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

Jau šešioliktą kartą 
Lietuvoje gegužės 9 d. 
švenčiama Europos diena 
yra skirta pasidžiaugti 
taika ir galimybėmis bei 
pasiekimais Europoje. Šiai 

pasidžiaugta taika ir galimybėmis 
bei pasiekimais Europoje

„Akordeonas kelyje nuo klasikos iki džiazo“

Stasė
ASIPAVIČIENĖ

Gegužės 11 dieną į Jiezno 
gimnazijoje vykusį 13-ąjį 
respublikinį akordeonistų 
festivalį „Akordeonas 
kelyje nuo klasikos iki 

džiazo“ susirinko visas 
būrys mūsų šalies jaunųjų 
atlikėjų. 

Muzikantus sveikino Prie-
nų savivaldybės administra-
cijos Švietimo skyriaus vy-
riausioji specialistė Virginija 
Zujienė, taip pat muzikos mo-
kyklos direktorė Aida Puraitė-

Jankauskienė. 
Muzikinius sveikinimą žiū-

rovams ir atlikėjams pado-
vanojo grupė „Indeed“, ku-
rioje grojo ir Jiezno muzikos 
mokyklos mokytojas Lukas 
Katinas.

Akordeonas yra vienas po-

Saulėtą gegužės popietę 
Veiverių bibliotekoje buvo 
pristatyta mokytojos 
Elenos Navikienės 
fotografijų paroda „Aš 
matau pasaulį...“. 

Elena Navikienė 1965 me-
tais baigė Šilavoto vidurinę 
mokyklą. 1970 metais, po 
studijų Vilniaus valstybini-
me pedagoginiame institute, 

Veiverių bibliotekoje – 
mokytojos Elenos Navikienės 
paroda „Aš matau pasaulį...“ 

dienai skirtus renginius 
Prienuose jau šeštą kartą 
organizuoja Prienų Justino 
Marcinkevičiaus viešoji 
biblioteka. 

Jau prieš keletą dienų bi-
bliotekos lankytojai buvo pa-
kviesti į paskaitą „Europos 
Parlamentas iš arčiau“, kurią 
skaitė Europos Parlamento 
Informacijos biuro Lietuvoje 

vadovė Daiva Jakaitė. Jauni-
mas žinias apie Europą galėjo 
pagilinti viktorinoje „2018-ie-
ji – Europos kultūros pavel-
do metai“, kurią organizavo 
Kauno EuropeDirect infor-
macijos centro vadovė Dia-
na Lukoševičiūtė-Burneikie-
nė. Ši viktorina visiems joje 
dalyvavusiems mokiniams 

Ministras pirmininkas 
pažadėjo su šeima atvykti 
pailsėti Birštone

Laima
DUOBLIENĖ

Ministras pirmininkas 
Saulius Skvernelis praėjusį 
penktadienį lankėsi 
Birštone, domėjosi šiam 
miestui bei visiems šalies 
kurortams aktualiomis 
temomis ir susitiko su 
žiniasklaidos atstovais. 

Ministras pirmininkas žur-
nalistams papasakojo, kad, 
susitikęs su šalies kurortų 
merais, išklausė jų pastebė-
jimus ir vertinimus apie spe-
cifines kurortų problemas. Jį 
nemaloniai nustebino merų 
išsakyti priekaištai dėl Aplin-
kos ir Susisiekimo ministerijų 

bei joms pavaldžių agentūrų 
veiklos. Pasak S. Skvernelio, 
išgirsti faktai apie kai kuriuos 
šių įstaigų priimtus sprendi-
mus rodo, kad biurokratija 
kartais nugali ir paprastiems 
žmonėms yra neįveikiama. 
Jis patikino, kad jau yra nu-
matytas šalies merų susitiki-
mas su Susisiekimo minis-
terijos atstovais, o po jo bus 
rengiamas susitikimas su 
Aplinkos ministerijos valdi-
ninkais.

Ministras pirmininkas sakė, 
kad džiaugiasi visais Lietuvos 
kurortais, kurie turi galimybę 
gražėti bei plėstis ir kuriuose 
gali ilsėtis ir Lietuvos gyven-
tojai, ir turistai. Jis prisipaži-
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Ar gali kas nors prilygti 
gamtos spalvingumui, 

jos kataklizmams bei fanta-
zijai? 

Turbūt neįmanoma išgauti, 
sumaišyti ir suderinti daugiau 
spalvų, negu tai padaro gamta 
– pasaulis aplink mus. Turbūt 
net atominės bombos negali 
taip sudėlioti pasaulio ateities 
ir likimo, kaip tai padaro ugni-
kalniai, potvyniai ir jūros šėls-
mas. Ir kurgi begalinė gamtos 
fantazija!? Ta fantazija, kuri 
sudėlioja evoliuciją. Augalo, 
gyvūno, žmogaus.

Taip, žmogus yra tas 
gamtos elementas, 
kuris vienintelis 
bando pasipriešinti 
gamtai. Vienintelis, 
kuris galvoja, kad 
yra pats stipriausias 
ir protingiausias 
elementas tarp 
milijardų gamtos 
dalelyčių. Netgi 
galingiausias visatoje. 
Tiesa, taip galvoja tik jis 
vienas.

Ką gamtoje sukurtų ar su-
naikintų žmogus, viską gamta 
pamažu suardo arba atnauji-
na. Kaip džiaugiamės parazitų 
naikintojais! Bet nesusimąs-
tome, kodėl jų pagalbos rei-
kia nuolat. Kaip džiaugiamės 
tvirtu stogu virš galvos! Bet 
nesusimąstome, kad jo sky-
les reikia lopyti ne kartą per 
savo gyvenimą. Kaip džiau-
giamės šviežia duona ant sta-
lo! Bet nesusimąstome, kodėl 
kasmet taip reikia vargti, kad 
javai išaugtų? Kaip džiaugia-
mės galėdami drąsiai žiūrėti 
į akis krokodilui, ...esančiam 
už storo stiklo zoologijos so-
do terariume!.. 

Taip. Esame tikrų tikriau-
si trizniai. Sugebantys šokti 
vienu metu į penkias puses, o 
galiausiai – nebeturėti nieko. 
Džiaugiamės, jog per savo 
gyvenimą daug nuveikėme? 
Tikrai tie 50–70 aktyvaus 

gyvenimo metai gali prilygti 
milijardams gamtos metų? O 
gali penkios mūsų gyvenimo 
minutės prilygti 100 žmonijos 
egzistencijos metų?

Ko gero, ne, bet sprendimus 
priimame tokius, kurie, mūsų 
nuomone, amžini ir neginčija-
mi. Ir kaip dažniausiai būna, 
nieko keisto, kad tą „amžiną“ 
sprendimą mes jau po keleto 
dienų „šiek tiek“ pakoreguo-
sim. Nieko keisto, kad viskas 
apsivers aukštyn kojom. 

Va tada ir tenka susimąs-
tyti, kieno fantazija galin-
gesnė? Gamtos ar žmogaus? 
Kas, visgi, daugiau minčių re-
alizuoja per savo egzistencinį 
laikotarpį?

Mums duotos ir 
ištobulėjusios 
smegenys iš tikrųjų 
sukėlė tikrą perversmą. 
Jos suteikė galimybę 
mąstyti plačiau ir 
konkrečiau. Žmogus 
išmoko ne tik suprasti, 
bet ir įvertinti. O 
svarbiausia – priimti 
sprendimą. Ne 
filosofinį, bet realų. 
Realiai padaryti tai, ką 
numatė. 

Tačiau nereikia pamiršti, 
kad platus mąstymas aprėpia 
ne tik tai, ką galima nuveikti 
naudingo, bet ir tai, kas gali 
būti netikslu.

Puikiai žinome, jog „kas 
nedirba, tas neklysta“. Ele-
mentaru, kad kuo daugiau 
dirbi, tuo daugiau klaidų gali 
pasitaikyti. Juk trijose braškių 
lysvėse bus daugiau supuvu-
sių braškių nei vienoje. Lygiai 
taip pat su mūsų protu – kuo 
daugiau informacijos, tuo 
daugiau klaidų. Kuo daugiau 
minčių, tuo dažniau pasitaikys 
jų ne visai teisingų.

Žmogaus protas – itin su-
dėtingas. Vieną dieną jis ga-
li veikti be priekaištų, o ki-
tą – jau gali tekti ieškotis 
„meistro“. Kuo dažniau rei-
kia „meistro“, tuo daugiau 
klaidingų minčių. Belieka 
klausimas – kas suspės pir-
mas? Smegenų „meistras“ ar 

beprotybė? 
Ko gero, sunkiausia, kai 

beprotybė užvaldo galuti-
nai. Tuomet ir iškyla klausi-
mas, kieno fantazija lakesnė? 
Gamtos ar žmogaus? Ir išky-
la klausimas, ką gali padaryti 
žmogus, kuris laiko save ga-
lingu, bet jau senai nebesuge-
ba priimti protu grindžiamų 
sprendimų? Jis gali padaryti 
labai daug. Padaryti tiek, kad 
jo darbus gamtai teks slėpti 
ilgus šimtmečius. Ir nesvar-
bu, ką reikės slėpti – atmintį 
apie jį, jo suniokotą gamtą, 
pastatytus pastatus ar... jį pa-
tį, žmogų. Žmogų, kuris kri-
to nuo tokio paties „galingo“ 
kaip ir jis.

Kaip dažnai neįvertiname 
savo proto. Net neįsivaizduo-
jame, kokiais klystkeliais ga-
lėtume nueiti, net neįsivaiz-
duojame, kokiais klystkeliais 
gali nueiti tie, apie kuriuos net 
nieko nežinome. 

Kaip dažnai vadovaujamės 
savo klaidingomis mintimis, 
net nebandydami stabtelėti 
ir į jas pažiūrėti kitu kampu. 
Pabandyti save „pasodinti“ į 
akistatą su savo neigiamomis 
emocijomis ir suprasti, kiek 
savęs eikvojame tam, kad pa-
smerktume kitus. Užuot pa-
drąsinę save. Kad mūsų min-
tys netolintų mus nuo klaidų, 
bet vestų tik į švarų priekį. 
Mūsų priekį. Mūsų ateitį.

Ar protinga rinktis draugus, 
su kuriais galima tik bėgti nuo 
klaidų? O gal geriau tuos, su 
kuriais tiesiog, galima eiti tik 
į priekį?

Žmonės, kaip ir 
pinigai, – skirtingi. 
Vienų vertė didesnė, 
kitų mažesnė, trečių 
kursas prastas, ketvirtų 
– kylantis, o kai kurie... 
išvis nebegaliojantys. 

Visada reikia vertinti pla-
čiau. Plačiau, kad matytum 
daugiau, mąstytum daugiau ir 
lengviau suprastum, ką reiškia 
būti vienoje ar kitoje pusėje. 
Ir tik tada priimti sprendimą 
– taip arba ne.

Valstybė nėra vien tik vals-
tybė. Tai – milijonai. Tauta 
nėra tik tauta, tai – milijonai. 
Moterys ir vyrai nėra tik mote-
rys ir vyrai. Tai – milijardai. 

Viešųjų pirkimų tarnyba (VpT) prašo teismo skirti baudą 
Vilniaus miesto savivaldybei dėl nustatytų pažeidimų 
organizuojant Lukiškių aikštės tvarkymo papildomus 
darbus. Gegužės pradžioje tarnyba į teismą kreipėsi 
dėl finansinių sankcijų, kadangi pati neturi įgaliojimų 
nutraukti procedūrų jau po sutarties pasirašymo. 

  Daugiau nei 17 mln. eurų vertės Vilniaus šilumos trasų 
rekonstrukcijai Europos Sąjunga (ES) skyrė 8,744 mln. eurų 
paramos. Vilniaus šilumos tinklų (VŠT) atstovas sako, jog 
įmonė numato rekonstruoti apie 19,5 kilometro trasų.

Derybas su inžinerinių produktų ir sprendimų bendrove 
„Axis Industries“ bei jos partneriais Nacionalinio stadiono 
koncesijos konkurse tikimasi baigti iki rugpjūčio. „Axis 
Industries“ kartu su bendrovėmis „Venetus Capital“, „Kauno 
arena“ ir architektų įmonėmis  „populous“ bei „Cloud 
architektai“ kompleksą siūlo pastatyti už 79,9 mln. eurų.

Svarbesni balandžio mėn. darbai prienų r. 
savivaldybėje

Balandžio 9–20 d. Švietimo 
skyrius atliko Prienų r. moky-
klų apklausą apie pagalbos 
mokiniams teikimą. 

Balandžio mėn. vyko Ne-
formaliojo vaikų švietimo 
kokybės užtikrinimo eksperi-
mentinės metodikos išbandy-
mas Jiezno muzikos ir Veive-
rių A. Kučingio meno  moky-
klose, buvo vertinamos ir kitų 
neformaliojo švietimo teikėjų 
vykdomos programos.

Balandžio 9 d. savivaldy-
bėje lankėsi Prienų „Žiburio“ 
gimnazijos ir Sietlo (JAV) 
gimnazistų ir mokytojų de-
legacija.

Balandžio 11 d. Prienų r. sa-
vivaldybėje vyko seniūnų pa-
sitarimas, kuriame buvo aptar-
ti kapaviečių priežiūros, kelių 
tvarkymo ir remonto, rinklia-
vos už kelių kasinėjimą ir kiti 
klausimai.

Balandžio 11 d. Prienų kul-
tūros ir laisvalaikio centre ati-
daryta atvira jaunimo erdvė 
„Jaunimo kampas“. Šią idėją 
kartu įgyvendino asociacija 
„Iš idėjos“, VšĮ Jaunimo or-
ganizacija „Prienai“, Prienų r. 
savivaldybė ir Prienų kultūros 
ir laisvalaikio centras. Atvira 
jaunimo erdvė – vieta, kurio-
je 14–29 m. jaunuoliai galės 
burtis ir saugiai leisti laisvalai-
kį, dalyvauti įvairiose jaunimo 
užimtumo veiklose nepriklau-
somai nuo jų socialinės padė-
ties, pažiūrų ar išsilavinimo.

Balandžio mėn. paskelbtas 
Prienų r. savivaldybės gatvių 
apšvietimo modernizavimo 
konkursas.

Balandžio 13 d. Prienuose 
vyko renginys „Baltas paukš-
tis“, skirtas Kultūros dienai. 
Renginyje iškilmingai pakel-
ta Taikos vėliava, apdovanotas 
Prienų r. savivaldybės konkur-
so „Metų kultūros darbuoto-
jas“ nugalėtojas – Balbieriškio 
KLC mėgėjų meno kolektyvų 
vadovas Mindaugas Bartuse-
vičius, pagerbti kiti kultūros 
darbuotojai.

Balandžio 14 d. Prienų kul-
tūros ir laisvalaikio centre vy-
ko respublikinis vokalinių ko-
lektyvų festivalis „Nemunėlio 
vingiai“.

Įgyvendinant  projektą 
„Prienų rajono socialinio būs-
to fondo plėtra“ įsigyti  2 butai, 
projekto pabaiga planuojama 
2018 m. rugpjūčio mėn.

Balandžio 15 d. Prienų ra-
jone, Skersabalio miške, vyko 
Atviras Prienų orientavimosi 
sporto  čempionatas, kuria-
me dalyvavo virš 300 orien-
tacininkų.

Balandžio 18 d. Prienų ra-
jono savivaldybėje Valstybės 
tarnybos departamentas orga-
nizavo konsultaciją-diskusiją 
,,Dėl Valstybės tarnybos įsta-
tymo ir su juo susijusių teisės 
aktų taikymo“.

Įdiegta skaitmeninė Prie-
nų rajono ir Birštono miesto 
civilinių kapinių (Ivoniškių 
k., Birštono sav.) ir Pakuonio 
miestelio kapinių informacijos 
ir duomenų valdymo sistema 
„Cemety“. Skaitmeninis ka-
pinių planas ir duomenų re-
gistravimo sistema kapinių 
prižiūrėtojams leis patogiai 
kaupti ir tvarkyti informaci-
ją apie palaidotus asmenis, 
naujai atliekamus laidojimus 
ir užtikrinti efektyvų leidimų 
laidoti išdavimą. Daugiau in-
formacijos galima rasti https://
cemety.lt/.

Balandžio 20 d. paminėtas 
Prienų „Ąžuolo“ progimna-
zijos 30-metis.

Balandžio mėn. pradėti bai-
giamieji darbai sporto stadione 
prie Prienų arenos, nugriauti 
avarinės būklės garažai Kauno 
g. 2, pasodinta 50 klevų.

Pasirašyta  sutartis su Cen-
trine projektų valdymo agen-
tūra dėl projekto „Jiezno mies-
to viešųjų erdvių sutvarky-
mas“ finansavimo iš ES fon-
dų. Projekto biudžetas  – 890 
177 Eur (iš jų ES lėšos 756 
650 Eur, Savivaldybės biudže-
to lėšos 66 763 Eur).

Balandžio mėn. visų Prienų 
r. savivaldybės mokyklų 2, 4, 
6 ir 8 klasių mokiniai dalyva-
vo Nacionaliniame mokinių 
pasiekimų patikrinime. Šio 
patikrinimo tikslas – suteikti 
mokiniams, jų tėvams, mo-
kytojams, mokykloms ir mo-
kyklų steigėjams grįžtamojo 
ryšio informacijos apie mo-
kinių mokymosi rezultatus. 
Ši informacija padės priimant 
sprendimus, kaip toliau galėtų 

būti tobulinamas mokymas ir 
mokymasis.

Balandžio 22 d. Prienų spor-
to arenoje vyko dziudo turny-
ras „Dziudo visiems“, kuria-
me dalyvavo daugiau kaip 500 
Lietuvos dziudo sportininkų.

Balandžio mėn. gautos Ke-
lių priežiūros ir plėtros pro-
gramos lėšos (1 008 900 Eur), 
kurios pagal kelių ilgį bei gy-
ventojų skaičių paskirstytos 
seniūnijoms. 

Balandžio 25 d. Prienų Jus-
tino Marcinkevičiaus viešojo-
je bibliotekoje vyko diskusija 
„Kartu mes kuriame ateitį“, 
skirta Nacionalinei Lietuvos 
bibliotekų savaitei. Diskusi-
joje dalyvavo Savivaldybės, 
vietos bendruomenių, rajono 
kultūros įstaigų, jaunimo, ži-
niasklaidos atstovai, politikai. 
Diskusijos dalyviai pasidalino 
savo mintimis ir apie bibliote-
kos veiklas,  prieinamumą, da-
bartį ir ateitį.

Balandžio 26 d. vyko Prie-
nų r. savivaldybės tarybos po-
sėdis, kurio metu buvo pri-
statytos mero, AB „Šilumos 
tinklai“, UAB „Prienų butų 
ūkis“ bei UAB „Prienų van-
denys“ vadovų 2017 m. vei-
klos ataskaitos, priimti kiti 
sprendimai.

Balandžio 27 d. iškilmin-
gai paminėta Medicinos dar-
buotojų diena. Jos metu  buvo 
apdovanota Prienų r. savival-
dybės konkurso „Geriausias 
metų medicinos darbuotojas“ 
nugalėtoja VšĮ Prienų ligoni-
nės vidaus ligų gydytoja Vio-
leta Purvinienė, pagerbti kiti 
medicinos darbuotojai. 

Balandžio 28 d. vyko pės-
čiųjų žygis, skirtas Lietuvos 
valstybės ir Prienų krašto sa-
vivaldos atkūrimo 100-me-
čiui. Žygio maršrutas tęsėsi 
kairiuoju Nemuno krantu nuo 
Prienų iki Bačkininkėlių.

Prienų r. savivaldybės me-
ras Alvydas Vaicekauskas 
gyventojus priima antradie-
niais 9–12 val. ir 17–18 val.

Prienų r. savivaldybės me-
ro pavaduotojas Algis Mar-
cinkevičius gyventojus prii-
ma trečiadieniais 9–12 val. 
ir 17–18 val.

Išankstinė registracija te-
lefonu  61 102.

SAVIVALDYBĖS inf. 
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Šiaurės Korėjos delegacija pirmadienį atvyko į pekiną, 
praneša Japonijos žiniasklaida. Šis vizitas surengtas abiem 
sąjungininkėms suintensyvinus diplomatinius kontaktus 
artėjant svarbiam Šiaurės Korėjos lyderio Kim Jong Uno 
(Kim Čen Uno) ir Jungtinių Valstijų prezidento Donaldo 
Trumpo (Donaldo Trampo) susitikimui. 

  Indijoje nauja smėlio audrų ir perkūnijų banga nusinešė 
daugiau kaip 70 žmonių gyvybių, o dar daugiau kaip 100 
žmonių buvo sužeisti, pirmadienį pranešė pareigūnai. Vėjai, 
kurių greitis viršijo 100 km per val., sekmadienį vakare vartė 
medžius, elektros stulpus, niokojo namus, sakė pareigūnai iš 
federalinės ir valstijų nelaimių valdymo agentūrų.

Ukrainos prezidentas petro porošenka pirmadienį 
pasveikino Europos Sąjungos sprendimą paskelbti 
sankcijas asmenims, organizavusiems Rusijos prezidento 
rinkimus Maskvos aneksuotame Krymo pusiasalyje.

atKelta IŠ 1 p.

buvo raktas, atrakinantis šių 
metų šūkį „Praeitis pasitinka 
ateitį“. Vaikų literatūros sky-
riuje mažiausieji skaitytojai 
buvo kviečiami į kūrybines 
europopietes. Bibliotekoje 
veikė parodos „Tvirta Europa 
– saugi Lietuva“ ir „100-metis 
Nepriklausomybės: laiko ir is-
torijos ženklai“. 

Gegužės 9-ąją šventiniai 
renginiai vyko Laisvės aikš-
tėje ir Prienų KLC. 
Juose svečiavosi ir Eu-
ropos Parlamento narė 
Vilija Blinkevičiūtė. 

Skambant Europos 
Sąjungos himnui „Odė 
džiaugsmui“ buvo pa-
kelta Europos tautų 
vienybės, solidaru-
mo ir darnos idealus 
simbolizuojanti Euro-
pos vėliava, skambėjo 
dainos, į dangų, neši-
ni vaikų svajonėmis ir 
palinkėjimais Lietuvai 
bei Europai, kilo spal-
voti balionai. 

Susirinkusiuosius sveiki-
no Prienų rajono savivaldy-
bės mero pavaduotojas Algis 
Marcinkevičius, kuris džiau-
gėsi, kad esame čia – Prie-
nuose, čia – laisvoje Lietuvo-
je, čia – vieningoje Europoje. 
Čia džiaugtis ir gyventi gera, 
nes gali laisvai kalbėti sava 
kalba, gali laisvai keliauti, 
pasirinkti norimą darbą, leisti 
laisvalaikį. 

Europarlamentarė V. Blin-
kevičiūtė linkėjo niekada ne-
pamiršti, kad Lietuva yra lais-
va, kad Lietuva yra bendroje 
Europos Sąjungos šeimoje ir, 
būdami toje šeimoje, galime 
didžiuotis savo kraštu. 

Po iškilmių aikštėje ma-
žieji šventės dalyviai bu-
vo pakviesti į LABAI teatro 

pasidžiaugta taika ir galimybėmis bei pasiekimais Europoje
muzikinį spektaklį-žaidimą 
„Aplink pasaulį 2“, o vyres-
nieji – į susitikimą su europar-
lamentare V. Blinkevičiūte. 

Šventės metu veikė ir mo-
bilusis Europos Informacijos 
centras. 

„Pagrindinis ES tikslas 
– išsaugoti taiką“

Prieniškiai turėjo neeilinę 
progą pabendrauti su devin-
tus metus Europos Parlamente 

(EP) dirbančia Vilija Blinke-
vičiūte. Europarlamentarė So-
cialistų ir demokratų pažan-
giojo aljanso frakcijos narė 
papasakojo apie darbą Parla-
mente, atsakė į klausimus. 

Ji priminė, kad Europos 
Parlamente dirba 751 narys, 
kuriuos tiesiogiai išrinko 28 
valstybių žmonės. Lietuvai 

atstovauja 11 europarlamen-
tarų – 10 vyrų ir ji – vienintelė 
moteris. Tuo Lietuva išsiskiria 
iš visų kitų šalių parlamentarų. 
Dabartiniame Europos Parla-
mente moterų yra 37 proc., 
todėl V. Blinkevičiūtė ragino 
kitais metais vyksiančiuose 
rinkimuose taip pat išrinkti 
daugiau moterų. 

„Pagrindinis ES tikslas 
– taikos išsaugojimas ir vi-
sapusiškas saugumas, todėl 

priklausyti bendrai ES 
šeimai yra vertybė. Tai-
ka nėra duotybė – ją rei-
kia saugoti. Sąjunga ga-
rantuoja ir daug įvairių 
laisvių – laisvą judėjimą, 
lygias galimybes, nepri-
klausomai nuo lyties, 
odos spalvos, išpažįsta-
mos religijos“, – kalbėjo 
V. Blinkevičiūtė. 

Parlamentarės teigi-
mu, Europos Parlamen-
te dirba įvairių politinių 
pažiūrų nariai ir tai yra 
demokratijos principas. 

Ar sunku rasti vieningą nuo-
monę? Sunku. EP nėra išanks-
tinės daugumos kaip Seime 
ar savivaldybių tarybose, to-
dėl teikiant siūlymus kaskart 
reikia ieškoti, kas parems. Ką 
gali 11 Lietuvai atstovaujan-
čių parlamentarų? Gali daug, 
nes dirba frakcijose. Šiuo me-
tu EP yra 8 frakcijos. 

Kad pasirengtų Parlamen-
to plenariniams posėdžiams, 
Parlamento nariai yra susi-
skirstę į įvairius specializuotus 
nuolatinius komitetus. Parla-
mente yra 20 komitetų.

V. Blinkevičiūtė yra Moterų 
teisių ir lyčių lygybės komite-
to pirmininkė bei dar trijų ko-
mitetų narė ir vieno komiteto 
pavaduojanti narė. 

Parlamentarė net nesulau-
kusi klausimo, iš karto pa-
aiškino, kodėl ji neketina da-
lyvauti Lietuvos prezidento 
rinkimuose, nes mano, kad jos 
vieta – Europos Parlamente, 
kur jau įgijo patirties bei gali 
būti naudinga ir Lietuvos, ir 
Europos žmonėms. 

Kalbėdama apie „Brexitą“, 
ji teigė, kad po referendumo 
britai verkė dėl savo neaiškios 
ateities. Situacija nedaug pasi-
keitusi ir šiuo metu – vis dar 

vyksta derybos dėl užsienie-
čių Didžiojoje Britanijoje ir 
britų, išvykusių į kitas šalis, 
teisių, ypač daug klausimų 
kyla dėl prekybos. 

„Tai sudėtingas procesas, 
kurį galima prilyginti sky-
ryboms šeimoje“, – teigė V. 
Blinkevičiūtė.

Dar viena problema, susi-
jusi su britų išstojimu iš ES 
– atsirandanti finansinė „sky-
lė“. Kad ji būtų užpildyta, li-
kusioms valstybėms gali tek-
ti didinti įmokas nuo 1 iki 1,3 
proc. bendrojo vidaus produk-
to (BVP). Šį sprendimą dėl 
2020–2027 m. ES biudžeto 
parlamentarai turės priimti iki 
kito pavasario. Pasak V. Blin-
kevičiūtės, susitarti visoms ša-
lims bus labai sunku. 

Ji daug kalbėjo apie ES tei-
kiamas galimybes jaunimui – 
programą „Erazmus+“, kuriai 

netolimoje ateityje žadama 
skirti dvigubai didesnį finan-
savimą (dabar skiriama apie 
14 mln. eurų). 

Parlamentarė teigė, kad 
daug dėmesio skiriama lyčių 
lygybei, pirmiausia, kad su-
vienodėtų moterų ir vyrų at-
lyginimai. Vyksta derybos ir 
dėl vienodų visoje ES atosto-
gų tėčiams, vaiko priežiūros 
atostogų, atostogų artimojo 
slaugymui. 

Paklausta apie dvigubą pi-
lietybę, V. Blinkevičiūtė sa-
kė, kad dviguba pilietybė su-
vienytų, sujungtų lietuvius ir, 
jei nenorime prarasti mūsų 
vaikų ir anūkų, atėjo laikas 
tai įteisinti. 

„Stiprios Europos, Lietu-
vos ir Prienų krašto!“ – atsi-
sveikindama su prieniškiais 
linkėjo europarlamentarė V. 
Blinkevičiūtė. 
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NUSIKALTIMAI IR 
NELAIMĖS
parengta pagal Alytaus apskrities 
Vyrausiojo policijos komisariato 
ir Kauno apskrities priešgaisrinės 
gelbėjimo valdybos informaciją

2018-05-08 08:13 val. pranešta, kad 
Birštone, Karalienės Barboros al. 
iš transformatorinės rūksta dūmai. 
„Vytautas Mineral SpA“ teritorijoje 
iš 3x4 m elektros pastotės veržėsi 
dūmai, degė pastotės vidus. Nupjo-
vus 3 spynas sulaukta ESO brigados. 
Iš dalies išdegė pastotės vidus ir 
buvusi įranga.

2018-05-09 apie 6 val. 30 min. 
prienų r., Ašmintos sen., pagaršvio 
k., Tvenkinio g., moteris (gim. 1955 
m.) išėjusi į savo sodybos kiemą 
pastebėjo, kad iš neaptverto kiemo 
pavogtas benzininis vejos traktorius 
„Husqvarna CTH172“, benzininis 
pjūklas „Stihl“, benzininis pjūklas 
„Husqvarna“, benzininė krūmapjo-
vė-žoliapjovė „Stihl“, suvirinimo ap-
aratas „Kemppi evo 180“. Nuostolis 
– 2800 eurų.

2018-05-09 apie 11 val. 45 min. į 
Kauno klinikas iš prienų, buvo prista-
tytas vaikinas (gim. 2001 m.), kuriam 
nustatyta žandikaulio lūžis. Vaikinas 
išleistas gydytis į namus. pirminiais 
duomenimis, jį mokymosi įstaigoje 
sumušė iš matymo pažįstamas, 
panašaus amžiaus, kitos ugdymo 
įstaigos jaunuolis. Įvykio aplinkybės 
nustatinėjamos.

2018-05-11 apie 22.00 val. prienuose 
pilietis R. K. (gim. 1978 m.) smur-
tavo prieš sugyventinę R.S. (gim. 
1963 m.).

2018-05-11, apie 8 val., Birštone, savo 
namuose rastas L.A. (gim. 1942 m.) 
lavonas be išorinių smurto žymių.

2018-05-11 13:49 val. gautas pra-
nešimas, kad automagistralėje 
prienai–Vilnius, ties Birštonu, kelio 
prienai–Birštonas žiede susidūrė du 
automobiliai. Viena moteris negali 
išlipti iš automobilio, kraujuoja galva, 
kitai moteriai sužeista ranka. Iš len-
gvojo automobilio „Lexus“ išlaisvinta 
prispausta moteris ir sąmoninga 

prie Gazos Ruožo ir Izraelio sienos pirmadienį atsinaujino 
palestiniečių ir Izraelio pajėgų susirėmimai, likus kelioms 
valandos iki prieštaringai vertinamos naujosios JAV 
ambasados Jeruzalėje, perkeliamos iš Tel Avivo, atidarymo 
ceremonijos, pranešė naujienų agentūros AFp žurnalistai.

  Saudo Arabija, Kuveitas ir JAE turi pakankamai laisvų 
pajėgumų, kad galėtų užtikrinti tinkamą naftos tiekimą 
rinkai, kurioje dėl JAV grąžintų sankcijų Iranui gali atsirasti 
deficitas, interviu „Bloomberg“ televizijai pareiškė 
Naftą eksportuojančių valstybių organizacijos (OpEC) 
prezidentas ir JAE naftos ministras.

Sekmadienio naktį girtas kėdainiškis pareigūnui siūlė 15 
tūkst. eurų kyšį. policijos departamento duomenimis, 1983 
metais gimęs vyras po vidurnakčio sulaikytas dėl viešosios 
tvarkos pažeidimo.

perduota medikams. Nušluotos 
duženos nuo važiuojamosios kelio 
dangos.

2018-05-11 22:02 val. gautas pra-
nešimas, kad po medžiu kūrenant 
gamtines atliekas užsidegė medžio 
viršūnė. Medžio viršūnė degė maž-
daug 15 m aukštyje. Apdegė medžio 
šakos.

2018-05-12 prienų r. pK gautas J. Z. 
(gim. 1971 m., gyv. prienuose) pa-
reiškimas, kad apie 6.30 val. kaimo 
turizmo sodybos kieme prienų r., 
konflikto metu, iš matymo pažįsta-
mas jaunuolis sudavė nenustatytą 
smūgių kiekį pareiškėjo nepilna-
mečiui sūnui M. Z. (gim. 2001 m.) į 
įvairias kūno vietas. M. Z. gydymo 
įstaigoje nustatytas nosies lūžis, jis 
išleistas gydytis į namus.

2018-05-12 apie 16.35 val. namuose 
prienuose, konflikto tarp sugyven-
tinių S. B. (gim. 1951 m., nustatytas 
1,92 prom. girtumas) ir I. D. (gim. 
1970 m., nustatytas 2,21 prom. 
girtumas) metu, I. D. kirviu sudavė 
nenustatytą kiekį smūgių S. B. į 
galvos sritį. prienų ligoninėje S. B. 
konstatuotos trys kirstinės žaizdos 
galvos srityje ir viena žaizda kaktos 
srityje. S. B. po medicininės apžiūros, 
atsisakęs tolimesnio gydymo, buvo 
išleistas į namus. Vadovaujantis LR 
BpK 140 str. I. D. sulaikyta ir uždaryta 
į Alytaus AVpK areštinę.

2018-05-12 apie 20.20 val. Birštono 
sav., namuose, O. T. (gim. 1966 m., 
nustatytas 2,81 prom. girtumas) 
konflikto metu smurtavo prieš 
sugyventinę A. B. (gim. 1973 m., 
nustatytas 1,16 prom. girtumas). 
Vadovaujantis LR BpK 140 str. O. 
T. sulaikytas ir uždarytas į Alytaus 
AVpK areštinę.

2018-05-12 01:00 val. gautas praneši-
mas, kad prienuose, J.Basanavičiaus 
g. atvira liepsna dega namas, viduje 
gali būti žmonių. Namas medinis, 
15x8 m dydžio, vieno aukšto, su 
mansarda, perdangos medinės, 
stogas dengtas skarda ir ant viršaus 
–šiferiu. Apdegė koridoriaus (6x4 
m dydžio), esančio mansardoje, 
tarp dviejų butų grindys, sienos 
ir lubos, įvairūs namų apyvokos 
daiktai. Nuardyta 3 m² stogo dan-
gos, vandeniu sulieti mansardoje 
ir pirmame aukšte esantys butai. 
Vieno mansardos buto savininkė 
iki pGp atvykimo iššoko pro langą ir 
susižalojo koją, buvo išvežta į prienų 
ligoninės priėmimo skyrių.

Gegužės 9 dieną 
iškilmingai buvo 
atidarytas Lietuvos 
specialiosios olimpiados 
lengvosios atletikos 
čempionatas. Specialioji 
olimpiada šiemet švenčia 
50-ąjį jubiliejų. 

Olimpinio deglo nešimo 
ceremonijoje lentelę su mū-
sų mokyklos pavadinimu ne-
šė mūsų mokyklos atletė 10s 
klasės mokinė Raminta Jan-
cevičiūtė. Šiais metais šiame 
čempionate dalyvavo net 193 
atletai iš visos Lietuvos.

Prienų „Revuonos“ pagrin-
dinei mokyklai atstovavo 7 
atletai: Laura Jancevičiūtė 
(9s klasė), Raminta Jancevi-
čiūtė (10s klasė), Rimvydas 
Karpauskas (6s klasė), Kęs-
tutis Aleksevičius (10s klasė), 
Nojus Butėnas (5s klasė), An-
drius Morkevičius (5s klasė) 

Lietuvos specialiosios olimpiados lengvosios atletikos 
čempionatas ir Neringa Steponkevičiūtė 

(5s klasė). Kiekvienas mūsų 
mokyklos atletas dalyvavo 
dviejose rungtyse: kamuoliu-
ko metime, šuolyje į tolį, 50 
m bėgime, 100 m bėgime ar-
ba 200 m bėgime.

Geriausiai sekėsi Andriui 
Morkevičiui  ir Laurai Jance-
vičiūtei, kurie 50 m bėgime 
ir kamuoliuko metimo rung-
tyje iškovojo pirmąsias vietas 

savo amžiaus grupėse. Taip 
pat puikiai sekėsi Kęstučiui 
Aleksevičiui, kuris 100 m ir 
200 m bėgimo rungtyse buvo 
pirmas savo amžiaus grupėje. 
Raminta Jancevičiūtė 100 m 
atstumą įveikė pirmoji, o šuo-
lyje į tolį liko trečia. Rimvy-
das Karpauskas buvo pirmas 
kamuoliuko metimo rungtyje 
savo amžiaus grupėje. Nojus 
Butėnas ir Neringa Stepon-

kevičiūtė 50 m bėgime savo 
amžiaus grupėje užėmė pir-
mąsias vietas. 

Nors čempionatas šiemet 
užsitęsė, kadangi dalyvavo la-
bai gausus būrys sportininkų, 
bet po tokių apdovanojimų 
visi grįžome laimingi, geros 
nuotaikos ir pasiryžę kitais 
metais vėl siekti pergalių. 

Kūno kultūros mokytoja 
Vilma Glaveckienė 

Gegužės 12 d. Veiverių 
žirgyne vyko šio žirgyno 
savininko Vytauto Drūlios 
organizuotos konkūro 
varžybos.

Jose dalyvavo ir pernai ap-
dovanojimus konkūro varžy-
bose pelniusi Faustė Simo-
navičiūtė. Šįkart jos apdova-
nojimų lentyna pasipildė dar 
dviem pirmos vietos apdova-
nojimais. Faustė su kumele 

Jojikei Faustei Simonavičiūtei – 
puiki sezono pradžia

Saldi pratęsė praėjusių metų 
pergalių seriją ir buvo nepra-
lenkiama buvo 100–110 cm 
bei 120 cm aukščio kliūčių 
konkūruose.

Įsibėgėjant lauke vykstančių 
konkūro varžybų sezonui, rei-
kia tikėtis, kad Rimo Karma-
zino treniruojama Faustė su sa-
vo žirgu dar ne kartą nustebins 
savo varžovus bei nudžiugins 
savo artimuosius.   NG

Prasidėjus pavasariniam 
kultūrizmo čempionatų 
sezonui, gegužės 5 d. 
Telšiuose vyko NAC 
kultūrizmo federacijos 
organizuojamas Lietuvos 
kultūrizmo čempionatas 
2018 m. mero taurei 
laimėti.

Didelių planų šiam pavasa-
riui neturėjęs jiezniškis, Jiezno 
sporto klubo „Uola“ vadovas 

Vytautas Sadauskas nesustoja –  
į Jiezną vėl keliauja pergalės 
taurės bei treneris, daugkartinis kul-

tūrizmo varžybų čempionas 
Vytautas Sadauskas, pastebė-
jęs, kad nuo praėjusio varžybų 
sezono pavyko išlaikyti puikią 
fizinę formą, ir vos per tris sa-
vaites patobulinęs savo formą 
nusprendė dalyvauti pavasari-
nio sezono varžybose.

Rizika atsipirko su kaupu. Į 
Jiezną iš Telšių V. Sadauskas 
parvežė pirmosios vietos vete-
ranų kategorijoje taurę.   NG

VJ FOTO
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penkių narių, įskaitant vaiką, šeima pirmadienį įvykdė išpuolį 
prieš policijos būstinę antrajame pagal dydį Indonezijos 
mieste Surabajoje; per sprogimus buvo sužeista 10 žmonių, 
pranešė policija. Šis išpuolis buvo įvykdytas praėjus vos parai 
po virtinės kitos šeimos mirtininkų atakų bažnyčiose, per 
kurias žuvo mažiausiai 14 žmonių, o dar dešimtys sužeista.

  Rusijos vyriausybės kontroliuojama didžiausia šalyje 
naftos pramonės grupė „Rosneft“ pranešė grynojo pelno 
pagal tarptautinius finansinės apskaitos standartus 
pirmąjį šių metų ketvirtį susižėrusi 7,9 karto daugiau nei 
prieš metus - 81 mlrd. rublių (1,1 mlrd. eurų).

Vienas Sidnėjaus gyventojas, džiūgavęs dėl sėkmės 
Australijos loterijoje, negalėjo patikėti sužinojęs, kad 
nepraėjus nė savaitei jam vėl nusišypsojo fortūna. Į penktą 
dešimtį įkopęs vyras, praėjusį pirmadienį atsiėmė 1 020 487 
Australijos dolerių (beveik 645 tūkst. eurų) laimėjimą, o 
šeštadienį laimėjo dar 1 457 834 Australijos dolerius.

REKLAMA

Gegužės 8 d. Prienų 
švietimo pagalbos 
tarnyboje ir miesto 
gatvėse vyko konkurso 
„Saugokime jaunas 
gyvybes keliuose“ 
pradinių klasių mokinių 
varžybos „Šviesoforas“. 

Komandos iš aštuonių ra-
jono mokyklų varžėsi trijose 
teorinėse ir trijose praktinė-
se rungtyse. Mokiniai daly-
vavo Protų mūšyje saugaus 
eismo tema, atliko Kelių 
eismo užduotis, vaizdo siu-
žeto užduotis, turėjo saugiai 

pradinių klasių mokinių „Šviesoforo“ varžybų rajoniniame 
etape dalyvavo aštuonios komandos

pereiti per gatvę sankryžoje 
ir šviesoforu reguliuojamoje 
perėjoje, teisingai prisisegti 
atšvaitus.

Mokinių atliekamas už-
duotis vertino kompetentinga 
teisėjų komisija, sudaryta iš 
Prienų policijos komisariato 
pareigūnų, Prienų švietimo 
pagalbos tarnybos, Visuo-
menės sveikatos biuro, lop-
šelio-darželio „Gintarėlis“ 
darbuotojų, o komisijai va-
dovavo vyriausiasis teisėjas 
Romas Stabingis.

Susumavus rezultatus pa-

aiškėjo, kad geriausiai visas 
užduotis atliko Prienų „Re-
vuonos“ pagrindinės moky-
klos komanda, kurią paruo-
šė mokytoja Virginija Abra-
mavičienė. Nuo jų labai ne-
daug atsiliko Prienų „Ąžuo-
lo“ progimnazijos komanda, 
vadovaujama mokytojos 
Rasos Bartkutės, o trečiąją 
vietą užėmė Jiezno gimnazi-
jos komanda, vadovaujama 
mokytojos Danutės Acuvie-
nės. Visi mokiniai buvo ap-
dovanoti padėkos raštais, 
atminimo dovanėlėmis, už 

kurias dėkojame Lietuvos 
automobilių kelių direkcijai, 
o komandos, užėmusios pri-
zines vietas – ir saldžiaisiais 
prizais, kuriuos padovano-
jo UAB „Trupinys“, UAB 
„Osmedas“ ir Prienų polici-
jos komisariatas.

Regioniniame etape, kuris 
vyks gegužės 21 d. Garliavo-
je, dalyvaus Prienų „Revuo-
nos“ pagrindinės mokyklos 
ir Prienų „Ąžuolo“ progim-
nazijos komandos. Linkime 
joms sėkmės! 

Prienų švietimo pagalbos 
tarnybos metodininkė 

Oksana Radzvilavičienė  

Gegužės 9 d. Europos 
Sąjungos valstybėse 
švenčiant Europos dieną 
paminėta ir jau keletą 
dešimtmečių švenčiama 
diena, skirta Antrojo 
pasaulinio karo pabaigai 
Europoje paminėti.

1945 m. gegužės 7 d. po il-
gai trukusio ir, manoma, net 
100 milijonų gyvybių parei-
kalavusio Antrojo pasauli-
nio karo, 2 valandą nakties 
Reimso mieste Prancūzijoje 
Vermachto vyriausiosios ka-
rinės vadovybės operatyvinio 
štabo viršininkas Alfredas Jo-
dlis pasirašė besąlyginės Vo-
kietijos kapituliacijos aktą. 
Pagal šį dokumentą pasidavi-
mas turėjo oficialiai įsiteisėti 
gegužės 8 d., 23 valandos pir-
mą minutę.

Sąjungininkų vardu aktą 
pasirašė amerikietis genero-
las Walteris Bedelis Smithas, 
SSRS vardu – generolas Iva-
nas Susloparovas. Tiesa, tuo 
momentu I. Susloparovas dar 
neturėjo SSRS valdžios pa-

Kartu su Europos diena paminėta ir pergalės diena

tvirtinimo tai padaryti, todėl 
šią pasirašytą nacistinės Vo-
kietijos kapituliaciją nuspręs-
ta laikinai nuslėpti iki atkeliaus 
šis patvirtinimas. Deja, faktas 
apie pasirašytą kapituliaciją, 
Europoje ir JAV buvo pavie-
šintas anksčiau ir Vakarai Per-
galės dieną pradėjo švęsti jau 
gegužės 8 d. Tačiau šis faktas 
nebuvo paviešintas griežtai 
kontroliuojamoje SSRS. O ir 
pats kapituliacijos aktas neįti-
ko SSRS vadovybei, todėl dar 
vienas, pataisytas, aktas pasi-
rašytas gegužės 8 d. Berlyno 
priemiestyje Karlshorste. Jį 
SSRS vardu pasirašė maršalas 
Georgijus Žukovas, o Vokie-
tijos vardu – Vermachto vy-
riausiosios karinės vadovybės 
štabo vadas Vilhelmas Keite-
lis. Šis aktas įsigaliojo būtent 
gegužės 9 d. Todėl tradiciškai 

Pergalės prieš nacistinę koa-
liciją diena Sovietų Sąjungo-
je buvo švenčiama gegužės 
9 dieną. Ši diena tradiciškai 
švenčiama jau posovietinėse 
šalyse ir šiandien. 

Kasmet paminėti Antrojo 
pasaulinio karo pabaigą Euro-
poje kviečiama ir Prienuose. 

Į karių kapus prie „Žibu-
rio“ gimnazijos kasmet susi-
renka kare dalyvavusių ka-
rių artimieji bei norintieji pa-
gerbti žuvusiuosius Antrame 
pasauliniame kare. Kovose 
prie Prienų Antrojo pasauli-
nio karo metais žuvo daugiau 
nei tūkstantis įvairių tautybių, 
taip pat ir Lietuvos, karių. Il-
gus dešimtmečius pagerbti jų 
atminimą susirinkdavo dau-
giau nei šimtas Prienų krašto 
veteranų, šiandien gyvųjų tar-
pe jų išlikę vos pora. Ir tie dėl 

silpnos sveikatos į paminėji-
mus atvykti jau nebegali.

Kasmet minint šią dieną 
karių kapuose uždegamos 
žvakelės, padedamos gėlės, 
prisimenami bendražygiai ir 
dešimtmečių senumo įvykiai. 
Neretai nuskamba poezija, 
dainos. Tiesa, pasigirsta ir nu-
sivylimų, jog gretos norinčių-
jų paminėti Antrojo pasaulinio 
karo pabaigą Europoje vis ma-
žėja drauge su vis mažėjančia 
bendruomene. Pasigendama 
ir Prienų krašto valdžios dė-
mesio – bent jau jos atstovų 
šiame nė pusvalandžio netrun-
kančiame paminėjime.

Anot susirinkusiųjų, „dar 
yra vilčių, jog lietūs ir audros 
praeis, ir į šiuos kapus pami-
nėti žuvusiųjų vėl sugrįš val-
džios atstovai, mokyklų ben-
druomenės“. NG

Žydų tautos paveldas yra 
svarbi Lietuvos istorijos 
dalis. Prienuose gyvenusi 
žydų bendruomenė buvo 
ypač svarbi pramonės 
vystymuisi, prekybai ir 
viso miesto augimui. 

Kaimuose taip pat yra išli-
kę litvakų gyvenimo ženklų. 
Yra išlikę pastatų, kuruose 
gyveno žydai, veikė vaisti-
nės, krautuvėlės. Apsukru-
mu ir įvairiais talentais ap-
dovanoti Lietuvos žydai įėjo 
į pasaulio istoriją. 

Šių eilučių autorė Prienų 
krašto muziejaus vyresnioji 
muziejininkė Viktorija 
Bielevičienė bei Bal-
bieriškyje veikiančio 
Tolerancijos centro va-
dovas Vitas Rymantas 
Sidaravičius buvo pa-
kviesti dalyvauti žydų 
tautai svarbios asme-
nybės pagerbime, Kau-
ne. Gegužės 3 dienos 
popietę, A. Mapu gatvėje, 
galerijos „Ars et mundus“ 
kieme, atidengta skulptūri-
nė kompozicija, skirta litva-
kui Abraomui Mapu (1808–
1867). Jos autorius – biršto-
nietis skulptorius Martynas 
Guabas. Kauno menų inku-
batoriaus Olego Darčano-
vo iniciatyva, Geros valios 

Žydų tautos paveldas svarbus 
ir lietuvių bendruomenei

fondo ir kitų rėmėjų lėšomis 
atsiradusi skulptūra tapo vie-
nu iš Kauno senamiesčio ak-
centų. Anot Kauno žydų ben-
druomenės pirmininko Žako 
Gerco, tai yra puikus lietuvių 
bei žydų bendruomenės pa-
vyzdys.

Abraomas Mapu, išskirti-
nis ir visame pasaulyje žino-
mas žydų kilmės rašytojas, 
gimė Kaune, dabartiniame 
Vilijampolės mikrorajone. 
Ypač reikšmingi jo kūriniai, 
laikomi modernios krypties 
hebrajų romano pradžia. Jis 

yra ir kelių hebrajų kalbos 
vadovėlių autorius. Motie-
jaus Valančiaus amžininko ir 
bičiulio gyvenimo ženklų yra 
daugelyje šalių. Pasak Lietu-
vos žydų bendruomenės pir-
mininkės Fainos Kukliansky, 
Izraelyje nėra nė vieno mies-
to, kuriame nebūtų gatvės 
Abraomo Mapu vardu. 

Prienų krašte taip pat yra 
ženklų, įamžinančių svarbius 
žydų tautos asmenis. 2017 m. 
Balbieriškyje spalio mėne-
sį atidengta atminimo lenta, 
skirta dviejų Vyčio kryžiaus 
ordinų kavalieriui Volfui Ka-
ganui (1900–-1941) ir mies-
telyje gyvenusiai žydų ben-
druomenei.

Prienų krašto muziejaus vy-
resnioji muziejininkė Viktorija 

Bielevičienė 
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per praėjusią savaitę JAV dolerio indeksas ICE, kuriuo 
vertinami JAV dolerio kurso pokyčiai šešių pagrindinių JAV 
prekybos partnerių valiutų atžvilgiu, sumenko 0,1 proc. 
ir savaitės smukimas buvo užfiksuotas pirmą kartą nuo 
balandžio vidurio. pirmadienį šis rodiklis smuktelėjo dar 
0,13 procento.

  Tailando rūmų astrologai pirmadienį išpranašavo gerą 
derlių, nes šventųjų jaučių pora per kasmet rengiamą 
pranašavimo ritualą ėdė žolę ir gėrė vandenį bei alkoholinį 
gėrimą. Ceremonija Tailande rengiama kiekvienais metais, 
prasidedant kultūrų auginimo sezonui. Ši karalystė yra tarp 
pagrindinių ryžių eksportuotojų pasaulyje.

Registruoto nedarbo lygis Latvijoje praėjusį mėnesį 
nukrito 0,3 procentinio punkto iki 6,7 proc., pranešė 
Valstybinė užimtumo tarnyba. Oficialiai registruotų 
bedarbių balandį sumažėjo nuo 64,63 tūkst. iki 61,88 
tūkst. žmonių.

REKLAMA

vadovė – mokytoja Salomėja 
Kukauskienė). 

Po pranešimų ir jų įvertini-
mo konferencijos dalyvių lau-
kė praktinės veiklos. Mokiniai 
ir jų mokytojai, pasiskirstę 
grupelėmis, skubėjo į gimna-
zijos kiemą, kur jų laukė Ne-
muno kilpų regioninio parko 
specialisčių organizuotas ren-
ginys „Gamtos pėdsekiai“, 
joms talkininkavo Prienų 
„Žiburio“ gimnazijos GMU 
mokiniai. Komandos rungėsi 

ieškodami gamtoje augančių 
objektų, pavyzdžiui, tošies, 
eglės spyglių, žirginėlių ir t. 
t. Senosiose kapinėse teko 
ieškoti paukščių, stebėti juos 
pro žiūronus, užrašyti ne tik 
paukščio pavadinimą, bet ir 
tos rūšies būdingus požymius. 
Komandos taip pat matavo 
visais galimais būdais me-
džio aukštį. Daugiausia taškų 
surinkusi grupė „Žiburiukai“ 
Nemuno kilpų regioninio par-
ko specialistės Rositos Dar-
gienės buvo apdovanota sal-
džiais prizais. 

Kiti praktiniai užsiėmimai 
„Eksperimentai su vandens 
bestuburiais“ vyko biologi-
jos kabinete, juos organizavo 
VDU Aplinkotyros ir ekolo-
gijos studijų doktorantas Dei-
vidas Kizny bei VDU AJMD 

prienų „Žiburio“ gimnazijoje – konferencija „Atgal į gamtą“

mas, Eratosteno eksperimentą 
ir daugelį kitų. Mokiniai savo 
tiriamuosius darbus pristatė 
trijose sekcijose, juos vertino 
autoritetinga komisija, ku-
rios sprendimu buvo išrinkti 
trys moksliškiausi praneši-
mai: „Energinių gėrimų po-
veikis valgomojo svogūno 
Alliumcepa ląstelės gyvybin-
gumo ciklui“, jo autorė Inesa 
Juodzevičiūtė, Šlienavos pa-
grindinės mokyklos moki-
nė (mokytoja O. Gervienė.), 

„Klimato kaitos įtaka augalų 
augimui“, Prienų „Žiburio“ 
gimnazistų Felicijos Balčiu-
kynaitės ir Milvydo Kutulio 
pranešimas (darbo vadovė 
– biologijos mokytoja Rasa 
Kučinskienė). Trečioje sek-
cijoje, kurioje pranešimus 
mokiniai skaitė anglų kalba, 
o juos vertino Renata Pav-
lavičienė (Prienų savivaldy-
bės Švietimo skyriaus speci-
alistė), Sidney Taylor (VDU 
studentė) ir Jolanta Ručienė 
(Stakliškių gimnazijos anglų 
kalbos mokytoja metodinin-
kė), geriausiu pranešimu pri-
pažintas Viliaus Paševecko 
ir Simono Švelnio iš LSMU 
gimnazijos darbas „The inf-
luence of polarizedlight for 
the germination, growth and 
deterioration of plants“ (darbo 

„Modusas“ nariai. Užsiė-
mimo metu mokiniai galėjo 
pasmalsauti, kas gyvena Ne-
mune ir Prienų tvenkinyje, iš-
siaiškinti bestuburių rūšis, ste-
bėti juos mikroskopu, padis-
kutuoti su jaunaisiais moks-
lininkais apie šių organizmų 
tyrimų galimybes.

Konferencijos apibendrini-
mo metu komisijos nariai iš-
sakė savo pastabas apie moki-
nių pranešimus, negailėjo pa-
gyrų už puikų tiriamojo darbo 
paruošimą, metodikų taikymą 
ir pristatymą. Moksliškiausi 
darbai buvo apdovanoti Prie-
nų savivaldybės Švietimo 
skyriaus vedėjo diplomais bei 
Prienų savivaldybės atmini-
mo dovanėlėmis, kurias įtei-
kė mero pavaduotojas Algis 
Marcinkevičius. Mokytojams 
atiteko padėkos, F. Martišiaus 
sodo džiovinti obuoliukai 
bei Prienų „Žiburio“ gimna-

zijos mokinių 
vegetatyviniu 
būdu išaugin-
tos kambari-
nės gėlės. 

Konferenci-
ją pavyko su-
rengti rėmė-
jų dėka – už 
nuolatinę pa-
ramą ir ben-
dradarbiavimą 
esame dėkin-
gi LR Seimo 
nariui Andriui 

Palioniui, taip pat Prienų ra-
jono savivaldybei, Nemuno 
kilpų regioniniam parkui, 
Prienų krašto muziejui, UAB 
„Ekosultys“.

„Džiaugiuosi, kad Prienų 
savivaldybėje jaunųjų tyrėjų 
gretos didėja, o konferencija 
skatina burtis ir bendradar-
biauti bendraminčius aka-
deminėje aplinkoje“, – teigė 
Rasa Kučinskienė, viena iš 
renginio organizatorių.

Šiltai, jaukiai, paprastai, be-
sidžiaugiant mažais gamtos 
stebuklais ir svarbiais nuveik-
tais mokslo metų tiriamai-
siais darbais, baigėsi rengi-
nys, kviečiantis atgal į gamtą 
ieškoti naujų minčių ir idėjų, 
naujų įkvėpimų...

Gerda Marcinkevičiūtė.  
Nuotraukos: Miglės Buzaitės 

bės administracijos Švietimo 
skyriaus vedėjas Rimvydas 
Zailskas, „Žiburio“ gimnazi-
jos direktorės pavaduotojos 
Lina Malinauskienė ir Daiva 
Sabanskienė, LR Seimo nario 
Andriaus Palionio patikėtinė 
Valė Petkevičienė.

Gimnazijos aktų salėje pas-
kaitą apie mums nenutuokia-
mus organizmus – minuojan-
čius mikrodrugius (minuojan-
tys mikrodrugiai – vabzdžiai, 
kurių lervos palieka žymes ant 

lapų ar vaisių, kad apsisau-
gotų nuo priešų ar susirastų 
maisto) skaitė prof. dr. Virgi-
nijus Sruoga, Lietuvos eduko-
logijos universiteto dėstytojas. 
Nemuno kilpų regioninio par-
ko specialistė Rosita Dargienė 
svečius supažindino su Ne-
muno kilpų regioniniu parku 
ir jo gamtos vertybėmis. 

Šiais metais mokiniai nu-
stebino savo pranešimų gausa 
bei įvairove: savo darbuose jie 
tyrinėjo energinius gėrimus 
bei jų poveikį, imunitetui įta-
kos turinčius veiksnius, joni-
zuoto vandens dezinfekcines 
savybes, antocianų poveikį 
dygstančioms sėkloms, bio-
plastiko savybes, atliko bičių 
šeimos stebėjimus, vandens 
telkinių biologinius tyrimus, 
nagrinėjo rūšiavimo proble-

Dažnai dirbdami 
kasdienius darbus 
ir nuolat skubėdami 
patenkame į naujausių 
technologijų pinkles 
ir net nesusimąstome, 
kad didžiausias grožis, 
atradimai ir mokymas(is) 
vyksta visai šalia mūsų. 

Mūsų darbų ir tyrimų įkvė-
pėja ir sudėtingiausių sistemų 
kūrėja yra gamta. Apie tai ir 
buvo kalbama gegužės 7 d. 
Prienų „Žiburio“ gimnazijoje 
vykusioje tradicinėje  konfe-
rencijoje „Atgal į gamtą“.

Konferencija „Atgal į gam-
tą“ – tradicinis trečius metus 
vykstantis renginys, kurio or-
ganizatoriai yra Prienų „Ži-
burio“ gimnazijos mokytojos 
Rasa Kučinskienė (biologijos 
mokytoja metodininkė), Vi-
lija Gustaitytė (anglų kalbos 
mokytoja metodininkė), Dai-
va Sabanskienė ir Lina Mali-
nauskienė (di-
rektoriaus pa-
vaduotojos ug-
dymui) kartu 
su Prienų švie-
timo pagalbos 
tarnyba, o par-
tneris – Nemu-
no kilpų regio-
ninis parkas.

Respubliki-
nė integruota 
mokinių aplin-
kotyros-anglų 
kalbos konfe-
rencija, skirta Prienų „Žibu-
rio“ gimnazijos įkūrimo 100 
metų jubiliejui paminėti, vy-
ko gegužės 7-ąją. Konferen-
cijoje dalyvavo moksleiviai 
iš šešių Lietuvos savivaldy-
bių mokyklų: VDU „Rasos“ 
gimnazijos, LSMU gimnazi-
jos, Tauragės „Šaltinio“ pro-
gimnazijos, Alytaus Daina-
vos pagrindinės mokyklos, 
Seirijų A. Žmuidzinavičiaus 
gimnazijos, Pilviškių „San-
takos“ gimnazijos, Veiverių 
Tomo Žilinsko gimnazijos, 
Kauno rajono Šlienavos pa-
grindinės mokyklos, Jiezno 
gimnazijos ir Prienų „Žibu-
rio“ gimnazijos. Konferenci-
jos dalyvius ir svečius daina 
pasveikino gimnazijos cho-
ras, sveikinimo žodžius ta-
rė Prienų rajono savivaldy-

„Žiburio“ 
gimnazijos 
krepšininkai – 
ketvirti

Gegužės 9 d. Prienų 
kūno kultūros ir sporto 
centro arenoje vyko 
„Basketnews.lt Lietuva 
2018 taurė 10-12 klasės“ 
Didžiosios taurės finalinės 
varžybos.

Kovoje dėl trečiosios vie-
tos Prienų „Žiburio” gimna-
zijos krepšininkams rezulta-
tu 94:114 teko pripažinti Pa-
nevėžio Raimundo Sargūno 
sporto gimnazijos krepšinin-
kų pranašumą, o kovoje dėl 
Didžiosios taurės Kauno Jono 
Jablonskio gimnazijos krepši-
ninkai rezultatu 70:64 įveikė 
Plungės „Saulės“ gimnazijos 
krepšininkus ir tapo turnyro 
čempionais.

Kovoje dėl trečiosios vietos 
„Žiburio“ gimnazijai daugiau-
siai taškų pelnė Bartas Alek-
sandravičius (27), Klaidas 
Chadakauskas (21) ir Orestas 
Aleksynas (18).  NG
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pasaulio sveikatos organizacija (pSO) ragina visas 
valstybes per artimiausius penkerius metus pasiekti, kad 
maistui gaminti nebūtų naudojami dirbtiniai transriebalai. 
Ši Jungtinių Tautų agentūra ilgą laiką siekė išnaikinti 
infekcines ligas, o dabar nori eliminuoti rizikos veiksnį, 
susijusį su lėtinėmis ligomis.

  Jungtinės Valstijos nusiteikusios suteikti saugumo garantijų 
Šiaurės Korėjos lyderiui Kim Jong Unui (Kim Čen Unui) 
mainais į susitarimą, kad ši šalis atsisakys savo branduolinio 
arsenalo, sekmadienį pareiškė valstybės sekretorius Mike’as 
pompeo (Maikas pompėjas).

Vidutinė centralizuotos šilumos kaina šalyje gegužę, 
palyginti su balandžiu, mažėjo visuose didžiuosiuose 
miestuose, išskyrus Vilnių. Vidutinė kaina šalyje gegužę 
smuko 6,1 proc. iki 4,75 cento už kilovatvalandę (be pVM). 
per metus ji augo 3,7 proc., skelbia Kainų komisija. 

sugriuvo, sunyko. Malūnų 
mieste buvo ir daugiau. Kran-
to g. stovėjo malūnas, vadi-
namas Sirovo (vėliau jame 
buvo „Revuonos“ viešbutis), 
Pyplio malūnas, Žiobos ma-
lūnas Tartoke netoli Bagrėno 
kaimo. Pastarasis buvo van-
dens malūnas. Vėliau jis bu-
vo sunaikintas. Jo kieme kurį 
laiką buvo „Zagotskas“ (gal-
vijų raguočių paruošų punk-
tas). Dabar galime gėrėtis tik 
Šeduvos ir Rumšiškių muzie-
juje eksponuojamais senovi-
niais malūnais. 

Nuo paskutinio malūno 
grįžtame į Kęstučio gatvę. 
Netoli nuo internatinės mo-
kyklos veikė skerdykla. Čia 
masiškai buvo skerdžiami 
raguočiai armijai. Tai buvo 
kaimo žmonių –ūkininkų, 
pabėgusių nuo karo, arba pa-
imti iš išvežtų žmonių sody-
bų galvijai. Skerdykloje dir-
bo keli darbininkai. Buvo ir 
ginkluotas šautuvu sargybi-
nis rusas kareivis. Kaip buvo 
„saugoma“ gamta ir Nemuno 
„švara“? Kraujas su vandeniu 
tekėjo vamzdžiu tiesiai į Ne-
muną!.. Visus šiuos darbus 
vykdė trumpalaikis koopera-
tyvas „Žagrė“. Šis koopera-
tyvas taip pat nuėmė ir grūdų 
derlių iš minėtų sodybų. Ko-
operatyvui vadovavo tėvas ir 
sūnus Barišauskai, kurie pa-
slaptingom aplinkybėm din-
go ties Išlaužu arkliais vežda-
mi iš Kauno trąšas. Spėjama, 
kad nužudė ar partizanai, ar 
kiti. Niekas nieko neišaiški-
no. Taip ir liks paslaptis.

Galima dar paminėti „po-
pierinę“ lakūno Vaitkaus ga-
tvės gale. Čia kurį laiką ga-
mino popierių.

Stambiausia įmonė bu-
vo alaus darykla-bravoras 
F. Martišiaus gatvėje. Jo sa-
vininkas – Šachovas iš Če-
koslavakijos. Gamino net 
18° juodąjį alų. 1944 m. lie-
pą vokiečių bombonešiai ant 
gamyklos numetė bombas. 

Skaitytojo prisiminimai.  
Nepamirškime mūsų 
miesto atmintinų vietų
Turbūt daugeliui yra 
girdėtas ir skaitytas iš 
lotynų kalbos išverstas 
prasmingas sakinys: 
„Žmogus, nežinantis 
istorijos ir praeities, visam 
laikui pasilieka vaiku.“ 
Prienai – mano gimtinė. 
Joje išgyvenau 37 metus. 
Kiekvieną kartą joje 
apsilankęs prisimenu 
gatves ir jose gyvenusius 
žmones. Visa tai išlieka 
atmintyje iki amžiaus 
pabaigos...

Vytauto gatvė (sovietmečiu 
– Tarybų). Ypatingas dėme-
sys pastatui Nr. 13. Čia buvo 
Lisajaus monopolis. Čia vyrai 
pirkdavo degtinę. Savininkas 
Liepaloto kaime dar turėjo 
malūną. Turtingas buvo – pa-
statyti tokiam dideliam mūrui 
pastatyti reikėjo daug pinigų. 
1944 m. liepą sugrįžus „išva-
duotojams“, pirmame aukšte 
įsikūrė tuometinė milicija, o 
antrame – KGB (saugumie-
čių) būstinė. Rūsiuose buvo 
kankinami žmonės, viršuje 
tardomi sulaikytieji. Mūsų 
klasės berniukai, tarp jų ir aš 
su broliu, čia praleidome ke-
lias bauginimo, grasinimo va-
landas. Prisipažink, kad rašei 
raštelį prieš raudonąją armiją, 
mušiu, nepaleisiu... Tardyda-
vo vyr. leitenantas Stasys Go-
vėda, pravarde Pypkė. Vėliau 
jį nušovė.

Šis namas renovuotas, at-
rodo gražiai, daugelis nežino, 
kas čia dėdavosi.

Šalia, Siaurosios gatvėje 
daug metų veikė malūnas. 
Gražiai maldavo iš kviečių 
pikliavotus miltus. Daug 
metų jame dirbo mano tėvo 
svainis Stasys Maciulevičius, 
gimęs 1898 m., net 6 metus 
tarnavęs armijoje ir Budio-
no divizijoje raiteliu. Sūnus 
Stasys buvo suradęs ir jo ka-
rinį bilietą. Mirė gana jaunas 
– 51 metų.

Malūnas priklausė Abel-
zonui. Ilgą laiką apleistas 

Žuvo 200 vokiečių karių be-
laisvių ir rusai sargybiniai, 
padauginę gėrimo. Sude-
gė medinės dalys. Pavyko 
apginti nuo ugnies C. Pše-
meneckio namą – dabartinį 
Krašto muziejų. 

Apie saugumiečius ir jų tar-
nus galima būtų parašyti dau-
giau. Prie šio namo vertėtų 
pritvirtinti atminimo lentelę. 
Dabar čia vietoj alaus gamy-
klos – policijos tarnybos pa-
talpos. Einant toliau gatvės 
pabaigoje kairėje pusėje buvo 
„smaliarnė“ – terpentino ga-
mykla (kas ją valdė, nežinau). 
Čia iš miško veždavo pušų 
kelmus, juos kaitindavo ir iš-
gaudavo terpentiną. Toje pa-
čioje gatvėje, kur ji susikerta 
su Revuonos gatve, carizmo 
laikais buvo 4 skyrių pradžios 
mokykla. Joje iki pirmojo pa-
saulinio karo mokėsi mano 
tėvas (girdavosi, kad baigė 
tik 2 skyrius („dva otdeleni-
ja“), nes sutrukdė karas. Dar 
viena mokykla, tik 5 skyrių, 
veikė dabartinės „Žiburio“ 
gimnazijos dirbtuvių vietoje. 
Ją valdė Bitcheris. Joje mokė-
si mano brolis Juozas.

Senokai buvau muzieju-
je, manau, kad jis pasipildė 
naujais eksponatais ir atras-
tomis nuostabiausiomis mū-
sų krašto vietomis. Pagirti-
na, kad muziejaus darbuo-
tojai surinko ne vieną šimtą 
įžymių žmonių gyvenimų, 
apie kuriuos buvo skelbiama 
„Naujajame Gėlupyje“. Dė-
kui muziejininkams. Jie ir yra 
praeities saugotojai.

Išeina mano kartos žmo-
nės. Tegul jauni domisi mū-
sų miesto ir rajono praeitimi, 
žymiais žmonėmis, garsinu-
siais savo darbais Lietuvą ir 
platųjį pasaulį.

Dėkoju už dėmesį. Šim-
tmečio proga sveikinu prie-
niečius, linkėdamas jiems 
geriausios kloties.

Su pagarba,  
Petras Algirdas Beitnaras 

„Akordeonas kelyje nuo klasikos iki džiazo“
puliariausių muzikos instru-
mentų Lietuvoje, juo moko-
masi groti muzikos mo-
kyklose, nors yra nema-
žai muzikantų, ypač vy-
resnio amžiaus žmonių, 
kurie išmoko, kaip sa-
kome, „patys per save“, 
kartais padedant kitam 
muzikantui. Akordeo-
nas yra nepamainomas 
instrumentas ir savivei-
klos kolektyvuose, ir 
įvairiuose suėjimuose. 
Akordeonas – popu-
liarus muzikos instru-
mentas, nesenstantis ir 
vis suteikiantis naujų 
galimybių, juo galima groti 
sudėtingiausias melodijas ir 
kūrinius. Tad ir dabar muzi-
kos mokyklose auga jauna ir 
gabi muzikantų karta, suge-
banti groti pačias sudėtingiau-
sias melodijas ir atlikti įvairius 
kūrinius. Ne veltui nemažėja 
ir šio festivalio, jau daugelį 
metų vykstančio Jiezne, po-
puliarumas, o dalyvių atvyks-
ta iš įvairių šalies muzikos ir 
meno mokyklų. Šiame fes-
tivalyje dalyvavo ir žinomas 
jaunas akordeonistas Marty-
nas Levickis.

Šiais metais akordeonistų 
festivalyje „Akordeonas ke-
lyje nuo klasikos iki džiazo“ 
dalyvavo jaunieji akordeonis-
tai iš 11 meno mokyklų.

Pirmieji festivalio progra-
mą pradėjo Jiezno muzikos 
mokyklos mokiniai Silvija 

Rudytė, Emilija Rudytė, Au-
relija Šimkutė, Nojus Mar-
garian, Mantas Gramauskas 
ir Naglis Noreika, kuriuos 
ruošė mokytojos Danguolė 
Smalskienė ir Jevgenija Ba-

bikova. Jie atliko P. Bekerio 
„Polką“ ir „Liaudišką gegu-
žinės valsą“.

Festivalyje dalyvavo ir Prie-
nų meno mokyklos mokinys 

Edvinas Sabaliauskas (moky-
toja Laura Bačiliūnienė) bei 
akordeonistų kvintetas: Vilius 

Kavaliauskas, Eligija 
Radzevičiūtė, Augus-
tas Kuzmickas, Edvinas 
Sabaliauskas ir Sandra 
Bačiliūnaitė (mokytoja 
Lina Bendoraitienė). 

Iš Veiverių A. Kučin-
gio meno mokyklos at-
vyko du akordeonistai: 
Miglė Stelmokaitė (mo-
kytoja Vanda Malinaus-
kienė) ir Ieva Kurtinai-
tytė (mokytoja Aurelija 
Bareišienė).

Daugiausia akordeo-
nistų buvo iš Jiezno mu-

zikos mokyklos, juos parengė 
ir akordeono paslapčių moko 
mokytojas Lukas Katinas (jo 
mokinių buvo ir iš Kauno J. 
Naujalio muzikos gimnazi-
jos), taip pat D. Smalskienė. 
Nemažas būrys muzikantų 
atvyko iš Prienų meno mo-
kyklos, iš Garliavos meno 
mokyklos, A. Kačanausko 
muzikos mokyklos, Kauno 
1-osios muzikos mokyklos, 
Kauno „Vyturio“ gimnazijos 
Muzikos skyriaus, Lazdijų 
meno mokyklos, Marijampo-
lės meno mokyklos ir Trakų 
meno mokyklos.

Šis 13-asis akordeonistų 
festivalis buvo skirtas Lietu-
vos valstybės atkūrimo šim-
tmečiui paminėti.

atKelta IŠ 1 p.

Aida Puraitė-Jankauskienė



8
TREČIADIENIS, �018 m. gEgUžĖS 16 D., www.NAUjASISgELUPIS.LT
ATgARSIAI

atKelta IŠ 1 p.

REKLAMA

Tibeto dvasinio lyderio Dalai Lamos birželį vyksiantis vizitas į Vilnių gali pakenkti Lietuvos ir Kinijos santykiams, 
perspėjo šios šalies ambasada. „Kai kurie asmenys, organizavę Dalai Lamos renginius Lietuvoje, sukurs platformą 
antikiniškoms separatistinėms jėgoms, siekiančioms „Tibeto nepriklausomybės“, taip įtraukdami neigiamų veiksnių 
į gerus Kinijos ir Lietuvos santykius“. pekinas Dalai Lamą vadina separatistu, siekiančiu atskirti Tibetą nuo Kinijos. Jis 
nepripažįsta tremtyje dirbančios Tibeto vyriausybės ir nepalaiko jokio dialogo su Dalai Lamos atstovais.

  Havajuose dėl naujo ugnikalnio plyšio, pro kurį triukšmingai 
veržiasi garai ir lava, sekmadienį turėjo evakuotis dar 
daugiau žmonių. Gyventojams rengiantis prognozuojamam 
Havajo (Didžiojoje) saloje esančio Kilauėjos ugnikalnio 
išsiveržimui, paskelbta, kad prie kelio į vakarus nuo svarbaus 
greitkelio buvo pastebėta jau 18-a stemplė. 

Kai Motinos vardu pražysta žemė 

mamai. Gera matyti ir džiaug-
tis, kai atsiradęs ryšys stiprina 
bendravimą, draugystę, pade-

da vieniems kitus ne tik pa-
žinti, bet ir atsiranda bendras 
tikslas, bendra siekiamybė. 
Mes visi drauge: tiek augi-
nami, tiek ir augantys mylim 
savo namus, kurie prasideda 
artimiausiu žmogumi mama 
ir išauga į didelę ir svarbią 
pilietinę sąvoką ir sampratą – 
mano Lietuva. Ko gero, svar-
bu ne priemonės, bet pats pro-
cesas, kurio dalimi esame visi 
be išimties. Visuomet smagu 
pasidžiaugti rezultatu. Jis ir 
džiugina, ir stebina. Augame. 
Nedrąsi pradžia, jaudulys, 
nepasitikėjimas savo jėgo-

mis – viskas nublanksta prieš 
drąsą žengti pirmąjį žingsnį 
ir išdidžiai su meile ir pagar-

ba pasakyti: „Dėkoju, Mama, 
kad esi“. Viskas sugrįžta. Už-
auginta meilė taip pat. Džiau-
giamės ir dėkojame Stakliškių 
gimnazijos bendruomenei, di-
rektoriui Vygantui Kornejevui 
– už tradicijos palaikymą, mu-
zikos mokytojai Onutei Kam-
blevičienei, dailės mokytojai 
Linai Andriukevičienei – už 
visos mokinių bendruomenės 
įtraukimą į projektą, už ryš-
kų ir įspūdingą kalbai skirto 
projekto kūrybinį sprendimą. 
Šilavoto pagr. mokyklos di-
rektorei Valentinai Radzevi-
čienei – už draugystę ir ben-

dradarbiavimą, dailės moky-
tojai Rasinai Galinienei – už 
motyvuotą jaunimo skatinimą 

dalyvauti projekte, už pagarbą 
tradicijai ir gimtajai kalbai.

Kalbos projektas „Padėka 
mamai“ skirtas Motinos die-
nai, todėl smagu pasidžiaug-
ti, kad ši šventė į Birštono 
savivaldybę pasibeldė dvi-
gubu džiaugsmu. Žemaitkie-
mio kaime gyvenanti Monika 
Laukaitienė Motinos dienos 
išvakarėse šventė savo 100-ąjį 
gimtadienį. Sunkaus fizinio 
darbo ir gyvenimo negandų 
užgrūdinta moteris su šypsena 
veide ir liaudies daina lūpose 
žengia į antrąjį savo ir Lietu-

Pavasaris, mama, žiedai 
ir patys gražiausi žodžiai 
– ryškiausias darnios 
vienaties akcentas. Visos 
šios sąvokos lengvai 
sutilptų viename žodyje 
– grožis. 

Juo prasideda ir pasibai-
gia žmogaus atėjimas ir išė-
jimas. Ėjimas per metų lai-
kus, per asmenybės augimą, 
civilizacijos ir istorijos vyks-
mą ir kaitą palieka ženklus 
ir žymes žmoguje. Žymės 
lieka metų našta paženklin-
tuose žmonių veiduose ir nu-
gula nematomose atminties 
lentynose. Kasdienių istorijų 
ženklai atminties lentynose 
kartais lengvai atrandami, o 
kartais ir  pametami... Pasilie-
ka svarbi šiandiena. Ja gyve-
name, džiaugiamės, liūdime, 
augame. Augdami auginame 

save ir kitus. 
Andrius Palionis atėjimą 

į politinį gyvenimą Prienų 
ir Birštono krašte pažymėjo 
ir gimtajai kalbai, mamai ir 
Lietuvai skiriamais projek-
tais, dėmesiu visų kartų atsto-
vams, pagarba bendruomenių 
ir kultūros tradicijoms. Šis pa-
vasaris išskirtinis visiems Lie-
tuvos žmonėms atkurtos vals-
tybės 100-mečio jubiliejumi. 
Todėl ir šventės paryškintos 
svarbios mūsų valstybei da-
tos proga.

Šiemet jau tradiciškai ke-
tvirtąjį kartą mokyklų ben-
druomenės dalyvavo Seimo 
nario Andriaus Palionio dai-
lyraščio projekte „Padėka ma-
mai“, skirtame Motinos die-
nai. Šį pavasarį moksleiviai 
buvo pakviesti rašyti mamos 
vardą ir papuošti jį kūrybiniu 
sprendimu. Kalbos medelių 
sodinimo tradicija prigijo. Jai 
ištikimos mokinių ir mokyto-
jų bendruomenės vis išradin-
giau ir kūrybiškiau pateikia 
ir pačią projekto idėją, ir dai-
lyraštį, ir akcentuoja padėką 

vos šimtmetį. Moteris stipri 
pragyventais metais, graži 
darbais ir patirtimis. Mamų 
jubiliejais papuoštas pavasa-
rio sodas – turtinga ir dosni 
dovana Lietuvos jubiliejui, 
gražus pavyzdys jaunajai kar-
tai. Iš kurgi, jei ne iš vyresnio-
sios kartos atstovų, perimame 
gimtosios kalbos, tradicijų ir 
papročių lobyną. Didelės pa-
garbos verta vyriausioji Lau-
kaičių šeimos mama, dova-
nojusi Lietuvai šešis vaikus, 
9 anūkus ir 13 proanūkių. Pa-
čios moters gyvenimas – išti-
sa Siponių ir Puzonių krašto 
žmogaus, mamos, Siponių 
pradžios mokyklos Siponių 
dvarvietėje mokinės, darbštu-
mo, kantrios ištikimybės, sti-
prios sveikatos istorija. Ją rei-
kia mylėti, gerbti ir branginti. 
Pavyzdžių gražių darbų įkvė-

pimui toli ieškoti nereikia. Jie 
čia pat ir šalia kasdien. Nuo 
nedrąsaus pirmo žingsnio iki 
gilių ir prasmingų pėdų ilga-
me gyvenimo kelyje. Žmogui 
drąsiau eiti, kai yra su kuo su-
sikibti rankomis. Ilgam augi-
mo, patirčių ir atradimų kelyje 
svarbu nepaleisti iš rankų nei 
gimtosios kalbos, nei mamos, 
nei Lietuvos. Lengva širdims, 
gražu akims, kai žiedais pasi-
puošia ir pakvimpa gamta. Ji 
drauge su žmogumi pažymi 
meilę ir padėką mamai.

Valė Petkevičienė 

tapo mokytoja. Fotografuoti 
menininkė pradėjo dar bū-
dama šeštokė – 1959 metais. 
Tais metais jai dėdė padova-
nojo fotoaparatą „Smena“ ir 
pasakė: „Lauksiu rezultatų“. 
Stengdamasi jo nenuvilti, 
Elena pradėjo fotografuoti 
klasės draugus, mokyklos 
renginius, varžybas ir eks-
kursijas. Fotoaparatas tapo 
neatsiejama jos gyvenimo 
dalis. Kur ji – ten ir fotoa-
paratas. 

Parodos pristatymo metu 
fotografijų autorė pasakojo: 
„Gaudžiau ir fiksavau vi-
sas įdomias akimirkas. La-
bai mylėjau gamtą ir vaikus. 
Dirbdama mokykloje va-
dovavau gamtos ir turizmo 
būreliams. Savo žiniomis ir 
įamžintais vaizdais norėjau 
pasidalinti su mokiniais. Jau-
niesiems gamtos mylėtojams 
rūpėjo viskas: kaip sprogsta 
pumpurai ir prasiskleidžia 
žiedai, kaip gyvena skruzdė-
lytės, kas nutupia ant žiedų, 
kas upelyje gyvena, kieno 
pėdsakai ant sniego...“. Pa-
sak autorės, nuotrauka – tai 
sustabdytos ir užfiksuotos 
žavingos akimirkos.

Parodos lankytojai žavė-
josi nespalvotų nuotraukų 
grožiu ir subtilumu: šiuolai-
kiniame margame pasaulyje 
jos sustabdo laiko tėkmę, pri-
verčia susimąstyti apie gyve-
nimo trapumą. 

Bibliotekininkės Jovita 
Každailienė ir Oksana Venc-
kūnienė dėkoja visiems, pri-
sidėjusiems prie svajonės 
bibliotekoje turėti erdvę par-
odoms. Svajonė išsipildė ta-
da, kai 2018 m. Veiverių ben-
druomenės centro narių dėka 
surinktų 2 proc. GPM para-
mos lėšų dalis buvo skirta bi-
bliotekai įsigyti įrangą paro-
dų demonstravimui.

Veiverių bibliotekos ir 
Veiverių krašto istorijos 
muziejaus informacija

Veiverių 
bibliotekoje – 
mokytojos Elenos 
Navikienės 
paroda „Aš matau 
pasaulį...“ 
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Japonijos oro bendrovė „Japan Airlines“ (JAL) pirmadienį 
paskelbė ketinanti įsteigti pigių skrydžių įmonę, tikėdamasi 
pasinaudoti prieš 2020 metų olimpines žaidynes Tokije 
numatoma šalies pigių skrydžių rinkos plėtra.

  Sekmadienį Jonavos rajone esančiame palankesių kaime 
susižalojo savadarbio lėktuvo pilotas, pranešė policijos 
departamentas. 1949 metais gimęs vyras apie 6.50 val. 
rastas namo kieme, šalia nukritusio savadarbio lėktuvo 
„ZUM-2“. Nukentėjęs vyras dėl nugaros traumos paguldytas 
į Kauno ligoninę.

per keturis šių metų mėnesius Ukrainoje iškasta 11,236 
mln. tonų anglies - 14 proc. mažiau nei prieš metus, 
pranešė Energetikos ir anglies pramonės ministerija.
Anglies kurui gavyba sumenko 15,6 proc. iki 9,077 mln. 
tonų, koksinės anglies - 6,7 proc. iki 2,159 mln. tonų.

REKLAMA

Mūsų paveldas – praeities ir 
ateities gijų pynė
Gegužės 9-ąją birštoniečiai 
minėjo Europos dieną. 
Iškilminga Europos 
dienos atidarymo šventė, 
organizuojama Birštono 
viešosios bibliotekos, vyko 
Savivaldybės aikštėje. 

Lietuvos ir Europos Sąjun-
gos himnais prasidėjęs rengi-
nys sulaukė nemažai šventės 
dalyvių, tarp kurių – daugiau-
siai mažųjų Birštono gyven-
tojų. Šventėje dalyvavo ir Ai-
rijos ambasadorius Lietuvo-
je David Noonan su žmona 
Cliodhna Noonan.

Ambasadorius savo kalboje 
paminėjo, kad jam labai džiu-
gu, kai tautos vienijasi, keičia-
si, suburia žmones. Itin svarbu 
nepamiršti savo šaknų, o pri-
imant europietiškas vertybes, 
išlikti autentiškiems. Renginio 
metu pristatytas ir tarptautinis 
festivalis „Labas!“.

Birštono viešosios biblio-
tekos direktorė Alina Jaskū-
nienė pasidžiaugė jau 10 kar-
tą švenčiama Europos diena 
Birštone bei išreiškė padėką 
visiems, padedantiems orga-
nizuoti šią šventę.

Įvairios pramogos, spalvin-
gos edukacinės, kultūrinės 
dirbtuvės kvietė pinti ES šalių, 
Lenkijos ir Rumunijos vėlia-
vų spalvų apyrankes, dalyvau-
ti smagiuose užsiėmimuose. 
Kiekvienas galėjo pasirinkti 
patinkančią šalį ir pasipuošti 
jos spalvomis nupintu papuo-
šalu. Mažieji birštoniečiai akį 
džiugino kartu su gimnazijos 
mokytojais kurtomis ES ir ša-
lių narių vėliavomis išmargin-
tomis gėlėmis. Patriotiškumą 
dar labiau stiprino Nemajūnų 
bendruomenės santalkos an-
samblis, atlikęs lietuviškus 
kūrinius.

Vakare restorane „Old To-
wn Grill“ vyko renginys, 
skirtas Europos kultūros pa-
veldo metams, Baltijos šalių, 
Lenkijos ir Rumunijos nepri-
klausomybės šimtmečiams 
paminėti. 

Skambant muzikai, kurią 
įvairiais pučiamaisiais instru-
mentais atliko Saulius Petrei-
kis, vakaro svečiai su įdomu-
mu klausėsi pasakojimų apie 
tas šalis, kurios kartu su Lie-
tuva paminėjo savo šimtme-
čius. Apie Lenkijos, Latvijos 
ir Estijos bei Rumunijos vir-
tuves pasakojo pristatomos 
knygos „Prie stalo su rašyto-
ju“ bendraautorės literatūrolo-
gė Rasa Derenčienė ir maisto 
stilistė Giedrė Barauskienė bei 
žurnalistė, vertėja Kristina Ba-
čiauskaitė-Bykovienė. 

Restorano „Old Town Grill“ 
virėjai pagamino ir siūlė para-
gauti šiose šalyse labiausiai 
paplitusius, galima sakyti, na-
cionalinius patiekalus. 

Pirmiausia degustacijai bu-
vo patiekti lietuviški gaminiai 
– juoda ruginė duona, duona 
apkepta su sėmenimis ir rūkyti 
lašinukai. Kulinarinės knygos 
autorės pasakojo, kad pačios 
išbandė visus 79 knygoje ap-
rašytus receptus, išmoko kepti 
ruginę duoną, nors ir ne iš kar-
to pavyko.

Žurnalistė K. Bykovienė 
supažindino su estiška virtu-
ve, mat jos mama yra kilusi 
iš Estijos. Skani buvo ta estų 
„Mulkio“ ar „Karučio bobos“ 
košė. Lenkijos patiekalai irgi 
labai panašūs į lietuviškus. 
Lenkiškoje virtuvėje yra ir šal-
tibarščių, o dar žarnokų sriuba, 
bigosas bei velykinė boba.

Kalbant apie Latvijos ku-
linarinį paveldą galima iš-
vardyti daug patiekalų, bet 
degustacijai buvo pasirinkti 
„sklandrausiai“ (pyragėliai) 
– ruginiai paplotėliai su dar-
žovėmis.

Iš nacionalinių Rumuni-
jos patiekalų buvo paminėtos 
sūrio lazdelės, pyragėliai su 
varške ir balandėliai, mėgsta-
mi kaip ir pas mus. 

Viešnios pasakojo apie ša-
lies virtuves ir kultūrinį pa-
veldą, o pertraukėlių metu 
skambėjo tos šalies muzikos 
kūriniai.

Vakaro viešnios, knygos 
„Prie stalo su rašytoju‘ auto-
rės, pasakojo, kaip kilo mintis 
parašyti knygą pagal patiekalų 
receptus, kurie minimi rašyto-
jų kūriniuose.

Kaip sakė Birštono biblio-
tekos direktorė Alina Jaskū-
nienė, tai labai įdomi ir ver-
tinga knyga, kol kas tik viena 
tokia. Norintys galėjo įsigyti 
šią retą knygą su autorių au-
tografais.

SAVIVALDYBĖS inf. 

laikraščio priedas Birštono 
savivaldybės gyventojams

PRIE VYTAUTO 
KALNO

Birštono 
gimnazijos 
bendruomenė 
šventė Europos 
dieną
Gegužės 9 d. Birštone 
vėl šventėme Europos 
Sąjungos gimtadienį. 
Šventės projekto 
iniciatoriai – Birštono 
viešosios bibliotekos 
atstovai. Savo idėjas 
pateikė Birštono 
gimnazijos, Birštono 
jaunimo klubo, Birštono KC 
ir kt. įstaigų atstovai.

9 val. Birštono gimnazijos 
vyresnieji mokiniai laikė Eu-
ropos egzaminą, mažesnieji 
pertraukų metu dalyvavo ES 
dienos dirbtuvėse, kurias or-
ganizavo Birštono gimnazijos 
istorijos mokytojos A. Lasatie-
nė ir D. Jonykaitė-Snapaitienė. 
Mokiniai šiose dirbtuvėlėse at-
liko kūrybiškumo ir žinių reika-
laujančias užduotis.

Birštono gimnazijos direkto-
riaus pavaduotoja ugdymui A. 
Ferevičienė su savo vadovau-
jamais mokiniais ruošė šven-
tės scenarijų. Gimnazistės E. 
Treigytė, P. Gudauskaitė ir K. 
Lodaitė vedė renginį Birštono 
savivaldybės aikštėje. Mergi-
nos kalbėjo apie ES įkūrimo is-
toriją, vertybes, akcentavo, kad 
2017 m. gegužės 17 d. Europos 
Parlamentas ir Taryba priėmė 
sprendimą 2018 m. paskelbti 
Europos kultūros paveldo me-
tais. Europos kultūros paveldo 
metų šūkis – „Mūsų paveldas: 
praeitis pasitinka ateitį“. Be to, 
2018 m. Lietuva. Latvija, Estija, 

no, kad jau senokai lankėsi 
Birštone ir pažadėjo, kad ar-
timiausią laisvą savaitgalį čia 
atvyks pailsėti su šeima. 

Kalbėdamas apie investi-
cinius projektus, kurių ilgai 
nesiseka užbaigti, jis žadėjo, 
kad pirmiausia bus skiriamas 
finansavimas jau pradėtiems 
projektams arba tiems, prie 
kurių įgyvendinimo daug 
prisideda savivaldybės. Deja, 
Birštono daugiafunkcio spor-
to centro statyboms daugiau 
pinigų jis nepažadėjo. 

Paklaustas, ar po skandalų, 
iškilusių į viešumą, jis mano, 
kad žiniasklaida yra nepri-
klausoma, S. Skvernelis sakė, 
kad norisi tikėti, jog visa ži-
niasklaida yra nepriklausoma, 
o žurnalistai – profesionalūs 
ir savarankiški. Kol pasku-

tiniame skandale su žinomu 
koncernu teisėsauga yra pa-
teikusi tik pavienius epizo-
dus, bet nėra patvirtintų išva-
dų, vertinti jis nieko negali. O 
kokią įtaką žurnalistams daro 
žiniasklaidos priemonių savi-
ninkai, turi rūpintis žurnalistų 
bendruomenė. 

Kalbėdamas apie regioni-
nės žiniasklaidos ateitį, mi-
nistras pirmininkas patikino, 
jog siekiama, kad arčiausiai 
žmonių esantys laikraščiai, 
vietinės televizijos ar portalai 
būtų pasiekiami kuo daugiau 
žmonių, kad jie neišnyktų. Jis 
sakė, kad visada, kai turi gali-
mybę, paskaito vietinius lai-
kraščius. Tikimės, kad minis-
tras pirmininkas, kaip žadėjo, 
grįždamas į Vilnių perskaitė ir 
naujausią „Naujojo Gėlupio“ 
numerį. 

Ministras pirmininkas 
pažadėjo su šeima atvykti 
pailsėti Birštone
atKelta IŠ 1 p.
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Benzinas ir dyzelinas degalinėse Lietuvoje išlieka 
pigiausias Baltijos valstybėse. Vidutinė 95 markės 
benzino litro kaina „Circle K“ degalinėse Vilniuje praėjusios 
savaitės pabaigoje buvo 1,279 euro, Rygoje - 1,282 euro, 
Taline - 1,349 euro, dyzelino - atitinkamai 1,199 euro, 1,202 
euro ir 1,289 euro.

  panevėžio apygardos teismas pirmadienį pradeda 
nagrinėti baudžiamąją bylą dėl buvusių valstybės valomos 
Ignalinos atominės elektrinės vadovų veiksmų, rengiant 
1,5 mln. eurų vertės turto pardavimo aukcioną. Įtarimai dėl 
piktnaudžiavimo ir neteisėto disponavimo branduolinėmis ar 
radioaktyviosiomis medžiagomis pareikšti šešiems asmenims.

pirmadienį prasideda kasmetinės kovinio šaudymo pratybos 
„Ugninis griausmas“. pasak Krašto apsaugos ministerijos, 
intensyvios netiesioginės ugnies paramos vienetų kovinio 
šaudymo pratybos vyks Švenčionių rajone, Jonavos rajone 
ir Klaipėdos rajone. Šeštą kartą rengiamos pratybos vyks iki 
gegužės 25 dienos.

atKelta IŠ 9 p.

„Avangardas – 2018“ sušvito 
ryškiomis spalvomis
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Lenkija ir Rumunija švenčia ne-
priklausomybės šimtmečius. 

Šventės metu visus sveikino 
vicemeras V. Kederys, bei Ai-
rijos ambasadorius Lietuvoje 
David Noonan. Jo žmona po-
nia Cliodhna Noonan yra pa-
grindinė Birštone ir Vilniuje 
gegužės 6–13 dienomis vyku-
sio tarptautinio teatro festivalio 
„Labas“ organizatorė. Festivalio 
dalyviai muzikavo, piešė, šoko, 
kūrė patiems mažiausiems. Pro-
gramoje dalyvavo menininkai 
iš Airijos, Graikijos, Latvijos, 
Vokietijos, Kroatijos, Danijos, 
Flandrijos, Pietų Afrikos Res-
publikos. Festivalio metu buvo 
rodomi spektakliai, veikė kūry-
binės laboratorijos.  Džiaugia-
mės, kad gegužės 9 d. Birštono 
gimnazijoje Išmaniųjų medijų 
laboratoriją pristatė Vokietijos 
atstovė Claudia Mayer. Šven-
tės metu visus pasveikino ponia 
Cliodhna Noonan ir kita festiva-
lio „Labas“ organizatorė Dalia 
Mikoliūnaitė. 

Mokiniams ir svečiams dai-
navo Nemajūnų bendruomenės 
santalkos, puoselėjančios senas 
lietuviško lino kelio tradicijas, 
etnografinis ansamblis. Birš-
tono gimnazijos mokytojai V. 
Martinaitienė, N. Juozaitienė, 
G. Marčiulaitienė ir A. Guobys 
organizavo „Draugystės juoste-
lių pynimo“ ir „Bendryste žy-
dinčių pievų“ dirbtuvėles. 

Be to, mūsų mažieji skaitė ei-
lėraščius apie šalis, kurios šven-
čia valstybingumo šimtmečius, 
į aikštę atsinešė pačių pasiga-
mintas gėles ir paukščius, ku-
riuos daryti padėjo jų mokyto-
jos. Džiaugiamės, kad šventėje 
dalyvavo ne tik pradinukai, bet 
ir gausus būrys gimnazistų bei 
mokytojų.

Šventės pabaigoje Birštono 
viešosios bibliotekos direktorė 
Alina Jaskūnienė ir vyriausio-
ji bibliotekininkė bei projekto 
vadovė Solveiga Pempienė pa-
dėkojo visiems padėjusiems or-
ganizuoti ES dienos minėjimo 
veiklas. Jos pakvietė šventės da-
lyvius atvykti į kitus renginius, 
skirtus ES dienai paminėti.

Birštono gimnazijos 
informacija

Birštono 
gimnazijos 
bendruomenė 
šventė Europos 
dieną

Stasė
ASIPAVIČIENĖ

Gegužės 4 dienos popietę 
Birštono kultūros centre 
vyko Birštono meno 
mokyklos Dizaino studijos 
organizuotas tradicinis 15-
asis avangardinės mados 
konkursas-festivalis 
„Avangardas – 2018“.

Kadangi šis renginys buvo 
jubiliejinis, festivalio suma-
nytoją ir organizatorę, meno 
mokyklos dizaino studijos 
mokytoją metodininkę pasvei-
kino LR Seimo nario Andriaus 
Palionio padėjėja Valė Petke-
vičienė ir Birštono savivaldy-
bės administracijos Švietimo, 
kultūros ir sporto skyriaus ve-
dėja Angelė Žiūraitienė.

Konkurse-festivalyje dau-
giau kaip 20 šalies meno mo-
kyklų, kultūros centrų, mados 
teatro ir dizaino studijų moki-
niai, taip pat svečiai iš Balta-
rusijos Minsko miesto pristatė 
savo sukurtas kolekcijas. 

Pirmieji scenoje pasiro-
dė Šiaulių profesinio rengi-
mo centro Buitinių paslaugų 
skyriaus mados teatro studi-
jos „Svajokliai“ (vadovė Da-
lia Kerienė) dizaino būrelio 
„Dygsnys“ (vadovė Laimutė 
Dimšienė) kūrėjai, kurie pri-
statė kolekciją „Mandala – sie-
los gelmių langas“.

Vėliau žiūrovai gėrėjosi Ro-
kiškio Juozo Tumo-Vaižgan-
to gimnazijos kolektyviniu 
darbu „Ilgas lino žydėjimas“, 
Panevėžio moksleivių namų 
drabužių dizaino studijos ko-
lekcija „(Ne)Tobula“, kurią 

sukūrė šešiolikmetis Aivaras 
Veršila. Savo kūrybos darbus 
pristatė Kauno moksleivių 
techninės kūrybos centro, Vi-
sagino kūrybos namų, Kauno 
Simono Daukanto progimna-
zijos, Kalvarijos kultūros cen-
tro, Jonavos kultūros centro, 
Panevėžio moksleivių namų, 
Marijampolės „Ryto“ pagrin-
dinės mokyklos jaunieji kūrė-
jai. Nudžiugino ir puikūs Prie-
nų „Revuonos“ pagrindinės 
mokyklos moksleivių sukurti 
kostiumai, kolekcijos „Pilies 
rūsio paslaptys“ (autorė Agnė 
Stravinskaitė) ir „Netoli nuė-
jom“ (autorius Danielius Al-
dakauskas, 8 kl.).

Birštono meno mokyklos 
dizaino studija pateikė labai 
gražią ir spalvingą Evaldo Ka-
šiubos kolekciją „Spalvos“, už 
kurią autorius pelnė spalvin-

Koncertas, skirtas 
Motinos dienai
Gegužės 3 d. vakarą 
Birštono kultūros centre 
vyko koncertas, skirtas 
Motinos dienai. Kaip ir 
kiekvienais metais, šį 
nuoširdų ir gražų koncertą 
vaikai dovanoja savo 
mylimoms mamoms, kad 
jos pajustų, kokios yra 
brangios ir mylimos, kokie 
dėkingi dukros ir sūnūs 
už jų begalinę meilę ir 
atsidavimą, už saugumo 
jausmą ir supantį gėrį.

Koncerte dalyvavo Birš-
tono kultūros centro sporti-
nių šokių kolektyvas „Vėjas“ 
(vadovė Ilona Aksenavičie-
nė), tautinių šokių kolektyvas 
„Aguonėlė“ (vadovė Virgini-
ja Bankauskienė), vyresnių-
jų tautinių šokių kolektyvas 

„Kupolė“ (vadovė Birutė 
Brazdžiūtė).

Mamytėms dainavo Ugnė, 
Agnė, Emilija, Justė, Meida, 
Elzė, Adrija ir Austėja, Gus-
tas su mokytoja Ramune, 
„Crazy“ grupė su mokytoja 
Lijana Stakauskaite, Biršto-
no meno mokyklos choras, 
vadovaujamas Ramunės Liu-
tvynskienės, grojo Emilija ir 
Matas. Avangardinės mados 
kolekciją „Spalvos“ prista-
tė Birštono meno mokyklos 
mokiniai ir kolekcijos auto-
rius Evaldas Kašiuba.

Renginys buvo tikrai jaudi-
nantis ir nuoširdus, skambėju-
sios dainos ir kiti kūriniai – tai 
padėka mamoms, močiutėms 
už jų meilę.  NG

giausios kolekcijos nomina-
ciją. Prienų „Revuonos“ pa-
grindinės mokyklos mokinio 
Danieliaus Aldakausko ko-
lekcija laimėjo II vietą ir bu-
vo pripažinta teatrališkiausia 
ir muzikaliausia.

Konkurso-festivalio verti-
nimo komisijos sprendimu, 
GRAND PRIX iškeliavo į Jo-
navą. Taip aukštai buvo įver-
tinta Jonavos kultūros centro 
vaikų kūrybinės grupės ko-
lekcija „TotalRed“ (vadovas 
Česlovas Časas).

„Kolekcijas kūrė vaikai, 
todėl jautėsi jaunatviškumas, 
skleidėsi kūrybiškumas“, – 
pabrėžė Birštono meno moky-
klos direktorė Laimutė Rau-
gevičienė.

Festivalis tikrai buvo labai 
įspūdingas, kolekcijos ir pri-
statymai nenusileido vienas 
kitam, nors lygių ir nebuvo, 
kiekvienas vis kitoks, savitai 
gražus ir svarbiausia – ...avan-
gardiškas.
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Jungtinės Valstijos nori dirbti su savo partneriais Europoje 
dėl naujo susitarimo, kuriuo būtų užkirstas kelias Irano 
„piktybiniam elgesiui“, po to, kai Amerika pasitraukė 
iš istorinio Irano branduolinio susitarimo, sekmadienį 
pareiškė JAV valstybės sekretorius Mike’as pompeo 
(Maikas pompėjas).

  Europos Sąjungos (ES) konkurencijos komisarė Margrethe 
Vestager (Margaret Vestager) pakartotinai pabrėžė, jog 
Baltijos jūrą kertančio Rusijos eksporto dujotiekio plėtros 
projektas „Nord Stream 2“ neatitinka ES interesų.

 „Visa atsakomybė“ dėl naujausio išpuolio paryžiuje, kuomet 
Čečėnijoje gimęs prancūzijos pilietis peiliu nužudė vieną 
ir sužeidė keturis žmones, gula ant prancūzijos pečių, 
sekmadienį pareiškė Čečėnijos prezidentas Ramzanas 
Kadyrovas. „Visa atsakomybė dėl to fakto, kad Hasanas 
Azimovas pasirinko nusikalstamą kelią, gula ant prancūzijos“.

Daugėja netinkamo vaistų vartojimo atvejų
Vis daugiau gyventojų 
patiria sveikatos problemų 
dėl netinkamo vaistų 
vartojimo. Valstybinė 
vaistų kontrolės tarnyba 
pernai užfiksavo 22 proc. 
daugiau nepageidaujamų 
reakcijų į vaistus atvejų 
nei 2016 metais. Tuo tarpu 
pasaulinė statistika rodo, 
kad vienu metu vartodami 
skirtingus vaistus 
sveikatos problemų patiria 
apie 6 proc. pacientų. 

Pasak Lietuvos sveikatos 
mokslų universiteto (LSMU) 
Vaistų technologijos ir soci-
alinės farmacijos katedros 
lektorės, „Gintarinės vaisti-
nės“ vaistininkės – vedėjos 
dr. Aurimos Stankūnienės, 
vaistų suderinamumas ypač 
svarbus tais atvejais, kai vais-
tus pacientui skiria keli gydy-

tojai, pradedami vartoti nauji 
vaistai arba galima reta vaistų 
sąveika. 

Saugūs vaistai 
tarpusavyje gali 

nederėti
Valstybinės vaistų kontrolės 

tarnybos Lietuvoje duomeni-
mis, pernai užfiksuotas 861 
pranešimas apie nepageidau-
jamas reakcijas į vaistus – 22 
proc. daugiau nei 2016-aisiais 
ir net 47 proc. daugiau nei 
2015-aisiais, kai buvo atitin-
kamai gauti 705 ir 584 pra-
nešimai.

Apie panašius sveikatos 
sutrikdymus, hospitalizaci-
jas ar net mirties atvejus dėl 
vaistų vartojimo galima rasti 
bet kurios pasaulio šalies sta-
tistikoje. 

„Todėl pasaulyje vis daž-
niau pabrėžiamas atsakingas 
vaistų vartojimas, kurio svarba 
ypač didėja augant bendram 
vaistų vartojimui pasauly-
je. Viena iš aktualiausių pro-
blemų – skirtingų vartojamų 
vaistų suderinamumas: du ir 
daugiau saugūs vaistai, var-
tojami kartu gali, sukelti šalu-
tinius ir sveikatai pavojingus 
poveikius“, – sakė „Gintari-
nės vaistinės“ vaistininkė dr. 
A. Stankūnienė.

Tyrimų rezultatai rodo, kad 
pacientams, vartojantiems 5-
9 vaistus, tikimybė susidurti 
su bent viena neigiama vaistų 
sąveika siekia 50 proc. Todėl 
vaistų suderinamumo proble-
ma ypač svarbi vyresnio am-
žiaus žmonėms, kurie vartoja 
daugiau medicininių prepara-

tų nei jaunesni pacientai. 

Kokių vaistų 
nevartoti vienu metu
Pasaulinių tyrimų duome-

nimis, 20-30 proc. pavojingų 
vaistų derinių sudaro recepti-
nių ir nereceptinių vaistų var-
tojimas vienu metu. Daugiau-
siai vaistininkų atsiliepimų 
gaunama apie širdies ligoms 
skirtų vaistų nesuderinamumą 
su kitais vaistais. 

A. Stankūnienės teigimu, 
vieni sunkiausiai derinamų 
ir pavojingiausių vaistų yra 
ir kraujo krešėjimui reguliuo-
ti skirti vaistai: „Jei pacientas 
vartoja šiuos vaistus, visa-
da prašome informuoti net ir 
apie, pavyzdžiui, peršalimo 
simptomams sumažinti varto-
jamus nereceptinius vaistus“. 

Suderinamumo problemų 
su kitų grupių medikamen-
tais dažnai turi net ir vaistai 

nuo skausmo. Kai kurie vais-
tai yra ypač paveikūs kitiems 
medikamentams, o jų šalutinis 
poveikis sąveikos atveju pasi-
reiškia rimtomis ir įvairiomis 
formomis. Pavyzdžiui, netin-
kamai vartojant kraujo krešė-
jimui reguliuoti skirtus vaistus 
kartu su preparatais nuo skaus-
mo, gali atsirasti opų virškina-
majame trakte, kilti kraujavi-
mas žarnyne.

Šalutinis poveikis gali atsi-
rasti ne tik vartojant skirtingus 
vaistus, bet ir maisto papildus, 
vitaminus ar, rodos, nekaltus 
nereceptinius vaistus nuo gal-
vos skausmo. Pavyzdžiui, vi-
taminas C, rimčiau susirgus, 
gali slopinti gydytojo išrašytų 
antibiotikų poveikį.

Svarbiausia – 
vaistininko ir 

gydytojo partnerystė
Pasak A. Stankūnienės, iš-

kilus probleminiam suderi-
namumo atvejui, visuomet 
yra svarbiausia užtikrinti tin-
kamą vaistininko partnerystę 
su gydytoju. 

„Praktikoje pamatėme, 
kad, pavyzdžiui, į vaistinę 
atėjus pacientui su dviem 
nekompensuojamųjų vais-
tų receptais, dažnai pakanka 
susisiekti su gydytoju ir po 
konsultacijų pasiūlyti tinka-
miausią derinį. Tokiu būdu 
pacientui užtikrinamas efek-
tyviausias gydymo būdas“, 
– teigė „Gintarinės vaistinės“ 
vaistininkė. 

Sudėtingesnis atvejis yra 
tuomet, kai pacientui kom-
pensuojamus vaistus paskiria 
skirtingi gydytojai ir patikri-
nus vaistinėje nustatoma, kad 
jie nedera. Tada vaistininkas 
turi bendradarbiauti su visais 
gydytojais ir kartu padėti pa-
cientui. 
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prienų 
turguje
Neįprastai šiltas oras 
paskubino visus gamtos 
įvykius – greitai nužydėjo 
ievos, pačiame žydėjimo 
įkarštyje alyvos ir 
kaštonai, baigia žydėti 
obelys. 

Turguje taip pat jaučiasi 
pavasario tempas – daržinin-
kai ir gėlininkai siūlo savo 
užaugintus daržovių ir gėlių 
daigus, o bitininkai masina 
pirkėjus skaidriu, kvapniu pa-
vasariniu medumi.

Turgus šeštadienį buvo la-
bai didelis, nes susirinko daug 
prekiautojų, o dar daugiau 
pirkėjų. Populiariausios pre-
kės buvo daržovių daigai ir 
naminių paukščių jaunikliai. 
Prie įėjimo į turgavietę, pa-
čiame turguje ir patvoriuose 
įsitaisę daržininkai siūlė pirk-
ti agurkų, pomidorų, paprikų 
bei kopūstų daigus. Kai didelė 
pasiūla, pirkėjams gerai – ga-
lima nusipirkti už 
mažesnę kainą.

Nepigios ir žy-
dinčios gėlės, kurių 
vazonėlis kainavo 
4–10 eurų bei de-
koratyviniai me-
deliai, kurių kaina 
svyravo tarp 6–30 
eurų. Tačiau nepai-
sant kainų, kiekvie-
nas išeinantis iš tur-
gaus nešėsi nusipir-
kęs daržovių daigų, medelių, 
gėlių ar dėžę su cypsinčiais 
paukščiukais.

Norintys nusipirkti šviežių 
daržovių jau galėjo pasirink-
ti – buvo daugiau pardavėjų, 
siūlančių pigesnių prekių. Ry-
šelį ridikėlių jau buvo galima 
nusipirkti už 0,4–0,5 euro, 
saują (100 g) svogūnų laiškų 
– už 0,5–0,8 euro, žiupsnelį 
krapų ar petražolių – už 0,3 
euro. Nemažai buvo prekiau-
tojų lietuviškais trumpavai-
siais agurkais, kurių kilogra-
mą pardavė už 1,9–2,5 euro. 
Atvežtiniai agurkai kainavo 
šiek tiek mažiau. Lietuviškų 
pomidorų kol kas dar nėra, 
kopūstų – taip pat, tačiau ga-
lima nusipirkti atvežtinių. 

Dar buvo ir raugintų kopūs-
tų bei virtų burokėlių, kurių 

kilogramas kainavo 1 eurą. 
Kilogramas šviežiai raugintų 
agurkų s kainavo 2 eurus.

Turgaus paviljone ir kios-
kuose buvo prekiaujama rū-
kyta ir šviežia mėsa. Kilo-
gramą rūkytų lašinukų buvo 
galima nusipirkti už 5,5–6,5 
euro, labiau prie kumpio – už 
7–7,8 euro, suktinio – už 8–10 
eurų, rūkytos pūslės ar išpjo-
vos – už 10–15 eurų, dešros 
– už 6,5–7,8 euro, dešrelių 
– už 4,5–5,2 euro.

Netrūko ir šviežios mėsos. 
Kilogramas kiaulienos šoni-
nės kainavo 3,6– 3,91euro, 
papilvės – 2–2,2 euro, kar-
kos – 1,71–2,15 euro, kum-
pio – 3,91euro, sprandinės ar 
karbonado – 4,9–5,2 euro, iš-
pjovos – 5,8 euro, maltos mė-
sos – 3,5–3,9 euro. Kilogramą 
triušienos ą buvo galima nusi-
pirkti už 6 eurus, mėsinės viš-
tos – už 4 eurus. 

Bitininkai už pusės litro sti-
klainį pernykščio medaus pra-
šė 3,5 euro, o 100 g bičių duo-
nelės pardavė už 2–3 eurus. 
Kilogramas šviežio medaus 

kainavo 6 eurus, o pusės litro 
stiklainis – 4,5 euro.

Pusės litro butelį naminio 
sėmenų aliejaus buvo galima 
nusipirkti už 3,5 euro. Nors jo 
dabar perkama šiek tiek ma-
žiau, tačiau ši prekė turi pa-
klausą visais metų laikais.

Smagu šiuo metu gyvūnijos 
turgavietėje – gaidžiai gieda, 
vištos kudakuoja, o mažieji 
paukščiukai cypsi savo plo-
nais balseliais. Nemažai ir 
suaugusių paukščių, tačiau 
paukščių augintojai daugiau-
sia prekiavo trijų dienų ir jau 
paaugusiais jaunikliais. Už 
pradėjusias dėti jaunas viš-
tas prašė 6–7eurų, o už 4–5 
mėnesių višteles – 5–5,5 eu-
ro.Daug buvo mažų ir jau 
keletą dienų paaugintų na-
minių paukščiukų. Trijų die-

nų viščiukai kainavo 1 eurą, 
ančiukai – 2 eurus, žąsiukai 
– 3–3,5 euro. Poros savaičių 
viščiuką buvo galima nusi-
pirkti už 1,9–2,3 euro, ančiu-
ką – už 3–4 eurus, žąsytį – už 
5–6 eurus, o kalakučiuką – už 
8–10 eurų. 

Nemažai buvo ir gražių 
veislinių vištų bei gaidžių, 
kurie kainavo 10–20 eurų. 
Kalakutė su 6 kalakučiukais 
kainavo 52 eurus (už vieną 
jau nemažą kalakučiuką pra-
šė 6 eurų).

Norintys auginti triušius tu-
rėjo iš ko pasirinkti – galima 
buvo  rinktis ir pagal spalvas, 
ir pagal veisles, ir pagal kai-
nas. Jaunikliai kainavo 4–6 
eurus, didesni – 5–8 eurus, o 
už suaugusius patinus ir pate-
les prašė iki 25 eurų.

Ūkininkai prekiavo grū-
dais ir daugiamečių žolių sė-
klomis. Centneris kviečių, 
miežių ar kvietrugių kainavo 
8–9 eurus. Kilogramą vieno-
kių ar kitokių daugiamečių 
žolių ar jų mišinių buvo ga-
lima nusipirkti už 5–10 eurų. 

Pirkėjų nebuvo labai daug, 
nes daugelis ūkininkų, stojus 
šiltiems ir sausiems orams sė-
ją jau užbaigė, bulves taip pat 
pasisodino.

Daug buvo prekiautojų de-
koratyviniais augalais, me-
deliais ir vaismedžiais. Vais-
krūmiai kainavo 2–5 eurus, o 
vaismedžiai – 6–10 eurų.

Ir šeštadienį, ir sekmadie-
nį buvo labai daug prekeivių 
dėvėtais rūbais ir kitokiais 
sendaikčiais. Yra žmonėms 
iš ko pasirinkti, netgi ir kai-
nos truputį mažesnės. Bet 
prekiautojai nori užsidirbti 
kuo daugiau. Guodžiasi, kad 
moka visus mokesčius, o kai 
ateis pensijos metas, gaus tik 
kaip pašalpas. Tad reikia gal-
voti ir apie ateitį, šiek tiek pa-
sitaupyti.   NG

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

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

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

Tel. 8 682 61641.

IŠNUOMOJA
Ilgalaikei nuomai 3 k. bt. (IV a., 
autonominis šildymas dujomis, 
suremontuotas. Pageidautina 
be vaikų, augintinių) Stadiono g., 
Prienuose. Tel. 8 612 63370.

IŠSINUOMOJA
Moteris 1 k. butą arba kambarį 
bute arba name Prienuose. Tel. 
8 683 62111.

Butą arba namo dalį Prienuose 
arba Birštone. Tel. 8 646 35710.

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

Automobiliai ir 
jų dalys

perka

Skubiai superkame visų mar-
kių lengvuosius automobilius, 
mikroautobusus, keturačius, 

priekabas.   
Automobiliai gali būti su de-

fektais, nevažiuojantys, daužti, 
skirti ardymui ar utilizavimui, 

surūdiję, be TA ir draudimo. Iš-
sivežame patys. Atsiskaitome 
iš karto, padedame sutvarkyti 
visus reikiamus dokumentus. 

Lauksime Jūsų pasiūlymų 
tel. 8 666 70777.

Sodo sklypą su vasarnamiu (6 
a žemės) SB „Šilėnai“, Šilėnų k., 
Birštono sav. Tel. 8 605 85435.

ŽEMĖS SKLYpUS
12 a namų valdos žemės sklypą 
Žalgirio g. 171, Prienuose. Tel. 8 
681 94447.

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

Teismui galutinai nusprendus, kad vadinamajame 
„auksinių miltų“ skandale figūravusi Lietuvos žemės ūkio 
ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra (RRA) 
privalo grąžinti 332 tūkst. eurų už per brangiai pirktus 
maisto produktus skurstantiesiems, įstaiga teigia tokių 
pinigų neturinti ir svarsto atnaujinti teismo procesą. 

  Vienos Kambodžos mokyklos direktorius tapo pirmuoju 
asmeniu, areštuotu dėl kritikos monarchui; jis socialiniame 
tinkle „Facebook“ parašė kritiškų komentarų apie savo 
autoritarišką vyriausybę, sekmadienį pranešė pareigūnai. 
Kambodžos karalių saugantis įstatymas buvo priimtas vasarį.

prezidentė Dalia Grybauskaitė pasveikino sportininkus 
Skaistę Venckutę, Ingą Mikšaitę ir Eventą Gužauską 
puikiai pasirodžius Vroclave, Lenkijoje, vykusiame Europos 
kiokušin karatė čempionate ir laimėjus aukso medalius.

2018 m. gegužės 28 d. nuo 12.00 val. bus ženklinamos 
Giedrei Marčienei ir Tautvydui Marčiui priklausančio žemės 
sklypo (kad. Nr. 6915/0003:0138, Miško g. Nr. 5, Vilūnėlių 
k., Jiezno sen., Prienų r.) ribos ir atliekami kadastriniai mata-
vimai. Gretimo žemės sklypo (kad. Nr. 6915/0003:0181) sa-
vininkė Ingrida Vinskienė kviečiama dalyvauti. Matavimus 
atlieka: A. Baranausko geodezijos IĮ, geodezininkas Artūras 
Baranauskas, Tvirtovės g. 16, Alytus, tel. 8 612 12597, el. 
paštas geofanai@gmail.com

Nekilnojamasis 
turtas

parduoda
Sodybas, sodus
Sodybą Prienų r. Kaina derinama. 
Tel. 8 685 81811.

Sodo sklypą SB „Vandenis“, Prie-
nuose. Tel. 8 601 38836.

prienų rajono savivaldybės administracija 
perka butus prienų mieste

Prienų rajono savivaldybė administracija, vadovauda-
masi Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daik-
tų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigi-
jimų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 
„Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daik-
tų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigiji-
mų tvarkos aprašo patvirtinimo“ perka 1 kambario bu-
tus Prienų mieste. 

Pasiūlymų pateikimo terminas 2018 m. gegužės 23 
d. 15 val.

Pasiūlymai vertinami atsižvelgiant į nustatytus ver-
tinimo kriterijus ir derybų rezultatus.

Pirkimo dokumentus galite rasti Prienų rajono savi-
valdybės interneto svetainėje adresu www.prienai.lt  arba 
gauti atvykę į Prienų rajono savivaldybės administraciją, 
Laisvės a. 12, Prienai  (113  arba 107 kab.).

Norint pateikti pasiūlymą, reikia užpildyti paraišką, 
pateikti kadastrinių matavimų bylos ir nuosavybę pa-
tvirtinančių dokumentų kopijas, buto energetinio efek-
tyvumo sertifikato kopiją.  Dokumentai pateikiami lie-
tuvių kalba.

 Paraiškas užklijuotuose vokuose  galima pateikti as-
meniškai arba atsiųsti paštu Prienų rajono savivaldybės 
administracijai adresu Laisvės a. 12, Prienai iki vokų at-
plėšimo procedūros pradžios, t. y. iki 2018 m. gegužės 23 
d. 15 val. Ant  voko turi būti užrašyta „1 kambario butų 
pirkimas“( I dalis, II dalis, III dalis, IV dalis).

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

Prienų rajono savivaldybės administracija
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vakarais (atvykstu ir dėl smulkių 
gedimų ir darbų) bei į rajonus. 
Parenku ir atvežu medžiagas. Tel.: 
8 684 55308, 8 619 54866.

Kokybiškai taisau  
automatines 

SKALBIMO 
MAŠINAS  

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

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

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

šaldytuvus, šaldiklius. 
Vytauto g. 7, Prienuose. 

Suteikia garantiją. 

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

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

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

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

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

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

LAIDOJIMO PASLAUGOS
Tel. 8 638 77387. Dirbame visą parą

Katafalkas   Salių nuoma   Gėlės   Drabužiai   Kremavimas

Šiltnamių g. 8, 
Prienuose

SKLYPŲ KADASTRINIAI 
MATAVIMAI 

♦ statinių kadastriniai matavi
mai – inventorizacija,

♦ geodeziniai ir topografiniai 
matavimai,

♦ pastato ašių nužymėjimas,
♦ žemės sklypų formavimo ir 

pertvarkymo projektai...
UAB „GEONETAS“  

 Adresas: Vytauto g. 11A,  
Prienai (priešais Autobu

sų stotį, laiptais į rūsį).
Tel.: 8 683 98043, 8 614 

38124. 

Kaminų įdėklai, gaminimas, 
montavimas, kaminų valymas. 
Tel. 8 645 87304 (Vytautas).

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

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

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

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

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

Vidaus apdailos darbai: sienų 
ir lubų glaistymai bei dažymas. 
Gipso kartono plokščių monta-
vimas. Tel. 8 609 51204.

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

Santechnikos darbai: vamzdynų 
keitimas, klozetų keitimas ir 
tvarkymas, maišytuvų keitimas 
ir kiti santechnikos darbai. Skylių 
gręžimas nerūdijančio plieno 
kriauklėse, metalinių vamzdžių 
sriegimas. Katilų prijungimas ir 
medžiagų komplektavimas. At-
vykstu bet kurią savaitės dieną ir 

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

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

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 mal-
kas (skaldytas, trinkomis). Taip 
pat medžio pjuvenas. Atvežimas 
nemokamas. Tel. 8 682 31133.

Alksnines, beržines malkas trinke-
lėmis. Atveža. Tel. 8 675 45773.

Naudotą virtuvės komplektą (7 
baltos spalvos spintelės po 10 
Eur), dujinę viryklę 4 kaitviečių 
(50 Eur), nedidelį šaldytuvą (1 
šaldymo kamera, 80 Eur), šiuolai-
kinę sekciją iš Gintaro baldų (80 
Eur). Tel. 8 684 01906.  

pASLAUGOS

Suteikiame paskolas arba pa-
dengiame Jūsų skolas  (taip pat ir 
antstolių) iki 10 000 Eur laikotar-
piui iki 48 mėn. Konkurencingai 
mažiausios palūkanos rinkoje. 
AKCIJA – PASKOLAS iki 1000 Eur 
laikotarpiui iki 6 mėn. suteikia-
me nemokamai, be palūkanų. 
Konsultuojame pensijų II–III 
kaupimo pakopų klausimais. Tel. 
8 601 50935.

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

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

žemės ūkis

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

Vasarinius miežius, tinka sėklai. 
Amonio salietrą didmaišiais. Tel. 
8 689 62945.

Gera kaina kompleksines trąšas 
su mikroelementais be chlo-
ro bulvėms, braškėms, sodui, 
daržui, vejai. Maišai po 25 kg. 
Pristatome. Tel. 8 600 85875.

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

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

Tel.: 8 656 39189, 8 616 14424.

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

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

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

Tel. 8 612 02125.

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

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

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

Pavojingų medžių pjovimas, 
genėjimas. Sklypų valymas. 

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

DARBO 
SKELBIMAI

REIKALINGA

Ūkvedys aplinkai 
tvarkyti ir darbininkas 
(paminklams šlifuoti).  

Tel. 8 687 12363.

Dėvėtų drabužių sandėlyje tvar-
kytoja-rūšiuotoja. Reikalavimai: 
spartumas, atsakingumas, greita 
orientacija, be žalingų įpročių. 
Adresas: Liepų g. 77, Strielčių k., 
Prienų r. Tel. 8 605 84748.

Darbas Olandijoje, Švedijoje ir 
Norvegijoje. Maisto pramonė: 
rūšiavimas, pakavimas. Atlygi-
nimas 2000 Eur. Tel. +370 699 
33334.

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

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

Įmonei pastoviam darbui reika-
lingas kabelių montuotojas. Tel. 
8 696 38398.

Apdailininkai, staliai ir valytojos 
(anglų kalbos žinios, vairuotojo 
pažymėjimas) į Norvegiją. Atly-
ginimas apie 3000 Eur. Tel. 8 648 
88308, laimonas@nordstata.lt

Lentpjūvei – gateristas ir pagal-
biniai darbuotojai. Tel. 8 698 
15183.

Metalo apdirbimo įmonei, ga-
minančiai maisto pramonės 
įrengimus, Dovainonyse, Kaišia-
dorių r., reikalingas šaltkalvis. 
Reikalavimas: būtina mokėti 
skaityti brėžinius. Į darbą ir iš 
darbo vežame įmonės transpor-
tu. Darbo užmokestis sutartinis. 
Tel. pasiteirauti 8 656 01720, 
viktoras@dovaina.lt

UAB „Sigda“ – darbuotojas ratų 
montuotojas-automechanikas. 
Tel.: 8 616 46629, 8 600 50910.

Dovanoja

Dovanoja akmenis (reikia pasi-
rinkti). Reikalingi du darbininkai. 
Gali būti pensininkai, galiu apgy-
vendinti. Tel.: (8 319) 41484, 8 
671 42853.

Dėkoja

PADĖKA
Noriu nuoširdžiai padė-
koti „MediCA klinika“ 
šeimos gydytojai Ine-

tai Marčiukaitytei, kad 
mane sugrąžinote į ligo-
ninę ir galbūt išgelbėjote 
man gyvybę. Užtai esu 
Jums be galo dėkingas.

B. Glebavičius 

Tel. 8 687 12363. 

♦  Gaminame iš juodojo ir spalvotojo 
    akmens paminklus ir tvoreles. 
♦  Dengiame kapavietes įvairių spalvų 

akmens granito plokštėmis.
♦ Taikoma 25 proc. 
    nuolaida iki Tėvo dienos. 
♦ atvežimas ir pastatymas nemokamas.  
♦ taip pat iš įvairių spalvų akmens gami-

name laiptų pakopas, židinius, palan-
ges, virtuvinius stalviršius. 
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23.00 val.  Grupės „Čilinam“ 
koncertas    

24.00 val.  Šventinis fejerverkas

Gegužės 19 d. estradoje prie 
Nemuno veiks šventinė preky-
ba, tautodailės ir amatų mugė, 
pramogos vaikams. Šeštadienį 
žiūrovus į šventę estradoje ir iš 
šventės nemokamai veš Savi-
valdybės užsakytas transportas. 
Autobusai važiuos maršrutais 
Kauno g. – Estrada ir Estrada 
– Kauno g. nuo 16.00 val. iki 00.55 
val. (stos visose miesto autobusų 
stotelėse). Išsamų autobusų gra-
fiką rasite  www.prienai.lt

Maloniai kviečiame prekybinin-
kus, tautodailininkus, amatinin-
kus, ūkininkus, atrakcionų vai-
kams paslaugų teikėjus dalyvauti, 
prekiauti šventės mugėje. 

GEGUŽĖS 20 D. (SEKMADIENIS)

10.00 val.  Šv. Mišios už Prienus 
ir prieniečius Prienų Kristaus 
Apsireiškimo bažnyčioje       

11.30 val.  Bendruomenės sporto 
ir pramogų popietė (Paprienėje 
prie Nemuno)        

pARODOS pRIENŲ RAJONE

Prienų kultūros ir laisvalaikio cen-
tre gegužės mėn. eksponuojama 
Arūno Aleknavičiaus fotografijų 
paroda „Kalnai iš arti“. 

Pakuonio laisvalaikio salėje gegu-
žės mėn. eksponuojama Vilniaus 
dailės akademijos Kauno fakul-
teto Tapybos katedros studentų 
darbų paroda.

Naujosios Ūtos laisvalaikio salėje 
eksponuojama fotomenininko 
Aido Degučio fotografijų paroda 
„12“.

Kviečia į renginius
ARTIMIAUSI RENGINIAI 
pRIENŲ RAJONE

Gegužės 23 d. 9.00 val. Pasauli-
nė orientavimosi sporto diena. 
Orientavimosi sporto žduotys ir 
žaidimai. ,,Ąžuolo“ progimnazi-
jos stadionas.

Gegužės 18–20 dienomis– prienų 
krašto vasaros šventė, skirta 
Lietuvos valstybės atkūrimo 
100-mečiui

GEGUŽĖS 18 D. (pENKTADIENIS)

8.00–24.00 val. Akcija „Tarp-
tautinė muziejų naktis“ Prienų 
krašto muziejuje. Fotografijų 
paroda „Akimirkos iš keturių 
ekspedicijų“. 

18.00 val. – ekskursija „Senųjų 
Prienų beieškant“ (gidas Jūsų 
lauks prie Lietuvos didžiojo  kuni-
gaikščio Kęstučio paminklo). 

22.00 val. – filmų, sukurtų ke-
liaujant Mato Šalčiaus keliais, 
peržiūra. 

10.00–19.00 val. Kviečiame ap-
lankyti Poeto Justino Marcinkevi-
čiaus memorialinį kambarį Prienų 
bibliotekoje

12.00 val.  Fotografijų konkurso 
„Mano miesto bliuzas – Lietuvos 
valstybės atkūrimo 100- mečiui“ 
darbų pristatymas. Nugalėtojų 
apdovanojimas Prienų kultūros 
ir laisvalaikio centre

13.00 val.  Konferencija „neAtrasti 
Prienai“. Mato Šalčiaus premijos 
įteikimas Prienų kultūros ir lais-
valaikio centre

GEGUŽĖS 19 D. (ŠEŠTADIENIS)

8.00 val.  Prienų baikerių klubo 
„Raptorial“ akcija „Baikeriai ža-
dina miestą“

13.00 val.  Tarptautinis poezijos 
festivalis „Poezijos pavasaris 
2018“ Šilavoto „Davatkyne“

Estradoje prie Nemuno: 15.00 
val.  Tautodailės ir amatų mugė 

18.00 val.  Šventės dalyvių, mies-
telėnų ir miesto svečių eitynės 
(Paprienė – estrada prie Ne-
muno)

18.30 val.  Prienų krašto vasaros 
šventės atidarymas 

19.00 val.  Mėgėjų meno kolek-
tyvų koncertas

20.00 val. Valstybinio dainų ir 
šokių ansamblio „Lietuva“ kon-
certinė programa „Kilkim, broliai, 
sakalais“

22.00 val.  Atlikėjo Martyno Kava-
liausko ir grupės koncertas   

REKLAMA

Prienų Justino Marcinkevičiaus 
viešojoje bibliotekoje veikia par-
oda „Piliakalniai Nemuno kilpų 
regioniniame parke“. Paroda 
veiks iki gegužės 31 d.

Prienų Justino Marcinkevičiaus 
viešojoje bibliotekoje ir jos pa-
daliniuose gegužės mėn. veikia 
literatūros parodos: „Tvirta Eu-
ropa – saugi Lietuva“, „100-
metis Nepriklausomybės: laiko 
ir istorijos ženklai“ ir kūrybinės 
Europopietės.

Prienų sporto arenoje eksponuo-
jama sporto žurnalisto, sporto fo-
tografo Alfredo Pliadžio fotografi-
jų paroda „Sporto akimirkos“.

Prienų Justino Marcinkevičiaus 
viešojoje bibliotekoje eksponuo-
jama paroda „Justinas       Mar-
cinkevičius ir Lietuvos valstybin-
gumas“. Parodą parengė Lietuvos 
Respublikos Seimo kanceliarijos 
Informacijos ir komunikacijos 
departamento Parlamentarizmo 
istorinės atminties skyrius.

ARTIMIAUSI RENGINIAI 
BIRŠTONE

Gegužės 18 d. 19:00 val. Gyvos 
muzikos vakaras. Royal Spa Re-
sidence

Gegužės 18 d. 18:00 val. Kuriu 
save - stiliaus seminarų ciklas 
moterims. Butikas 

Gegužės 18 d. 17:00 val. Tarp-
tautinė muziejų bendruomenės 
akcija “Muziejų naktis 2018”. 
Birštono muziejus 

Gegužės 18 d. 20:30 val. Pramo-
ginės muzikos vakaras su grupe 
„Solo plius“. „Eglės“ sanatorija 

Gegužės 19 d. 18:00 val. Šefo 
Dariaus Dabrovolskio degustaci-

nė vakarienė. Vytautas Mineral 
SPA 

Gegužės 19 d. 19:00 val. Gyvos 
muzikos vakaras. Viešbutis „So-
fijos rezidencija“ 

Gegužės 19 d. 19:30 val. Roman-
tinės muzikos vakaras „Dolce 
Amor“. „Eglės“ sanatorija 

Gegužės 19 d. 10:30 val. Nelik 
vienas per tarptautinę šiaurietiš-
ko ėjimo dieną! Birštono sporto 
centras 

Gegužės 20 d. 09:00 val. Kruizas 
laivu į Birštoną. Birštono turizmo 
informacijos centras 

Gegužės 20 d. 12:00 val. Suba-
lansuotas sekmadienis Birštone! 
Royal Spa Residence 

Gegužės 23 d. val. Poezijos pava-
saris. Birštono viešoji biblioteka 

Gegužės 23 d. 19:30 val. Sėdėk 
ir sportuok su pasaulio fitneso 
čempione Evelina Sadauskaite. 
„Eglės“ sanatorija 

Gegužės 24 d. 19:00 val. Roman-
sai su Roma Ruočkiene „Vakarok, 
klausykis, dainuok drauge...“. 
„Eglės“ sanatorija 

Gegužės 25 d. 19:00 val. Gyvos 
muzikos vakaras. Royal Spa Re-
sidence 

Gegužės 25 d. 18:00 val. Kuriu 
save - stiliaus seminarų ciklas 
moterims. Butikas 

Gegužės 25 d. 20:30 val. Tradici-
nis šokių ir pramoginės muzikos 
vakaras. „Eglės“ sanatorija 

Gegužės 26 d. 20:00 val. Koncer-

tas „Vakaro serenados“. „Eglės“ 
sanatorija 

Gegužės 26 d. 18:00 val. Šefo 
Dariaus Dabrovolskio degustaci-
nė vakarienė. Vytautas Mineral 
SPA 

Gegužės 26 d. 21:30 val. Linas 
Adomaitis Birštone. Vytautas 
Mineral SPA 

Gegužės 26 d. 19:00 val. Kaip 
atsikratyti draugo? Domino tea-
tro spektaklis. Birštono kultūros 
centras 

Gegužės 26 d. 18:00 val. Tarp-
tautinė Kaimynų diena Birštone. 
J. Basanavičiaus aikštė 

Lietuvos šimtmečio dainų 
šventė „Vardan tos“ 

2018 m. birželio 30 – liepos 6 d.

Kaune: Birželio 30 d. Dainų 
diena Dainų slėnyje.

Vilniuje:

Liepos 1 d. Renginys „Šimtas 
Lietuvos veidų – sujunkime 
Lietuvą“ Rotušės aikštėje. Dainų 
šventės atidarymo koncertas 
Vingio parke.

Liepos 2 d. 14 val. Vaikų tradici-
nių amatų miestelis prie Valdo-
vų rūmų, (Katedros a. 4); 

Liepos 2 d. 16 val. Liaudies 
meno paroda Švč. Mergelės 
Marijos Ramintojos bažnyčioje 

(Savičiaus g. 13).

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

Liepos 3 d. 18 val. Kanklių kon-
certas „Skambėkite, kanklės“ 
Šv. Jonų bažnyčioje, (Šv. Jono 
g. 12).

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

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

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

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

Liepos 5 d. 18 val. Pučiamųjų 
instrumentų orkestrų koncer-
tas „Vario audra“ „Siemens 
arenoje“(Ozo g. 14).

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

Liepos 6 d. 14 val. Šventės daly-
vių eitynės iš Katedros aikštės į 
Vingio parką.

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilgasis šeštadienis Birštono muziejuje 
2018 m. gegužės 19 d. 

 „Modernėjanti  Lietuva“ 
 

Birštono muziejuje (Vytauto g. 9): 

 18.00 val. Interaktyvaus terminalo 
pristatymas. 

 19.00 val. Ekskursija po muziejų. 
 20.00 val. Šiltos arbatos puodelis ir 

jaukus pabendravimas. 
 21.00 val. Prienų kultūros ir 

laisvalaikio centro mėgėjų teatro 
„Langas“ spektaklis „Kalboje 
tautos kilimas“ (Vydūnas). 

 
 

Maloniai kviečiame! 
 
Gegužės 19 d.  
Birštono sakralinio muziejaus Birutės g. 10, 
Birštonas, darbo laikas nuo 11.00 iki 17.00 val. 
Birštono muziejaus Vytauto g. 9, Birštonas, 
darbo laikas nuo 11.00 iki 24.00 val. 
Muziejaus lankymas ir renginiai – nemokami. 
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TV PROgRAmA
Ketvirtadienis, gegužės 1� d. Penktadienis, gegužės 18 d.

05:00 Seserys 06:00 lietuvos 
Respublikos himnas 06:05 la-
bas rytas, lietuva 06:30 Žinios 
09:05 Senis 10:05 premjera. 
Štutgarto kriminalinė policija 5 
10:55 akis už akį 5 11:40 Gyve-
nimas 12:40 tV žaidimas „Kas ir 
kodėl?” 13:05 Klauskite daktaro 
14:00 Žinios 14:15 laba diena, 
lietuva 16:30 premjera. Seserys 
17:30 Žinios. Sportas. Orai 18:00 
tV žaidimas „Kas ir kodėl?” 18:30 
Klauskite daktaro 19:30 Specialus 
tyrimas 20:25 loterija „Keno loto” 
20:30 panorama 21:05 Dėmesio 
centre 21:20 Sportas 21:29 lote-
rija „Jėga” 21:30 pokalbių laida 
„Svarbios detalės” 22:30 Dviračio 
žinios 23:00 laumės vaikas 01:20 
Klausimėlis 01:45 Smegenų pa-
slaptys 02:00 lRt radijo žinios 
02:05 Klauskite daktaro 03:00 
lRt radijo žinios 03:05 Dokumen-
tinė apybraiža „Mes nugalėjom” 
03:30 laisvės vėliavnešiai 04:00 
lRt radijo žinios 04:05 Naciona-
linė paieškų tarnyba

 
06:20 Mano gyvenimo šviesa (81-
83) 07:35 ponas Bynas (15) 08:00 
Volkeris, teksaso reindžeris (115) 
09:00 Rytas su lNK 11:00 Yra, 
kaip yra 12:00 tamsoje 12:30 
Nugalėk lavrinovičius 13:25 Ro-
žių karas (158) 14:25 Dvi širdys 
(786) 14:55 Dvi širdys (787) 15:25 
Dvi širdys (788) 15:55 Dvi širdys 
(789) 16:30 labas vakaras, lietu-
va 17:35 Yra, kaip yra 18:30 Žinios 
19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30 
KK2 20:00 tamsoje 20:30 Va-
landa su Rūta 21:30 Žinios 22:24 
Sportas 22:28 Orai 22:30 VAKA-
RO SeaNSaS Niko 00:35 Judan-
tis objektas (16) 01:25 Žudymo se-
zonas 02:50 alchemija. VDU karta 
03:20 RetROSpeKtYVa 

 
05:05 Nuodėmių daktaras 06:10 
televitrina 06:25 Kempiniukas 
plačiakelnis 06:55 Simpsonai 
07:55 pasmerkti 4 08:25 Švieso-
foras 08:55 Meilės sūkuryje 10:00 
tai - mano gyvenimas 12:00 Svo-
tai 13:00 pažadėtoji 13:30 paža-
dėtoji 14:00 Maištingosios amazo-
nės 15:00 Simpsonai 16:00 tV3 
žinios 16:25 tV3 orai 16:30 TV 
pagalba 18:30 tV3 žinios 19:20 
tV3 sportas 19:25 tV3 orai 19:30 
Šviesoforas 20:00 Farai 21:00 pa-
smerkti 4 21:30 tV3 vakaro žinios 
22:20 tV3 sportas 22:25 tV3 
orai 22:30 VaKaRO KINO te-
atRaS. Rembo. pirmasis krau-
jas 2 00:20 Nuodėmių daktaras 
01:20 Kvantikas 02:10 legendos 
03:00 Greislendas 03:50 tironas 
04:45 Mikė 

 
06:15 Viena už visus (83, 84) 
07:25 prokurorų patikrinimas 
(441) 08:35 44-as skyrius (64) 
09:35 tokia tarnyba (36) 10:30 
Gelbėtojai - 112 (71) 11:00 Gel-

bėtojai - 112 (72) 11:35 akloji 
zona (12) 12:35 Stoties policija 
(2) 13:40 prokurorų patikrinimas 
(442) 14:50 44-as skyrius (65) 
15:55 tokia tarnyba (37) 16:50 
Gelbėtojai - 112 (73) 17:20 Gel-
bėtojai - 112 (74) 17:55 akloji zo-
na (13) 18:55 Stoties policija (3) 
20:00 Info diena 20:25 Savaitės 
kriminalai 21:00 Universalus ka-
rys. atsiskaitymo diena 23:15 10 
balų žemės drebėjimas 01:00 
Gyvi numirėliai (6) 01:50 Savai-
tės kriminalai  

 
05:15 „Geriausios nardymo vie-
tos“ 06:00 „Merdoko paslaptys“ 
(3/5) 06:25 programa 06:29 TV 
parduotuvė 06:45 „tV europa 
pristato. lietuvos sienų apsau-
ga. Muitinė“ 07:15 „ant bangos“ 
08:15 10 min iki tobulybės su 
Jurijumi 08:30 „Skinsiu raudoną 
rožę“ 09:15 „Rojus“ (43) 10:20 
„legenda apie pilotą“ (6) 11:25 
„Merdoko paslaptys“ (3/6) 12:30 
„Miškinis“ (4/17) 13:35 tV par-
duotuvė 13:50 „Bitininkas “ (2/20) 
14:55 „albanas“ (4/13) 16:00 Re-
porteris 16:47 Orai 16:50 „Baltoji 
vergė“ (52) 18:00 Reporteris 18:35 
lietuva tiesiogiai 18:42 Orai 18:45 
Rubrika „Verslo genas“.” 18:50 
„Miškinis“ (4/33) 20:00 Reporte-
ris 20:27 Orai 20:30 „Žmogus be 
praeities“ (10) 21:30 „ant bangos“ 
22:30 Reporteris 23:10 lietuva 
tiesiogiai 23:37 Orai 23:40 Rubri-
ka „Verslo genas“.” 23:45 „Vantos 
lapas“ 00:15 „Svarbiausia - įstaty-
mas“ (1; 2) 02:15 „albanas“ (2/15) 
03:00 „Merdoko paslaptys“ (3/5) 
03:45 „Raudonoji karalienė“ (9) 

 
06:35 televitrina 06:55 Kobra 11 
07:55 Robinzonas Kruzas 08:55 
Vienam gale kablys 09:25 CSI 
kriminalistai 10:25 Kaip aš susipa-
žinau su jūsų mama 11:20 Kobra 
11 12:25 Vedęs ir turi vaikų 13:25 
Rezidentai 14:30 televitrina 15:00 
Juokingiausi amerikos namų vaiz-
deliai 15:25 CSI Majamis 16:25 
CSI kriminalistai 17:25 Kobra 11 
18:25 Vedęs ir turi vaikų 19:25 
Rezidentai 20:30 Fizrukas 21:00 
Žinios 21:25 Orai 21:30 VaKaRO 
paSIRINKIMaS. amerikietiškas 
pyragas 2 23:35 pėdsakai 00:30 
Kobra 11 01:30 Daktaras Hausas 
02:20 Kaip aš susipažinau su jū-
sų mama 

 
06:00 lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Džiazo muzikos va-
karas. XVIII tarptautinis džiazo 
festivalis „Birštonas 2014” 07:00 
auklė Mun 07:10 tobotai 2 07:35 
Mažasis atradėjas 07:50 linija, 
spalva, forma 08:20 lietuva mū-
sų lūpose 08:50 Nuo gamyklos 
konvejerio 2 09:15 labas rytas, 
lietuva 12:00 DW naujienos ru-
sų kalba. 12:15 prokurorai 13:10 
Maistas ir aistros 13:40 prisikėli-
mo ekspresas – šimtmečio veidai 
14:25 Didžiosios Visatos paslap-
tys su Morganu Frimanu 3 15:15 
auklė Mun 15:25 tobotai 2 15:50 
Nuo gamyklos konvejerio 2 16:15 
Mažasis atradėjas 16:30 laba die-
na, lietuva 18:00 Kultūrų kryžke-
lė 18:30 Nacionalinis turtas 18:55 
lietuva mūsų lūpose 19:25 ten, 
kur namai 2 20:10 anapus čia ir 
dabar 21:00 Mano tėviškė 21:15 
pasaulio ledo ritulio čempiona-
tas 23:45 Žurnalas „Kelias į FIFa 
World Cup 2018” 

05:00 Seserys 06:00 lietuvos 
Respublikos himnas 06:05 labas 
rytas, lietuva 06:30 Žinios 09:05 
Senis 10:05 premjera. Štutgarto 
kriminalinė policija 5 10:55 akis 
už akį 5 11:40 Stilius 12:40 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?” 13:05 
Klauskite daktaro 14:00 Žinios 
14:15 laba diena, lietuva 16:30 
premjera. Seserys 17:30 Žinios. 
Sportas. Orai 18:00 tV žaidimas 
„Kas ir kodėl?” 18:30 Klauski-
te daktaro 19:30 Beatos virtuvė 
20:25 loterija „Keno loto” 20:30 
panorama 20:52 Sportas 20:59 
loterija „Jėga” 21:00 Duokim 
garo! 22:35 Gamtos inspektoriai 
23:00 Fantastiškas penktadienis. 
Jos Didenybės tarnyboje  01:20 
Dviračio žinios 01:45 Smegenų 
paslaptys 02:00 lRt radijo žinios 
02:05 Klauskite daktaro 03:00 
lRt radijo žinios 03:05 Ryto suk-
tinis su Zita Kelmickaite 03:30 Mū-
sų gyvūnai 04:00 lRt radijo žinios 
04:05 Stilius 

 
06:20 Mano gyvenimo šviesa (84) 
06:45 Mano gyvenimo šviesa (85) 
07:10 Mano gyvenimo šviesa (86) 
07:35 ponas Bynas (16) 08:00 
Volkeris, teksaso reindžeris (116) 
09:00 Rytas su lNK 11:00 Yra, 
kaip yra 12:00 tamsoje 12:30 Va-
landa su Rūta 13:25 Rožių karas 
(159) 14:25 Dvi širdys (790) 14:55 
Dvi širdys (791) 15:25 Dvi širdys 
(792) 15:55 Dvi širdys (793) 16:30 
labas vakaras, lietuva 17:35 Yra, 
kaip yra 18:30 Žinios 19:25 Spor-
tas 19:28 Orai 19:30 KK2 penk-
tadienis 21:00 SaVaItĖS HItaS 
troja 00:10 Mirties apsuptyje 2 
01:50 Niko 

 
05:20 tėtušiai 06:10 televitrina 
06:25 Kempiniukas plačiakelnis 
06:55 Simpsonai 07:25 Simp-
sonai 07:55 pasmerkti 4 08:25 
Šviesoforas 08:55 Meilės sūku-
ryje 10:00 tai - mano gyvenimas 
12:00 Svotai 13:00 pažadėtoji 
13:30 pažadėtoji 14:00 Maištingo-
sios amazonės 15:00 Simpsonai 
15:30 Simpsonai 16:00 tV3 žinios 
16:25 tV3 orai 16:30 tV pagalba 
18:30 tV3 žinios 19:20 tV3 spor-
tas 19:25 tV3 orai 19:30 DIDY-
SIS peNKtaDIeNIO FIlMaS. 
Rio 21:20 eurolygos rungtynės. 
Stambulo „Fenerbahce“ - Kauno 
„Žalgiris“ 23:35 Dingęs pasaulis. 
Juros periodo parkas 02:05 Su-
mokėti vaiduokliui 03:40 Rembo. 
pirmasis kraujas 2

 
06:15 Viena už visus (85) 06:50 
Viena už visus (86) 07:25 proku-
rorų patikrinimas (442) 08:35 44-
as skyrius (65) 09:35 tokia tarny-
ba (37) 10:30 Gelbėtojai - 112 (73) 
11:00 Gelbėtojai - 112 (74) 11:35 
akloji zona (13) 12:35 Stoties po-
licija (3) 13:40 prokurorų patikri-

nimas (443) 14:50 44-as skyrius 
(66) 15:55 tokia tarnyba (38) 
16:50 Gelbėtojai - 112 (75) 17:20 
Gelbėtojai - 112 (76) 17:55 akloji 
zona (14) 18:55 Stoties policija (4) 
20:00 Info diena 21:00 tikras tei-
singumas 2. Smurto banga 22:50 
tarptautinis turnyras „BUSHIDO 
KOK 2018 Vilnius” 02:05 Gyvi 
numirėliai (7) 02:50 Universalus 
karys. atsiskaitymo diena

 
05:15 „Geriausios nardymo vie-
tos“ 05:40 „Merdoko paslaptys“ 
(3/6) 06:30 „pasaulio turgūs. tel 
avivas“ 06:45 programa 06:49 TV 
parduotuvė 07:05 „Krepšinio pa-
saulyje su V. Mačiuliu“ 07:45 „Gy-
venimo sparnai“ 08:15 Gyvenimo 
būdas 09:15 „Rojus“ (44) 10:20 
„legenda apie pilotą“ (7) 11:25 
„Merdoko paslaptys“ (3/7) 12:30 
„Miškinis“ (4/18) 13:35 tV par-
duotuvė 13:50 „Bitininkas “ (2/21) 
14:55 „albanas“ (4/14) 16:00 Re-
porteris 16:47 Orai 16:50 „Baltoji 
vergė“ (53) 18:00 Reporteris 18:47 
Orai 18:50 „Miškinis“ (4/34) 20:00 
Reporteris 20:27 Orai 20:30 „Mu-
zikinės kovos“ 22:30 Reporteris 
22:57 Orai 23:00 „Gluchariovas“ 
(1/19; 1/20) 01:10 „Vienišas vil-
kas“ (1; 2) 03:00 „Merdoko pa-
slaptys“ (3/6) 03:45 „Raudonoji 
karalienė“ (10) 04:35 „pražūtingi 
smaragdai“ (49) 

 
06:35 televitrina 06:55 Kobra 11 
07:55 Robinzonas Kruzas 08:55 
praeities žvalgas 09:25 CSI kri-
minalistai 10:25 Kaip aš susipaži-
nau su jūsų mama 10:50 Kaip aš 
susipažinau su jūsų mama 11:20 
Kobra 11 12:25 Vedęs ir turi vaikų 
12:55 Vedęs ir turi vaikų 13:25 Re-
zidentai 14:00 Rezidentai 14:30 
televitrina 15:00 Juokingiausi 
amerikos namų vaizdeliai 15:25 
CSI Majamis 16:25 CSI krimina-
listai 17:25 Kobra 11 18:25 Ve-
dęs ir turi vaikų 19:00 Vedęs ir turi 
vaikų 19:30 Verslo receptai 20:00 
Farai 21:00 Žinios 21:45 Sportas 
21:50 Orai 22:00 pWR ReKO-
MeNDUOJa. paukšteli, spruk 
00:15 Keitės Makkol bylos 02:00 
Daktaras Hausas 02:45 Kaip aš 
susipažinau su jūsų mama 

 
06:00 lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Džiazo muzikos va-
karas. XIX tarptautinis džiazo 
festivalis „Birštonas 2016” 06:55 
auklė Mun 07:10 tobotai 2 07:35 
Mažasis atradėjas 07:50 Vienuoly-
nų kelias lietuvoje 08:20 pažvelk 
į profesiją kitaip 08:50 Nuo gamy-
klos konvejerio 2 09:15 labas ry-
tas, lietuva 12:00 DW naujienos 
rusų kalba. 12:15 Stop juosta 
12:45 Kultmisijos 13:30 Stambiu 
planu 14:20 Skambantys pasauliai 
su Nomeda Kazlaus. laidos sve-
čias – operos žvaigždė Montserrat 
Marti 15:15 auklė Mun 15:25 to-
botai 2 15:50 Nuo gamyklos kon-
vejerio 2 16:15 Mažasis atradėjas 
16:30 laba diena, lietuva 18:00 
Mokslo sriuba 18:35 lietuvos tūks-
tantmečio vaikai 19:35 ten, kur 
namai 2 20:30 Kultūros teismas 
21:15 europos kinas. premjera. 
Kam plėšytis? 22:45 lietuvos per-
sitvarkymo Sąjūdžiui – 30 23:35 
lietuvos persitvarkymo Sąjūdžiui 
– 30 00:30 DW naujienos rusų kal-
ba. 00:45 Dabar pasaulyje 01:15 
Džiazo muzikos vakaras 

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

Trečiadienis, gegužės 16 d.

05:00 Seserys 06:00 lietuvos 
Respublikos himnas 06:05 labas 
rytas, lietuva 06:30 Žinios 09:05 
Senis 10:05 premjera. Štutgarto 
kriminalinė policija 5 10:55 akis 
už akį 5 11:40 emigrantai 12:40 
tV žaidimas „Kas ir kodėl?” 13:05 
Klauskite daktaro 14:00 Žinios 
14:15 laba diena, lietuva 15:00 
Žinios 16:30 premjera. Seserys 
17:30 Žinios. Sportas. Orai 18:00 
tV žaidimas „Kas ir kodėl?” 18:30 
Klauskite daktaro 19:30 Gyveni-
mas 20:25 loterija „Keno loto” 
20:30 panorama 21:05 Dėme-
sio centre 21:20 Sportas 21:29 
loterija „Jėga” 21:30 auksinis 
protas 22:50 Klausimėlis. 23:15 
premjera. aukštuomenės dak-
taras 4 00:00 Istorijos detektyvai 
00:45 Klausimėlis 01:00 lRt ra-
dijo žinios 01:05 pasaulio teisuo-
liai 02:00 lRt radijo žinios 02:05 
Klauskite daktaro 03:00 lRt radijo 
žinios 03:05 pokalbių laida „Svar-
bios detalės” 04:00 lRt radijo ži-
nios 04:05 Gyvenimas

 
06:20 Mano gyvenimo šviesa (78) 
06:45 Mano gyvenimo šviesa (79) 
07:10 Mano gyvenimo šviesa (80) 
07:35 ponas Bynas (14) 08:00 
Volkeris, teksaso reindžeris (114) 
09:00 Rytas su lNK 11:00 Yra, 
kaip yra 12:00 tamsoje 12:30 
ekranai 13:25 Rožių karas (157) 
14:25 Dvi širdys (783) 14:55 Dvi 
širdys (784) 15:55 Dvi širdys (785) 
16:30 labas vakaras, lietuva 
17:35 Yra, kaip yra 18:30 Žinios 
19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30 
KK2 20:00 tamsoje 20:30 Nu-
galėk lavrinovičius 21:30 Žinios 
22:24 Sportas 22:28 Orai 22:30 
VaKaRO SeaNSaS Žudymo 
sezonas 00:15 Judantis objektas 
(15) 01:10 pabėgti neįmanoma

 
05:05 Nuodėmių daktaras 06:10 
televitrina 06:25 Kempiniukas 
plačiakelnis 06:55 Simpsonai 
07:25 Simpsonai 07:55 pasmerkti 
4 08:25 Šviesoforas 08:55 Meilės 
sūkuryje 10:00 tai - mano gyveni-
mas 12:00 Svotai 13:00 pažadė-
toji 13:30 pažadėtoji 14:00 Maiš-
tingosios amazonės 15:00 Simp-
sonai 15:30 Simpsonai 16:00 tV3 
žinios 16:25 tV3 orai 16:30 TV 
pagalba 18:30 tV3 žinios 19:20 
tV3 sportas 19:25 tV3 orai 19:30 
Šviesoforas 20:00 Gero vakaro 
šou 21:00 pasmerkti 4 21:30 tV3 
vakaro žinios 22:15 tV3 sportas 
22:20 tV3 orai 22:25 Vikinglotto 
22:30 VaKaRO KINO teatRaS. 
Sumokėti vaiduokliui 00:20 Nuo-
dėmių daktaras 01:15 Kvantikas 
02:10 legendos 03:00 Greislen-
das 03:50 tironas 04:40 Mikė  

 
06:15 Viena už visus (81) 06:50 
Viena už visus (82) 07:25 proku-
rorų patikrinimas (440) 08:35 44-
as skyrius (63) 09:35 tokia tarny-

ba (35) 10:25 Gelbėtojai - 112 (68) 
10:55 Gelbėtojai - 112 (69) 11:25 
ekstrasensų mūšis (7) 13:40 pro-
kurorų patikrinimas (441) 14:50 
44-as skyrius (64) 15:55 tokia 
tarnyba (36) 16:50 Gelbėtojai - 
112 (71) 17:20 Gelbėtojai - 112 
(72) 17:55 akloji zona (12) 18:55 
Stoties policija (2) 20:00 Info diena 
20:25 Visi už vieną 21:00 10 balų 
žemės drebėjimas 22:50 atpildas. 
Kikboksininkas 5 00:40 Gyvi numi-
rėliai (5) 01:30 Vanity Fair. Visiškai 
slaptai (5)   

 
05:15 „Geriausios nardymo vie-
tos“ 05:40 „Merdoko paslaptys“ 
(3/4) 06:25 programa 06:29 TV 
parduotuvė 06:45 „Kaimo aka-
demija“ 07:15 Nuoga tiesa 09:15 
„Rojus“ (42) 10:20 „legenda apie 
pilotą“ (5) 11:25 „Merdoko paslap-
tys“ (3/5) 12:30 „Miškinis“ (4/16) 
13:35 tV parduotuvė 13:50 „Bi-
tininkas “ (2/19) 14:55 „albanas“ 
(4/12) 16:00 Reporteris 16:47 
Orai 16:50 „Baltoji vergė“ (51) 
18:00 Reporteris 18:40 lietuva 
tiesiogiai 18:47 Orai 18:50 „Miški-
nis“ (4/32) 20:00 Reporteris 20:27 
Orai 20:30 „Žmogus be praeities“ 
(9) 21:30 „ant bangos“ 22:30 Re-
porteris 23:15 lietuva tiesiogiai 
23:42 Orai 23:45 patriotai 00:45 
„24/7“ 01:45 „pasaulis iš viršaus“ 
02:15 „albanas“ (2/14) 03:00 
„Merdoko paslaptys“ (3/4) 03:45 
„Raudonoji karalienė“ (8) 04:35 
„pražūtingi smaragdai“ (47)  

 
06:35 televitrina 06:55 Kobra 11 
07:55 Robinzonas Kruzas 08:55 
Statybų gidas 09:25 CSI krimina-
listai 10:25 Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama 10:50 Kaip aš susipa-
žinau su jūsų mama 11:20 Kobra 
11 12:25 Vedęs ir turi vaikų 12:55 
Vedęs ir turi vaikų 13:25 Reziden-
tai 14:00 Rezidentai 14:30 televi-
trina 15:00 Juokingiausi amerikos 
namų vaizdeliai 15:25 CSI Maja-
mis 16:25 CSI kriminalistai 17:25 
Kobra 11 18:25 Vedęs ir turi vaikų 
18:55 Vedęs ir turi vaikų 19:25 Re-
zidentai 19:55 Rezidentai 20:30 
Fizrukas 21:00 Žinios 21:25 Orai 
21:30 VaKaRO paSIRINKIMaS. 
paguoda 23:35 pėdsakai 00:30 
Kobra 11 01:30 Daktaras Hau-
sas 02:20 Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama 

 
06:00 lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Džiazo muzikos vaka-
ras. XVIII tarptautinis džiazo festi-
valis „Birštonas 2014” 07:05 auklė 
Mun 07:20 tobotai 2 07:45 Maža-
sis atradėjas 08:00 pradėk nuo 
savęs 08:30 Nacionalinis turtas 
08:55 Nuo gamyklos konvejerio 2  
09:15 labas rytas, lietuva 12:00 
DW naujienos rusų kalba. 12:15 
Meno ritmai 12:45 Stilius 13:35 
legendos 14:20 Šventasis karas 
15:15 auklė Mun 15:25 tobotai 2 
15:50 Nuo gamyklos konvejerio 
2 16:15 Mažasis atradėjas 16:30 
laba diena, lietuva 18:00 Kultūrų 
kryžkelė. Vilniaus albumas 18:15 
Kultūrų kryžkelė. trembita 18:30 
Septynios Kauno dienos 19:00 
Maistas ir aistros 19:35 ten, kur 
namai 2 20:30 Kalbantys tekstai 
21:15 premjera. Didžiosios Visa-
tos paslaptys su Morganu Frimanu 
3 22:00 elito kinas. Mes geriau-
sios! 23:45 DW naujienos rusų kal-
ba. 00:00 Dabar pasaulyje 00:30 
Džiazo muzikos vakaras

�1.00 val.

„Troja“ 

 

�1.00 val.
„10 balų žemės drebėji-

mas“

 

��.�0 val.
„Rembo. pirmasis krau-

jas 2“

 

Šeštadienis, gegužės 1� d.

06:00 lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Beatos virtuvė 07:00 
premjera. pašėlę Blinkio Bilo 
nuotykiai 07:20 premjera. alvinas 
ir patrakėliai burundukai 2 07:30 
premjera. Detektyvė Miretė 07:45 
premjera. Stebuklingoji Boružėlė 
08:10 Karinės paslaptys 09:00 
labas rytas, lietuva 09:30 Žinios 
12:00 Didžiosios Britanijos princo 
Harry ir aktorės Meghan Markle 
karališkųjų tuoktuvių ceremonija 
16:00 Žinios. Orai 16:15 Svei-
kinimų koncertas 17:30 Žinios. 
Sportas. Orai 18:00 teisė žinoti 
18:30 Nacionalinė paieškų tarny-
ba 19:30 Stilius 20:25 loterijos 
„Keno loto” ir „Jėga” 20:30 pa-
norama 20:52 Sportas 21:00 Mu-
zikinė pramoginė programa „Du 
balsai – viena širdis” 23:10 Kara-
liaus kalba) 01:05 Jos Didenybės 
tarnyboje 03:25 pokalbių laida 
„Svarbios detalės” 04:20 Dviračio 
žinios 04:45 auksinis protas

 
06:30 peliukas Stiuartas litlis 
(13) 06:55 ponas Bynas (15) 
07:20 “Nickelodeon” valanda. 
Žuviukai burbuliukai (15) 07:45 
Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svir-
plys (2) 08:10 Kempiniukas pla-
čiakelnis (3) 08:40 Saugokis 
meškinų (9) 08:55 turtuolis Ri-
čis 10:45 Karališkosios princo 
Hario ir Megan Markle vestuvės 
16:00 Didysis Getsbis 18:30 Ži-
nios 19:25 Sportas 19:28 Orai 
19:30 SUpeRKINaS Simarono 
žirgas 21:10 Didžiosios motušės 
namai. Obuolys nuo obels 23:20 
pirmieji metai. pasitikime protė-
vius! 01:15 troja 

 
06:15 televitrina 06:30 aladinas 
07:00 ančiukų istorijos 07:30 
Vėžliukai nindzės 08:00 aladinas 
08:30 Kempiniukas plačiakelnis 
09:00 Kempiniukas plačiakelnis 
09:30 Ilgo plauko istorija 10:00 
Virtuvės istorijos 10:30 Skaniai 
ir paprastai 11:00 Svajonių ūkis 
11:30 ŠeIMOS MĖNeSIO FIl-
MaS. pasivaikščiojimas su di-
nozaurais 13:05 pReMJeRa 
ŠeIMOS MĖNeSIO FIlMaS. 
Beilio nuotykiai. Naktis Kautaune 
14:55 ŠeIMOS MĖNeSIO FIl-
MaS. Veiverlio pilies burtininkai 
16:50 ekstrasensai tiria 18:30 
tV3 žinios 19:15 tV3 sportas 
19:20 tV3 orai 19:25 eurojackpot 
19:30 ŠeŠtaDIeNIO ŠeIMOS 
KINO teatRaS. Suaugusiųjų 
priežiūra 21:40 ŠeŠtaDIeNIO 
GeRO KINO VaKaRaS. Infil-
truoti 00:45 Rubė Sparks 02:40 
Dingęs pasaulis. Juros periodo 
parkas 04:55 Svotai  

 
06:15 Viena už visus (82) 06:45 
Viena už visus (83) 07:15 Vie-
na už visus (84) 07:45 Viena už 
visus (85) 08:15 Viena už visus 
(86) 08:45 Sveikatos aBC televi-

trina 09:00 autopilotas 09:30 apie 
žūklę 10:00 pavariau (6) 10:30 
Blogas šuo! (5) 11:30 Nemato-
ma karalystė (3) 12:40 Vande-
nyno paslaptys su Džefu Korvinu 
(90) 13:10 Džekas Hana kviečia į 
gamtą (9) 13:40 Vanity Fair. Visiš-
kai slaptai (6) 14:45 Kas žudikas? 
(29) 16:00 Detektyvų istorijos (7) 
17:00 lKl čempionatas. lietuvos 
rytas - Juventus 19:30 Muzikinė 
kaukė 22:05 MaNO HeROJUS 
antigangsteriai 23:55 AŠTRUS 
KINaS amerikos psichopatė 2 
01:30 Muzikinė kaukė 

 
06:00 „pasaulio turgūs. Berly-
nas“ 06:30 „pasaulio turgūs. 
akas“ 07:00 programa 07:04 
tV parduotuvė 07:20 „Nuosta-
būs pojūčiai“ 07:55 „tV europa 
pristato. Vyrų šešėlyje. Karolina 
praniauskaitė“ 08:30 10 min iki 
tobulybės su Jurijumi 08:45 „Skin-
siu raudoną rožę“ 09:30 „Vantos 
lapas“ 10:00 „ant bangos“ 11:00 
„Vera. tamsusis angelas“ (7/2) 
13:00 princo Harrio ir Meghan 
Markle vedybų ceremonija 16:00 
Žinios 16:18 Orai 16:20 „pavojin-
giausios kelionės. Gajana“ 16:55 
„pražūtingi smaragdai“ (58) 18:00 
Žinios 18:27 Orai 18:30 „4 kam-
pai“ 19:00 patriotai 20:00 Žinios 
20:22 Orai 20:25 „Svarbiausia 
- įstatymas“ (3; 4) 22:30 Žinios 
22:57 Orai 23:00 „Vera. tamsusis 
angelas“ (7/2) 01:00 „pražūtingi 
smaragdai“ (37; 37) 02:40 „Bal-
toji vergė“ (5; 6) 04:10 „Geriau-
sios nardymo vietos“ 04:30 „Vera. 
tamsusis angelas“ (7/2)  

 
06:10 televitrina 06:25 ledo 
kelias 07:25 Bjauriausi darbai 
pasaulyje 08:30 Sandėlių karai 
09:00 Vienam gale kablys 09:30 
Statybų gidas 10:00 Nuo ama-
to iki verslo 10:30 lietuvos mo-
kyklų žaidynės 11:00 Skilusios 
kaukolės ranča 12:00 Jokių kliū-
čių! 13:00 Mes mylim pingvinus! 
14:00 Bjauriausi darbai pasauly-
je 15:00 ledo kelias 16:00 Iš pe-
ties 17:00 Sandėlių karai 17:30 
Sandėlių karai 18:00 Skorpionas 
19:00 amerikos talentai 20:00 
Dainų dvikova 20:30 Dainų dvi-
kova 21:00 Žinios 21:45 Sportas 
21:55 Orai 22:00 pWR ReKO-
MeNDUOJa. egzodas. Dievai 
ir karaliai 01:05 paukšteli, spruk 
02:55 Jokių kliūčių! 

 
06:00 lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Duokim garo! Ved. 
loreta Sungailienė ir Stanislovas 
Kavaliauskas 07:35 Kultūrų kryž-
kelė. Rusų gatvė 08:05 Misija. 
Vilnija 08:30 Maistas ir aistros 
09:00 pažvelk į profesiją kitaip 
09:30 Mokslo sriuba 10:00 Vaikų 
ir moksleivių televizijos konkursas 
„Dainų dainelė 2018” 11:35 Julius 
Juzeliūnas. Opera „Žaidimas” 
13:05 Klauskite daktaro 14:00 Sti-
lius 14:55 atžalos 15:45 euroma-
xx 16:15 pasaulio ledo ritulio čem-
pionatas 18:45 prisikėlimo eks-
presas – šimtmečio veidai 19:30 
Stambiu planu 20:15 pasaulio 
ledo ritulio čempionatas 22:45 
Kino žvaigždžių alėja. premjera. 
Įkyrusis Fredas 00:30 lRt OpUS 
ORe. HD 01:30 Dabar pasaulyje 
02:00 europos kinas. Kam plė-
šytis? 03:30 lietuva mūsų lūpo-
se 04:00 pažvelk į profesiją kitaip 
04:35 Klauskite daktaro 

1�.�� val.
„Veiverlio pilies burti-

ninkai“
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PASKUTINIS PUSLAPIS

ORAI

VANDENS TEMPERATŪRA

+19 NEMUNAS pRIE NEMAJŪNŲ
+18 KAUNO MARIOS 
+13 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+19 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

SAULĖS AKTYVUMAS

G0Geomagnetinių audrų 
nenumatoma.

S0Saulės audrų 
nenumatoma.

R0Radiometrinių (radio trukdžių) 
audrų nenumatoma.

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

GAMA RADIACINIS FONAS

39KAUNE 
nSv/val. 

40ALYTUJE 
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE 
13000 nSv/val. 
ČERNOBYLIO AE 
5940 nSv/val. 

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

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

(š
io

 n
um

er
io

 a
ts

ak
ym

ai
)

Lošimo Nr. 1153
Data: 2018-05-13

    
10 55 35 52 74 67 28 61 40 04 
37 42 60 39 33 66 08 51 07 72 
15 56 50 38 73 14 43 03 01 44 
69 53 58 16 46 12 75 45

 VISA LENTELĖ
24 57 47 13 23 54 09 26 06 
11 59 71

LAIMĖJIMAI (laimėtojų)

 
 
 

16996.00€ (1)
147.50€ (69)
3.50€ (5357)
1.00€ (30955)

pApILDOMI pRIZAI
038*260 600 Eur
0323742 Citroen C3
025*523 Pakvietimas į TV 
studiją
040*550 Pakvietimas į TV 
studiją
025*999 Pakvietimas į TV 
studiją
001*204 Pakvietimas į TV

pROGNOZĖ: Aukso puode –  
440 000 Eur

Lošimo Nr. 645
Data: 2018-05-13

Tel. 1634
1000 Eur - 645-0005193
1000 Eur - 645-0008965
1000 Eur - 645-0019104
1000 Eur - 645-0024235
1000 Eur - 645-0036117
300 Eur - 645-0010*84
300 Eur - 645-0019*57
300 Eur - 645-0024*83
300 Eur - 645-0034*13
300 Eur - 645-0038*70

SEKANČIO TIRAŽO pRIZAS: 
90x200€ IR 10x1000€

Lošimo Nr. 276
Data: 2018-05-11

SKAIČIAI
03, 14, 17, 37, 39 + 05, 10

LAIMĖJIMAI
5 + 2 - 66061296.40€ 0
5 + 1 - 702147.40€ 0

GEGUŽĖS

16
T R E Č I A D I E N I S

VILNIUS
+20

+15
GEGUŽĖS

17
KETVIRTADIENIS

+20
KLAIPĖDA

+15 +20+16

GEGUŽĖS

18
P E N K TA D I E N I S

GEGUŽĖS

19
Š E Š TA D I E N I S

GEGUŽĖS

20
S E K m A D I E N I S

GEGUŽĖS

21
P I R m A D I E N I S

GEGUŽĖS

22
A N T R A D I E N I S

VILNIUS
+21

+13
+22
KLAIPĖDA

+13 +22+11

VILNIUS
+19

+13
+23
KLAIPĖDA

+13 +23+14

VILNIUS
+20

+14
+19
KLAIPĖDA

+13 +20+14

VILNIUS
+18

+12
+18
KLAIPĖDA

+12 +20+14

VILNIUS
+20

+14
+20
KLAIPĖDA

+14 +18+14

VILNIUS
+24

+14
+25
KLAIPĖDA

+13 +24+14

5 - 53103.50€ 0
4 + 2 - 4347.60€ 1
4 + 1 - 210.40€ 3
4 - 77.60€  5
3 + 2 - 63.90€ 1
2 + 2 - 24.70€ 75
3 + 1 - 17.50€ 105
3 - 12.00€  208
1 + 2 - 11.90€ 469

2 + 1 - 8.20€ 1513

pROGNOZĖ: 78 000 000 Eur

Gegužės 16 d.
TREČIADIENIS

Tarptautinė jūros kiaulės 
(delfino) diena
Saulė teka 05:13
leidžiasi 21:18

Dienos ilgumas 16.05
Jaunatis (1 mėnulio diena)

Andriejus, Ubaldas, Vaidman-
tas, Bitė, Andrius

Tinkamas laikas sėti: 
porus, krapus, garstyčias, pan-

kolius, kalendras.
Sode, darže: 

netinkamas laikas laistyti.

Gegužės 17 d.
KETVIRTADIENIS

Pasaulinė informacinės 
visuomenės diena 

Tarptautinė diena prieš 
homofobiją

Saulė teka 05:12
leidžiasi 21:20

Dienos ilgumas 16.08
Jaunatis (2 mėnulio diena)
paskalis, Virkantas, Gailė, 

Bazilė
Tinkamas laikas sėti: 

porus, krapus, garstyčias, pan-
kolius, kalendras.

Sode, darže: 
netinkamas laikas laistyti.

Gegužės 18 d.
PENKTADIENIS

Tarptautinė muziejų diena
Saulė teka 05:10

leidžiasi 21:21
Dienos ilgumas 16.11

Jaunatis (3 mėnulio diena)
Erikas, Erdvilas, Rytė, Julita, 

Venancijus
Tinkamas laikas sėti: 

agurkus, porus, krapus, gars-
tyčias, pankolius, kalendras, 
kopūstus (žiedinius, ropinius, 
smidrus), gėles (iš sėklų dai-

ginamas).
Sode, darže: 

tinkamas laikas pjauti žolę, 
laistyti, netinkamas laikas 

kaupti derlių.

Gegužės 19 d.
ŠEŠTADIENIS

Saulė teka 05:08
leidžiasi 21:23

Dienos ilgumas 16.15
Jaunatis (4 mėnulio diena)
Gilvinas, Tauras, Celestinas

Tinkamas laikas sėti: 
agurkus, porus, krapus, gars-
tyčias, pankolius, kalendras, 
kopūstus (žiedinius, ropinius, 
smidrus), gėles (iš sėklų dai-

ginamas).
Sode, darže: 

tinkamas laikas pjauti žolę, 
laistyti, netinkamas laikas 

kaupti derlių.

Gegužės 20 d.
SEKMADIENIS

Pasaulinė metrologų diena
Partizanų pagerbimo, 

kariuomenės ir visuomenės 
vienybės diena 

Tarptautinė mirusiųjų nuo 
AIDS atminimo diena 

Sekminės
Saulė teka 05:07

leidžiasi 21:25
Dienos ilgumas 16.18

Jaunatis (5 mėnulio diena)
Bernardinas, Eidvilas, Vygintė, 

Akvilas, Alfreda
Tinkamas laikas sėti: 
netinkama diena sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas naikinti piktžo-
les, šaldyti vaisius, netinkamas 

laikas tręšti.

Gegužės 21 d.
PIRMADIENIS

Pasaulinė kultūrų 
puoselėjimo diena 

Lietuvos tautinių bendrijų 
diena 

Saulė teka 05:05
leidžiasi 21:26

Dienos ilgumas 16.21
Jaunatis (6 mėnulio diena)

Teobaldas, Vaidivutis, Vydmi-
na, Valentas, Aldas, Vaidevutis

Tinkamas laikas sėti: 
netinkama diena sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas naikinti piktžo-
les, šaldyti vaisius, netinkamas 

laikas tręšti.

Per balandžio mėnesį 
registruoto nedarbo 
lygio rodiklis, 
skaičiuojamas nuo 
darbingo amžiaus 
gyventojų, Kauno 
teritorinės darbo 
biržos aptarnaujamoje 
teritorijoje sumažėjo 
0,6 proc. punkto iki 
8,4 proc. Gegužės 1 
d. bedarbiais buvo 
užsiregistravę 29,6 
tūkst. Kauno apskrities 
gyventojų - beveik 
1,9 tūkst. mažiau, nei 
prieš mėnesį.

Nedarbas sumažėjo vi-
sose Kauno apskrities sa-
vivaldybių teritorijose. 
Didžiausias registruotas 
nedarbas balandžio pabai-
goje buvo Jonavos rajone 
(10,4 proc.),  mažiausias 
– Birštono (6 proc.) savi-
valdybėje. 

Per balandžio mėnesį 
Kauno teritorinės darbo 
biržos skyriuose užsire-
gistravo 3,3 tūkst. nedir-
bančių apskrities gyven-
tojų, 15,3 proc. mažiau 
nei kovo mėnesį. Darb-
daviai ieškantiems dar-
bo pasiūlė apie 6,5 tūkst. 
laisvų darbo vietų regio-
ne – 14,5 proc. daugiau 
nei kovo mėnesį. Darbo 
biržos duomenimis per 
mėnesį į darbo rinką su-
grįžo 5,2 tūkst. regiono 
gyventojų. Iš jų 3,1 tūkst. 
– įsidarbino, beveik 1,4 
tūkst. - pradėjo savaran-
kišką veiklą įsigiję verslo 
liudijimus iki 6 mėn. Re-
miamas užimtumas, nu-
kreipiant dalyvauti į ak-
tyvios darbo rinkos poli-
tikos priemones, suteiktas 
643-ims asmenims, į už-

Gegužės 1 d. registruotas nedarbas Kauno 
apskrityje – 8,4 proc.

imtumo didinimo progra-
mas nusiųsti 34 žmonės. 
Balandžio mėnesį Kauno 
regiono įmonėms išduoti 
78 leidimai įdarbinti už-
sieniečius.

Prienų rajono ir Biršto-
no savivaldybes aptarnau-
jančiame Prienų skyriuje 
gegužės 1 d. bedarbiais 
buvo užsiregistravę be-
veik 1,4 tūkst. šių savival-
dybių gyventojų, dar 197 
- dalyvavo laikino užim-
tumo priemonėse. Sky-
riaus aptarnaujamoje te-
ritorijoje registruotas ne-
darbas per balandžio mėn. 
sumažėjo 0,8 proc. punk-
to iki 7,3 proc. (Prienų ra-
jono savivaldybėje - 0,7 
proc. iki 7,5 proc., Biršto-
no savivaldybėje - 1 proc. 
punktu iki 6 proc.). Per 
balandį Prienų skyriuje 
bedarbiais užsiregistravo 
138 šių savivaldybių gy-
ventojai, ieškantiems dar-
bo pasiūlytos 244 laisvos 
darbo vietos skyriaus ap-
tarnaujamoje teritorijoje. 
Per mėnesį įsidarbino 142 
asmenys, į aktyvios darbo 
rinkos politikos priemo-
nes nusiųsti - 64, verslo 
liudijimą laikotarpiui iki 
6 mėn. įsigijo - 78. Dar 4 
žmonės nusiųsti į užimtu-
mo didinimo programas. 
Prieš metus nedarbas sky-
riaus teritorijoje buvo 6,7 
proc.: Prienų rajone – 7,1 
proc., Birštono savivaldy-
bėje – 4,5 proc.

Daugiausia laisvų dar-
bo vietų Kauno teritorinės 
darbo biržos aptarnau-
jamoje teritorijoje buvo 
siūloma: specialistams 
- pardavimo vadybinin-

kams, logistikos specia-
listams, socialiniams dar-
buotojams, administra-
toriams, statybos darbų 
vadovams, buhalteriams, 
apskaitininkams, bendro-
sios praktikos slaugyto-
jams; paslaugų sektoriaus 
darbuotojams ir kvalifi-
kuotiems darbininkams 
- pardavėjams, virėjams, 
tarptautinių pervežimų 
ir kitiems vairuotojams, 
statybininkams, apsau-
gos darbuotojams, šalt-
kalviams, suvirintojams, 
elektrikams, siuvėjams, 
barmenams, padavėjams, 
traktorininkams, mecha-
nizatoriams, slaugytojo 
padėjėjams ir kt. 

Jaunimo garantijų ini-
ciatyvos įgyvendinimas. 
Tarpinstituciniu bendra-
darbiavimu grįsta strate-
gija siekiama, kad visiems 
iki 29 metų amžiaus dar-
bo biržoje užsiregistravu-
siems jaunuoliams tinka-
mas darbas arba galimy-
bė mokytis būtų pasiūlyta 
per 4 mėnesius. Per balan-
džio mėnesį į darbo rinką 
sėkmingai integruoti 664 
jaunuoliai, 114 - nusiųsti 
dalyvauti aktyvios darbo 
rinkos politikos priemo-
nėse. Per mėnesį Kauno 
teritorinėje darbo biržoje 
užsiregistravo kiek dau-
giau nei 1 tūkst. nedir-
bančių ir nesimokančių 
jaunuolių. Gegužės 1 d. 
darbo biržoje iš viso bu-
vo registruota 4,9 tūkst. 
nuo 16 iki 29 m. amžiaus 
asmenų.

Kauno teritorinė darbo 
birža įgyvendina jauni-
mui skirtą projektą „At-
rask save“, kuriame tei-
kiamos ankstyvos inter-
vencijos ir aktyvumo ska-

tinimo priemonės. Trejus 
metus vykstančiu pro-
jektu jaunuoliams sie-
kiama užtikrinti sklandų 
perėjimą po nedarbo lai-
kotarpio, neaktyvaus gy-
venimo į darbo rinką ar 
švietimo sistemą. Šiame 
Jaunimo garantijų inicia-
tyvos pirminės interven-
cijos projekte skatinamas 
dalyvauti neaktyvus, ne-
dirbantis, nesimokan-
tis ir mokymuose neda-
lyvaujantis 15-29 metų 
jaunimas. „Atrask save“ 
–  pirmasis jungtinis pro-
jektas jaunimo užimtu-
mui skatinti, kai ir regis-
truotam, ir neregistruotam 
teritorinėse darbo biržose 
neaktyviam jaunimui tai-
komos įvairios darbo su 
jaunimu formos ir nefor-
maliojo ugdymo metodai, 
skatinantys jo motyvaciją 
dirbti ar mokytis, didinan-
tys pasitikėjimą savimi ir 
atsakomybę bei padedan-
tys labiau pažinti save. 
Projekto dalyviams suda-
romos sąlygos dalyvauti 
savanoriškoje ir jaunimo 
motyvaciją skatinančio-
se veiklose, kurios jiems 
padeda įgyti asmeninių, 
socialinių ir profesinių 
kompetencijų, pasirengti 
sugrįžti į švietimo sistemą 
ar įsitvirtinti darbo rinko-
je. Motyvuotiems bedar-
biams suteiktos galimy-
bės įgyti trūkstamų gebė-
jimų ir kompetencijų. 

Nuo projekto pradžios 
iki 2018 m. gegužės 1 d. 
projekto veiklose pradėjo 
dalyvauti 1060 pasirengę 
darbo rinkai jaunuoliai ir 
4888  nepasirengę darbo 
rinkai jaunuoliai. Iš jų ba-
landžio mėnesį – 297 as-
menys. LDB 


