
kikboksininkas 22:50 12 pėdų po
vandeniu 00:35 “Persekiotojas” (5)
01:25 “Kas žudikas?” (37)

Penktadienis, liepos 13 d.

21.00 val.
„Apsimeskime farais“

ties policija” (28) 13:45 “Džuna” (4)
14:50 “44-as skyrius” (105) 15:50
“Teisingumo agentai” (13) 16:50
“Kobra 11” (7) 17:55 “Mirtinas
ginklas” (17) 18:55 “Stoties policija” (29) 20:00 Info diena 21:00
Absoliutus blogis 2. Apokalipsė
22:50 Amerikos kikboksininkas
00:40 “Persekiotojas” (6) 01:30
“Kas žudikas?” (38) 02:30 Absoliutus blogis 2. Apokalipsė

05:05 „Pasaulis iš viršaus“ 05:35
05:00 Seserys 06:00 Lietuvos „Geriausios nardymo vietos“ 06:00
Respublikos himnas 06:05 Labas „Pavojingiausios kelionės. Vietnarytas, Lietuva 06:30 Žinios 09:05 mas“ 06:20 Programa 06:24 TV
Senis 10:05 Premjera. Štutgarto parduotuvė 06:30 „Nuostabūs pokriminalinė policija 6 10:50 Ko- jūčiai“ 06:40 Krepšinio pasaulyje
misaras Reksas 11:40 Giminės su V 07:10 Grilio skanėstai 07:40
12:35 TV žaidimas „Kas ir kodėl?” Vasara tiesiogiai su D 08:10 „Del13:05 Klauskite daktaro 13:58 ta“ (2/13) 09:15 „Rojus“ (83) 10:20
Loterija „Keno Loto” 14:00 Žinios „Rasputinas“ (6) 11:25 „Merdoko
14:15 Laba diena, Lietuva 15:00 paslaptys“ (6/8) 12:30 „Iššūkis“
Žinios 16:30 Premjera. Seserys (2/5) 13:35 TV parduotuvė 13:50
17:30 Žinios. Sportas. Orai 18:15 „Gluchariovas“ (1/28) 14:55 „DelAuksinis protas 19:30 Beatos vir- ta“ (2/13) 16:00 Reporteris 16:27
tuvė 20:25 Loterija „Keno Loto” Orai 16:30 Gyvenimo būdas
20:30 Panorama 20:52 Sportas 17:00 „Moterų daktaras“ (2/30)
20:59 Loterija „Jėga” 21:00 Duo- 18:00 Reporteris 18:45 Keliauk
kim garo! 22:35 Gamtos inspekto- su „Reporteriu“ 18:57 Orai 19:00
riai 23:00 Fantastiškas penktadie- „Iššūkis“ (3/10) 20:00 Reporteris
nis. Auksinė akis 01:10 Štutgarto 20:27 Orai 20:30 Grilio skanėskriminalinė policija 6 02:00 LRT tai 21:00 „Ragana“ (1/10) 22:00
radijo žinios 02:05 Klauskite dak- Reporteris 22:15 Keliauk su „Retaro 03:00 LRT radijo žinios 03:05 porteriu“ 22:27 Orai 22:30 Vasara
Giminės. Gyvenimas tęsiasi 04:00 tiesiogiai su D 23:00 „GlucharioLRT radijo žinios 04:05 Šiandien vas“ (1/27) 00:05 „Delta“ (2/13)
prieš 100 metų. Dokumentinė 01:05 „Iššūkis“ (2/2) 02:00 „Merapybraiža, skirta ketinimams Vo- doko paslaptys“ (6/7) 02:45 „Rakietijos didiką Urachą von Viur- sputinas“ (4) 03:35 „Svarbiausia
tembergą skelbti Lietuvos karaliu- - įstatymas“ (12) 04:20 „Merdoko
paslaptys“ (6/7)
06:10 Televitrina 06:30 Saša ir Ta- mi Mindaugu II 04:30 Klausimėlis
nia 07:00 Pėdsakai 08:00 Kaulai
09:00 Vienam gale kablys 09:30
06:10 Dienos programa 06:15 06:10 Televitrina 06:30 Saša ir TaCSI Majamis 10:30 Naujakuriai
“Mano gyvenimo šviesa” 07:05 nia 07:00 Pėdsakai 08:00 Kaulai
11:00 Naujakuriai 11:25 Kobra
“Mano gyvenimo šviesa” 07:30 09:00 Sandėlių karai 09:30 CSI
11 12:25 Vedęs ir turi vaikų 13:25
“Neramūs ir triukšmingi” (4) 07:55 Majamis 10:30 Naujakuriai 11:00
Rezidentai 14:30 Televitrina 15:00
“Volkeris, Teksaso reindžeris” Naujakuriai 11:25 Kobra 11 12:25
Juokingiausi Amerikos namų vaiz(155) 08:55 Rytas su LNK 10:55 Vedęs ir turi vaikų 12:55 Vedęs ir
deliai 15:25 Kaulai 16:25 CSI MaOplia! 11:25 “Policijos akademija” turi vaikų 13:25 Rezidentai 14:00
jamis 17:25 Kobra 11 18:25 Vedęs
(23) 12:25 Gyvenimiškos istori- Rezidentai 14:30 Televitrina 15:00
ir turi vaikų 19:25 Rezidentai 20:30
jos 13:25 “Gyvenimo daina” (30) Juokingiausi Amerikos namų
Saša ir Tania 21:00 Žinios 21:28
14:25 “Dvi širdys” (942) 14:55 vaizdeliai 15:25 Kaulai 16:25 CSI
Orai 21:30 Katastrofiškai nesė“Dvi širdys” (943) 15:25 “Dvi šir- Majamis 17:25 Kobra 11 18:25
kmingas filmas 23:15 Pėdsakai
dys” (944) 15:55 “Dvi širdys” (945) Vedęs ir turi vaikų 18:55 Vedęs ir
00:25 Išeities kodas 02:05 Kapito16:30 Labas vakaras, Lietuva turi vaikų 19:25 Rezidentai 20:00
nas Amerika. Pirmasis keršytojas
17:35 Nuo... Iki... 18:30 Žinios Farai 21:00 Žinios 21:53 Sportas
04:10 Simpsonai
19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30 21:58 Orai 22:00 Kapitonas AmeKK2 penktadienis 21:00 SAVAI- rika. Pirmasis keršytojas 00:15 KaTĖS HITAS Pabėgimo planas tastrofiškai nesėkmingas filmas
06:00 Lietuvos Respublikos him- 23:05 Karštis 02:15 Trigubas X 01:45 Jokių kliūčių!
nas 06:05 Bardų festivalis „Akacijų alėja 2017”. 3 d 07:10 Džiunglių
būrys skuba į pagalbą 2 07:25
05:10 Kaulai 06:10 Televitrina 06:00 Lietuvos Respublikos himLesė 07:50 Linija, spalva, for06:25 Kempiniukas Plačiakelnis nas 06:05 Purpurinis vakaras
ma 08:20 Lietuva mūsų lūpose
06:55 Simpsonai 07:25 Simpso- 2016. Pirmas koncertas 07:45
08:50 Nuo gamyklos konvejerio
nai 07:55 Kam ta meilė? 08:25 Vienuolynų kelias Lietuvoje 08:20
2) 09:15 Labas rytas, Lietuva
Paskutinis iš Magikianų 08:55 Pažvelk į profesiją kitaip 08:50
12:00 DW naujienos rusų kalba
Meilės sūkuryje 10:00 Tai - ma- Kaip atsiranda daiktai 9 09:15
12:15 Gamtos sergėtojai 12:41
no gyvenimas 12:00 Tarp mū- Labas rytas, Lietuva 12:00 DW
Gamtos sergėtojai 13:10 Eurosų, mergaičių 13:00 Pažadėtoji naujienos rusų kalba 12:15 Gammaxx 13:40 Klauskite daktaro
13:30 Pažadėtoji 14:00 Pažadėtoji tos sergėtojai 12:42 Gamtos ser14:30 Didžiosios Visatos paslap14:30 Pažadėtoji 15:00 Simpsonai gėtojai 13:10 Stop juosta 13:40
tys su Morganu Frimanu 4 15:20
15:30 Simpsonai 16:00 TV3 žinios Stambiu planu 14:25 LRT OPUS
Mažasis atradėjas 15:30 Džiunglių
16:28 TV3 orai 16:30 TV Pagalba ORE. Grupė „Happyendless”
būrys skuba į pagalbą 2 15:40 Le18:30 TV3 žinios 19:22 TV3 spor- 15:20 Mažasis atradėjas 15:30
sė 16:05 Kaip atsiranda daiktai 9
tas 19:27 TV3 orai 19:30 Bembis Džiunglių būrys skuba į pagalbą 2
16:30 Laba diena, Lietuva 18:00
21:00 Apsimeskime farais 23:10 15:40 Lesė 16:05 Kaip atsiranda
Kultūrų kryžkelė. Menora 18:15
Loganų sėkmė 00:05 Sėkmės, daiktai 9 16:30 Laba diena, LietuKultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvidžentelmenai! 02:05 Loganų sė- va 18:00 Mokslo sriuba 18:30 Lienis 18:30 Nacionalinis turtas 18:55
tuvos tūkstantmečio vaikai 19:30
kmė 04:10 Apsimeskime farais
Lietuva mūsų lūpose 19:25 Stop
Premjera. Ten, kur namai 5 20:25
juosta 19:55 UEFA Čempionų lyKultūros teismas 21:15 Europos
gos atrankos rungtynės. Kauno 06:00 “Auklė” (19) 06:30 “Auklė”
kinas. Alonzanfanas 23:00 „Vil„Stumbras” – Limasolio „Apollon” (20) 07:00 “Auklė” (21) 07:30
niaus festivalis 2017” 00:45 DW
22:00 Mano tėviškė 22:15 Lietuvių “Džuna” (3) 08:35 “44-as skyrius”
naujienos rusų kalba 01:00 Dabar
kino klasika 23:45 DW naujienos (104) 09:30 “Teisingumo agentai”
pasaulyje 01:30 Purpurinis vakarusų kalba 00:00 Dabar pasauly- (12) 10:30 “Kobra 11” (6) 11:35
ras 2016 03:05 Kultūrų kryžkelė.
je 00:30 Purpurinis vakaras 2016 “Mirtinas ginklas” (16) 12:35 “StoVilniaus sąsiuvinis
02:10 Elito kinas
Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.
05:05 „Pasaulis iš viršaus“ 05:35
„Baltoji vergė“ (25) 06:20 Programa 06:24 TV parduotuvė 06:40
Grilio skanėstai 07:10 Gyvenimo
būdas 07:40 Vasara tiesiogiai su
D 08:10 „Delta“ (2/12) 09:15 „Rojus“ (82) 10:20 „Rasputinas“ (5)
11:25 „Merdoko paslaptys“ (6/7)
12:30 „Iššūkis“ (2/4) 13:35 TV
parduotuvė 13:50 „Gluchariovas“
(1/27) 14:55 „Delta“ (2/12) 16:00
Reporteris 16:30 Vasara tiesiogiai
su D 16:57 Orai 17:00 „Moterų
daktaras“ (2/29) 18:00 Reporteris
18:52 Orai 18:55 Rubrika „Verslo genas“.” 19:00 „Iššūkis“ (3/9)
20:00 Reporteris 20:30 Vasara
tiesiogiai su D 20:57 Orai 21:00
„Ragana“ (1/9) 22:00 Reporteris
22:52 Orai 22:55 Rubrika „Verslo genas“.” 23:00 „Gluchariovas“
(1/26) 00:05 „Delta“ (2/12) 01:05
„Iššūkis“ (2/1) 02:00 „Merdoko
paslaptys“ (6/6) 02:45 „Rasputinas“ (3) 03:35 „Svarbiausia įstatymas“ (11) 04:20 „Merdoko
paslaptys“ (6/6)

Šeštadienis, liepos 14 d.

08:45 Sveikatos ABC televitrina
09:00 Brydės 09:30 Apie žūklę
10:00 “Vaikai šėlsta” (4) 10:30
“Džiunglių princesė Šina” (3)
11:30 “Gamtos stebuklas. Našlaičiai” (4) 12:40 “Anthonis Bourdainas. Nepažįstami kraštai” (6)
13:40 “Ekstrasensų mūšis” (9)
19.30 val. 15:45 “Nusikaltimų miestas” (14)
16:15 “Reali mistika” (34) 17:15
“Vanity Fair. Visiškai slaptai” (5)
„Karalius Ralfas“
18:15 “Kas žudikas?” (39) 19:30
Muzikinė kaukė 22:45 MANO
HEROJUS Vienveidis 00:30
06:00 Lietuvos Respublikos him- AŠTRUS KINAS Apsėstasis
nas 06:05 Beatos virtuvė 07:00 Maiklas Kingas 02:05 MuzikiPremjera. Pašėlę Blinkio Bilo nė kaukė
nuotykiai 07:20 Premjera. Alvinas ir patrakėliai burundukai 2 06:00 „Pavojingiausios kelionės.
07:30 Premjera. Detektyvė Mire- Bangladešas“ 06:30 „Nuostabūs
tė 07:45 Premjera. Stebuklingoji pojūčiai“ 07:00 Programa 07:04
Boružėlė 08:10 Karinės paslap- TV parduotuvė 07:20 „Pasaulis
tys 09:00 Labas rytas, Lietuva iš viršaus“ 07:55 „TV Europa pri09:30 Žinios 12:00 Vestfalijos stato. Ledo vaikai“ 08:30 10 min
taikos premijos įteikimo Baltijos iki tobulybės su Jurijumi 08:45
šalims ceremonija 13:35 Puaro Skinsiu raudoną rožę 09:30 Van15:20 Gamtos inspektoriai 15:43 tos lapas 10:00 Grilio skanėstai
Loterija „Keno Loto” 15:45 Ži- 10:30 Gyvenimo būdas 11:00
nios. Orai 16:00 2018 FIFA pa- „Iššūkis“ (1/11; 1/12) 13:00 „Balsaulio futbolo čempionato apž- toji vergė“ (19; 20) 15:00 10 min
valga 16:45 2018 FIFA pasaulio iki tobulybės su Jurijumi 15:15
futbolo čempionatas 19:00 Klau- Skinsiu raudoną rožę 16:00 Žisimėlis 19:30 Stilius 20:25 Lote- nios 16:13 Orai 16:15 Rubrika
rijos „Keno Loto” ir „Jėga” 20:30 „Saugi vaikystė“.” 16:20 „NeišPanorama 20:52 Sportas 21:00 sižadėk“ (16; 17) 18:00 Žinios
Gražiausi metai – geriausios 18:27 Orai 18:30 „Neišsižadėk“
dainos 22:30 Didieji kunigaikš- (17 tęs. 18) 20:00 Žinios 20:22
čiai 23:55 Auksinė akis 02:00 Orai 20:25 „Deimantų medžiotoKarinės paslaptys 02:45 Stilius. jai“ (3; 4) 22:00 Žinios 22:27 Orai
Gyvenimo būdo žurnalas 03:40 22:30 „Deimantų medžiotojai“ (4
Beatos virtuvė 04:30 Gražiausi tęs.) 23:00 „Iššūkis“ (1/11; 1/12)
metai – geriausios dainos
01:00 „Pražūtingi smaragdai“
(53; 54) 02:40 „Baltoji vergė“
(19; 20) 04:10 „Geriausios nar06:25 Dienos programa 06:30
dymo vietos“ 04:30 „Iššūkis“
“Žvėrelių būrys” (4) 06:55 “Ne(1/11; 1/12)
ramūs ir triukšmingi” (3) 07:20
“”Nickelodeon” valanda. Žuviukai burbuliukai” (5) 07:45 “Kiaulė,
06:10 Televitrina 06:30 Ledo
Ožka, Bananas ir Svirplys” (18)
kelias 07:30 Bjauriausi darbai
08:10 “Pabaisiukas Bansenas”
pasaulyje 08:30 Sandėlių ka(5) 08:35 “Tomo ir Džerio šou”
rai 09:00 Vienam gale kablys
(18) 09:00 “Saugokis meškinų”
09:30 Žūklė laukinėje gamto(40) 09:15 “Saugokis meškinų”
je 10:00 Nuo amato iki verslo
(41) 09:30 “Drakonų kova. Su10:30 Visureigiais per Aliaską
per” (27) 09:55 KINO PUSRY11:30 Jokių kliūčių! 12:30 SunČIAI Pramuštgalviai iškylauja
kiausios profesijos pasaulyje
11:35 Mano naujas geriausias
14:00 Bjauriausi darbai pasaulydraugas 13:25 “Pričiupom!”
je 15:00 Ledo kelias 16:00 Iš pe(4) 13:55 Šnipų klubas 15:45
ties 17:00 Sandėlių karai 17:30
Policijos akademija 6. Miesto
Sandėlių karai 18:00 Skorpionas
apgultis 17:30 “Geriau vėliau,
19:00 Amerikos dievaitis 21:00
negu niekada” (2) 18:30 Žinios
Žinios 21:53 Sportas 21:58
19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30
Orai 22:00 Užkandinė ant ratų
SUPERKINAS Madagaskaras
01:15 Užkandinė ant ratų 03:10
21:15 Pametę galvas Las VegaJokių kliūčių!
se 23:15 Griaustinis tropikuose
01:15 Pabėgimo planas
06:15 Televitrina 06:30 Aladinas
07:00 Ančiukų istorijos 07:30
Vėžliukai nindzės 08:00 Aladinas
08:30 Šreko Helovinas 09:00
Skaniai ir paprastai 09:30 Maisto kelias 10:00 Šebos karalienės
lobis 11:00 Viščiukas Cypsius
12:35 Meilė keliauja laiku. Safyrė
15:00 Gatvės šokiai 2 16:45 Ekstrasensai tiria 18:30 TV3 žinios
19:17 TV3 sportas 19:22 TV3
orai 19:25 Eurojackpot 19:30
Karalius Ralfas 21:35 Iksmenai.
Praėjusios ateities dienos 00:05
Gili aistros jūra 02:00 Iksmenai.
Praėjusios ateities dienos 04:15
Amerikiečiai
06:15 “Auklė” (15) 06:45 “Auklė”
(16) 07:15 “Auklė” (17) 07:45
“Auklė” (18) 08:15 “Auklė” (19)

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 Duokim garo!
07:35 Kultūrų kryžkelė. Rusų
gatvė 08:05 Misija. Vilnija 08:30
Pažvelk į profesiją kitaip 09:00
Mokslo sriuba 09:30 Muzikos
talentų lyga 2018. 6 d 11:00
Tragiškoji daktaro Fausto istorija 13:30 Klauskite daktaro
14:20 Stilius 15:10 Atžalos 16:00
Euromaxx 16:35 Miestas 17:30
Atspindžiai 18:00 Prisikėlimo
ekspresas – šimtmečio veidai
18:45 Akistatos 19:37 Akistatos
20:30 Stambiu planu 21:15 Kino
žvaigždžių alėja. Premjera. Džudas 23:15 LRT OPUS ORE. Grupė „Baltas kiras” 00:15 Dabar
pasaulyje 00:45 Europos kinas.
Alonzanfanas 02:30 Miestas
03:25 Pažvelk į profesiją kitaip
03:50 Klauskite daktaro 04:45
Istorijos detektyvai
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Tinkamas laikas sėti:
burokėlius, salierus.
Sode, darže:
13 04 02 12 09 41 67 31 28 72
netinkamas laikas laistyti.
18 30 36 47 54 08 19 15 05 44

Liepos 14 d.
ŠEŠTADIENIS
Saulė teka 04:59
leidžiasi 21:50
Dienos ilgumas 16.51
Jaunatis (1 mėnulio diena)
Kamilas, Vydas, Eigilė, Libertas
Tinkamas laikas sėti:
salierus, salotas, špinatus, lapinius burokėlius.
Sode, darže:
tinkamas laikas naikinti piktžoles, kaupti ir šaldyti vaisius,
netinkamas laikas tręšti.
Liepos 15 d.
SEKMADIENIS
Žalgirio mūšio diena
Saulė teka 05:00
leidžiasi 21:49
Dienos ilgumas 16.49
Jaunatis (2 mėnulio diena)
Bonaventūras, Mantas, Gerimantė, Henrikas, Rozalija, Rožė, Herkus
Tinkamas laikas sėti:
krapus, garstyčias, pankolius,
kalendras, salierus, salotas,
špinatus, lapinius burokėlius,
gėles (iš sėklų daiginamas).
Sode, darže:
tinkamas laikas naikinti piktžoles, kaupti ir šaldyti vaisius,
netinkamas laikas tręšti.
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0379548 Porinis kelialapis į vasara ir pristatysime kūPalangą savaitei
rybines dirbtuves „Pasaką

0181088 Porinis kelialapis į kuria vaikai”, kurios vyks
Prienų kultūros ir laisvaPalangą savaitei

021*946 Siurblys - robotas
POLARIS
040*823 Sodininko rinkinys
FISKARS
028*396 Sodininko rinkinys
FISKARS
009*268 Telefonas SAMSUNG GALAXY J3

PROGNOZĖ: Aukso puode –
690 000 Eur

Renginyje:
– Aptarsime kūrybinių
dirbtuvių „Pasaką kuria
vaikai“ reikalus;
– Spalvinsime ir dekoruosime aplinką;
– Susitiksime su „Peliūnės vasara“;
– Dainuosime debesims;
– Šoksime saulei.

LIEPOS

Renginys vyks Prienų
kultūros ir laisvalaikio
centro kiemelyje.
Kūrybinių dirbtuvių kaina vienam dalyviui 36.00
Eur (trisdešimt šeši eurai)
– už maitinimo paslaugas
ir priemones kūrybinėms
veikloms. Užsiregistravusiems dalyviams reikės

pristatyti sveikatos pažymą arba jos kopiją. Tokią
pažymą (forma 079/a) vaikai pristato į mokyklą.
Dalyvių registracija
vyks iki rugpjūčio 10 d.
Prienų kultūros ir laisvalaikio centre.
Žiūrovams įėjimas nemokamas. PKLC
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Lošimo Nr. 653
Data: 2018-07-08

P E N K TA D I E N I S

+18
+25
KLAIPĖDA

+17 +22

Š E ŠTA D I E N I S

+15
+22
KLAIPĖDA

VILNIUS

LIEPOS
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+17 +23

SEKMADIENIS

+17
+23
KLAIPĖDA

VILNIUS

+16 +22

500 Eur - 653-0048*63

LIEPOS

16

+16 +22

PIRMADIENIS

+17
+24
KLAIPĖDA

VILNIUS

+16 +20

002*870 Kabantis krėslas
- KAMUOLYS

LIEPOS

17

Lošimo Nr. 284
Data: 2018-07-06

+17 +22

ANTRADIENIS

+18
+24

SKAIČIAI

037*071 Kepsninė MUS- 02, 07, 24, 38, 45 + 05, 08
TANG

LAIMĖJIMAI

5 - 43966.70€

032*103 Kuponas kelionei 4 + 2 - 2225.10€
(300 Eur)
4 + 1 - 170.80€
000*165 Pakvietimas į TV 4 - 69.70€		
studiją
3 + 2 - 38.90€
001*706 Pakvietimas į TV
2 + 2 - 16.50€
studiją
3 + 1 - 15.00€
035*875 Pakvietimas į TV
3 - 13.20€		
studiją
009*445 Pakvietimas į TV 1 + 2 - 8.00€
studiją
2 + 1 - 7.50€

+16 +22

VANDENS TEMPERATŪRA

0

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

0
5
5

SAULĖS AKTYVUMAS

10

G0
S0
R0

148

Geomagnetinių audrų
nenumatoma.

175

Saulės audrų
nenumatoma.

284
830

2371
Liepos 16 d.
PIRMADIENIS
014*313 P a s p i r t u k a s
PROGNOZĖ: 10 000 000 Eur
Škaplierinė, prapjovos
KETTLER
Agronomų diena
Saulė teka 05:01
Sudoku
leidžiasi 21:47
Įrašykite skaiDienos ilgumas 16.46
tmenis nuo 1
Jaunatis (3 mėnulio diena)
iki 9 taip, kad
Vaigaudas, Danguolė, Faustas,
skaitmenys
Marija
nesikartotų
Tinkamas laikas sėti:
eilutėse, stulkrapus, garstyčias, pankolius,
kalendras, gėles (iš sėklų daipeliuose bei
ginamas).
paryškintuoSode, darže:
se 9 langelių
tinkamas laikas sodo darbams,
(3×3) kvadranetinkamas laikas kaupti ir
tuose.
konservuoti vaisius.

KLAIPĖDA

VILNIUS

+18 +24

005*637 Kuponas degalams
5 + 2 - 45000000.00€ 0
(30 Eur)
015*843 Kuponas degalams 5 + 1 - 999914.60€ 0
(30 Eur)

+17 +26

+15 +22

0031933 Automobilis “NIS- 500 Eur - 653-0051*61
SAN QASHQAI”
Sekančio tiražo prizas:
006*174 Dviratis AZIMUT
1x3000€, 25x500€ ir
00**739 Išmanioji apyrankė 25x300€
BLAUPUNKT

000*606 Kepsninė MUSTANG

KLAIPĖDA

VILNIUS

LIEPOS

0098470 Automobilinis šal500 Eur - 653-0019050
dytuvas MOBICOOL
500 Eur - 653-0026242
0462295 Automobilis “NIS500 Eur - 653-0050138
SAN QASHQAI”
0161329 Automobilis “NIS- 500 Eur - 653-0051141

016*619 Kavos aparatas
DELONGHI

+17
+25

VILNIUS

0280216 Automobilinis šal- Tel. 1634
dytuvas MOBICOOL
Automobilį “Nissan Qashqai”
0343063 Automobilinis šal- laimėjo: 653-0014418
dytuvas MOBICOOL
500 Eur - 653-0002414

SAN QASHQAI”

KETVIRTADIENIS

+17 +22

PAPILDOMI PRIZAI

017*927 Automobilinis šaldytuvas MOBICOOL

KLAIPĖDA

+16 +24

+18 +24

0032154 Automobilinis šaldytuvas MOBICOOL
0437434 Automobilinis šaldytuvas MOBICOOL

+16
+24

VILNIUS

0412135 Porinis kelialapis į laikio centre rugpjūčio
21–24 dienomis.
Palangą savaitei
0462295 Pretendentas į 120

TREČIADIENIS

+16 +23

Radiometrinių (radio trukdžių)
audrų nenumatoma.

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

(šio numerio atsakymai)

Liepos 13 d.
PENKTADIENIS
Durbės mūšio diena
Penktadienis, 13-oji diena
Saulė teka 04:57
leidžiasi 21:51
Dienos ilgumas 16.54
Jaunatis (0 mėnulio diena)
Eugenijus, Henrikas, Arvilas,
Arvilė, Anakletas, Anys, Meinardas
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas pjauti žolę,
laistyti, netinkamas laikas
kaupti vaisius.

LIEPOS

0096899 Porinis kelialapis į į „Muilo burbulų sodą”.
Palangą savaitei
Renginyje džiaugsimės

26 69 71 61 45 57 62 53 66 58
000 Eur
16 48 06 60 21 46 38 42

Liepos 12 d.
KETVIRTADIENIS
Saulė teka 04:56
VISA LENTELĖ
leidžiasi 21:52
Dienos ilgumas 16.56
75 40 11 07 59 03 49 01 52
Delčia (28 mėnulio diena)
56 50 35
Bonifacas, Brunonas, Sigisbertas, Margiris, Vyliaudė, Izabelė, LAIMĖJIMAI (laimėtojų)
Sigitas
19343.00€ 1
Tinkamas laikas sėti:
burokėlius.
16.50€ 703
Sode, darže:
1.50€
12504
tinkamas laikas pjauti žolę,
1.00€
26529
laistyti, netinkamas laikas
kaupti vaisius.

ORAI

Kviečiame Prienų kraš0065957 Porinis kelialapis į
Palangą savaitei
to vaikučius ir jų tėvelius

GAMA RADIACINIS FONAS

40
40

KAUNE

nSv/val.

FUKUŠIMOS AE
13000 nSv/val.

ALYTUJE ČERNOBYLIO AE
5450 nSv/val.

nSv/val.

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

