
2018 m. GEGUŽĖS 19 d., Nr. 37 (1969) ŠEŠTADIENIS www.naujasisgelupis.lt             http://www.facebook.com/labirintai Kaina 0,50 €

Šventosios Dvasios 
dovanos žmonijai

SKAITYKITE 5 p.

Lietuvos šimtmečio 
Dainų šventėje – net 9 
nemokami renginiai 

SKAITYKITE  6 p.

REKLAMA
NUKelta Į 2 p. 

NUKelta Į 4 p. 

prienuose prieš 70 metų
NEMUNO KRAŠTO LAIKRAŠTIS

Prienų krašto vasaros šventės programa

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

Prenumeruokite telefonu 8 700 55 400 išsikviesdami laiškininką į namus arba internete adresu www.prenumeruok.lt

SKAITYKITE 12 p.

Bibliotekoje – 
diskusija „Kartu 
mes kuriame 
ateitį“ 

SKAITYKITE 6 p.

SKAITYKITE 7 p.

J. palionio taurė 
atiteko Birštono 
šachmatininkams

SKAITYKITE 8 p.

A. Mikėno 
sportinio ėjimo 
varžybose 
staigmenų 
nebuvo

Mantvydas
PREKEVIČIUS

Vis dažniau televizijos 
ekranuose bei spaudoje 
girdime informaciją apie 
kibernetinį saugumą bei 
kibernetines atakas, tačiau 
klausimas, kiek tai turėtų 

rūpėti kiekvienam iš mūsų, 
ko gero, gali būti atsakytas 
tik turint pakankamai 
informacijos.

O informacijos iš tiesų 
trūksta. Tiesa, jos trūksta ne 
dėl to, kad kas nors ką nors 
slepia, o dėl to, kad kiekvieną 
dieną susiduriame su naujais, 
neatpažintais iššūkiais.

2014 metais Rusijos fede-

racijos karinių pajėgų invazi-
ja į Ukrainos teritoriją sukrėtė 
pasaulį. Ne tiek dėl pilietiniu 
karu dangstomos okupacijos, 
kiek dėl naujos karinės stra-
tegijos.

Porą dešimtmečių Rusijos 
Federacija po Tarybų Sąjun-
gos griūties karinėje srityje 
išgyveno krizę, o 2014 m. ji bta.lt (8 319) 51281

Atvykite į BTA, apsidrauskite turtą 
ir gaukite               nuolaidą TURTO 
ARBA PRIVALOMAJAM DRAUDIMUI*

-20 %

*Yra papildomų sąlygų
 Akcijos trukmė iki 2018 06 30

MAN PATINKA BTA

Į antrąjį šimtmetį – su 
prisiminimais ir palinkėjimais

Kibernetinis saugumas – kai nuo 
laisvės tenka gintis sienomis

NUKelta Į 2 p. 

Laima
DUOBLIENĖ

Prienų „Revuonos“ 
pagrindinės mokyklos 
šventė – 100 metų įkūrimo 
jubiliejus – prasidėjo šv. 
Mišiomis Prienų Kristaus 
Apsireiškimo bažnyčioje. 
Mišias aukojo buvę 
mokyklos mokiniai 
kunigai.

Iškilmingame renginyje, ku-
ris vyko Prienų KLC, dalyva-
vo buvę ir esami mokytojai, 
mokiniai, darbuotojai, moky-
klos draugai ir bičiuliai.

Kelias iki modernios 
mokyklos

Iškilmingame renginyje bu-
vo prisiminta „Revuonos“ pa-
grindinės mokyklos istorija, 
prasidėjusi 1918 m., kai bu-
vusiame dvaro kumetyne įsi-
kūrė pirmoji valstybinė pradi-
nė mokykla.

Mokytojo Povilo Garmaus 
pastangomis 1933 m. buvo 
pastatytas naujas mokyklos 
pastatas, o mokykla pavadin-
ta Prienų miesto pradine mo-

kykla Nr. 1.

Sovietinė okupacija, 
karas, pokario 

sunkumai... 
1947 m. į mokyklą dirbti 

atvyko Povilo Garmaus sū-
nus Vytautas su žmona Mag-
delena.  

Nuo 1952 m. rugsėjo 1-
osios Prienų pradinė mokykla 
– jau Prienų septynmetė mo-
kykla. Jai vadovavo direkto-
rė Stasė Mikalauskienė. Mo-
kėsi 397 mokiniai, dirbo 15 
mokytojų. 

1961m. rugsėjo 1-ąją mo-
kykla tampa aštuonmete. Pa-
statomas naujas priestatas, į 
kurį mokykla persikelia 1966 
m. rugsėjo 4 d. 

Mokyklą, kaip bitutei korį, 
teko kruopščiai, bet pamažu 
lipdyti ir kurti, kol ji išaugo į 
vidurinę. 1975 m. birželio 17 
d. Prienų aštuonmetė mokykla 
Lietuvos ministro įsakymu Nr. 
145 perorganizuota į vidurinę 
ir pradėta vadinti 2-ąja viduri-
ne mokykla. Mokykloje mo-
kėsi arti tūkstančio mokinių. 
Nuo 1975 iki 1979 m. mo-

Lietuvos žmonės švenčia 
Didžiąją Šventę – Laisvės 
šventę. O kiek daug kančių 
patyrė Lietuva, kol tapo 
laisva ir nepriklausoma. 
Atėjūnai iš rytų ir vakarų 
šimtmečių šimtmečiais 
norėjo mūsų tautą 
sunaikinti – uždraudė 
kalbą, mūsų gyvenimo 

būdą, papročius, 
tikėjimą. Mūsų tautos 
didžiavyriai savo narsa, 
krauju, gyvybe, išmintimi 
iškovojo Lietuvos laisvę, 
nepriklausomybę.

Mieli Prienų krašto žmo-
nės, šiame kukliame straips-
nyje noriu prisiminti tragišką 
įvykį Prienuose 1948 m. ge-

gužės 21–22 d.
Tuomet aš dainavau, sku-

dučiavau ir netgi šokau Jono 
Švedo vadovaujamame dainų 
ir šokių liaudies ansamblyje. 
Dabar šis ansamblis vadinasi 
„Lietuva“.

1948 m. gegužės 21 d. J. 
Švedo vadovaujamas dainų 

ASMENINIO ARCHYVO nuotrauka

2016 m. moksleivių dainų šventėje „Tu mums viena“. L. Abarius diriguoja J. Naujalio ir Maironio „Lietuva brangi“.
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Baltijos šalys prašo sustiprinti jose dislokuotus 
tarptautinius NATO batalionus oro ir jūrų pajėgomis, sako 
Lietuvos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius. 
Jis trečiadienį su Latvijos ir Estijos kolegomis vieši 
Vašingtone, kur aptarė tai su Jungtinių Valstijų prezidento 
Donaldo Trumpo patarėju nacionaliniam saugumui.

  Koncernas „MG Baltic“ trečiadienį kreipėsi į teismą 
dėl Valstybės saugumo departamento (VSD) rašte 
parlamentarams pateiktų duomenų pripažinimo 
neatitinkančiais tikrovės. praėjusią savaitę paviešintame VSD 
rašte Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui 
apžvelgiama „MG Baltic“ įtaka politikams ir institucijoms.

Armėnija apdovanojo buvusį Lietuvos karininką, prieš 
keturiolika metų išgelbėjusį jos karį nuo azerbaidžaniečio, 
trečiadienį pranešė armėnų ambasadorius. Atsargos 
kapitonas Saulius paliulis apdovanotas Armėnijos gynybos 
ministerijos medaliu už tai, kad 2004 metais išgelbėjo 
karininką nuo kario, bandžiusio jį nužudyti Budapešte.

atKelta IŠ 1 p.

Gyventojus informuojame, 
kad gegužės 18 d. 
iš Kauno Aleksoto 
aerodromo pradedama 
pavasarinė laukinių 
gyvūnų vakcinacija nuo 
pasiutligės. Laukinių 
gyvūnų vakcinacija nuo 
pasiutligės bus atliekama 
50 kilometrų buferinėje 
zonoje pasienyje su 
kaimyninėmis šalimis: 
Lenkijos ir Baltarusijos 
Respublikomis.

Viename kvadratiniame ki-
lometre bus išmėtyti ne ma-
žiau kaip 25 jaukai su vakcina 
nuo pasiutligės. Iš viso Lie-
tuvos teritorijoje bus išmėty-
ta apie 505 000 jaukų su šia 
vakcina. Jeigu bus palankios 
meteorologinės oro sąlygos, 
pavasarinę  laukinių gyvūnų 
vakcinaciją nuo pasiutligės 
planuojama baigti š. m. gegu-
žės mėn. pabaigoje.   

Lėktuvuose sumontuota 
vakcinos mėtymo įranga už-
programuota taip, kad vakcina 
nebūtų mėtoma virš miestelių, 
gyvenviečių, sodybų, vandens 
telkinių, tačiau gamtos sąly-
gos, vėjo kryptis ir stiprumas, 
gali pakoreguoti vakcinos nu-
kritimo vietą.  Todėl norime 
perspėti gyventojus, kad radus 
jaukus su pasiutligės vakcina, 
jų negalima liesti. Jeigu jau-
kai su vakcina aptinkami prie 
gyvenamųjų namų, būtina 
apie tai nedelsiant pranešti te-
ritorinei Valstybinei maisto ir 
veterinarijos tarnybai. Atvykę 
darbuotojai surinks jaukus su 
vakcina. Jaukai su vakcina nė-
ra pavojingi naminiams gyvū-
nams, tačiau perdozavus jau-
ko, galimos komplikacijos.

Prienų VMVT 

pradedama 
laukinių 
gyvūnų oralinė 
vakcinacija nuo 
pasiutligės

grįžo į pasaulinio dominavimo 
areną, prisitaikiusi prie vienos 
iš pažangiausių pasaulinių 
technologijų – interneto. 

Vos per kelis dešimtmečius 
ištobulėję kompiuteriai bei 
kompiuterinio ryšio tinklai ci-
vilizuotame pasaulyje išsiplėtė 
iki sunkiai suvokiamo masto. 
Ši plėtra vis dar vyksta ir net 
to nesuprasdami tampame pri-
klausomi ne tik nuo kompiu-
terių, bet ir paties interneto. 
Tačiau ši priklausomybė – ne 
psichologinė, o technologinė. 
Inžineriniais tinklais iki mūsų 
atkeliaujanti elektra, vanduo, 
dujos, šiluma yra valdoma 
kompiuterizuotais tinklais, ku-
rių dauguma, siekiant operaty-
viau spręsti iškilusius nesklan-
dumus arba, tiesiog, valdyti, 
susietos internetiniu ryšiu. 

Kartu su internetu į mūsų 
namus atkeliauja ir žinios iš 
viso pasaulio. Nors žiūrime 
radijo bangomis iki mūsų at-
keliaujančią televiziją, klau-
somės radijo, skaitome po-
pierinius laikraščius – visi šie 
žiniasklaidos kanalai yra ren-
giami remiantis internetiniu 
ryšiu. Žiniasklaidos parengta 
informacija apdorojama kom-
piuteriais ir internetiniu ryšiu 
persiunčiama žiniasklaidos 
priemonių įvairių sričių spe-
cialistams patikrinti, redaguoti 
bei, žinoma, viešinti.  

Ko gero, nė vienas pasijau-
čia situacijos valdovu, kai sa-
vo namo elektros skydelyje 
vieno piršto mostu palietęs 
saugiklį išjungia elektros tieki-
mą visam namui ar sodybai. 

Tarkime, turime 10 kamba-
rių ir tiek pat šviesos jungiklių. 
Norint išjungti visuose kam-
bariuose šviesą, tektų ilgai ke-
liauti per visus kambarius, su-
rasti visus jungiklius ir išjungti 
elektrą. Užtruktume daug lai-
ko, be to, būtų tikimybė, kad 
kas nors, nežinantis mūsų pla-
no, mums išjunginėjant šviesą 
užeitų į mūsų jau aplankytus 
kambarius ir vėl ją įjungtų. 
Tačiau elektros skydelyje nu-
spaudę jungiklį, mes iš kar-
to išjungtume šviesą visuose 
kambariuose, ne tik sutaupy-
dami laiko, bet ir išvengdami 
kieno nors, norinčio vėl už-

degti šviesą, „sabotažo“. 
Ne išimtis ir kompiuteriniai 

tinklai. 
Kuo daugiau prie interneto 

prijungtų prietaisų ir juos jun-
giančių sistemų, tuo lengviau 
būtų valdyti viską. Arba – iš-
jungti. Todėl ne viename fan-
tastiniame filme ekranizuotas 
kompiuterinių sistemų „strei-
kas“ arba teroristų siekis už-
grobti kokį nors kompiuteri-
nį tinklą ir išjungti viską – vis 
labiau tampa ne fantastika, o 
realybe.

Dažnėjantys įsilaužimai į 
įvairių institucijų, įstaigų bei 
stambių pramonės komplek-
sų kompiuterių tinklus puikiai 
įrodo, jog tai yra dar sunkiai 
suvokiama, bet reali grėsmė. 
Deja, pasaulyje jau yra pavyz-
džių, kai kibernetiniams nu-
sikaltėliams įsilaužus į kom-
piuterinius tinklus ne tik buvo 
sutrikdytas įstaigos darbas, bet 
prisireikė ir senų darbo meto-
dų – rašiklio, popieriaus, pa-
prasto telefono. 

Vienas iš tragiškiausių to-
kio įsilaužimo pavyzdžių 
įvyko praėjusių metų liepą, 
kai kibernetiniai nusikaltėliai 
įsilaužė į pasaulinio krovinių 
gabenimo laivais gigantės bei 
76 pasaulio uostų valdytojos, 
kompanijos „Maersk“ kom-
piuterinį tinklą. 18 proc. pa-
saulio krovinių rinką turinti 
„Maersk“ po įsilaužimo nete-
ko visos užsakymų duomenų 
bazės. Laivai uostuose bei jū-
roje liko be duomenų, kur kokį 
krovinį reikia nugabenti. Dau-
gelis laivų liko įkalinti uostuo-
se. Tuo tarpu uostų ilgą laiką 
nepasiekė būtini kroviniai. Tai 
paveikė viso pasaulio krovini-
nę laivybą, kuri pergabena 90 
proc. pasaulio krovinių.

Todėl nekeista, kad kiberne-
tinės atakos yra nematomos, 
tačiau labai pavojingos. 

Lietuvai taip pat yra dėl ko 
nerimauti. Pasak LR krašto 
apsaugos viceministro Edvino 
Kerzos, pagrindiniai kiberne-
tinių nusikaltėlių taikiniai Lie-
tuvoje yra karinės struktūros 
bei energetika.

Galima tik pabandyti įsi-
vaizduoti, kokią reikšmę ga-
lėtų turėti kibernetinių nusi-
kaltėlių noras „pareguliuoti“ 

Kibernetinis saugumas –         kai nuo laisvės tenka gintis sienomis

ir šokių liaudies ansamblis 
atvyko į Prienus ir kultūros 
namuose surengė koncertą. 
Susirinko daug žiūrovų, ku-
rie labai šiltai sutiko dainų ir 
šokių liaudies ansamblio kon-
certą, prašė kartoti dainas, ins-
trumentinius kūrinius, šokius 
ir apdovanojo ansambliečius 
gražiausiomis gėlėmis. Po 
koncerto nakvojome tuose 
pačiuose kultūros namuose. 
Ant grindų pasitiesėm šiaudų 
prikimštus čiužinius, patalynę 
ir greitai užmigom. Viešbučio 
tada Prienuose nebuvo, o mū-
sų buvo daugiau nei šimtas.

Po vidurnakčio pasigirdo 
smarkus beldimas į duris ir 
apakino galingų prožektorių 
šviesa... Į vidų įsiveržė gin-
kluoti „enkavadistai“, išsive-
dė J. Švedą ir šokių vadovą 
Juozą Lingį. Po kelių valandų 
grįžo J. Švedas ir J. Lingys, ly-
dimi tų pačių „enkavadistų“. 
Jie perskaitė pavardes ansam-
bliečių, kuriuos areštuoja kaip 
liaudies priešus, kaip politi-
nius nusikaltėlius. Baisios bai-
mės apimti laukėm ryto.

Gegužės 22 dienos rytą 
„enkavadistai“ areštavo dar 
grupę ansambliečių. Dainų 
ir šokių liaudies ansamblio 
administratorius Juozas Kriš-
taponis iš Prienų valdžios su-
žinojo, kad koncertai uždraus-
ti. Į Prienų apskritį įvažiavi-
mas ir išvažiavimas griežtai 
uždraustas ir nežinia dėl ko, 
kuriam laikui. J. Krištaponis 
iš Prienų MVD gavo leidimą 

prienuose prieš 70 metų
mums išvykti per Kauną į Vil-
nių. Susirinkome likusieji ne-
suimti į salę, kur buvo mūsų 
koncertas. Jonas Švedas liū-
dnai tarė, kad koncertų rengti 
toliau negalėsime, nes nete-
kome geriausių dainininkų, 
muzikantų, šokėjų.

Susikrovėme į sunkveži-
mius visą mantą: sceninius 
rūbus, instrumentus, pataly-
nę. Susėdome į tuos pačius 
nedengtus sunkvežimius, nes 
apie autobusus galėjom tik 
pasvajoti, ir išvažiavome pro 
Kauną į Vilnių. Kelionė buvo 
baisi, jos iki šių dienų negaliu 
pamiršti... Lijo čaižus šaltas 
lietus. Pakelėse prie sodybų 
stovėjo kariški sunkvežimiai. 
Kareiviai varė ūkininkų šei-
mas su mažais vaikeliais į 
sunkvežimius ištrėmimui į 
Sibirą. Girdėjome, kaip rauda 
žmonės, išvaromi nuo savos 
žemės, iš savų namų į nežmo-
niškas kančias, badą, mirtį... 
Verkėm ir mes kartu su jais, 
doriausiais, darbščiausiais, 
nekaltais žmonėmis.

Dar ir dabar į mano atmintį 
sugrįžta tie baisūs okupacijos 
laikai kaip klaikus košmariš-

kas sapnas. Mano tėtis kalėjo 
Vorkutoje. Giminės vieni ka-
lėjo, kiti buvo ištremti. Sugrį-
žo ne visi... O ir sugrįžę vargo. 
Buvo persekiojami, neturėjo 
kur gyventi, negavo darbo.

Mieli Prienų krašto žmo-
nės, džiaukimės Lietuvos lais-
ve, nepriklausomybe. Kad ir 
ne viskas taip gerai, kaip no-
rėtume, tikėkime ateitimi. Te-
gu mūsų gyvenimą lydi Vinco 
Kudirkos giesmė:

Tegul meilė Lietuvos dega 
mūsų širdyse,

Vardan tos Lietuvos vieny-
bė težydi!

Labai džiaugiuosi sužino-
jęs, kad gegužės 19 dieną an-
samblis „Lietuva“ dainuos, 
gros ir šoks Prienuose.

Brangūs ansambliečiai, 
dainuokite, grokite, šokite 
dar gražiau, dar linksmiau, 
nei mes dainavome, grojo-
me, šokome prieš 70 metų, 
ir suteikite daug džiaugs-
mo mieliems Prienų krašto 
žmonėms.

Lionginas Abarius,  
profesorius, kompozitorius, 
dainų švenčių dirigentas 

PRIENŲ KRAŠTO MUZIEJAUS nuotrauka

PRIENŲ KRAŠTO MUZIEJAUS nuotrauka

Prienų kultūros namai, 1980 m.

Šaulių namai
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Visuotinio branduolinių bandymų uždraudimo sutarties 
organizacijos (CTBTO) vadovas trečiadienį pareiškė, kad yra 
pasirengęs išsiųsti savo komandą į Šiaurės Korėją patikrinti 
šalies branduolinių bandymų komplekso uždarymo.

  Niujorko valstijos gubernatorius Andrew Cuomo (Endrius 
Kuomas) trečiadienį pranešė, kad žemutiniame Hadsono 
slėnyje siautęs smarkus vėjas, liūtys ir kruša nusinešė dvi 
gyvybes ir paliko apie 157 tūkst. gyventojų be elektros. 
A. Cuomo nurodė, kad Niuberge ant automobilių užvirtus 
medžiams žuvo 11-metė mergaitė ir viena moteris.

 Dauguma iš 62 palestiniečių, šią savaitę žuvusių nuo 
Izraelio kariuomenės ugnies ir per susirėmimus prie 
Gazos Ruožo sienos, buvo „Hamas“ nariai, trečiadienį 
pareiškė vienas šio anklavą valdančio judėjimo aukšto 
rango narys.

Mintimis dalijasi 
praeiviai

Kalbina ir fotografuoja Laima Duoblienė

Ar jaučiatės saugūs dalindamiesi 
internete informacija apie save? 

REKLAMA

Sonata Klimienė 
Labai mažai keliu asme-

ninių nuotraukų į feisbuką, 
o vaikų nuotraukomis iš vi-
so nesidalinu. Kartais perku 
prekes užsienio internetinė-
se parduotuvėse, tuomet iš-
kyla klausimas, ar tai tikrai 
saugu. Tikimės, kad esame 
apsaugoti, nes internetas ir 
jo teikiamos galimybės jau 
tapo neatsiejama mūsų gy-
venimo dalimi. 

Teresė Motuzienė
Turiu feisbuko pasky-

rą, bet pati mažai dalinuosi 
nuotraukomis ir asmenine 
informacija, nors pastebiu, 
kad jaunimas tai daro labai 
aktyviai. Elektronine banki-
ninkyste nesinaudoju, inter-
netu nieko neperku, todėl, 
manau, esu saugi. Nepa-
tinka, kad internetinėje er-
dvėje saugoma informacija 
apie mano ligas, vaistus. Jei 
medikams ji prieinama, tai 
ir visiems kitiems gali būti 
pasiekiama. 

Mindaugas Finkis

Žinoma, naudojamės so-
cialiniais tinklais, kartais 
įkeliame ir nuotraukų, daž-
niausiai iš švenčių, tačiau 
stengiamės tai daryti atsakin-
gai, ypač dalindamiesi vaikų 
nuotraukomis. 

Eidvydas Laniauskas

Esu aktyvus feisbuko var-
totojas – dalinuosi su drau-
gais daug kuo. Perku ir in-
ternetinėse parduotuvėse, 
bet nesibaiminu dėl saugu-
mo – manau, kad ten mūsų 
duomenys yra gerai apsau-
goti. Rašau ir elektroninius 
laiškus, tikiu, kad jei tas, ku-
riam rašau, nepaviešins, tai ir 
liks tik tarp mūsų. Tinklapio 
kūrėjai, manau, gali „prieiti“ 
prie mūsų laiškų, bet jiems ta 
informacija nereikalinga. 

Kibernetinis saugumas –         kai nuo laisvės tenka gintis sienomis
energijos tiekimą Lietuvoje 
arba procesus likviduojamo-
je Ignalinos atominėje elek-
trinėje.

Didelės Rusijos Federaci-
jos investicijos į informaci-
nes technologijas jau įrodė, 
kad didelė internetinė laisvė 
nėra tokia jau saugiai laisva. 
Padažnėję karinio bei civilinio 
šnipinėjimo, įsilaužimo į Lie-
tuvos žiniasklaidos sistemas 
ir jų poveikio – įvairios pro-
pagandos skleidimo – atvejai, 
rodo, kad priešiškos politinės 
jėgos siekia kontroliuoti ne tik 
savo „namus“, bet ir įsilaužti 
bei įjungti „reikiamą“ šviesą ir 
svetimuose namuose.

Kai invazijos į Ukrainą 
atveju Rusijos atsakingosios 
tarnybos pradėjo panašią į 
Tarybų Sąjungos laikais vy-
kusią propagandos ir šmeiž-
to akciją, pasaulis sudrebėjo. 
Sudrebėjo, nes suprato, kad į 
laisvą internetą jie žiūrėjo kaip 
į žmogaus nuomonės laisvę, 
tačiau nepasiruošė piktybiš-
kam nesantaikos kurstymui 
bei psichologiniam pasaulio 
vartotojų poveikiui.

Vakarai pripažino, jog šias 
varžybas su Rytais pralaimė-
jo. Tačiau tik kol kas. Labai 
dideliu Lietuvos informatikos 
specialistų indėliu Europoje 
kuriama bendra saugumo sis-
tema, kuri leis ne tik identifi-
kuoti įsilaužimus, bet ir juos 
užkardyti. Tiesa, prie to turėtų 
savo supratingumu prisijungti 
ir patys žmonės. 

Pasak E. Kerzos, ministeri-
ja plečia savo veiklą kiberne-
tinio saugumo srityje ir nuolat 
organizuoja ne tik potencialių 
įsilaužimų stebėseną bei pre-
venciją, bet ir žmonių supra-
tingumo patikrinimą. 

Anot viceministro, vienas 
dažniausių nusikaltimų me-
todas, kai pasisavinami kom-
piuterio vartotojų duomenys 
bei į kompiuterius įdiegiama 
kenksminga arba šnipinėji-
mui skirta programinė įranga, 
kai sufalsifikuojama įmonės ar 
tarnybos svetainė. Tokiu atveju 
sukuriama svetainė dažniau-
siai panaši į banko, internetinės 
parduotuvės arba valstybinės 
institucijos svetainę ir, elektro-
niniu paštu atsiuntus laišką su 

nuoroda į ją, kompiuterių var-
totojai prašomi patikslinti duo-
menis arba atlikti kokius nors 
veiksmus, kuriais būtų nurodo-
mi asmeniniai duomenys. Mi-
nisterijos atliekamo bandymo 
jos pavaldžiose įstaigose metu 
sukūrus pašto siuntų svetainės 
falsifikatą ir vartotojų grupei 
išsiuntus laišką apie jų vardu 
gautą siuntą, paaiškėjo, kad 
net 9,91 proc. prisijungusiųjų 
pateikė savo asmeninius duo-
menis „nusikaltėliams“, dar 
18,60 proc. apsilankė „užkrės-
toje“ svetainėje, taip rizikuoda-
mi savo kompiuterio valdymą 
perleisti „nusikaltėliams“. Na, 
ir žinoma, galima pasidžiaugti, 
kad 69,27 proc. atpažino gali-
mą grėsmę, o 2,22 proc. – apie 
tai pranešė.

Viceministras linksmai pri-
siminė, kad, pastebėjęs vieno 
gerai pažįstamo kolegos su-
vestus duomenis, jo pasitei-
ravo, kodėl jis nurodė savo 
duomenis, jeigu puikiai žino-
jo, kad jokio siuntinio neturi 
gauti? Pastarasis tai pagrindė 
smalsumu.

E. Kerza pabrėžė, kad aps-
kritai visi kompiuterių varto-
tojai turėtų suprasti, jog bet 
koks susirašinėjimas interne-
te, pokalbių programėlėse ar 
elektroniniu paštu siunčiamos 
asmeninės, vaikų ar bet kokios 
kitos nuotraukos jau nebėra 
siuntėjo privati, niekam neži-
noma informacija. Viskas, kas 
patenka į internetinį tinklą, ga-
li bet kurią akimirką būti pa-
naudota kibernetinių nusikal-
tėlių tikslais.

Ko gero, vienas iš žymiau-
sio masinio šnipinėjimo so-
cialiniuose tinkluose atvejų, 
vos prieš porą mėnesių išaiš-
kėjęs socialinio tinklo „Face-

book“ 80 milijonų vartotojų 
duomenų nutekinimas vienai 
analitinei įmonei, kuri, kaip 
paaiškėjo, šiuos duomenis 
perdavė Rusijos Federacijos 
tarnyboms prieš skandalingus 
JAV prezidento rinkimus. Ma-
noma, kad JAV prezidento rin-
kimus būtent per socialinius 
tinklus ypač paveikė Rusijos 
Federacijos teritorijoje įsteig-
tos kibernetinio šnipinėjimo 
bei propagandos skleidimo 
grupės.

Tačiau, anot viceministro, 
kibernetinis saugumas neap-
siriboja internetinėmis svetai-
nėmis. Informacinėms tech-
nologijoms plintant į įvairias 
sritis, tenka vertinti jau ir įvai-
rius prietaisus. Pasak E. Ker-
zos, šiuo metu išpopuliarėjęs 
įvairių, žymiai pigesnių pre-
kių siuntimasis iš Kinijos da-
ro paslaugą Kinijos žvalgybai. 
Ministerija neretai išbando ir 
įvairius iš Kinijos gamyklų 
parsisiųstus išmaniuosius prie-
taisus. Anot jo, žmonės turėtų 
nepamiršti, jog įsigijus inter-
netinę vaizdo kamerą, kuria 
bus galima stebėti, ką veikia 
vaikas kitame kambaryje, šis 
vaizdas bus transliuojamas 
ne tik į pirkėjo kompiuterį, 
bet ir į tam tikrą kompiuterį 
Kinijoje.

Vienas iš krašto apsaugos 
viceministro E. Kerzos links-
mų, tačiau sunerimti verčian-
čių prisiminimų – vieno iš iš-
maniųjų telefonų ekspertizė. Iš 
Kinijos parsisiųstoje ganėtinai 
pigioje garsios firmos išma-
niojo telefono kopijoje speci-

alistai aptiko penkis įvairius 
procesus atliekančius virusus. 
Deja, programuotojams pavy-
ko įveikti tik keturis. Anot E. 
Kerzos, penktasis buvo taip 
susietas su technine telefono 
dalimi, kad vienintelis būdas 
jį įveikti buvo fizinis telefono 
sunaikinimas.

Vienas iš pavyzdžių, kaip 
civiliai gyventojai gali tapti 
karinės žvalgybos aukomis, 
galėtų būti dar visai neseniai 
buvęs populiarus žaidimas 
išmaniuosiuose telefonuo-
se „Pokemon Go“. Žaidimo 
dalyviai turėdavo surasti kitų 
žaidėjų žemėlapyje nurodytas 
vietas ir jas nufotografuoti. Ko 
gero, vienas didžiausių skan-
dalų kilo tuomet, kai paaiškė-
jo, kad nepaprastai populiaria-
me žaidime ieškojimui skirtos 
vietos buvo nurodomos sau-
gomose, karinėse bei įslaptin-
tose zonose, kurių fotografuoti 
dėl nacionalinio saugumo ne-
galima, tačiau to neįtardami 
žaidėjai, o kartais net į žaidimą 
įsijautę pareigūnai šias vietas 
surasdavo, nufotografuodavo 
ir nusiųsdavo neaiškiems žai-
dėjams Rytuose.

Daug įtakos kibernetiniams 
saugumui turi ne tik kompiu-
terinių tinklų apsauga, bet ir 
patys žmonės. Dažnai įsilau-
žus paskleistos falsifikuotos 
naujienos sukelia didelį at-
garsį ir žmonės, neieškodami 
šių naujienų pataisymo ar pa-
tikslinimo, susidaro klaidingą 
nuomonę ir net patys to nesu-
prasdami pradeda skleisti ne-
santaiką. O puikiai žinoma, 
kad nesantaika atveria duris ne 
tik priešams, bet ir supriešina 
artimiausius žmones.
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NUSIKALTIMAI IR 
NELAIMĖS
parengta pagal Alytaus apskrities 
Vyrausiojo policijos komisariato 
ir Kauno apskrities priešgaisrinės 
gelbėjimo valdybos informaciją

2018-05-12 apie 21 val. namuose, 
prienų r., nepilnametis M. V. (gim. 
2001 m.), smurtavo prieš nepilna-
metę seserį R. V. (gim. 2002 m.) bei 
motiną O. Ž. (gim. 1975 m.). Vadovau-
jantis LR BpK 140 str. M. V. sulaikytas ir 
uždarytas į Alytaus AVpK areštinę.

2018-05-13 apie 21 val. 30 min. prienų 
r., Jieznas, Vilniaus g., namuose, 
grįžęs vyras (gim. 1959 m.) grasino 
savo sutuoktinei (gim. 1958 m.). 
Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas 
į areštinę.

2018-05-13 apie 18 val. prienų r., Bal-
bieriškio s., paprūdžių k., Mokyklos 
g., išlaužus buto kambario duris iš 
kambario pavogtas moteriai (gim. 
1968 m.) priklausantis benzininis pjū-
klas. Nuostolis – 160 eurų. Įtariamasis 
sulaikytas ir uždarytas į areštinę.

2018-05-13 21:02 val. gautas praneši-
mas, kad Ašmintos sen., pašventupio 
k., Šventupės g. katinas įkritęs prie 
nuosavo namo į šulinį (šulinio gylis –7 
metrai). Ištrauktas negyvas katinas.

2018-05-14 00:14 val. gautas pra-
nešimas iš pK, kad Ašmintos sen., 
pašventupio k., Beržų g. rastas 
sprogmuo. Įvestas planas „Skydas“. 
Budėta, kol atvyko Lietuvos kariuo-
menės J. Vitkaus inžinerijos batali-
ono išminuotojai ir rankinę granatą 
susprogdino vietoje.

2018-05-14 apie 12 val. prienų r., 
Skriaudžių k., pastebėta, kad iš lau-
kuose stovėjusių 36 avilių pavogta 
510 rėmelių, kuriuose buvo apie 1 120 
kg medaus. Nuostolis – 7 840 eurų.

2018-05-14 15:31 val. gautas praneši-
mas, kad prienuose, Kauno g. 2, dega 
mokykla. Neveikiančioje mokykloje 
degė šiukšlės.

2018-05-15 17 val. 30 min. prienuose, 
Kauno g., moteris (gim. 1992 m.), grį-
žusi namo, pastebėjo, kad atstūmus 
pirmojo aukšto langą bei įsibrovus 
į jos gyvenamąjį namą pavogtas 
mobiliojo ryšio telefonas „Samsung 
S2“ su įkrovikliu. Įtariamasis (gim. 
2002 m.) sulaikytas ir uždarytas į 
areštinę.

2018-05-15 04:19 val. gautas praneši-
mas iš GMp, kad Birštone, Vilniaus g., 
medikams reikalinga pagalba išnešti 
ligonę. Sąmoninga moteris (gim. 
1948 m.) išnešta į kiemą ir įkelta į 
GMp automobilį.

REKLAMA

atKelta IŠ 1 p.

Lenkijos Aukščiausiasis Teismas trečiadienį išteisino vieną 
vyrą, praleidusį 18 metų kalėjime už paauglės išžaginimą ir 
nužudymą, teisėjams nusprendus, kad jis negalėjo įvykdyti 
to nusikaltimo. Vyro advokatas sakė, kad sieks savo klientui 
daugiau kaip 10 mln. zlotų (2,3 mln. eurų) kompensacijos už 
neteisingą nuosprendį ir kalėjime praleistus metus.

  Apie 50 Ispanijos įtakingų akademikų trečiadienį 
paskelbtame manifeste „Ne be moterų“ pareiškė, kad jie 
nebedalyvaus ekspertų grupėse, į kurias neįtraukta bent 
viena moteris. Manifestas paskelbtas Ispanijoje atgimus 
feminizmo judėjimui, reikalaujančiam imtis daugiau 
veiksmų, užtikrinančių tikrą vyrų ir moterų lygybę.

Rinkos duomenų analizės bendrovė „Cambridge Analytica“ 
(CA), atsidūrusi „Facebook“ duomenų neteisėto perdavimo 
skandalo centre, dirbo su rusų analitikais ir surinktais 
duomenimis dalijosi su kompanijomis, susijusiomis su 
rusų žvalgyba, per posėdį dėl Maskvos kišimosi į 2016-ųjų 
prezidento rinkimus pareiškė buvęs šios įmonės darbuotojas.

kyklai vadovavo Juozas An-
driulis, o nuo 1979 iki 1994 
m. – Albinas Micka. Mokykla 
darėsi vis jaukesnė ir erdvesnė. 

Vidurinė mokykla įsikūrė nau-
jose patalpose, kur buvo įreng-
ta erdvi sporto salė, valgykla, 
pertvarkyta biblioteka.

Netoli mokyklos vingiuo-
jantis upelis 1999 m. moky-
klai dovanojo skambų ,,Re-
vuonos“ vardą. Tuo metu 
mokyklai vadovavo Irena 
Vincekienė. 

Lietuvai atgavus nepriklau-
somybę, išlaisvėjusi mokykla 
aktyviai įsitraukė į projektinę 
veiklą. 

Buvo ir sunkių laikų, kai te-
ko atsisakyti aukštesniųjų kla-
sių. Mokyklai teko keistis, bet 
vis tiek gyvuoti ir neužmiršti, 
kad mokykla – ne sienos, o 
mokytojas ir mokinys. 

2013 m. mokykla buvo 
perorganizuota į pagrindinę 
mokyklą. Dabar „Revuonos“ 
pagrindinė mokykla – tai mo-
kykla, Lietuvoje vykdanti dau-
giausiai programų: priešmo-
kyklinio ugdymo, pradinio, 
pagrindinio, specialiojo ugdy-
mo, ikiprofesinio, produkty-
vaus mokymo ir kt. Mokyklai 
vadovauja Ilona Balčiukynie-
nė, mokosi 350 mokinių.

Į antrąjį šimtmetį – su prisiminimais ir palinkėjimais

Mokykla turi tradicijas 
– mokykla turi dvasią
„Revuonos“ pagrindinėje 

mokykloje švenčiama Rug-
sėjo 1-osios šventė, Mokytojo 

diena, Paskutinio skambučio 
šventė, Užgavėnės, šimtadie-
niai. Ypač gilios ir prasmingos 
Šimtadienio tradicijos – šiai 
šventei seniau abiturientai, 
dabar, jų nelikus, dešimtokai 
pastato ir bendruomenei pa-
rodo spektaklį.

Mokykla ne tik tęsia senas 
tradicijas, bet kuria ir naujas. 
Jau tradiciniais tapo rajoniniai 
mokinių IT konkursai, rajoni-
nis mokinių konkursas „Aš ga-
liu“, respublikinė moksleivių 
kūrybinių darbų paroda-kon-
kursas „Žiemos improvizaci-
jos“. Mokyklos mokiniai labai 
aktyviai dalyvauja ne tik aka-
deminėje veikloje, bet ir vaidi-
na, dainuoja, sportuoja, piešia 
ir skina laurus ne tik rajone, 
respublikoje, bet ir pasaulyje. 
Mokykla aktyviai dalyvauja 
tarptautinio Aplinkosauginio 
fondo gamtosauginių moky-
klų programoje, skatinančioje 
aplinkosauginį sąmoningumą 
ir demokratiją.

Iš Ežerėlių pelkių Prienų šile 
ištekėjęs 5,8 km ilgio Revuo-
nos upelis, kartu su kitais upe-
liais įsiliejęs į Nemuną, skuba 

į jūrą. Jūra – tai beribės gali-
mybių erdvės, į kurias neria ir 
mokyklą baigę mokiniai, tapę 
mokytojais, kunigais, gydyto-
jais, inžinieriais, žurnalistais ir 

kitų profesijų žmonėmis.

Scenoje – istorija ir 
dabartis 

Šventėje buvo parodyta 
daug nuotraukų, kurios, tar-

si ekrane rodomas tekantis 
Revuonos upelio vanduo, 
plukdė per šimtametę istoriją, 
prisiminimais dalijosi buvę 
ir esami mokyklos vadovai, 
mokytojai.

Kaip kunigaikščiai kūrė ir 
lipdė valstybę, taip šią mo-
kyklą kūrė ir kuria bei lipdo 
jos vadovai: Povilas Garmus, 
Baltutis, Stasė Mikalauskie-
nė, Julija Vaisaitienė, Antanas 
Katilius, Irena Jakaitienė, Juo-
zas Andriulis, Albinas Micka, 
Irena Vincekienė, Ilona Bal-
čiukynienė. 

O dabartiniai mokiniai me-
ninėje programoje atskleidė, 

kaip jie, padedami mokytojų 
ir tėvelių, moka augti, mokosi 
BŪTI, daryti gera. Programo-
je dalyvavo ir buvusios moky-
klos auklėtinės žinomos dai-
nininkės Aurelija Sinicienė ir 
Povilo Garmaus proproanūkė 
Gabrielė Garmutė.

Povilo Garmaus proanūkis 
Giedrius Garmus į šventę atsi-
nešė smuikelį, kuriuo griežė ir 
Povilas, ir Vytautas Garmai bei 
dar nemažai kitų šios giminės 
palikuonių, ir pagrojo trumpą 
melodiją. 

„Kiekviena sekundė, kie-
kvienas žingsnis, kiekvienas 
mostas... – tai dar viena „kaž-
ko“ pabaiga, su kuria niekas 
nesibaigia“, – šie Just. Marcin-

kevičiaus žodžiai įtikina, kad 
mokykla, atvėrusi antrojo am-
žiaus duris, gyvuos dar ilgai. 

Šventė – proga 
prisiminti ilgą 

mokyklos kelią ir žengti 
pirmyn

„Ši šventė – puiki proga bu-
vusiems ir esamiems moky-
klos bendruomenės nariams 
pažvelgti į ilgą ir prasmingą 
mokyklos kelią. Nuolatinė 
kaita ir tobulėjimas tapo mūsų 
kasdienybe, o mokyklos aurą 
kuria buvę ir esantys mokiniai, 
dirbę ir dirbantys mokytojai. 
Mokykla keitė pavadinimus, 

tačiau ta dvasia – bendruo-
meniškumas – išliko, ši puiki 
šventė dar labiau visus suvie-
nys ir įpareigos savo prasmin-
gais darbais kurti garbingą 
antrojo šimtmečio istoriją“, 
– kalbėjo „Revuonos“ pa-
grindinės mokyklos direktorė 
I. Balčiukynienė, kuri dėko-
jo savo pavaduotojoms Rasai 
Alaburdienei, Daliai Skučie-
nei ir Kristinai Belenavičienei 
bei šventėje dalyvavusiems 
buvusiems mokyklos direk-
toriams, jų pavaduotojams bei 
mokytojams. 

Seimo narys Andrius Palio-
nis, kuris yra nuolatinis mo-
kyklos renginių globėjas bei 
rėmėjas, sveikindamas moky-

klos bendruomenę jubiliejaus 
proga, kalbėjo, kad mokykla 
užima nemažą dalį mūsų gy-
venimo. Toje laiko atkarpoje, 
kol mes užaugame nuo vai-
kiškų patirčių iki brandžios 
asmenybės, iki drąsaus, lais-
vo, savarankiško žmogaus, 
visą laiką šalia yra mokyto-
jas. Mokytojo ir mokinio ry-
šys yra pagrindinis mokyklos 
pamatas,kuris stiprino bei sti-
prins žmogų ir valstybę. Seimo 
narys linkėjo, kad šis ryšys iš-
liktų ir ateityje, kad drąsiai, kū-
rybingai ir laisvai žingsniuotu-
me per antrąjį ir mokyklos, ir 
Lietuvos šimtmetį.
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VERTA ŽINOTI
Estijos policija sulaikė rekordinės šioje valstybėje 
200 kg amfetamino partijos gamintojus, trečiadienį 
naujienų agentūrai „Interfax“ pranešė pohjos apygardos 
prokuratūra. „per kratas buvo aptikta per 139 kg 
amfetamino sudėtyje turinčio skysčio, kuriame buvo 75 
kg gryno amfetamino“, – informavo institucija.

  JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) 
antradienį ligoninėje aplankė savo sutuoktinę Melanią 
(Melaniją), atsigaunančią po inksto operacijos. Kiek anksčiau 
JAV vadovas sakė, kad pirmoji ponia „jaučiasi tikrai gerai“ ir į 
Baltuosius rūmus ji turėtų grįžti iki šios savaitės pabaigos.

Artimiausiomis savaitėmis bus parengta detali „Brexit“ 
strategijos dosjė, trečiadienį paskelbė britų vyriausybė, 
pasigirdus kaltinimams, kad nesutarimai joje trukdo 
derėtis su Europos Sąjunga.„Brexit“ sekretorius Davidas 
Davisas sakė, kad vadinamojoje baltojoje knygoje bus 
pateikti „detalūs, ambicingi ir tikslūs paaiškinimai“.

REKLAMA

prienų kraštas statistikoje

2016 m.

Stasė
ASIPAVIČIENĖ

Stakliškių miestelio 
centre išdidžiai stovi graži 
dvibokštė vėlyvojo baroko 
stiliaus, kryžiaus formos 
Švč. Trejybės bažnyčia. 

Už šventoriaus esančiame 
namelyje gyvena ir dabartinis 
Stakliškių parapijos klebonas 
Gediminas Mieldažis. Jis čia 
dirba tik ketvirtus metus. Tad 
ir kalbamės su klebonu apie 
parapiją, žmones, šventes ir 
kitokius kasdienius dalykus.

Dabartinę Stakliškių Švč. 
Trejybės bažnyčią 1776 me-
tais pastatė Stakliškių seniū-
nas Juozapas Boufolas. Pir-
moji medinė bažnyčia Sta-
kliškėse buvo pastatyta dar 
1556 metais.

Nežinia, kada buvo remon-
tuoti ir atnaujinti šie maldos 
namai, tačiau aukšti balti baž-
nyčios bokštai gražiai atrodo 
tik iš toli. O viduje taip pat 
reikėtų remonto. Nieko amži-
no nėra, viską reikia tvarkyti 
ir remontuoti, jeigu nori, kad 
pastatas stovėtų dar ne vieną 
šimtmetį.

Nedaug žmonių lanko 
bažnyčią

Per 22 metus kunigavimo 
metus, pašvęstus darbui su 
žmonėmis, jų sielovadai, G. 
Mieldažis dirbo keliose para-
pijose. Pats kilęs nuo Merki-
nės, tačiau teko pažinti ir ki-
tų Lietuvos regionų žmones 
– dirbo Molėtų rajone, Vyde-
niškėse, taip pat 5 metus Ne-
munaityje, kol buvo paskirtas 
į Stakliškių parapiją.

„Manau, kad pradedu atras-
ti bendrą kalbą ir supratimą 
su stakliškiečiais, kurie yra 
geri žmonės. Negaliu išskirti 
šios vietovės iš kitų parapijų, 
kuriose teko dirbti. Bažny-
čią lanko nelabai daug žmo-
nių, nors dauguma laiko save 
praktikuojančiais katalikais. 
Lankomumas toks, kaip ir ki-
tose bažnyčiose, daug nenu-
krypsta nuo šalies vidurkio. 
Žiemą ateina mažiau, vasarą 
– daugiau, – sako klebonas, 
primindamas, kad daugiau 

Šventosios Dvasios dovanos žmonijai

žmonių susirenka per atlaidus 
ar kitokias šventes.

Klebonas pasidžiaugia, kad 
yra kam giedoti per šv. Mi-
šias, kad Stakliškių gimna-
zijos mokiniai, vadovaujami 
mokytojos Onutės Kamble-
vičienės, dažnai pagieda se-
kmadieniais. 

Kunigas Gediminas sako, 
kad jo parapijiečiai geri ir nuo-
širdūs, noriai prisideda prie 
bažnyčios išlaikymo, galbūt 
jaunajai kartai šiek tiek trūks-
ta sąmoningumo šiuo klau-
symu. „Parapijiečius lankau 
kas dvejus metus (Kalėdų lai-
kotarpiu), tada jie ir pasidalija 
savo bėdomis, kartais papra-
šo ir patarimo“, – sako dva-
sininkas.

Kunigas Gediminas daly-
vauja Stakliškių seniūnijos ir 
bendruomenės renginiuose, 
bendrauja su žmonėmis, sten-
giasi artimiau bendrauti su ti-
kinčiaisiais, suprasti jų požiūrį 
į gyvenimą, padėti pakliuvu-
siems į bėdas.

Daugeliui įdomu, kaip atro-
do kunigo darbo diena? 

„Įprasta kunigo darbo die-
na: šv.Mišios ryte arba vaka-
re, Valandų liturgijos malda 
(brevijorius) ryte ir vakare, 
o tarp jų įvairūs dvasiniai pa-
tarnavimai (laidotuvės, ligo-
nių lankymai ir t. t.) ir ūkiniai 
darbai, taip pat poilsis“, – sako 
dvasininkas.

Turbūt tai rodo, kad mūsų 
žmonės gerai gyvena ir mal-

domis Dievo netrukdo. Juk 
visi puikiai žinome ir esame 
patyrę, kad, kai žmogui viskas 
gerai, jis Dievą nelabai dažnai 
prisimena. Bet kai užklumpa 
nelaimė ar kita sunki bėda, pa-
galbos ir nuraminimo bei vil-
ties kreipiamės į Dievą. Toks 
jau tas žmogus...

Anot kunigo Gedimino, 
nors žmonių tikėjimas prige-
sęs, nebrandus, bet svarbu, 
kad jis gyvuoja. Gal kada bus 
vėl pakilimas, kai žmonės 
grįš prie Dievo, suprasdami 
Evangelijos skelbiamą gerąją 
naujieną.

Tiesa, pirmais Nepriklau-
somybės metais žmonės la-
bai noriai ėjo į bažnyčią, ypač 
buvę „partiniai“. Dabar viskas 
aprimo, kiekvieno sąžinės rei-
kalas – eiti ar neiti į bažnyčią, į 
sekmadienio šv.Mišias.

Reikia dalyvauti šv. 
Mišiose

Kunigas teikia ir tam tikras 
paslaugas, atlieka apeigas. Vi-
sų pirma – tai krikštas, nors 
šiuo metu, kai visoje šaly-
je sumažėjęs gimstamumas, 
naujais stakliškiečiais kasmet 
tampa vos 15–16 naujagimių. 
Jungtuvių, pasak klebono, taip 
pat nedaug (6–7), tačiau laido-
tuvių skaičius per metus kar-
tais perkopia net 50...

Pasak kunigo, į šv. Mišias 
sekmadieniais vidutiniškai 
ateina 50–60 žmonių. Dau-
giau būna pavasarį ir vasarą, 

kai vaikai ruošiami Pirmajai 
komunijai. Jiems pamokėles 
veda tikybos mokytoja, o san-
tuokai jaunuolius ruošia Šei-
mos centrai.

Daugelis sako, kad jeigu jau 
Dievas yra visur, tad galima ir 
namie pasimelsti, juk tas pats. 
Ir apie išpažintį taip pat sako, 
jog reikia mintimis su Die-
vu pasikalbėti, išpažinti savo 
nuodėmes ir gailėtis už jas. O 
ką galvoja kunigas apie tokius 
pamąstymus?

„Neiti į bažnyčią sekmadie-
niais ir nedalyvauti šventose 
Mišiose be ypatingai svar-
bios priežasties yra nuodėmė. 
Melstis reikia bažnyčioje, nes 
mes einame į Dievo namus, 
ieškodami Jo gailestingumo 
ir malonės. Mes einame į Mi-
šias, nes mums reikia atlei-
dimo, kurį tik Jėzus suteikia. 
Bendra malda yra kur kas 
brandesnė ir stipresnė, kai 
meldžiamės Dievo namuose 
ir visi kartu. Be to, nors Die-
vas yra visur, Jis nusileidžia iš 
Dangaus, kad fiziškai įžengtų 
į mūsų kūnus per Eucharisti-
ją. Mes negalime patirti tokio 
artumo bet kurioje žemės vie-
toje“, – sako kunigas.

Ne visi jaučia poreikį eiti į 
bažnyčią ir melstis. Bet štai 
kas sakoma: „Žmogus jaučia 
kur kas gilesnį poreikį, jau-
čia alkį, kuris yra didesnis nei 
duona ir gali numalšinti alkį, 
kurį jaučia širdis dėl Dievo 

Stakliškių Šv. Trejybės bažnyčia
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KULTŪRA
Latvijoje vasarą bus surengtos NATO karinės pratybos, 
kuriuose dalyvaus apie 4 tūkst. Aljanso karių, šarvuotoji 
technika ir aviacija, trečiadienį naujienų agentūrai BNS 
pranešė vienas aukšto rango latvių kariškis.

  Vidurio Rusijoje užsiliepsnojus šaudmenų sandėliui buvo 
evakuoti vieno netoliese esančio miestelio gyventojai, 
pranešė šalies nepaprastųjų situacijų ministerijos pareigūnai. 
Tai jau antras gaisras tame pačiame sandėlyje per 
pastaruosius septynerius metus. per nelaimę pugačiove 
2011-ųjų vasarą žuvo vienas žmogus, 100 - sužeista.

Lietuvos radijo ir televizijos komisija (LRTK) trečiadienį 
pranešė nustačiusi pažeidimus televizijos programoje 
„NTV Mir Baltic“. Anot komisijos, vasarį transliuotoje laidoje 
„Savaitės rezultatai“ buvo siekiama „suformuoti Lietuvai 
priešišką nuomonę, teigiant, kad tik lietuviai žudė žydus 
Lietuvoje antrojo pasaulinio karo metais“.

REKLAMA

Liepos mėnesį Vilniuje 
vyksianti šimtmečiui 
dedikuojama Dainų šventė 
„Vardan tos...“ šiemet 
pakvies į penkiolika 
renginių, iš kurių net 
devyni – nemokami. 
Didžiausias renginys 
– Dainų diena – taip pat 
bus nemokamas, išskyrus 
sėdimas vietas. 

Sparčiai mažėja bilietų ir 
į kitus mokamus renginius: 
vokalinių ansamblių vakarą, 
du Šokių dienos koncertus, 
Ansamblių vakarą ir Pučia-
mųjų instrumentų orkestrų 
koncertą. 

„Remiantis ankstesnių me-
tų lankomumu, šiemet tikimės 
sulaukti ne mažiau žiūrovų 
nei praeitoje Dainų šventėje 
– 2014 m. jų buvo apie 120 
tūkst., o parduoti suplanavo-
me tik 20 tūkst. bilietų. Bi-
lietus parduodame tik į tuos 
renginius, kurie tradiciškai ir 
anksčiau buvo mokami. Su-
rengti tokio masto šventę, ku-
ri yra didžiausias Šimtmečio 
minėjimui skirtas renginys, 
iš tiesų pareikalavo didelių 
išlaidų, todėl, kaip ir kiekvie-
noje šventėje, į dalį renginių 
bilietus tenka parduoti tam, 
kad padengtume organizaci-
nius kaštus,” –  sako Lietu-
vos nacionalinio kultūros cen-
tro (LNKC) vadovas Saulius 
Liausa ir priduria, kad šiemet 
valstybės skirtas biudžetas 
šventei yra tik šiek tiek dides-
nis nei tas, kuris buvo skirtas 
paskutinei, 2014 m., Dainų 
šventei. 

„Verslo teikiamos paslau-
gos, reikalingos šventės orga-
nizavimui, kaip ir viskas kito-
se gyvenimo srityse, kasmet 
brangsta, mokame už Lietu-
voje gyvenančių dalyvių atve-
žimą ir visų dalyvių maitinimą 
bei apgyvendinimą – o daly-
vių šventėje šiemet laukiama 
apie 36 tūkst. Taigi supranta-
ma, kad turime surinkti papil-
domų lėšų, ir pirmo mėnesio 
bilietų pardavimai rodo, kad 
mums tai puikiai pavyksta,” 
–  sako S. Liausa. 

Šiuo metu jau parduota dau-
giau nei pusė bilietų ir, pasak 

Lietuvos šimtmečio Dainų šventėje – 
net 9 nemokami renginiai 

S. Liausos, tokių aktyvių iš-
ankstinių bilietų pardavimų 
nėra buvę nei prieš vieną 
Dainų šventę. „Iki šiol Dai-
nų šventės bilietus aktyviai 
iš anksto pirkdavo užsienyje 
gyvenantys lietuviai, bet šie-
met tai daro ir Lietuvoje gy-
venantys žmonės – pigiausių 
bilietų jau beveik nebėra. Ne-
abejojame, kad iki šventės visi 
bilietai bus parduoti, todėl da-
bar, kol dar yra bilietų įvairio-
mis kainomis, pats geriausias 
laikas juos įsigyti. Džiaugia-
mės, kad artėjame prie Latvi-
jos, kur bilietai į Dainų šventę 
parduodami per pusę dienos. 
Mūsų žiniomis, Latvijoje kie-
kvienoje šventėje iš parduotų 
bilietų surenkama virš 1 mili-
jono eurų. Lietuvoje planuo-
jama iš bilietų surinkti apie 
350-380 tūkst. eurų,” – sakė 
LNKC vadovas. 

Dainų dienos bilietai sėdi-
moms vietoms kainuoja nuo 
10 iki 40 Eur, tačiau organiza-
toriai kviečia šį renginį stebėti 
ir nemokamai – atsinešus savo 
sulankstomas kėdutes ir už-
klotus. Tikimasi, kad į Vingio 
parką susirinks apie 50 tūkst. 
žiūrovų. Sėdimų vietų ketina-
ma parduoti iki 10 tūkst.

Ansamblių vakaras – vie-
nas iš populiariausių Dainų 
šventės renginių, į kurį kas-
met bilietai išperkami grei-
čiausiai. Priartėjus renginio 
dienai, liepos 4-ajai, laisvų 
bilietų žiūrovams gauti grei-
čiausiai nebepavyks. Orga-
nizatoriai džiaugiasi, kad vi-
siems, nespėjusiems įsigyti 

bilieto į Ansamblių vakarą, 
tradiciškai galės pasiūlyti ly-
giai tą patį reginį už simbolinį 
mokestį išvysti generalinės re-
peticijos metu. Ji vyks liepos 
3 d. vakarą – visi atlikėjai vil-
kės kostiumus, koncertas bus 
repetuojamas su apšvietimu ir 
kitais efektais. 

Šokių dienos pasirodymas 
šiemet žiūrovams bus atlie-
kamas du kartus: liepos 5 d. 
suplanuoti du koncertai. Toks 
sprendimas pasirinktas dėl to, 
kad Lietuvos futbolo federaci-
jos stadione, kur vyks Šokių 
diena, telpa vos 5 tūkst. žiū-
rovų (Žalgirio stadione, kur 
anksčiau vykdavo Šokių die-
na, jų tilpdavo 12-15 tūkst.) Į 
dieninį Šokių dienos koncer-
tą dar galima įsigyti ir 5, ir 10 
Eur kainuojančių bilietų. 

Lietuvos dainų šventės yra 
ne tik savo apimtimi, dalyvių 
ir žiūrovų skaičiumi didžiau-
sias šalies renginys, bet ir 
unikali šventė, kuri puoselėja 
tradicijas, užmezga kartų dia-
logą. Šioje šventėje dalyvauja 
įvairiausio amžiaus žmones 
jungiantys kolektyvai. Dai-
nų šventės geografija neapsi-
riboja vien Lietuva. Kasmet 
renginyje dalyvauja šimtai 
kolektyvų iš įvairių pasaulio 
valstybių, kuriose pasaulyje 
gyvenantys lietuviai puoselėja 
mūsų tautos tradicijas. Šiemet 
šventėje dalyvaus 1495 kolek-
tyvai – apie 36 000 tūkst. da-
lyvių, 16 786 iš jų – vaikai. Į 
šventę atvyksta 1550 užsienio 
lietuvių ir 17 Lietuvos tautinių 
bendrijų kolektyvų.  LNKC 

Laima
DUOBLIENĖ

Į Prienų Justino 
Marcinkevičiaus viešąją 
biblioteką susirinkę 
socialiniai partneriai 
diskutavo ir dalijosi 
sumanymais, idėjomis 
bei įžvalgomis apie 
bibliotekos vietą ir reikšmę 
bendruomenėje.Diskusija 
buvo skirta Nacionalinei 
Lietuvos bibliotekų 
savaitei, kuri vyko 
balandžio 23–29 d.

Padiskutuoti apie biblio-
tekos ateitį susirinko didelis 
būrys bičiulių – savivaldybės, 
bendruomenių, kultūros, švie-
timo įstaigų, žiniasklaidos at-
stovų, politikų, skaitytojų bei 
darbuotojų.

Diskusijos dalyviai ieškojo 
atsakymų į klausimus, kas yra 
bibliotekos paslaugų prieina-
mumas, kaip geriau suprasti 
bendruomenės poreikius ir 
teikti poveikį darančias pas-
laugas, kokia yra ir kokia tu-
rėtų būti bibliotekos padalinių 
infrastruktūra,kaip atnaujinti 
tradicines bibliotekos funkci-
jas skaitmeniniame amžiuje, 
kaip keisti dabartines struk-
tūras ir veiklos būdus, kokios 
veiklos formos padėtų poten-
cialiai veikti kartu su kitomis 
įstaigomis. 

Nuomonių ir idėjų buvo 
įvairių, nes biblioteka reika-
linga visiems. Kaip pastebėjo 
diskusijos moderatorė Prienų 
rajono savivaldybės admi-
nistracijos Švietimo skyriaus 
vyriausioji specialistė Renata 
Pavlavičienė, nors gyventojų 
mažėja, tačiau bibliotekose 
skaitytojų skaičius beveik ne-
sikeičia. Tam, kad biblioteka 
yra ne tik knygų keitykla, bet 
ir aktyvi – matoma ir girdima 

Bibliotekoje – diskusija „Kartu mes 
kuriame ateitį“ 

– įstaiga, telkianti bendruo-
menę, puoselėjanti tradicines 
kultūros vertybes, organizuo-
janti renginius, pritarė visi. 
Tačiau sparčiai besikeičianti 
aplinka, informacijos srautai, 
gyventojų poreikių įvairovė 
diktuoja būtinybę nuolat at-
sinaujinti, rasti naujų būdų 
pasiekti vartotojus, teikti jų 
poreikius ir lūkesčius atitin-
kančias paslaugas.

Jaunesnieji diskusijos daly-
viai pageidautų, kad daugiau 
knygų būtų interaktyviojoje 
bibliotekoje ir norimą infor-
maciją internetu būtų galima 
susirasti bet kuriuo paros me-
tu. Jaunimas į biblioteką jau 
nežiūri tik kaip į knygų keiti-
mo punktą, todėl jie pageidau-
ja kitokių veiklų, ir tradicinių 
skelbimų savivaldybės inter-
netiniame puslapyje neskaito, 
todėl net nežino, kokie rengi-
niai vyksta.

Buvo pasiūlymų bibliote-
kos padalinius atidaryti ir ki-
tur, pavyzdžiui, Kultūros ir 
laisvalaikio centre, pageidau-
ta, kad į Prienus būtų galima 
parsisiųsti norimą knygą iš 
bet kurios Lietuvos bibliote-
kos, kad knygose kiekvienas 
skaitytojas rastų skirtuką su 
priminimu, jog knygą reikia 
imti tik švariomis rankomis, 
o ką nors pieštuku pasižymė-
jus, ištrinti. 

Ne kartą buvo prisiminti ir 
kaimiškose vietovėse įsikūrę 
bibliotekos padaliniai, kurie 
yra kultūros židiniai, sielos 
atgaiva daugeliui žmonių, to-
dėl pasiūlymas viešosios bi-
bliotekos padalinius sujung-
ti su mokyklų bibliotekomis 
nesulaukė palaikymo. 

Švietimo įstaigų atstovai 
džiaugėsi, kad biblioteko-
je vyksta daug edukacinių 
veiklų, vedamos atviros pa-
mokos. Viena iš formų, kad 

vaikai būtų ne tik pratinami 
skaityti, bet ir įsitrauktų į ki-
tas bibliotekos veiklas – sa-
vanorystė. 

Buvo siūloma, kad dalis 
bibliotekos organizuojamų 
renginių vyktų kitur – pavyz-
džiui, mokyklose, Globos 
namuose ar Socialinių pas-
laugų centre, kur galėtų da-
lyvauti tikslinė auditorija ar 
tie, kuriems sunku atvykti į 
biblioteką. 

Nuolat buvo keliamas klau-
simas, kaip į bibliotekas pri-
traukti daugiau jaunimo, ką 
daryti, kad jauni žmonės 
daugiau skaitytų. Vienas iš 
pasiūlymų, skatinančių jau-
nimą skaityti – užprenume-
ruoti jiems po vieną pasirinktą 
leidinį. Taip pat buvo siūloma 
bibliotekoje atrasi patalpą – 
„kampą“, kur jaunimas galė-
tų ateiti paplepėti, o gal kartu 
ir į renginius ateitų ar knygas 
skaityti pradėtų. Vis tik dalis 
vyresniųjų diskusijos dalyvių 
per daug nesureikšmino fakto, 
kad vaikai, įžengę į paauglys-
tę, nustoja skaityti knygas, bu-
vo teigiama, kad praeis kom-
piuterinių žaidimų laikotarpis, 
pasibaigs „meilės seilės“ ir 
ateis laikas, kai jie vėl paims 
į rankas knygą, nes popierinė 
knyga turi savo aurą. 

Taip pat buvo pasidžiaugta 
unikaliu reiškiniu – konkursu 
ir knyga „Krašto vyturiai“, į 
kūrybą įtraukiančiu visų rajo-
no mokyklų mokinius, džiu-
ginančiu tiesioginėmis rengi-
nių transliacijomis. 

Diskusijos pabaigoje bu-
vo užfiksuota daugiau nei 40 
konkrečių pasiūlymų, kurie, 
tikimasi, bus panaudoti bibli-
otekos veikloje, o biblioteka, 
kaip tikisi diskusijos dalyviai, 
ir toliau išliks universali, priei-
nama visiems, jungianti įvai-
rias amžiaus grupes, įvairi, 
moderni, patraukli, žinių, idė-
jų ir bendrystės vieta...
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Buvęs rusų dvigubas agentas Sergejus Skripalis, kuris kovo 
mėnesį Didžiojoje Britanijoje buvo apnuodytas nervus 
paralyžiuojančia medžiaga, buvo susitikęs su kitų Europos 
žvalgybos tarnybų atstovais ir pateikė informacijos apie jų 
šalių teritorijose veikiančius Rusijos šnipus, trečiadienį sakė 
šaltinis Čekijos žvalgyboje.

  Siūloma keisti mokyklų finansavimo modelį – būtų iš dalies 
atsisakoma vadinamojo mokinio krepšelio. Vyriausybė 
trečiadienį pritarė ir teikia Seimui svarstyti pataisas, pagal 
kurias dalis ugdymo lėšų būtų skaičiuojamos ne pagal 
kiekvieną mokinį, o pagal klasių skaičių ir dydį.

Vyriausybė trečiadienį pasiūlė nuo kitų metų maždaug 
16 proc. padidinti mokslininkų ir dėstytojų atlyginimus. 
pagal siūlomas pataisas, maždaug tiek augtų algoms 
skaičiuoti naudojamų koeficientų apatinės ir viršutinės ribos, 
vadinamos „šakutėmis“.

laikraščio priedas Birštono 
savivaldybės gyventojams

PRIE VYTAUTO 
KALNO

REKLAMA

Stasė
ASIPAVIČIENĖ

„Carito“ namuose 
susirinkę onkologinių 
ligonių klubo nariai 
paminėjo onkologinių 
ligonių klubo „Viltis 
gyventi“ penkiolikos metų 
sukaktį.

Renginio vedėja Nijolė Ja-
kimonienė pažymėjo, kad 
įvairios didesnės ar mažesnės 
sukaktys priverčia stabtelėti ir 
susimąstyti, prisiminimais at-
sigręžti į jau nueitą kelią bei 
nuveiktus darbus, pasidžiaug-
ta buvimo kartu akimirkomis, 
išgyvenimais, patyrimais, ieš-
kojimais, pasikalbėti, pasida-
linti patirtimi, kad vėl atrastum 
gyvenimo džiaugsmą.

„Mūsų gyvenimas – tai ėji-
mas nuo pirmo saulės spin-
dulio į žmones... Gyvenimas 
mums pateikia visą spalvų 
paletę išgyvenimų – tiek džiu-
gių, tiek skausmingų, su jais 
mokomės susigyventi, o ne-
retai pakylame į tikrą kovą. 
Mūsų dvasinė stiprybė, opti-
mizmas, noras gyventi, būti 
reikalingiems artimiesiems, 
draugams, Lietuvai įveikia 
bet kokias kliūtis.Stiprėjame 
būdami kartu, mokydamiesi 
vieni iš kitų, turėdami didelę 
VILTĮ, MEILĘ gyvenimui ir 
TIKĖJIMĄ“, – kalbėjo N. Ja-
kimonienė.

Pranešime prisiminta, kaip 
2003 m. buvusios šviesaus at-
minimo pirmosios klubo pir-
mininkės Anelės Pyragienės ir 
kitų kelių aktyvių moterų dėka 
buvo įsteigtas klubas, sujun-

Onkologinių ligonių klubas „Viltis gyventi“ 
minėjo penkiolikos metų sukaktį

gęs panašaus likimo žmones. 
Klubas buvo reikalingas ne tik 
susirinkus pasikalbėti apie už-
klupusią ligą, bet ir kartu mo-
kytis, kaip su ja susidraugauti, 
kaip pasisemti naujų idėjų ir 
jėgų gyventi toliau.

„Viltis gyventi“ klubo na-
riai labai draugiški ir vieningi, 
visada padeda vieni kitiems, 
lanko sunkesnius ligonius, 
bendrauja, vykdo švietėjišką 
veiklą, organizuoja išvykas 
ir ekskursijas, lanko operos 
ir dramos teatrų spektaklius, 
dalyvauja parodose, pagal 
galimybes dalyvauja sporto 
renginiuose, susitinka su kitais 
panašaus profilio klubais. 

Po klubo veiklos apžvalgos 
klubo narius sveikino svečiai, 
linkėdami kuo geriausios 
sveikatos, nepalūžti ir būti sti-
priems, turėti viltį ir džiaugtis 
gyvenimu. Birštono klebonas 
monsinjoras Jonas Dalinevi-
čius linkėjo mylėti save, turėti 
vilties ir tikėti, kad gyvenimas 
yra ir bus gražus.

Savivaldybei atstovaujan-
čiai V. Burbienei klubo pir-
mininkė kaip padėkos žen-
klą įteikė naminės duonos 
kepalą.

Išėjus iš gyvenimo klubo 
pirmininkei A. Pyragienei, 
2017 m. kovo mėnesį nauja 
klubo vadove buvo išrinkta 
Angelė Kederienė. Pavaduo-
toja liko didelę patirtį turinti 
ir penkiolika metų šiose par-
eigose dirbanti Aldona Šlei-
kienė. 

Po trumpų, tačiau labai 
prasmingų palinkėjimų klu-
bo pirmininkė įteikė Vilties 
angelus ir Padėkos raštus pir-

mosioms klubo narėms Aldo-
nai Šleikienei, Antaninai Šes-
tilienei ir Onai Laukevičienei, 
ištvermingai ėjusioms visus 
penkiolika metų ir dabar sė-
kmingai dirbančioms bei ak-
tyviai dalyvaujančioms klubo 
veikloje.

Klubo pirmininkė pami-
nėjo ir kitas aktyvias klu-
bo nares, kurios dirba ne-
gailėdamos savo brangaus 
laiko, padeda kitiems klu-
bo nariams patarimais, ge-
ru žodžiu bei apsilankymu.  
Kiekvienas renginio dalyvis 
gavo po sveikatos linkinčią 
rausvą gervelę. Japoniškos 
gervelės ant savo sparnų at-
skraidino kiekvienam šventės 
dalyviui kvietimą – suteikti 
kiekvienai dienai šansą tap-
ti GRAŽIAUSIA gyvenimo 
diena. Turime išmokti bran-
ginti šalia esantį žmogų, kie-
kvieną gyvenimo padovano-
tą dieną. Juk gyvenimo siūlas 
labai trapus, nežinai, kada jis 
nutrūks...

Renginyje dalyvavo ir vi-
suomeninių organizacijų at-
stovai, Seimo nario Andriaus 
Palionio padėjėja Valė Petke-
vičienė, Birštono savivaldy-
bės administracijos Sociali-
nės paramos skyriaus vedėjo 
pavaduotoja Vilma Burbienė, 
POLA direktorius Virgini-
jus Šiaulys, Kauno apskrities 
moterų sveikatos draugijos 
ALMA pirmininkė, onkologi-
nėmis ligomis sergančių mo-
terų draugijos „Eivena“ narės 
Dalia Barauskienė ir Regina 
Račienė, Nacionalinio vė-
žio instituto atstovės bei kiti 
svečiai.

J. palionio taurė atiteko 
Birštono šachmatininkams

Trečiąjį kartą 
organizuojamas greitųjų 
šachmatų turnyras, skirtas 
LR Seimo nario, Birštono 
garbės piliečio J. Palionio 
taurei laimėti, sulaukė 
didelio Lietuvos šachmatų 
bendruomenės dėmesio. 
Gegužės 12-ąją Birštono 
gimnazijos aktų salėje prie 
šachmatų lentų susėdo 
beveik 90 žaidėjų.

Po ilgų ir įtemptų kovų iš-
aiškėjo ir nugalėtojai. Beje, 
šiais metais į nugalėtojo vardą 
pretendavo trys tiek pat taškų 
(70,5) surinkę šachmatininkai 
– du vilniečiai Aleksandras 
Šalna ir Kipras Eigminas bei 
Mindaugas Paknys iš Dusme-
nų. Įvertinus ir kitus rodiklius, 
ugalėjo Aleksandras Šalna.

Daugiausiai šiame turnyre 
dalyvavo birštoniečių. Ge-
riausiai sekėsi Jonui Džervui, 
kuris į savo laimėjimų sąrašą 
įrašė 5,5 taško. Šiek tiek ma-
žiau, po 5 laimėjimus surinko 
Danutė Urbanavičiūtė ir Kazi-
mieras Senavaitis, o Antanas 
Tankevičius – 3.

Gerai sekėsi ir jaunimui. 
Dovydas Jančiulis surinko 3 
taškus, Neda Žuvininkaitė, 
Naglis Sadauskas, Titas Lu-

koševičius ir Augustas Jančiu-
lis – po 2, Ugnė Naudžiūnaitė 
– 1,5 taško, o pradedančioji 
Aistė Bisikirskaitė –1. Labai 
malonu, kad ir mažieji šach-
matininkai dalyvauja tokiuose 
dideliuose ir svarbiuose turny-
ruose, pelno taškus ir tobulėja, 
nebijodami susitikimų su vy-
resniais ir didesnę patirtį turin-
čiais žaidėjais.

Jauniausiam šių varžybų 
dalyviui Šarūnui Norkevičiui 
iš Marijampolės – tik 5 metai. 
Vos keletu metų vyresni šach-
matininkai Ugnė Naudžiūnai-
tė ir Augustas Jančiulis – jau 
ne kartą stebino varžybų daly-
vius ir organizatorius. Tuo tar-
pu vyriausias šachmatininkas 
šiose varžybose buvo Antanas 
Tankevičius (91 metai). 

Gal tas didelis dalyvių skai-
čius ir lėmė, kad Birštono 
komanda surinko daugiau-
siai taškų ir tapo taurės nu-
galėtoja.

Nugalėtojams ir prizinin-
kams apdovanojimus įteikė 
turnyro rėmėjo Juozo Palio-
nio labdaros ir paramos fin-
do atstovai: LR Seimo narys 
Andrius Palionis ir Birštono 
tarybos narė Valė Petkevičie-
nė.   NG

Sporto varžybomis 
paminėta tarptautinė 
Šeimos diena
Karštą gegužės 13-
osios popietę Birštono 
vasaros estradoje vyko 
sporto varžybos, skirtos 
tarptautinei Šeimos dienai 
paminėti.

Šeimos narių estafetėje iš 
trijų asmenų dalyvavo 3 šei-
mos, kurios atstovavo Kaunui, 
Prienams ir Birštonui. Estafetę 
greičiausiai įveikė Vaškių šei-
ma iš Prienų (Austė, Arminas, 
Ainoras) – 0.17,36. Antroje 
vietoje liko birštoniečiai Bi-
sikirskai (Aistė, Elzė, Kseni-
ja) – 0.20,58. Trečioje vietoje 
kauniečiai Milda Žukauskaitė, 
Simas Žukauskas ir Žilvinas 
Paliokas – 0.21,22.

Pasagos mėtymo rungtį pra-
dėjo moterys – penkios šeimų 
atstovės. Nugalėjo Mildos ir Si-
mo mamytė Grytė Žukauskie-
nė iš Kauno, surinkusi 20 taškų. 
Antroje vietoje liko Elzė Bisi-
kirskaitė iš Birštono (17 taškų). 
Trečioje vietoje – Eglė Bucevi-
čiūtė iš Prienų (14 taškų).

Vyrų pasagos mėtymo rung-
tyje dalyvavo 5 dalyviai. Nuga-
lėjo Nerijus Žukauskas iš Kau-
no (33 taškai). Antroje liko vie-
toje Ainoras Vaškys iš Prienų 
(27 taškai), o trečiąją vietą užė-
mė Žilvinas Paliokas iš Alytaus, 
surinkęs 10 taškų.

Varžybų nugalėtojai ir pri-
zininkai apdovanoti medaliai 
ir prizais (po dėžutę javainių 
batonėlių). 

Varžybas organizavo Birš-
tono sporto centras ir Birštono 
sveikos gyvensenos klubas ,,Ši-
lagėlė“. Vytautas Gedminas 
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šešėlinė ekonomika visose trijose Baltijos valstybėse 2017-
aisiais augo, o didžiausia ji išliko Latvijoje. Skelbiama, jog 
šešėlinės ekonomikos ir bendrojo vidaus produkto santykis 
Latvijoje pernai padidėjo 1,3 procentinio punkto iki 22,0 proc., 
Lietuvoje - 1,7 punkto iki 18,2 proc., Estijoje - 2,8 punkto iki 
taip pat 18,2 procento.

  NATO trečiadienį pasmerkė naują tiltą, sujungusį Rusijos 
žemyninę dalį su Maskvos aneksuotu Krymo pusiasaliu, 
ir pareiškė, kad tai yra „dar vienas“ Ukrainos suverenumo 
pažeidimas. „NATO smerkia Rusijos pastatytą ir iš dalies 
atidarytą Kerčės sąsiaurio tiltą tarp Rusijos ir Krymo“, 
– pareiškė NATO atstovas piersas Cazaletas (pirsas Kazaletas).

Rusijos karinio jūrų laivyno laivai patruliuos prie Sirijos 
krantų, kur jų tikslas bus atremti teroristų keliamą grėsmę, 
trečiadienį pareiškė prezidentas Vladimiras putinas.
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Stasė
ASIPAVIČIENĖ

Birštone vyko tarptautinės 
tradicinės 32-osios 
olimpinio čempiono 
A. Mikėno memorialo 
sportinio ėjimo varžybos, 
kuriose dalyvavo 136 
ėjikai iš Lietuvos, 
Latvijos, Estijos ir 
Lenkijos. Neatvyko ėjikai 
iš Švedijos, nebuvo ir 
kaimynų iš Baltarusijos. 
Kaip visada, kartu  vyko 
ir Baltijos šalių jaunimo, 
jaunių ir jaunučių mačas.

Susirinkusius sportinio ėji-
mo entuziastus sveikino Lie-
tuvos lengvosios atletikos fe-
deracijos ir Birštono savival-
dybės atstovai.

Pirmieji prie starto linijos 
stojo „Nostalgijos“ ėjimo 
dalyviai, kurie įveikę 500 m 
trasą, davė pradžią varžybų 
eigai. 

Po jų startavo patys jau-
niausi varžybų dalyviai (gim. 
2007 m. ir jaunesni), jie turėjo 
įveikti 1 km distanciją. Grei-
čiausiai šią distanciją įveikė 
Justė Kvedaraitė iš Kėdainių. 
Prienietė Deimantė Žilinskai-
tė užėmė 5 vietą.

Berniukų grupėje šią atkar-
pą pirmas įveikė Paulius Bag-
donavičius iš Jonavos.

3 km distanciją mergaičių 
grupėje pirmoji įveikė Toma 
Dailidonytė.

Jaunučių grupėje 5 km ats-
tumą pirmas įveikė svečias iš 
Preilos Raivo Lininš, o jaunių 
(mergaičių) grupėje greičiau-
siai nužingsniavo Adrija Meš-
kauskaitė iš Švenčionių.

Pagrindinėje ir ilgiausioje 
10 km distancijoje nugalėjo 

A. Mikėno sportinio ėjimo varžybose 
staigmenų nebuvo

Arturas Mastianica iš Šven-
čionių (41:27 min., treneris 
V. Meškauskas) ir taip pat 
švenčioniškė Živilė Vaiciu-
kevičiūtė (45:36 min., tre-
neris V. Meškauskas). Ži-
vilės sesė Monika, tik 6 se-
kundėmis atsilikusi nuo lai-
mėtojos, užėmė antrą vietą. 
Birštoniečiai šiose varžy-
bose nesublizgėjo. 10 km 
distancijoje geriausiai pasi-
rodė jaunimo grupės Birš-
tono sporto centro atstovas 
Paulius Juozaitis, kuris užė-
mė antrą vietą, nedaug pra-
laimėjęs varžovui iš Estijos 
ėjikui Ruslanui Sergatsjovui. 
Arčiau nugalėtojų buvo Do-
vydas Tolis, kuris 1 km rung-
ties trasą įveikė 4-as, o Ar-
mandaTolytė 1 km rungtyje 
tarp mergaičių užėmė 6 vietą. 
Baltijos šalių mačą ir šį kartą 
laimėjo Lietuvos komanda, 
surinkusi 58 taškus. Antri bu-
vo Estijos ėjikai, surinkę 37 
taškus, o trečioje vietoje – sve-
čiai iš Latvijos su 30 taškų.

Baltijos šalių mačo 
rezultatai

Veteranių (moterų) 3 km 
distancijoje nugalėjo Biršto-
no atstovė Laura Makštutie-
nė (18:32).

Veteranų (vyrų) 5 km dis-
tancijos laimėtoju tapo Latvi-
jos atstovas Normunds Ivzans 
(28:39).

Mergaičių (gim. 2007 m. 
ir jaunesnių) 1 km distanci-
ją pirmoji įveikė kėdainiš-
kė Justė Kvedaraitė (5:17). 
Berniukų (gim. 2007 m. ir jau-
nesnių) grupėje 1 km distanci-
ją laimėjo jonaviškis Paulius 
Bagdonavičius (5:26).

Mergaičių grupėje 1 km at-
karpą greičiausiai (5:03) įvei-

kė Akvilė Orliukaitė (Druski-
ninkai).

Berniukų grupėje 3 km tra-
są greičiausiai (16:0) nužings-
niavo Liudas Grincevičius 
(Švenčionys).

Jaunučių (mergaičių) gru-
pėje 3 km distanciją greičiau-
siai (14:43) įveikė Toma Dai-
lidonytė (Vilnius–Krakės).

Jaunučių grupėje 5 km dis-
tanciją laimėjo latvis Raivo 
Lininš (24:39).

Jaunių (mergaičių) grupė-
je 5 km trasą pirmoji (24:48) 
įveikė Adrija Meškauskaitė 
(Švenčionys).

Jaunių (vaikinų) grupėje 10 
km distancijoje greičiausias 
(50:48) buvo Arminas Ruden-
ka (Vilnius–Krakės).

Jaunuolių (merginų) gru-
pėje 10 km distanciją grei-
čiausiai (50:51) nužingsniavo 
Austėja Kavaliauskaitė (Vil-
nius–Krakės).

Jaunuolių (vaikinų) grupė-
je 10 km distanciją pirmasis 
įveikė (47:56) Ruslan Sergat-
sjov (Estija).

Moterų grupėje 10 km tra-
są greičiausiai (45:36) įveikė 
Živilė Vaiciukevičiūtė (Šven-
čionys).

Vyrų grupėje 10 km distan-
cijoje nugalėjo (41:27) Artur 
Mastianica (Švenčionys).

Memorialo varžybas orga-
nizavo A. Mikėno sportinio 
ėjimo klubas, Birštono spor-
to centras, Birštono savival-
dybė.

L. Makštutienė

AUDRONĖS ŠIDIŠKIENĖS nuotraukos

Įspūdingos birštoniečių pergalės Lenkijoje

Praėjusį savaitgalį Birštono 
petankės žaidėjai dalyvavo 
turnyre Lenkijoje, Čechanovo 
mieste. Trejetų varžybose 
žaidė komandos kapitonas 
Vytautas Gedminas, Irma 
Gedminaitė ir Paulius 
Bagdanavicius.

„Šeštadienį pralaimėjome 
pirmus du žaidimus, po to 
penkis laimėjome, tad iško-
vojome 4 vietą.Sekmadienį 
sekėsi dar geriau – laimėjo-
me visus septynis žaidimus 
ir užėmėme pirmą vietą. Per 
dvi turnyro dienas iškovojo-

me dvylika pergalių iš eilės – 
neįtikėtina“, – sakė komandos 
kapitonas V. Gedminas.

Petankės turnyre taip pat 
dalyvavo žaidėjai iš Kauno, 
Varšuvos, Gdansko, Bialys-
toko.

Birštono petankės klubo inf. 
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VERTA ŽINOTI

REKLAMA

Europos Sąjunga nenutraukė savo neteisėtų subsidijų 
teikimo „Airbus“, pareiškė ppO, nusprendusi, kad Europos 
orlaivių gamintojos subsidijavimas pažeidžia jos JAV 
konkurentės „Boeing“ interesus. JAV anksčiau tvirtino, kad 
nuostoliai, patiriami dėl neteisėtų „Airbus“ pranašumų, 
sudaro 7–10 mlrd. JAV dolerių per metus.

  Sparčiai augant imigracijai iš Ukrainos, Lietuvos 
vyriausybė trečiadienį nusprendė nustatyti kvotas kai 
kurių profesijų darbuotojams iš užsienio.

Baltieji rūmai „vis dar viliasi“, kad Šiaurės Korėjos lyderio 
Kim Jong Uno (Kim Čen Uno) ir JAV prezidento Donaldo 
Trumpo (Donaldo Trampo) viršūnių susitikimas įvyks, 
nepaisant pchenjano grasinimo jį atšaukti, trečiadienį 
pareiškė Baltųjų rūmų atstovė Sarah Sanders (Sara 
Sanders).

„Tele2“ naujiena verslui: 
numeris lieka,  
laidų nebereikia

Verslas pagaliau gali 
išsilaisvinti nuo laidinių 
telefonų ir išsaugoti 
klientams žinomą numerį 
– technologijų lyderė 
„Tele2“ paskelbė, kad 
pradėjo teikti fiksuotojo 
ryšio paslaugas. Tai 
reiškia, kad įmonės, 
perkėlusios numerį į 
„Tele2“ tinklą, galės 
naudotis visais įprastos 
telefonijos sprendimais 
tiesiog išmaniuosiuose 
telefonuose.

„Šiuolaikiniam verslui mo-
bilumas – itin svarbus. Nors 
skamba paradoksaliai, bet 
pradėję teikti fiksuotojo ry-
šio paslaugas, būtent tai ir 
norime pasiūlyti. Ši paslauga 
leidžia įmonių darbuotojams 
darbo metu laisvai judėti ir 
neprarasti skambučių, o tam 
nereikia jokios papildomos 
įrangos ar investicijų. Todėl 
įmonės ne tik galės atsisakyti 
laidinių telefonų, bet ir sutau-
pyti“, – sakė Remigijus Bra-
sius, „Tele2“ paslaugų verslui 
plėtros vadovas.

Ne tik paprasčiau, bet 
ir pigiau

Įmonės, nusprendusios per-
kelti savo fiksuotąjį numerį į 
„Tele2“ tinklą, tai gali pada-
ryti ypač patraukliomis sąly-
gomis – juk vieno numerio 
palaikymo paslauga kainuoja 
vos 1,50 Eur/mėn.

Verslui, kuriam reikalin-
gos ir įprastos IP telefonijos 
funkcijos: skambučių pera-
dresavimas, grupiniai skam-
bučiai, interaktyvus atsakiklis, 
pokalbių statistika ir ataskai-
tos, patraukliomis sąlygomis 
siūloma papildoma paslauga 
„Mobili Stotelė“.

Šis pernai pavasarį prista-
tytas ir analogų šalyje netu-
rėjęs sprendimas, padedan-

tis išmaniai valdyti įmonės 
skambučius, kainuoja vos 4 
Eur/mėn, o pokalbių įrašymo 
funkcija papildomai kainuoja 
tik 0,5 Eur/mėn.

Gegužę „Laisvam 
internetui“ – 

neįtikėtinos nuolaidos
Nuo laidų „Tele2“ išlaisvi-

no ir internetą. Visai neseniai 
pristatyta paslauga „Tele2 
Laisvas internetas“ veikia be 
ilgų kabelių, o jo keletą sekun-
džių trunkančiam pajungimui 
nereikia meistrų pagalbos. 
„Tele2 Laisvas internetas“ 
veikia 99 proc. Lietuvos teri-
torijos, todėl juo galima nau-
dotis net ir keliaujant.

Kaip tik dabar verslui, no-
rinčiam būti išties mobiliam, 
verta suskubti – „Tele2 Lais-
vas internetas“ planams ge-
gužę galioja ypatingi pasiū-
lymai. Pavyzdžiui, įmonėje 
turint bent tris „Tele2“ nu-
merius ir pasirašius 18 mėn. 
sutartį, 50 GB planas kainuos 
tik 3,31 Eur/mėn. (įprasta kai-
na – 12,40 Eur/mėn).

Jei biurui duomenų reikia 
dar daugiau – „Tele2“ taip pat 
paruošė pasiūlymą. Įmonėje 
turint bent tris „Tele2“ nume-
rius ir pasirašius 18 mėn. su-
tartį, 100 GB planas kainuos 
tik 4,96 Eur/mėn. (įprasta kai-
na – 15,70 Eur/mėn).

Šiuo metu neįtikėtinos nuo-
laidos taikomos ir neribotam 
„Tele2 Laisvas internetas“ 
planui. Įmonėje turint bent tris 
„Tele2“ numerius ir pasirašius 
18 mėn. sutartį, neriboto inter-
neto duomenų planas kainuos 
tik 10,74 Eur/mėn. (įprasta 
kaina – 19,83 Eur/mėn).

Pasiūlymų laikas – ribo-
tas. Kainos nurodytos Eur be 
PVM. Daugiau informacijos 
rasite www.tele2.lt 

pasenę vaistai: į šiukšlinę ar atgal į vaistinę
Kiekvienuose namuose 
laikui bėgant susikaupia 
senų, nebetinkamų 
naudoti vaistų. Daugelis 
lengva ranka juos 
išmeta į šiukšlių kibirą ar 
išpila į kanalizaciją, net 
nesusimastydami, kad gali 
labai pakenkti aplinkai, o 
kartu ir žmonių sveikatai. 

Visų tų tablečių, piliulių, 
kapsulių sudėtyje yra  chemi-
nių junginių, kurie toli gražu 
nėra tokie nekalti, kaip gali at-
rodyti. Itin didelę grėsmę seni 
vaistai keltų, jei juos surastų 
vaikai, gali nukentėti ir kon-
teineriuose žvejojantys bena-
miai.  Į nuotekų sistemą pate-
kę  vaistai tirpsta ir gali patekti 
į aplinką, užteršti dirvožemį ir 
gruntinį vandenį. 

Į vaistines neša daugiau
Lietuvoje pernai iš gyven-

tojų surinkta 14,3 tonų pase-
nusių ar nebereikalingų vais-
tų. Tai yra 2,5 karto daugiau 
nei prieš keletą metų, kuo-
met naikintinų vaistų būdavo 
surenkama maždaug po 5,6 
tonas per metus. Valstybinės 
ligonių kasos duomenimis, 
2015 metais surinkta 5,8 to-

nos pasenusių vaistų, 2016 
metais – 12,9 tonos. Nors 
akivaizdi didėjimo tenden-
cija, šie skaičiai rodo tik da-
lį vaistų, kuriuos gyventojai 
išmeta – tiksliau atiduoda į 
vaistines. Kokia dalis jų iš-
metama į šiukšliadėžes, ne-
žinia, bet taip besielgiančius 
piliečius norisi paraginti keisti 
savo elgesį.   

Privalo priimti visos 
vaistinės

 Visiems reikėtų žinoti, kad 
pasenusius ir nebereikalingus 
vaistus reikėtų atnešti į vaisti-
nes, kuriose dirbantys specia-
listai, vykdydami Farmacijos 
įstatymo nuostatas, privalo 
juos priimti nemokamai. Vais-
tus privalo priimti absoliučiai 
visos vaistinės. Jei kuri nors 
vaistinė atsisako tai daryti, 
būtina informuoti Valstybinę 
vaistų kontrolės tarnybą.

Švirkštai, pirštinės, 
lašelinės

Panaudotų švirkštų, kurie 
laikomi pavojingomis medi-
cininėmis atliekomis, taip pat 
negalima išmesti bet kur. Jei 
švirkštus pacientų namuose 

naudoja medicinos darbuo-
tojai, jie negali šių atliekų ten 
palikti. Iš pacientų namų, su-
teikus paslaugą, turi būti su-
renkami ne tik švirkštai, bet 
ir lašinės, panaudotos piršti-
nės ir kitos atliekos. Tais atve-
jais, kai vaistus susileidžia 
patys gyventojai, panaudo-
tus švirkštus nemokamaituri 
priimti savivaldybių  didelių 
gabaritų atliekų surinkimo 
aikštelės. Minėtos aikštelės 
taip pat priima ir medicininius 
gyvsidabrinius termometrus.  

Maisto papildus – į 
šiukšlinę 

Dažnuose namuose gali-
ma rasti ir maisto papildų. Tai 
maisto produktas, skirtas pa-
pildyti įprastą maisto racioną 
ir kuris vienas arba derinyje 
su kitomis medžiagomis yra 
koncentruotas maistinių ar 
kitų medžiagų, turinčių mity-
binį arba fiziologinį poveikį, 
šaltinis. Kitaip tariant, maisto 
papildas – ne vaistas! Taigi, 
maisto papildus reikėtų iš-
mesti į mišrių komunalinių 
atliekų konteinerius. 

Kitaip yra su vitaminais – 
jie gali būti priskiriami vaistų 

grupei, o nepriskirti jai išme-
tami kaip ir maisto papildai 
– į mišrių komunalinių atlie-
kų konteinerius.  Ar vitami-
nai priskiriami vaistų grupei, 
turėtų būti nurodyta ant pa-
kuotės. 

Neskubėk išmesti
„Kraustėmės į naują butą, 

dariau viso savo turto revizi-
ją, peržiūrėjau ir vaistus. Nu-
stebau radusi daug pasenusių, 
arba tokių, kurių tikrai jau ne-
bereikės. Pirma mintis buvo 
juos tiesiog išmesti į šiukšlių 
kibirą, bet prisiminiau kažkur 
skaitytą raginimą taip neatsa-
kingai nesielgti. Sudėjau juos 
į maišelį ir susiruošiau į vaisti-
nę juos atiduoti. Vaistinėje dėl 
to nekilo jokių problemų. Juos 
priėmė ir net pagyrė už sąmo-
ningą poelgį“, - savo patirtimi 
dalinasi Jūratė. 

Ar medikamentas veiks 
kaip vaistas, ar kaip nuodas 
priklauso nuo dozės, tačiau 
pasenusių vaistų poveikis yra 
neprognozuojamas. Nevertė-
tų bandyti eksperimentuoti su 
žmonėmis ar aplinka. Pasenu-
sius vaistus būtinai neškite tik 
į vaistinę. 

Prienų rajono savivaldybės 
įsteigta Vinco Mykolaičio-Putino 
literatūros premija skiriama už 
reikšmingus poezijos, prozos, 
literatūros kritikos, vertimų 
bei publicistikos darbus, V. 
Mykolaičio-Putino kūrybos 
tyrinėjimą, sklaidą ir jo idėjų 
tęstinumą bei propagavimą. 
Konkursas premijai gauti 
organizuojamas kas penkeri 
metai.

Šiemet pasiūlyta apdovanoti 
11 kandidatų.

Pateiktus pasiūlymus 2018 
m. balandžio 25 d. svarstė 
Prienų r. savivaldybės mero 
potvarkiu sudaryta V. Myko-
laičio-Putino literatūros premi-
jos skyrimo komisija:  Prienų 
rajono savivaldybės mero pa-
vaduotojas Algis Marcinkevi-
čius (komisijos pirmininkas), 
mero patarėja Jūratė Zailskie-
nė, administracijos direktorius 
Egidijus Visockas, Kultūros, 
sporto ir jaunimo skyriaus ve-

Išrinktas literatūros premijos 
konkurso nugalėtojas

dėjas Rimantas Šiugždinis, 
Kultūros, sporto ir jaunimo 
skyriaus vyr. specialistė Irena 
Urbanavičienė, Prienų krašto 
muziejaus direktorė Lolita Ba-
tutienė, Prienų Justino Marcin-
kevičiaus viešosios bibliotekos 
direktorė Daiva Čepeliauskie-
nė, Prienų krašto kūrėjų klubo 
„Gabija“ vadovė Rasa Zda-
nevičienė. 

Komisijos sprendimu Vinco 
Mykolaičio-Putino literatūros 
premijos konkurso nugalė-
toju tapo Eugenijus Žmuida, 
humanitarinių mokslų dakta-
ras, Lietuvių literatūros ir tau-
tosakos instituto mokslo dar-
buotojas.

Vinco Mykolaičio-Putino 
literatūros premijos įteikimo 
šventė vyks birželio 8 d. (penk-
tadienį) 16 val. Vinco Myko-
laičio-Putino gimtojoje sody-
boje-muziejuje.

 SAVIVALDYBĖS inf. 

Žymaus Lietuvos 
visuomenės veikėjo, 
rašytojo, žurnalisto, 
keliautojo ir idealisto, 
kraštiečio Mato Šalčiaus 
premijos steigėja nuo 
2017 m. yra Prienų rajono 
savivaldybė. 

Premija skiriama žurnalis-
tams už pasaulio pažinimo 
skatinimą bei brandžius ir iš-
samius spaudos, radijo, foto-
grafijos, televizijos, interneto 
žiniasklaidos autorinius darbus 
kelionių tematika, paskelbtus 
per kalendorinius metus.

Konkursas premijai gauti 
organizuojamas kiekvienais 
metais. Premijos dydis yra 
1000 Eur.

Šiemet pasiūlyta apdovanoti 
3 kandidatus.

Pateiktus pasiūlymus 2018 
m. gegužės 15 d. svarstė Prie-
nų r. savivaldybės mero po-
tvarkiu sudaryta Mato Šalčiaus 
premijos skyrimo komisija: 

Išrinktas Mato Šalčiaus 
premijos konkurso nugalėtojas

Prienų r. savivaldybės admi-
nistracijos direktorius Egidi-
jus Visockas (komisijos pirmi-
ninkas), mero patarėja Jūratė 
Zailskienė, Kultūros, sporto 
ir jaunimo skyriaus vedėjas 
Rimantas Šiugždinis, Prie-
nų krašto muziejaus direkto-
rė Lolita Batutienė, Lietuvos 
žurnalistų sąjungos narė, žur-
nalo „Moters savaitgalis“ ko-
respondentė Danutė Kurmila-
vičiūtė, žurnalistas, pirmosios 
Mato Šalčiaus premijos lau-
reatas Ričardas Sartatavičius, 
Lietuvos žurnalistų sąjungos 
tarybos narys Linas Senkus, 
Lietuvos žurnalistų sąjungos 
ir Nacionalinės žurnalistų kū-
rėjų asociacijos narė Laimutė 
Vasiliauskaitė.

Komisijos sprendimu Mato 
Šalčiaus premijos konkurso 
nugalėtoja tapo Onutė Nose-
vičienė, žurnalo „Kelionės ir 
pramogos“ redaktorė. 

SAVIVALDYBĖS inf. 
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REKLAMA

UAB 
SŪDUVOS
GALVIJAI

tiesiogiai be tarpininkų 
brangiai PERKA bulius, 

karves, telyčias. Moka 6-21 
proc. Sutvarko dokumentus 
subsidijoms gauti. Sveria, 

pasiima iš kiemo. 
Atsiskaito iš karto.

Tel.: 8 614 44299 („Bitė“),  
8 620 35000 („Omnitel“), 
 8 613 79515 („Tele 2“).

37-38 dydžio avalynę). Vaikišką 
(6 m. vaikui) sportinį kostiumą, 
mėlynos spalvos, bei dovanoja 
kitus vyriškus dėvėtus rūbus. 
Guminius lankus šiltnamiui (6 
vnt. po 5 m). Tel. 8 600 22892.

Siuvimo mašiną su spintele (100 
Eur) ir šaldiklį (4 stalčiai, 100 Eur). 
Tel. (8 319) 52913.

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

pASLAUGOS

Alytaus giesmininkai gieda lai-
dotuvėse ir kitomis progomis. 
Atvažiuojame patys. Kainuoja 
pigiau nei užsakant per laidojimo 
paslaugų įmones. Vienas vakaras 
ir palydėjimas – 120 Eur. Keturne-
dėlis ir metinės – 60 Eur. Giedame 
gražiai. Tel.: 8 636 47223, 8 616 
92369.

Raganė - Mistika
Ezoterinės konsultacijos.

Tel. 8 600 31101
el. paštas 

ragane.mistika@gmail.com

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

PROFESIONALUS  
kompiuterinės technikos 

remontas Prienuose
Nešiojamų, stacionarių, plan-
šetinių kompiuterių diagnosti-
ka ir programinis bei techninis 
remontas, remontas po sulieji-
mo skysčiais, valymas, kroviklių, 

maitinimo šaltinių remontas, 
programinės įrangos diegimas, 
GPS navigacijų remontas, že-
mėlapių atnaujinimas, vaizdo 
stebėjimo sistemų įrengimas, 
įmonių IT ūkio priežiūra ir kt.
SUTEIKIAME GARANTIJĄ!

Vytauto g. 53A, PRIENAI
(Parduotuvės „ČIA“ 2-ame aukšte, 

prie SODROS). Tel. 8 685 51112

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

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

ĮVAIRIOS pREKĖS

pARDUODA

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.

Lapuočių malkas trinkomis su 
pristatymu. Tel. 8 648 10464.

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

Sausas spygliuočių malkas trin-
komis (8 kub. m). Atveža. Tel. 8 
656 42963.

Statybinės medienos atraižas (20 
Eur/kub. m). Tel. 8 620 78172.

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

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. 

Skubiai ir pigiai: laidinį telefoną 
„Panasonic“ (juodos spalvos, 
priedo dovanoja kambarinę 
TV anteną bei „Viasat“ lėkštę). 
Sportinę striukę (52/4 dydis, 
priedo dovanoja moterišką 

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

Tel.: 8 656 39189, 8 616 14424.

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

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

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

Tel. 8 612 02125.

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

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

PERKAME
MIŠKĄ

Atliekame sanitarinius kirtimus
bei retinimus. Konsultuojame.

Tel. 8 680 81777

ir apvaliąją
medieną su žeme
arba išsikirsti.

Tel. 8 625 93 679

BRAngIAI PERKAME ĮVAIRIUS
ARKlIUS, JAUČIUS, 
TElYČIAS, KARVES.

Įmonė tiesiogiai galvijus aukš-
čiausiomis ŽŪKB „Krekenavos 
mėsa“ kainomis. Tel. 8 613 
79515.

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

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

Automobiliai ir 
jų dalys

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

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

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.

ŽEMĖS ŪKIS

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

Kviečius. Atveža. Tel. 8 677 
31879.

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.

Rusišką traktorinę šienapjovę. 
Tel. 8 670 58042.

Traktoriukus-žoliapjoves, se-
gmentinę žoliapjovę (skirtą aukš-
tai žolei pjauti), savadarbį trakto-
rių, du motoblokus-kultivatorius 
„Honda“. Tel. 8 673 26892.

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

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

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.

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

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

Nupirksime Jūsų nekilnojamąjį 
turtą (sodybą, butą, mišką). Gali 
būti apleista, su skolomis. Tel. 8 
602 85748.

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

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

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

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

PERKAME
MIŠKĄ

Atliekame sanitarinius kirtimus
bei retinimus. Konsultuojame.

Tel. 8 680 81777

ir apvaliąją
medieną su žeme
arba išsikirsti.

Tel. 8 625 93 679

BRAngIAI PERKAME ĮVAIRIUS
ARKlIUS, JAUČIUS, 
TElYČIAS, KARVES.

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

Tel. 8 682 61641.

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

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

Nekilnojamasis 
turtas

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

2 k. bt. (48 kv. m, I a. 4 butų me-
diniame name, visi patogumai, 
šildymas malkomis) Šiltnamio g., 
Prienuose. Tel. 8 616 14132.

2 k. bt. (III a. 5 a. n.) Stadiono g., 
Prienuose. Tel. 8 615 66385.

2 k. bt. (50 kv. m, IV a. 6 a. mū-
riniame name) Stadiono g., Prie-
nuose. Tel. 8 682 07294.

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

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

NAMUS
Gyvenamąjį namą su ūkiniu 
pastatu (namas 150 kv. m, tin-
kamas naudoti privačiam vaikų 
darželiui, slaugai, 20 a žemės) 
Eigulių g. 14, Prienuose. Tel. 8 
619 78963.

Medinį namą su ūkiniais pastatais 
(14 a žemės) Jiezne. tel. 8 620 
77717.

Gyvenamąjį namą (14 500 Eur, 
galima derėtis) Naujosios Ūtos k., 
Prienų r. Tel. 8 630 08797. 

SODYBAS, SODUS
Sodybą Prienų r. Kaina derinama. 
Tel. 8 685 81811.

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

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

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

ŽEMĖS SKLYpUS
7,5 a ir 15 a namų valdos sklypus 
(vienas šalia kito) Prienuose. Tel. 
8 648 94878.
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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.

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.

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

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

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

Reikalingas pagalbinis darbinin-
kas (dirbti su mūrininkais). Į darbą 
vežiojama. Tel. 8 675 82622.

šaldytuvus, šaldiklius. 
Vytauto g. 7, Prienuose. 

Suteikia garantiją. 

Nebrangiai taisau automobilių 
kėbulus, bamperius. Panaikinu 
rūdis, paruošiu ir nudažau. Tel. 8 
603 19643.

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.

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

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

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

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

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

LAIDOJIMO PASLAUGOS
Tel. 8 638 77387. Dirbame visą parą

Katafalkas   Salių nuoma   Gėlės   Drabužiai   Kremavimas

Šiltnamių g. 8, 
Prienuose

REKLAMA

Pamatų liejimas, mūrinių ir karka-
sinių namų, pirčių, ūkinių pastatų 
statymas. Stogų dengimas, langų 
ir durų montavimas, gipso karto-
no montavimas, grindų dėjimas, 
dailylenčių kalimas. Tel. 8 682 
41392.

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

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

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

Statybų darbai: gipso kartono 
montavimas, dažymas, tapeta-
vimas, durų ir grindų dėjimas, 
lentelių kalimas ir kiti darbai. Tel. 
8 608 55288.

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 
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.

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

SKLYPŲ KADASTRINIAI 
MATAVIMAI 

♦ statinių kadastriniai matavi-
mai – inventorizacija,

♦ geodeziniai ir topografiniai 
matavimai,

♦ pastato ašių nužymėjimas,
♦ žemės sklypų formavimo ir 

pertvarkymo projektai...

UAB „GEONETAS“  
 Adresas: Vytauto g. 11A,  
Prienai (priešais Autobu-

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

8 614 38124. 

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

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

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

Mūriju iš akmenų tvoras, sienas, 
lauko židinius, šulinius ir kitus 
darbus. Tel. 8 609 66524.

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

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

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

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

Darbšti, be žalingų įpročių dar-
buotoja gyvenamo namo, kie-
mo, buitinių patalpų tvarkymui, 
valymui, priežiūrai ir kitiems 
papildomiems darbams Vai-
tiškių k., Birštono sav. Darbas 
puse etato, lankstus grafikas, 4 
Eur/val. Tel. 8 685 33359.

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.

Autovežio vairuotojai. Tel. 8 
663 58007.

Dovanoja

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

Laikyti 
negaliojančiu

Pamestą savadarbės traktorinės 
priekabos (valstybiniai numeriai 
DP 5578) registracijos liudijimą 
Nr. 011-1, laikyti negaliojančiu.

Kviečia

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

Informuojame, kad 2018 m. gegužės 22 d. nuo 14.00 
val. atliekami žemės sklypo (kad. Nr. 69100002:176), 
esančio Šaltupio k., Išlaužo sen., Prienų r. sav., kadastri-
niai matavimai ir ribų ženklinimas. Dėl matuojamo žemės 
sklypo bendros ribos suderinimo arba susipažinti su planu 
ar pareikšti pastabas kviečiame atsiliepti gretimo žemės 
sklypo (kad. Nr. 6910/0002:302) bendrasavininkius Ingą 
Tutkienę ir Marių Tutkų (deklaruota gyv. vieta – Norve-
gija), arba jų įgaliotus asmenis per 30 dienų nuo šios in-
formacijos paskelbimo. Informacija teikiama tel. 8 609 
04746, Dalė Gulijeva.

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. 

prenumeruokite „Naująjį 
Gėlupį“ ir neatsilikite nuo 

svarbiausių krašto ekonominių, 
kultūrinių ir politikos naujienų!

prenumeruokite „Naująjį 
Gėlupį“ ir neatsilikite nuo 

svarbiausių krašto ekonominių, 
kultūrinių ir politikos naujienų!
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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 žadi-
na miestą“

13.00 val.  Tarptautinis poezi-
jos 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 Nemu-
no)

18.30 val.  Prienų krašto vasaros 
šventės atidarymas 

19.00 val.  Mėgėjų meno kolekty-
vų koncertas

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

Kviečia į renginius
ARTIMIAUSI RENGINIAI 
pRIENŲ RAJONE

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

REKLAMA

sakalais“

22.00 val.  Atlikėjo Martyno Kava-
liausko ir grupės koncertas   

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 Savival-
dybės užsakytas transportas. Au-
tobusai važiuos maršrutais Kauno 
g. – Estrada ir Estrada – Kauno g. 
nuo 16.00 val. iki 00.55 val. (stos 
visose miesto autobusų stote-
lėse). Išsamų autobusų grafiką 
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 Apsi-
reiškimo 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“.

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 fotogra-
fijų paroda „Sporto akimirkos“.

Prienų Justino Marcinkevičiaus 
viešojoje bibliotekoje ekspo-
nuojama paroda „JustinasMar-
cinkevičius ir Lietuvos valstybin-
gumas“. 

Parodą parengė Lietuvos Res-
publikos 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 
Residence 

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  

Birželio 8–10 dienomis tradiciš-
kai vyks Birštono kurorto šventė. 
Šių metų tema – „Žaliasis Biršto-
nas ošia!“.

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 Lie-
tuvą“ Rotušės aikštėje. Dainų 
šventės atidarymo koncertas 
Vingio parke.

Liepos 2 d. 14 val. Vaikų tradicinių 
amatų miestelis prie Valdovų 
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 teritorijoje, 
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 na-
cionalinėje 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 fut-
bolo federacijos stadione (dieninis  
koncertas) (Liepkalnio g. 13).

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

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

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

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

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

Šeštadienis, gegužės 19 d. Sekmadienis, gegužės �0 d. Pirmadienis, gegužės �1 d. Antradienis, gegužės �� d.

 06:00 lietuvos Respublikos 
himnas 06:05 Istorijos detektyvai 
07:00 Dokumentinė apybraiža 
„Mes nugalėjom” 07:30 Šventa-
dienio mintys 08:00 Gimtoji žemė 
08:30 Ryto suktinis su Zita Kel-
mickaite 09:00 Brolių Grimų pa-
sakos 10:00 Gustavo enciklope-
dija 10:30 lietuvos tūkstantmečio 
vaikai 11:25 Mūsų gyvūnai 11:50 
pasaulio dokumentika. premjera. 
Mėlynoji planeta 2 12:45 pasaulio 
dokumentika. premjera. laukiniai 
gyvūnai. paros kaleidoskopas 3 
13:40 Mis Marple 6 15:15 lais-
vės vėliavnešiai 15:45 Žinios. 
Orai 16:00 auksinis protas 17:15 
Klausimėlis 17:30 Žinios. Sportas. 
Orai 18:00 Keliai 18:30 pramoginė 
laida „editos šou” 19:30 Savaitė 
20:30 panorama 20:52 Sportas 
21:00 premjera 21:55 tai nutiko 
Jemene 23:40 Kalnų šnabžde-
sys 01:10 pasaulio dokumentika. 
Mėlynoji planeta 2 02:05 pasaulio 
dokumentika. laukiniai gyvūnai. 
paros kaleidoskopas 3 02:50 Sa-
vaitė 03:45 Smegenų paslaptys. 
polis Sezanas 03:55 Muzikinė 
pramoginė programa „Du balsai 
– viena širdis”  

 
06:30 peliukas Stiuartas litlis (1) 
06:55 ponas Bynas (16) 07:20 
“Nickelodeon” valanda. Žuviu-
kai burbuliukai (16) 07:45 Kiau-
lė, Ožka, Bananas ir Svirplys (3) 
08:10 Kempiniukas plačiakelnis 
(4) 08:35 tomo ir Džerio šou (3) 
09:00 Saugokis meškinų (10) 
09:15 Saugokis meškinų (11) 
09:30 Drakonų kova. Super (14) 
10:00 Broliai meškinai. atosto-
gos 11:20 Skūbis Dū 2. Monstrai 
išlaisvinti 13:05 Stebuklinga pro-
gramėlė 15:00 Bukas ir bukesnis. 
Kai Haris sutiko loidą 16:40 Ne 
vienas kelyje 17:20 teleloto 18:30 
Žinios 19:25 Sportas 19:28 Orai 
19:30 tamsoje. Savaitės finalas 
21:00 titanų susidūrimas 23:05 
Ką radau, tas mano 00:50 Di-
džiosios motušės namai. Obuo-
lys nuo obels

 
06:15 televitrina 06:30 aladinas 
07:00 ančiukų istorijos 07:30 
Vėžliukai nindzės 08:00 aladi-
nas 08:30 Mamyčių klubas 09:00 
Kulinariniai triukai 09:30 penkių 
žvaigždučių būstas 10:00 pasau-
lis pagal moteris 10:30 Svajonių 
sodai 11:30 Du broliai – tigrės vai-
kai 13:35 edvardas Žirkliarankis 
15:40 Havajai 5.0 16:45 ekstra-
sensai tiria 18:30 tV3 žinios 19:20 
tV3 sportas 19:25 tV3 orai 19:30 
Greitis 21:55 Kraujo tėvas 23:35 
tamsus dangus 01:30 Infiltruoti 
04:10 Svotai  

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

gos rungtynės Suomijoje. II dalis 
10:00 pavariau (7) 10:30 Blogas 
šuo! (6) 11:30 Žirafos. Ramiosios 
afrikos milžinės 12:40 Vandeny-
no paslaptys su Džefu Korvinu 
(91) 13:10 Džekas Hana kviečia 
į gamtą (10) 13:40 Sveikinimai 
16:00 Reali mistika (25) 17:00 Kas 
žudikas? Baudžiamosios bylos 
(3) 18:15 Kas žudikas? Baudžia-
mosios bylos (4) 19:30 Daktaras 
Richteris (13) 20:40 Daktaras 
Richteris (14) 21:45 Juodasis są-
rašas (3) 22:45 Išbandymų diena 
(6) 23:45 antigangsteriai 01:25 ti-
kras teisingumas 2. Smurto banga 
02:55 Kas žudikas? (29)  

 
05:20 „24/7“ 06:00 „Geriausios 
nardymo vietos“ 07:00 progra-
ma 07:04 tV parduotuvė 07:20 
„Nuostabūs pojūčiai“ 08:00 „4 
kampai“ 08:30 „Kaimo akademi-
ja“ 09:00 „Šiandien kimba“ 10:00 
„ant bangos“ 11:00 „ekovizija“ 
11:10 „Kapitonas Gordejevas“ 
(3/1; 3/2) 13:25 „laiptai į dangų“ 
(11; 12) 16:00 Žinios 16:18 Orai 
16:20 „Krepšinio pasaulyje su V. 
Mačiuliu“ 17:00 „Gyvenimo spar-
nai“ 17:30 „Neprijaukinti. australi-
ja“ 18:00 Žinios 18:27 Orai 18:30 
„Neprijaukinti. Naujoji Zelandija“ 
19:00 „ant bangos“ 20:00 Žinios 
20:27 Orai 20:30 „ant bangos“ 
21:30 „24/7“ 22:30 Žinios 22:57 
Orai 23:00 „Vienišas vilkas“ (19; 
20) 01:00 „Svarbiausia - įstaty-
mas“ (3; 4) 02:50 „24/7“ 03:30 
„laiptai į dangų“ (7; 8)  

 
06:10 televitrina 06:30 ledo 
kelias 07:30 Bjauriausi darbai 
pasaulyje 08:30 Sandėlių karai 
09:00 Gyvūnų manija 09:30 Vie-
nam gale kablys 10:00 praeities 
žvalgas 10:30 Savaitė su Kauno 
„Žalgiriu“ 11:00 Skilusios kaukolės 
ranča 12:00 Jokių kliūčių! 13:00 
Beždžionės. Nepaprastų gyvūnų 
šeima 14:00 Bjauriausi darbai pa-
saulyje 15:00 ledo kelias 16:00 Iš 
peties 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 Nakties tOp 
22:30 X Faktorius 01:00 egzodas. 
Dievai ir karaliai 

 
06:00 lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 lRt OpUS ORe 07:05 
Mokslo sriuba 07:30 Kultūrų kryž-
kelė. Vilniaus albumas 07:45 Kul-
tūrų kryžkelė. trembita 08:00 Kul-
tūrų kryžkelė. Menora 08:15 Kul-
tūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis 
08:30 Krikščionio žodis 08:45 Ke-
lias 09:00 euromaxx 09:30 prem-
jera. Meno ritmai 10:00 aRtS21 
10:30 pradėk nuo savęs 11:00 
Septynios Kauno dienos 11:30 
Durys atsidaro 12:00 legendos 
12:45 aRti 13:00 Sekminių šv 
14:45 Vienuolynų kelias lietuvo-
je 15:15 Vaikų ir moksleivių tele-
vizijos konkursas „Dainų dainelė 
2018” 16:45 pasaulio ledo ritulio 
čempionatas 19:15 Nes man tai 
rūpi 20:00 linija, spalva, forma 
20:30 Kiotas. Romantiška pažin-
tis su nacionalinėmis vertybėmis 
21:15 pasaulio ledo ritulio čem-
pionatas 23:45 Skambantys pa-
sauliai su Nomeda Kazlaus 00:35 
Kino žvaigždžių alėja. Įkyrusis Fre-
das 02:15 prisikėlimo ekspresas 
– šimtmečio veidai

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 Savaitė 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 Gimę tą pačią dieną 
20:25 loterija „Keno loto” 20:30 
panorama 21:05 Dėmesio cen-
tre 21:20 Sportas 21:29 loterija 
„Jėga” 21:30 lRt forumas 22:20 
Dokumentinė istorinė laida „lie-
tuvos kolumbai” 23:15 premjera. 
aukštuomenės daktaras 4 00:00 
pasaulio teisuoliai 00:45 Klau-
simėlis 01:00 lRt radijo žinios 
01:05 Gimę tą pačią dieną 02:00 
lRt radijo žinios 02:05 Klauskite 
daktaro 03:00 lRt radijo žinios 
03:05 Beatos virtuvė 04:00 lRt 
radijo žinios 04:05 pramoginė 
laida „editos šou”  

 
06:20 Mano gyvenimo šviesa (87) 
06:45 Mano gyvenimo šviesa (88) 
07:10 Mano gyvenimo šviesa (89) 
07:35 ponas Bynas (17) 08:00 
Volkeris, teksaso reindžeris (117) 
09:00 Rytas su lNK 11:00 Yra, 
kaip yra 12:00 KK2 penktadienis 
13:25 Rožių karas (160) 14:25 Dvi 
širdys (794) 14:55 Dvi širdys (795) 
15:25 Dvi širdys (796) 15:55 Dvi 
širdys (797) 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 
Nuo... Iki... 21:30 Žinios 22:24 
Sportas 22:28 Orai 22:30 VAKA-
RO SeaNSaS Miestas 00:55 Ju-
dantis objektas (17) 01:45 titanų 
susidūrimas 

 
05:00 Mikė 05:25 tėtušiai 06:10 
televitrina 06:25 Kempiniukas 
plačiakelnis 06:55 Simpsonai 
07:25 Simpsonai 07:55 Svajonių 
sodai 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 15:30 Simp-
sonai 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 paskutinis 
iš Magikianų 20:00 pReMJeRa. 
Gyvenimo išdaigos 20:30 pReM-
JeRa. Gyvenimo išdaigos 21:00 
pasmerkti 4 21:30 tV3 vakaro 
žinios 22:20 tV3 sportas 22:25 
tV3 orai 22:30 VaKaRO KINO 
teatRaS. pamergė pagal užsa-
kymą 00:50 Nuodėmių daktaras 
01:40 Kvantikas 02:30 legendos 
03:20 Greislendas 04:10 tironas  

 
06:15 Viena už visus (87) 06:50 
Viena už visus (88) 07:25 pro-

kurorų patikrinimas (443) 08:35 
44-as skyrius (66) 09:35 tokia 
tarnyba (38) 10:30 Gelbėtojai - 
112 (75) 11:00 Gelbėtojai - 112 
(76) 11:35 akloji zona (14) 12:35 
Stoties policija (4) 13:40 prokuro-
rų patikrinimas (444) 14:50 44-as 
skyrius (67) 15:55 tokia tarnyba 
(39) 16:50 Gelbėtojai - 112 (77) 
17:20 Gelbėtojai - 112 (78) 17:55 
akloji zona (15) 18:55 Stoties poli-
cija (5) 20:00 Info diena 20:25 Visi 
už vieną 21:00 Mirties apsuptyje 
23:05 amerikos psichopatė 2 
00:50 Išbandymų diena (6) 01:35 
Juodasis sąrašas (3)  

 
05:15 „Geriausios nardymo vie-
tos“ 05:40 „Merdoko paslaptys“ 
(3/7) 06:25 programa 06:29 TV 
parduotuvė 06:45 „4 kampai“ 
07:15 „ant bangos“ 08:15 „24/7“ 
09:15 „Rojus“ (45) 10:20 „legen-
da apie pilotą“ (8) 11:25 „Merdo-
ko paslaptys“ (3/8) 12:30 „Miški-
nis“ (4/19) 13:35 tV parduotuvė 
13:50 „Bitininkas “ (2/22) 14:55 
„albanas“ (4/15) 16:00 Reporte-
ris 16:47 Orai 16:50 „Baltoji ver-
gė“ (54) 18:00 Reporteris 18:40 
lietuva tiesiogiai 18:47 Orai 18:50 
„Miškinis“ (4/35) 20:00 Reporteris 
20:27 Orai 20:30 Nuoga tiesa 
22:30 Reporteris 23:15 lietuva 
tiesiogiai 23:42 Orai 23:45 „Gy-
venimo sparnai“ 00:15 Gyveni-
mo būdas 01:15 „Šiandien kim-
ba“ 02:15 „albanas“ (2/16) 03:00 
„Merdoko paslaptys“ (3/7) 03:45 
„Raudonoji karalienė“ (11) 04:35 
„pražūtingi smaragdai“ (50) 

 
06:35 televitrina 06:55 Kobra 11 
07:55 Robinzonas Kruzas 08:55 
Nuo amato iki verslo 09:25 CSI 
kriminalistai 10:25 Moderni šeima 
10:50 Moderni šeima 11:20 Kobra 
11 12:25 Vedęs ir turi vaikų 12:55 
Vedęs ir turi vaikų 13:25 Fizrukas 
14:00 6 kadrai 14:30 televitrina 
15:00 Juokingiausi amerikos na-
mų vaizdeliai 15:25 CSI Majamis 
16:25 CSI kriminalistai 17:25 Ko-
bra 11 18:25 Vedęs ir turi vaikų 
18:55 Vedęs ir turi vaikų 19:25 
Rezidentai 19:55 Rezidentai 
20:30 Fizrukas 21:00 Žinios 21:25 
Orai 21:30 Baradač’ius 22:00 
Farai 23:00 SIaUBO pIRMa-
DIeNIS. Salemo valdovai 01:05 
Kobra 11 02:00 Daktaras Hau-
sas 02:50 Moderni šeima 03:15 
Moderni šeima 

 
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 Maistas 
ir aistros 08:20 atspindžiai. pavel-
do kolekcija 08:50 Nuo gamyklos 
konvejerio 2 09:15 labas rytas, 
lietuva 12:00 DW naujienos rusų 
kalba. 12:15 Durys atsidaro 12:45 
tarptautinis poezijos festivalis 
„poezijos pavasaris 2018”. ati-
darymas 14:30 Kultūros teismas 
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 Kul-
tūrų kryžkelė. Rusų gatvė 18:30 
Kelias į namus 18:55 UeFa mer-
ginų U17 čempionatas 21:00 aRti 
21:15 akistata su trumpu 22:00 
Kugano melas 23:30 23:45 DW 
naujienos rusų kalba. 00:00 Da-
bar pasaulyje 

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 Beatos virtuvė 
12:40 tV žaidimas „Kas ir kodėl?” 
13:05 Klauskite daktaro 14:00 Ži-
nios 14:15 laba diena, lietuva 
15:00 Žinios 16:30 premjera. Se-
serys 17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 tV žaidimas „Kas ir kodėl?” 
18:30 Klauskite daktaro 19:30 
emigrantai 20:25 loterija „Keno 
loto” 20:30 panorama 21:05 Dė-
mesio centre 21:20 Sportas 21:29 
loterija „Jėga” 21:30 pasaulio tei-
suoliai 22:15 Istorijos detektyvai 
23:05 premjera. aukštuomenės 
daktaras 4 23:50 Karinės paslap-
tys 00:35 Keliai. Mašinos. Žmonės 
01:00 lRt radijo žinios 01:05 Do-
kumentinė istorinė laida „lietuvos 
kolumbai” 02:00 lRt radijo žinios 
02:05 Klauskite daktaro 03:00 
lRt radijo žinios 03:05 Istorijos 
detektyvai 04:00 lRt radijo žinios 
04:05 emigrantai  

 
06:20 Mano gyvenimo šviesa (90) 
06:45 Mano gyvenimo šviesa (91) 
07:10 Mano gyvenimo šviesa (92) 
07:35 ponas Bynas (18) 08:00 
Volkeris, teksaso reindžeris (118) 
09:00 Rytas su lNK 11:00 Yra, 
kaip yra 12:00 tamsoje 12:30 
Nuo... Iki... 13:25 Rožių karas 
(161) 14:25 Dvi širdys (798) 14:55 
Dvi širdys (799) 15:25 Dvi širdys 
(800) 15:55 Dvi širdys (801) 16:30 
labas vakaras, lietuva 17:35 Yra, 
kaip yra 18:30 Žinios 19:25 Spor-
tas 19:28 Orai 19:30 KK2 20:00 
tamsoje 20:30 ekranai 21:30 
Žinios 22:24 Sportas 22:28 Orai 
22:30 VaKaRO SeaNSaS Kieta-
sis būrys 00:45 Judantis objektas 
(18) 01:35 Miestas 

 
05:00 Mikė 05:25 tėtušiai 06:10 
televitrina 06:25 Kempiniukas 
plačiakelnis 06:55 Simpsonai 
07:55 pasmerkti 4 08:25 pasku-
tinis iš Magikianų 08:55 Meilės 
sūkuryje 10:00 tai - mano gyve-
nimas 12:00 Svotai 13:00 pa-
žadėtoji 13:30 pažadėtoji 14:00 
Maištingosios amazonės 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 paskutinis iš 
Magikianų 20:00 Gyvenimo išdai-
gos 21:00 pasmerkti 4 21:30 tV3 
vakaro žinios 22:20 tV3 sportas 
22:25 tV3 orai 22:30 Sabotažas 
00:40 Nuodėmių daktaras 01:35 
Kvantikas 02:25 legendos 03:15 
Greislendas 04:05 tironas

 
06:15 Viena už visus (89) 06:50 
Viena už visus (90) 07:25 pro-
kurorų patikrinimas (444) 08:35 
44-as skyrius (67) 09:35 tokia 

tarnyba (39) 10:30 Gelbėtojai - 
112 (77) 11:00 Gelbėtojai - 112 
(78) 11:35 akloji zona (15) 12:35 
Stoties policija (5) 13:40 prokuro-
rų patikrinimas (445) 14:50 44-as 
skyrius (68) 15:55 tokia tarnyba 
(40) 16:50 Gelbėtojai - 112 (79) 
17:20 Gelbėtojai - 112 (80) 17:55 
Gelbėtojai - 112 (81) 18:30 LKL 
čempionatas. pieno žvaigždės 
– Neptūnas 21:00 Masalas 22:50 
Mirties apsuptyje 00:50 Gyvi numi-
rėliai (8) 01:35 Blogas šuo! (5)  

 
05:15 „Geriausios nardymo vie-
tos“ 05:40 „Merdoko paslaptys“ 
(3/8) 06:25 programa 06:29 TV 
parduotuvė 06:45 „Vantos lapas“ 
07:15 „Muzikinės kovos“ 09:15 
„Rojus“ (46) 10:20 „Žmogus be 
praeities“ (1) 11:25 „Merdoko 
paslaptys“ (3/9) 12:30 „Miški-
nis“ (4/20) 13:35 tV parduotuvė 
13:50 „Bitininkas “ (2/23) 14:55 
„albanas“ (4/16) 16:00 Reporte-
ris 16:47 Orai 16:50 „Baltoji ver-
gė“ (55) 18:00 Reporteris 18:35 
lietuva tiesiogiai 18:42 Orai 18:45 
Rubrika „Išmanus kaimas“.” 18:50 
„Miškinis“ (4/36) 20:00 Reporte-
ris 20:27 Orai 20:30 Gyvenimo 
būdas 21:30 patriotai 22:30 Re-
porteris 23:10 lietuva tiesiogiai 
23:37 Orai 23:40 Rubrika „Išma-
nus kaimas“.” 23:45 Nuoga tiesa 
01:45 „pasaulis iš viršaus“ 02:15 
„albanas“ (2/17) 03:00 „Merdoko 
paslaptys“ (3/8) 03:45 „Raudonoji 
karalienė“ (12) 04:35 „pražūtingi 
smaragdai“ (51)  

 
06:35 televitrina 06:55 Kobra 11 
07:55 Robinzonas Kruzas 08:55 
Gyvūnų manija 09:25 CSI kri-
minalistai 10:25 Moderni šeima 
10:50 Moderni šeima 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. 
pranašas 23:20 pėdsakai 00:25 
Kobra 11 01:20 Daktaras Hausas 
02:10 Moderni šeima 02:35 Mo-
derni šeima

 
06:00 lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Džiazo muzikos vaka-
ras. XIX tarptautinis džiazo festiva-
lis „Birštonas 2016” 07:10 tobotai 
2 07:35 Mažasis atradėjas 07:50 
Kelias į namus 08:20 Septynios 
Kauno dienos 08:50 Nuo gamy-
klos konvejerio 2 09:15 labas ry-
tas, lietuva 12:00 DW naujienos 
rusų kalba. 12:15 euromaxx 12:45 
lietuvos persitvarkymo Sąjūdžiui 
– 30. amžininkai. pirmieji atgimi-
mo mitingai 13:35 Nes man tai 
rūpi 14:25 akistata su trumpu 
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 Misija 
18:30 atspindžiai 19:00 laisvės 
vėliavnešiai 19:35 ten, kur namai 
2 20:25 Žmonės, kurie sukūrė lie-
tuvą 21:15 premjera. Šventasis 
karas 22:05 antradienio detek-
tyvas. Jaunasis Montalbanas 2 
00:00 DW naujienos rusų kalba. 
00:15 Dabar pasaulyje 

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 

�1.00 val.

„Mirties apsuptyje”

 

�1.00 val.

„Masalas“

 

�1.00 val.

„Titanų susidūrimas“

 

1�.�� val.
„Veiverlio pilies burti-

ninkai“
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05:00 Seserys 06:00 lietuvos 
Respublikos himnas 06:05 labas 
rytas, lietuva 06:30 Žinios 09:05 
Senis 10:05 premjera. Štutgarto 
kriminalinė policija 5 10:55 Komi-
saras Reksas 11:40 Gyvenimas 
12:40 tV žaidimas „Kas ir kodėl?” 
13:05 Klauskite daktaro 14:00 
Žinios 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 Vedlys 01:05 Specia-
lus tyrimas 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 
(96) 06:45 Mano gyvenimo švie-
sa (97) 07:35 ponas Bynas (20) 
08:00 Volkeris, teksaso reindžeris 
(120) 09:00 Rytas su lNK 11:00 
Yra, kaip yra 12:00 tamsoje 12:30 
Nugalėk Gitaną Nausėdą 13:25 
Rožių karas (163) 14:25 Dvi šir-
dys (806) 14:55 Dvi širdys (807) 
15:25 Dvi širdys (808) 15:55 Dvi 
širdys (809) 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 
Valanda su Rūta 21:30 Žinios 
22:24 Sportas 22:28 Orai 22:30 
VaKaRO SeaNSaS Broliai Blu-
mai 00:45 Judantis objektas (20) 
01:35 Kova iki paskutinio kraujo 
lašo 03:30 alchemija. VDU karta 
04:00 RetROSpeKtYVa 

 
05:15 tėtušiai 05:40 tėtušiai 
06:10 televitrina 06:25 Kempiniu-
kas plačiakelnis 06:55 Simpsonai 
07:25 Simpsonai 07:55 pasmerk-
ti 4 08:25 paskutinis iš Magikianų 
08:55 Meilės sūkuryje 10:00 tai 
- mano gyvenimas 12:00 Svotai 
13:00 pažadėtoji 13:30 pažadė-
toji 14:00 Maištingosios amazonės 
15:00 Simpsonai 15:30 Simpso-
nai 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 paskutinis iš Ma-
gikianų 20:00 pReMJeRa. Gyve-
nimo išdaigos 20:30 pReMJeRa. 
Gyvenimo išdaigos 21:00 pa-
smerkti 4 21:30 tV3 vakaro žinios 
22:20 tV3 sportas 22:25 tV3 orai 
22:30 VaKaRO KINO teatRaS. 
Rembo. pirmasis kraujas 3 00:35 
Nuodėmių daktaras 01:30 Kvan-
tikas 02:25 legendos 03:15 CSI 
kriminalistai 04:50 Mikė 

 
06:15 Viena už visus (93) 06:50 
Viena už visus (94) 07:25 pro-

kurorų patikrinimas (446) 08:35 
44-as skyrius (69) 09:35 tokia 
tarnyba (41) 10:30 Gelbėtojai - 
112 (82) 11:00 Gelbėtojai - 112 
(83) 11:35 akloji zona (16) 12:35 
Stoties policija (6) 13:40 prokuro-
rų patikrinimas (447) 14:50 44-as 
skyrius (70) 15:55 tokia tarnyba 
(42) 16:50 Gelbėtojai - 112 (84) 
17:20 Gelbėtojai - 112 (85) 17:55 
Gelbėtojai - 112 (86) 18:30 LKL 
čempionatas. Nevėžis-Žalgiris 
21:00 prakeikta upė 23:05 abso-
liutus nulis 00:50 Gyvi numirėliai 
(10) 01:35 pavojus Romos pa-
sienyje. limas 

 
05:15 „Merdoko paslaptys“ (3/10) 
06:25 programa 06:29 tV parduo-
tuvė 06:45 „tV europa pristato. 
lietuvos sienų apsauga. Kontra-
banda“ 07:15 „ant bangos“ 08:15 
10 min 08:30 „Skinsiu raudoną 
rožę“ 09:15 „Rojus“ (48) 10:20 
„Žmogus be praeities“ (3) 11:25 
„Merdoko paslaptys“ (3/11) 12:30 
„Miškinis“ (4/22) 13:35 tV par-
duotuvė 13:50 „Bitininkas “ (2/25) 
14:55 „Delta“ (1/2) 16:00 Reporte-
ris 16:47 Orai 16:50 „Baltoji vergė“ 
(57) 18:00 Reporteris 18:35 lie-
tuva tiesiogiai 18:42 Orai 18:45 
Rubrika „Verslo genas“.” 18:50 
„Miškinis“ (4/38) 20:00 Reporte-
ris 20:27 Orai 20:30 „Žmogus be 
praeities“ (12) 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 - įsta-
tymas“ (3; 4) 02:15 „albanas“ 
(2/19) 03:00 „Merdoko paslap-
tys“ (3/10) 

 
06:35 televitrina 06:55 Kobra 11 
07:55 Robinzonas Kruzas 08:55 
Vienam gale kablys 09:25 CSI 
kriminalistai 10:25 Moderni šeima 
11:20 Kobra 11 12:25 Vedęs ir turi 
vaikų 13:25 Rezidentai 14:30 te-
levitrina 15:00 Juokingiausi ame-
rikos namų vaizdeliai 15:25 CSI 
Majamis 16:25 CSI kriminalistai 
17:25 Kobra 11 18:25 Vedęs ir 
turi vaikų  19:25 Rezidentai 20:30 
Fizrukas 21:00 Žinios 21:25 Orai 
21:30 VaKaRO paSIRINKIMaS. 
amerikietiškas pyragas 3. Vestu-
vės 23:20 pėdsakai 00:25 Kobra 
11 01:25 Daktaras Hausas 02:10 
Moderni šeima

 
06:00 lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Džiazo muzikos vaka-
ras. XIX tarptautinis džiazo festiva-
lis „Birštonas 2016” 06:45 Kalban-
tys tekstai 07:30 tobotai 2 07:55 
linija, spalva, forma 08:20 lietuva 
mūsų lūpose 08:50 Nuo gamyklos 
konvejerio 2 09:15 labas rytas, 
lietuva 12:00 DW naujienos ru-
sų kalba. 12:15 Klauskite daktaro 
13:05 Maistas ir aistros 13:35 pri-
sikėlimo ekspresas – šimtmečio 
veidai 14:25 Didžiosios Visatos 
paslaptys 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 diena, lietuva 18:00 Kultūrų 
kryžkelė 18:30 Nacionalinis turtas 
19:00 lietuva mūsų lūpose 19:35 
ten, kur namai 2 20:30 anapus čia 
ir dabar 21:15 Mano tėviškė 21:30 
Žurnalas „Kelias į FIFa World Cup 
2018” 22:00 lietuvos persitvar-
kymo Sąjūdžiui – 30 23:45 DW 
naujienos rusų kalba. 00:00 Da-
bar pasaulyje 

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 Komi-
saras Reksas 11:40 Stilius 12:40 
tV žaidimas „Kas ir kodėl?” 13:05 
Klauskite daktaro 14:00 Žinios 
14:15 laba diena, lietuva 15:00 
Žinios 15:10 laba diena, lietuva 
16:00 Žinios 16:15 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 Beatos 
virtuvė 20:25 loterija „Keno loto” 
20:30 panorama 20:52 Sportas 
20:59 loterija „Jėga” 21:00 Duo-
kim garo! 22:35 Gamtos inspek-
toriai 23:00 Fantastiškas penkta-
dienis. Deimantai amžiams 01:00 
lRt radijo žinios 01:05 pokalbių 
laida „Svarbios detalės” 02:00 lRt 
radijo žinios 02:05 Klauskite dak-
taro 03:00 lRt radijo žinios 03:05 
Ryto suktinis su Zita Kelmickaite 
03:30 Mūsų gyvūnai 04:00 lRt 
radijo žinios 04:05 Stilius 

 
06:20 Mano gyvenimo šviesa 
(98) 06:45 Mano gyvenimo švie-
sa (99) 07:10 Mano gyvenimo 
šviesa (100) 07:35 ponas Bynas 
(21) 08:00 Volkeris, teksaso rein-
džeris (121) 09:00 Rytas su lNK 
11:00 Yra, kaip yra 12:00 tamso-
je 12:30 Valanda su Rūta 13:25 
Rožių karas (164) 14:25 Dvi šir-
dys (810) 14:55 Dvi širdys (811) 
15:25 Dvi širdys (812) 15:55 Dvi 
širdys (813) 16:30 labas vakaras, 
lietuva 17:35 Yra, kaip yra 18:30 
Žinios 19:25 Sportas 19:28 Orai 
19:30 KK2 penktadienis 21:00 
SaVaItĖS HItaS audros sūku-
ryje 22:50 Rokenrola 00:55 Bro-
liai Blumai 

 
05:40 tėtušiai 06:10 televitrina 
06:25 Kempiniukas plačiakelnis 
06:55 Simpsonai 07:25 Simpso-
nai 07:55 pasmerkti 4 08:25 pa-
skutinis iš Magikianų 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 
DIDYSIS peNKtaDIeNIO FIl-
MaS. Rio 2 21:20 VaKaRO KINO 
teatRaS. Juros periodo parkas 
3 23:10 pReMJeRa. Įkalintos 
po vandeniu 01:00 Juodoji jūra 
03:00 Rembo. pirmasis kraujas 
3 04:50 Svotai  

 
06:15 Viena už visus (95) 06:50 
Viena už visus (96) 07:25 pro-
kurorų patikrinimas (447) 08:35 
44-as skyrius (70) 09:35 tokia 
tarnyba (42) 10:30 Gelbėtojai - 

112 (84) 11:00 Gelbėtojai - 112 
(85) 11:35 ekstrasensų mūšis 
(13) 13:40 prokurorų patikrini-
mas (448) 14:50 44-as skyrius 
(71) 15:55 tokia tarnyba (43) 
16:50 Gelbėtojai - 112 (87) 17:20 
Gelbėtojai - 112 (88) 17:55 Gelbė-
tojai - 112 (89) 18:30 numatomos 
lKl čempionato rungtynės 21:00 
tikras teisingumas 2. Mirties an-
gelas 22:50 prakeikta upė 00:50 
Gyvi numirėliai (11) 01:35 tikras 
teisingumas 2. Mirties angelas 

 
05:15 „Geriausios nardymo vie-
tos“ 05:40 „Merdoko paslaptys“ 
(3/11) 06:05 programa 06:09 TV 
parduotuvė 06:30 „pasaulio tur-
gūs. tailandas“ 07:05 „Krepšinio 
pasaulyje su V. Mačiuliu“ 07:45 
„Gyvenimo sparnai“ 08:15 Gy-
venimo būdas 09:15 „Rojus“ (49) 
10:20 „Žmogus be praeities“ (4) 
11:25 „Merdoko paslaptys“ (3/12) 
12:30 „Miškinis“ (4/23) 13:35 TV 
parduotuvė 13:50 „Bitininkas “ 
(2/26) 14:55 „Delta“ (1/3) 16:00 
Reporteris 16:47 Orai 16:50 „Bal-
toji vergė“ (58) 18:00 Reporteris 
18:42 Orai 18:45 Rubrika „Reno-
vacija. Sužinok daugiau“.” 18:50 
„Miškinis“ (4/39) 20:00 Reporteris 
20:27 Orai 20:30 „Muzikinės ko-
vos“ 22:30 Reporteris 22:57 Orai 
23:00 „Gluchariovas“ (1/21; 1/22) 
01:10 „Vienišas vilkas“ (3; 4) 03:00 
„Merdoko paslaptys“ (3/11) 03:45 
„legenda apie pilotą“ (3) 04:35 
„pražūtingi smaragdai“ (54) 

 
06:35 televitrina 06:55 Kobra 11 
07:55 CSI Majamis 08:55 praei-
ties žvalgas 09:25 CSI krimina-
listai 10:25 Moderni šeima 10:50 
Moderni šeima 11:20 Kobra 11 
12:25 Vedęs ir turi vaikų 12:55 Ve-
dęs ir turi vaikų 13:25 Rezidentai 
14:00 Rezidentai 14:30 televitri-
na 15:00 Juokingiausi amerikos 
namų vaizdeliai 15:25 CSI Maja-
mis 16:25 CSI kriminalistai 17:25 
Kobra 11 18:25 Vedęs ir turi vaikų 
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 ReKOMeNDUOJa. 
Dienos šviesa 00:20 Vaiduoklis 
02:05 Daktaras Hausas 02:55 
Moderni šeima 

 
06:00 lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Džiazo muzikos va-
karas. XIX tarptautinis džiazo 
festivalis „Birštonas 2016” 07:20 
Mažasis atradėjas 07:35 Maža-
sis atradėjas 07:50 Vienuolynų 
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 Mokslo sriuba 
12:40 Žmonės, kurie sukūrė lie-
tuvą. antanas Smetona 13:30 
Stambiu planu 14:20 Skamban-
tys pasauliai su Nomeda Kazlaus 
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 tarp-
tautinis poezijos festivalis „poe-
zijos pavasaris 2018” 19:45 ten, 
kur namai 2 20:30 Kultūros teis-
mas 21:15 europos kinas. prem-
jera. Nenuorama 22:45 andriaus 
Žlabio fortepijoninis rečitalis 00:05 
DW naujienos rusų kalba. 00:20 
Dabar pasaulyje 00:50 Džiazo 
muzikos vakaras

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

Trečiadienis, gegužės �� 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 
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 Dėmesio 
centre 21:20 Sportas 21:29 lote-
rija „Jėga” 21:30 auksinis protas 
22:50 Klausimėlis 23:15 premjera. 
aukštuomenės daktaras 4 00:00 
Istorijos detektyvai 00:45 Klau-
simėlis 01:00 lRt radijo žinios 
01:05 pasaulio teisuoliai 02:00 
lRt radijo žinios 02:05 Klauskite 
daktaro 03:00 lRt radijo žinios 
03:05 pokalbių laida „Svarbios 
detalės” 04:00 lRt radijo žinios 
04:05 Gyvenimas 

 
06:20 Mano gyvenimo šviesa (93) 
06:45 Mano gyvenimo šviesa (94) 
07:10 Mano gyvenimo šviesa (95) 
07:35 ponas Bynas (19) 08:00 
Volkeris, teksaso reindžeris (119) 
09:00 Rytas su lNK 11:00 Yra, 
kaip yra 12:00 tamsoje 12:30 
ekranai 13:25 Rožių karas (162) 
14:25 Dvi širdys (802) 14:55 Dvi 
širdys (803) 15:25 Dvi širdys (804) 
15:55 Dvi širdys (805) 16:30 la-
bas vakaras, lietuva 17:35 Yra, 
kaip yra 18:30 Žinios 19:25 Spor-
tas 19:28 Orai 19:30 KK2 20:00 
tamsoje 20:30 Nugalėk Gitaną 
Nausėdą 21:30 Žinios 22:24 
Sportas 22:28 Orai 22:30 VAKA-
RO SeaNSaS. pReMJeRa Ko-
va iki paskutinio kraujo lašo 00:50 
Judantis objektas (19) 01:40 Kie-
tasis būrys

 
05:10 Mikė 05:35 tėtušiai 06:10 
televitrina 06:25 Kempiniukas 
plačiakelnis 06:55 Simpsonai 
07:25 Simpsonai 07:55 pasmerk-
ti 4 08:25 paskutinis iš Magikianų 
08:55 Meilės sūkuryje 10:00 tai 
- mano gyvenimas 12:00 Svotai 
13:00 pažadėtoji 13:30 paža-
dėtoji 14:00 Maištingosios ama-
zonės 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 sportas 
19:25 tV3 orai 19:30 paskutinis 
iš Magikianų 20:00 pReMJeRa. 
Gyvenimo išdaigos 20:30 pReM-
JeRa. Gyvenimo išdaigos 21:00 
pasmerkti 4 21:30 tV3 vakaro ži-
nios 22:15 tV3 sportas 22:20 tV3 
orai 22:25 Vikinglotto 22:30 VAKA-
RO KINO teatRaS. Juodoji jūra 
00:55 Nuodėmių daktaras 01:45 
Kvantikas 02:35 legendos 03:25 
Greislendas 04:15 tironas 

 
06:15 Viena už visus (91) 06:50 

Viena už visus (92) 07:25 proku-
rorų patikrinimas (445) 08:35 44-
as skyrius (68) 09:35 tokia tarny-
ba (40) 10:30 Gelbėtojai - 112 (79) 
11:00 Gelbėtojai - 112 (80) 11:35 
ekstrasensų mūšis (11) 13:40 pro-
kurorų patikrinimas (446) 14:50 
44-as skyrius (69) 15:55 tokia 
tarnyba (41) 16:50 Gelbėtojai - 
112 (82) 17:20 Gelbėtojai - 112 
(83) 17:55 akloji zona (16) 18:55 
Stoties policija (6) 20:00 Info die-
na 20:25 Nusikaltimų miestas (1) 
21:00 absoliutus nulis 22:50 Ma-
salas 00:35 Gyvi numirėliai (9) 
01:20 Blogas šuo! (6) 

 
05:15 „Geriausios nardymo vie-
tos“ 05:40 „Merdoko paslaptys“ 
(3/9) 06:25 programa 06:29 TV 
parduotuvė 06:45 „Kaimo aka-
demija“ 07:15 Nuoga tiesa 09:15 
„Rojus“ (47) 10:20 „Žmogus be 
praeities“ (2) 11:25 „Merdoko pa-
slaptys“ (3/10) 12:30 „Miškinis“ 
(4/21) 13:35 tV parduotuvė 13:50 
„Bitininkas “ (2/24) 14:55 „Delta“ 
(1/1) 16:00 Reporteris 16:47 Orai 
16:50 „Baltoji vergė“ (56) 18:00 
Reporteris 18:40 lietuva tiesio-
giai 18:47 Orai 18:50 „Miškinis“ 
(4/37) 20:00 Reporteris 20:27 Orai 
20:30 „Žmogus be praeities“ (11) 
21:30 „ant bangos“ 22:30 Repor-
teris 23:15 lietuva tiesiogiai 23:42 
Orai 23:45 patriotai 00:45 „24/7“ 
01:45 „pasaulis iš viršaus“ 02:15 
„albanas“ (2/18) 03:00 „Merdoko 
paslaptys“ (3/9) 03:45 „legenda 
apie pilotą“ (1) 04:35 „pražūtingi 
smaragdai“ (52)

 
06:35 televitrina 06:55 Kobra 11 
07:55 Robinzonas Kruzas 08:55 
Statybų gidas 09:25 CSI krimina-
listai 10:25 Moderni šeima 10:50 
Moderni šeima 11:20 Kobra 11 
12:25 Vedęs ir turi vaikų 12:55 Ve-
dęs ir turi vaikų 13:25 Rezidentai 
14:00 Rezidentai 14:30 televitri-
na 15:00 Juokingiausi amerikos 
namų vaizdeliai 15:25 CSI Maja-
mis 16:25 CSI kriminalistai 17:25 
Kobra 11 18:25 Vedęs ir turi vaikų 
18:55 Vedęs ir turi vaikų 19:25 Re-
zidentai 19:55 Rezidentai 20:30 
Fizrukas 21:00 Žinios 21:25 Orai 
21:30 VaKaRO paSIRINKIMaS. 
pagrobimas 23:20 pėdsakai 
00:25 Kobra 11 01:25 Daktaras 
Hausas 02:15 Moderni šeima 

 
06:00 lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Džiazo muzikos vaka-
ras. XIX tarptautinis džiazo festi-
valis „Birštonas 2016” 06:50 Mano 
tėviškė 07:10 tobotai 2 07:35 Ma-
žasis atradėjas 07:50 pradėk nuo 
savęs 08:20 Nacionalinis turtas 
08:50 Nuo gamyklos konvejerio 2 
09:15 labas rytas, lietuva 12:00 
DW naujienos rusų kalba. 12:15 
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. Šeimos šven-
tė 23:20 Mokslo sriuba 23:45 DW 
naujienos rusų kalba. 00:00 Dabar 
pasaulyje 

�1.00 val.

„Audros sūkuryje“ 

 

�1.00 val.

„Absoliutus nulis“

 

��.�0 val.

„Broliai Blumai“
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06:00 lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Beatos virtuvė 07:00 
premjera. pašėlę Blinkio Bilo 
nuotykiai 07:20 premjera. alvinas 
ir patrakėliai burundukai 2 07:30 
premjera. Detektyvė Miretė 07:45 
premjera. Stebuklingoji Boružėlė 
08:10 Karinės paslaptys 09:00 
labas rytas, lietuva 09:30 Žinios 
11:45 pasaulio dokumentika. 
premjera. Gorongozos naciona-
linis parkas. Rojaus atgimimas 
12:45 pasaulio dokumentika. 
premjera. Didžiosios gyvūnų mi-
gracijos 13:40 Mis Marpl 6 15:15 
Dokumentinė apybraiža „Mes nu-
galėjom” 15:45 Žinios. Orai 16:00 
Sveikinimų koncertas 17:30 Ži-
nios. Sportas. Orai 18:00 teisė 
žinoti 18:30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba 19:30 Stilius 20:25 lote-
rijos „Keno loto” ir „Jėga” 20:30 
panorama 20:52 Sportas 21:00 
Muzikinė pramoginė programa 
„Du balsai – viena širdis” 23:10 
Žodžiai ir vaizdai 01:05 Deiman-
tai amžiams 03:00 pasaulio do-
kumentika. Gorongozos nacio-
nalinis parkas. Rojaus atgimimas 
03:55 pasaulio dokumentika. Di-
džiosios gyvūnų migracijos 04:45 
auksinis protas 

 
06:30 peliukas Stiuartas litlis (2) 
06:55 ponas Bynas (20) 07:20 
“Nickelodeon” valanda. Žuviu-
kai burbuliukai (17) 07:45 Kiau-
lė, Ožka, Bananas ir Svirplys (4) 
08:10 Kempiniukas plačiakelnis 
(5) 08:35 tomo ir Džerio šou (4) 
09:00 Saugokis meškinų (12) 
09:15 Saugokis meškinų (13) 
09:30 Drakonų kova. Super (15) 
10:00 KINO pUSRYČIaI lego 
filmas 11:55 Visa tiesa apie ryklį 
13:45 pReMJeRa Šuniški šokiai 
15:30 Šokis hip-hopo ritmu. Re-
voliucija 17:30 Bus visko 18:30 
Žinios 19:25 Sportas 19:28 Orai 
19:30 SUpeRKINaS Šrekas 2 
21:15 Šnipas ne savo noru 23:05 
Mari Huanos ekspresas 01:15 
Rokenrola 

 
05:10 tėtušiai 06:15 televitrina 
06:30 aladinas 07:00 ančiukų 
istorijos 07:30 Vėžliukai nindzės 
08:00 aladinas 08:30 Kempiniu-
kas plačiakelnis 09:30 Ilgo plau-
ko istorija 10:00 Virtuvės istorijos 
10:30 Skaniai ir paprastai 11:00 
Svajonių ūkis 11:30 arlo - kalban-
tis paršelis 13:05 Šoklusis bičiulis. 
Septinto padavimo smūgis 14:55 
Beždžionėlė ledo ritulininkė 16:50 
ekstrasensai tiria 18:30 tV3 žinios 
19:15 tV3 sportas 19:20 tV3 orai 
19:25 eurojackpot 19:30 auklė 
21:20 padangių akis 23:25 Ho-
rizontas 01:10 Juros periodo par-
kas 3 02:45 Įkalintos po vandeniu 
04:15 Svotai

 
06:15 Viena už visus (92) 06:45 
Viena už visus (93) 07:15 Viena 

už visus (94) 07:45 Viena už vi-
sus (95) 08:15 Viena už visus (96) 
08:45 Sveikatos aBC televitrina 
09:00 autopilotas 09:30 apie žūklę 
10:00 pavariau (8) 10:30 Blogas 
šuo! (1) 11:30 BBC dokumentika. 
Šarvuočių viešbutis 12:40 Vande-
nyno paslaptys su Džefu Korvinu 
(92) 13:10 Džekas Hana kviečia į 
gamtą (11) 13:40 Vanity Fair. Vi-
siškai slaptai (7) 14:45 Kas žudi-
kas? (30) 16:00 Detektyvų istori-
jos (8) 17:05 Nusikaltimų miestas 
(1) 17:40 Banga žudikė (1) 19:30 
Muzikinė kaukė 22:05 MaNO He-
ROJUS pirmoji nuodėmė 00:25 
aŠtRUS KINaS Moliūgagalviai 
4. Keršto kraujas 02:10 Gyvi nu-
mirėliai (10) 02:55 Gyvi numirėliai 
(11) 03:40 Muzikinė kaukė   

 
06:00 „pasaulio turgūs. Stambu-
las“ 06:30 „pasaulio turgūs. Nica“ 
07:00 programa 07:04 tV parduo-
tuvė 07:20 „Nuostabūs pojūčiai“ 
07:55 „tV europa pristato. Vyrų 
šešėlyje. liuda Vienožinskaitė-pu-
rėnienė“ 08:30 10 min 08:45 „Skin-
siu raudoną rožę“ 09:30 „Vantos 
lapas“ 10:00 „ant bangos“ 11:00 
„Vera. Sulaužytas pažadas“ (7/3) 
13:00 „Baltoji vergė“ (7; 8) 15:00 
„Geriausios nardymo vietos“ 16:00 
Žinios 16:18 Orai 16:20 „pavojin-
giausios kelionės. Haitis“ 16:55 
„pražūtingi smaragdai“ (59) 18:00 
Žinios 18:27 Orai 18:30 „4 kampai“ 
19:00 patriotai 20:00 Žinios 20:22 
Orai 20:25 „Svarbiausia - įstaty-
mas“ (5; 6) 22:30 Žinios 22:57 
Orai 23:00 „Vera. Sulaužytas 
pažadas“ (7/3) 01:00 „pražūtingi 
smaragdai“ (39; 40) 02:40 „Baltoji 
vergė“ (7; 8) 04:10 „Geriausios 
nardymo vietos“ 04:30 „Vera. Su-
laužytas pažadas“ (7/3)  

 
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 amato 
iki verslo 10:30 lietuvos mokyklų 
žaidynės 11:00 Skilusios kaukolės 
ranča 12:00 Jokių kliūčių! 13:00 
Beždžionės. Nepaprastų gyvūnų 
šeima 14:00 Bjauriausi darbai pa-
saulyje 15:00 ledo kelias 16:00 Iš 
peties 17:00 Sandėlių karai 17:30 
Sandėlių karai 18:00 Skorpionas 
19:00 amerikos talentai 21:00 Dai-
nų dvikova 21:35 UeFa Čempionų 
lygos finalas. „Real Madrid CF“ - 
„liverpool FC“ 00:00 penkiasde-
šimt juodų atspalvių 01:40 Dienos 
šviesa 03:35 Jokių kliūčių! 

 
06:00 lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Duokim garo! 07:35 
Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė 
08:05 Misija. Vilnija 08:30 Maistas 
ir aistros 09:00 pažvelk į profesiją 
kitaip 09:30 Mokslo sriuba 10:00 
Vaikų ir moksleivių televizijos kon-
kursas „Dainų dainelė 2018” 11:35 
piaf. Baletas. 13:00 andriaus Žla-
bio fortepijoninis rečitalis 14:20 
Klauskite daktaro 15:10 atžalos 
16:00 euromaxx 16:35 Istorijos 
perimetrai 17:30 atspindžiai 18:00 
prisikėlimo ekspresas – šimtmečio 
veidai 18:45 premjera. luc Bes-
son. portretas 19:40 25-asis ka-
dras 20:35 Stambiu planu 21:20 
Kino žvaigždžių alėja. Nostalgija 
23:25 lRt OpUS ORe. HD 00:25 
Dabar pasaulyje 01:00 europos ki-
nas. Nenuorama 02:25 tarptauti-
nis poezijos festivalis 

�1.�0 val.

„padangių akis“
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VERTA ŽINOTI
HOROSKOpAS
Gegužės 21-27 d.

 DVYNIAI 
(05.22-06.21)

ALGIS ALIUKEVIČIUS
Stichija: Oras

planeta: Merkurijus
Savaitės diena: trečiadienis

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

REKLAMA

atKelta IŠ 5 p.

 AVINAS 
(03.21-04.20)

Kažkas iš draugų gali turėti ne-
paprastai įdomų ir konstruktyvų 
pasiūlymą. Būtinai įsiklausykite! 
jei savaitgalį užmegztumėte ma-
lonų flirtą, žymiai pagerėtų jūsų 
paties savijauta ir dvasinė būklė. 
Pamatysite, kaip nejučia įsitrauk-
site į jums siūlomas pramogas ar 
net nedidelius nuotykius.

 JAUTIS 
(04.21-05.21)

Savaitės pradžioje pasistenkite 
kuo mažiau šaipytis iš aplinkinių. 
Žvirbliu išskridęs, savaitės vidu-
ryje žodis gali sugrįžti akmeniu. 
Susitaikymas šeimoje savaitgalį 
atneštų didelį palengvėjimą, bet 
jis įmanomas tik tokiu atveju, jei 
sutiksite šį tą paaukoti. Ar jums 
neatrodo, kad turėtumėte labiau 
susirūpinti savo sveikata?

 DVYNIAI 
(05.22-06.21)

Savaitės pradžioje būsite itin 
energingas ir pilnas naujų idėjų. 
Savaitės viduryje dienai ar dviem 
pasidarysite kur kas didesnis na-
misėda nei paprastai. Savaitgalį 
jumyse vėl turėtų nubusti nuoty-
kių ieškotojo dvasia...

 VĖŽYS 
(06.22-07.22)

Namuose šią savaitę viešpataus 
vienybė ir sutarimas, ką turėtu-
mėte branginti ir saugoti, nes la-
bai lengvai gali viskas pasikeis-
ti. Ketvirtadienis - palankiausia 
diena nuoširdžiam asmeniškam 
pokalbiui. Svarbius sprendimus 
priimkite atsižvelgdami į šeimos 
nuomonę.

 LIŪTAS 
(07.23-08.21)

Visą savaitę kamuos saviraiškos 
problemos. Būsite pilnas jėgų 
ir energijos, tik nežinosite, ku-
ria linkme ją tinkamai nukreipti. 
ypač skausmingai reaguosite į 
visokiausio plauko suvaržymus ir 
apribojimus. Penktadienis - ribi-
nė diena. Daug kas baigsis ir daug 
kas prasidės.

 MERGELĖ 
(08.22-09.23)

Griebsite kiekvieną pasitaikiusią 
progą, kad tik save realizuotu-
mėte. Ir dėl to veršitės į priekį ne 
visuomet pačiomis garbingiau-
siomis priemonėmis. Pasinaudo-
kite savo šansu palypėti karjeros 
laiptais. Nuo trečiadienio tempas 
turėtų kiek sulėtėti.

 SVARSTYKLĖS 
(09.24-10.23)

Savaitės pradžioje būsite draugų 
ir bendradarbių dėmesio centre. 
Pagaliau sulauksite pripažinimo. 
Šią savaitę turite nuveikti daugy-
bę darbų. Įgysite naujų vertingų 
žinių. Savaitgalio vakarėlis turėtų 
pavykti puikiai.

 SKORpIONAS 
(10.24-11.22)

Seniai nematytas bičiulis padės 
atgauti dvasinę pusiausvyrą. Tu-
rėtumėte labiau pasitikėti žmo-
nėmis. Susitikimas savaitės vidu-
ryje atneš apčiuopiamos naudos 
- susitarsite dėl visko, ko tikitės. 
Gal reikalai susiklostys taip, kad 
galėsite leisti sau trumpą poilsi-
nę kelionę.

 ŠAULYS 
(11.23-12.22)

Artimieji bandys perkelti ant jū-
sų pečių visas savo problemas. 
Saugokitės tapti atpirkimo ožiu. 
jei savaitgalį būsite pakviestas 
į vestuves ar šiaip kokį vakarėlį, 
būtinai nueikite. Labai gali būti, 
kad ten sutiksite būsimą draugą 
ar net meilę.

 OŽIARAGIS 
(12.23-01.20)

Ženkite šiek tiek mažesniais 
žingsneliais! Neforsuokite per 
jėgą savo projektų. Pasistenkite 
suteikti kuo daugiau džiaugsmo 
savo šeimai, kad ji nesijaustų at-
stumta. Per savo darbus jūs visai 
pamiršote, kad turite dar ir priva-
tų gyvenimą.

 VANDENIS 
(01.21-02.18)

Puiku, kad jūs, nors ir labai sunku, 
sugebate neužkrėsti savo bloga 
nuotaika aplinkinių. Geri santy-
kiai su kolegomis padės geriau 
suprasti patį save. Verčiau iš 
anksto susitaikykite su tuo, kad 
šią savaitę, kad ir ko imtumė-
tės, visur jūsų lauks apribojimai, 
suvaržymai, draudimai ir pana-
šūs dalykai.

 ŽUVYS 
(02.19-03.20)

Sąžiningas planavimas įeina į jū-
sų pareigas kaip ir kantrybė bei 
kruopštumas. jei jūs visą tai su-
gebėsite įgyvendinti, šią savaitę 
neturėtų iškilti didelių problemų, 
o gal net padarysite pradžią di-
deliems darbams. Atidžiai įsiklau-
sykite į kritiką - šiomis dienomis 
ji turėtų būti ypač konstruktyvi ir 
naudinga.

didybės. Tai alkis, kurį gali 
numalšinti tik tas, kuris sako: 
„Jei nevalgysite Žmogaus Sū-
naus kūno ir negersite jo krau-
jo, neturėsite savyje gyvybės! 
Kas valgo mano kūną ir geria 
mano kraują, tas turi amžiną-
jį gyvenimą, ir aš jį prikelsiu 
paskutiniąją dieną“ (Jn 6, 53–
55) (Šv. Jonas Paulius II).

Tačiau yra nemažai tikin-
čiųjų, kurie eina į bažnyčią, 
meldžiasi, bet eidami išpažin-
ties išrišimo negauna. Tarp jų 
ir žmonės, kurie yra išsiskyrę 
ir gyvena su kitais savo par-
tneriais civilinėje santuokoje 
(prieš tai buvo bažnytinėje). 
Ką jiems reikėtų daryti?

„Į bažnyčią gali eiti, gali 
melstis. Tačiau dėl to, kad ga-
lėtų nutraukti bažnytinę san-
tuoką ir kurti naują, tokie žmo-
nės turėtų kreiptis į bažnyčios 
teismą, kuris buvusią santuo-
ką pripažintų negaliojančia“, 
– sako kunigas Gediminas.

Šventosios Dvasios 
dovanos

Po šv. Velykų švenčiame 
Šeštines, Sekmines ir Devin-
tines. Kokios tai šventės ir ką 
jos reiškia?.

Krikščioniškame pasauly-
je po šv. Velykų šeštą savaitę 
švenčiamos Šeštinės. Tai Kris-
taus žengimo į dangų iškilmės, 
paprastai švenčiamos šeštos 
savaitės po šv. Velykų ketvir-
tadienį. Praėjus keturiasde-
šimčiai dienų po prisikėlimo 
Kristus, paskutinį kartą pasi-
rodęs dvylikai savo mokinių, 
pakyla pas savo Tėvą, iš kurio 
buvo atėjęs ir įsikūnijęs Mari-
jos įsčiose.

Pirmosios trys tos savaitės 
dienos pažymimos kaip tai-
kos, sveikatos ir derliaus mal-
davimų dienos. Šios dienos 
dar buvo vadinamos Kryžiaus 
dienomis.

Kadaise Lietuvos kaimuose 
visas tas dienas žmonių bū-
riai giedodami litanijas eida-
vo melstis prie kaimo kryžių. 
Prieš Kryžiaus dienas mergi-
nos apvainikuodavo numaty-
tus lankyti kryžius.

„Iki Šeštinių Kristus bu-
vo su mokiniais, o tik paskui 
įžengė į dangų. Pagal visus 
bažnytinius kanonus, Šešti-
nės išpuola ketvirtadienį, ta-
čiau nukeliame ir švenčiame 
sekmadienį. Taip pat šven-
čiamos ir Devintinės, einama 
procesija.

Devintinės yra Dievo kūno 

Šventosios Dvasios dovanos žmonijai
ir kraujo šventė. Daroma pro-
cesija, nešamas altorėlis.

Septintą sekmadienį po Ve-
lykų švenčiama Šventosios 
Dvasios atsiuntimo šventė, 
arba Sekminės. Šventoji Dva-
sia padovanojo žmonijai sep-
tynias dovanas. Apie jas mes 
tikrai ne viską žinome. Daž-
niau kalbama apie Sekmines 
kaip apie vieną gražiausių pa-
vasario švenčių, susijusių su 
gamtos žydėjimu, su gania-
vos pradžia, tradicinės kiauši-
nienės kepimu ir piemenukų 
vaišinimu. Religinė prasmė, 
pasirodo, kur kas gilesnė...

Tad šį sekmadienį, švęsda-
mi Sekmines, prisiminkime 
tas dovanas, kurias 
gavome iš Šventosios 
Dvasios“, – primena 
dvasininkas.

Pažinimo 
dovana

Pažinimo dova-
na padeda nustatyti, 
ko esame verti kaip 
Dievo kūriniai. Pa-
žinimas nuvainikuo-
ja nepagrįstą savęs 
aukštinimą, atsklei-
džia tuštumą ir nu-
rodo vienintelį tikslą 
– būti Dievo tarnybos 
įrankiais. Jis parodo 
mums meilingą Die-
vo rūpestį mumis ypač priešin-
gumuose, nelaimėse ir įkvepia 
mus garbinti jį visose gyve-
nimo aplinkybėse. Lydimi jo 
šviesos, mes skiriame pirmą-
ją vietą tam, kam ji tikrai pri-
klauso, ir Dievo draugystę iš-
keliame aukščiau už visa kita. 
„Gudrybė – gyvybės šaltinis 
tam, kas ją turi“ (Pat 16,22). 
Dievo baimės dovana 
Ši dovana pripildo mus aukš-
čiausios pagarbos Dievui ir 
nuteikia nieko taip nebijoti, 
kaip įžeisti jį nuodėme. Tai 
baimė, kylanti ne iš praga-
ro prisiminimo, bet iš pagar-
baus, kūdikiško jausmo dan-
gaus Tėvui. Tai baimė, kuri 
yra pradžia išminties, atpalai-
duojančios mus nuo pasaulio 
malonumų, galinčių vienu ar 
kitu būdu atskirti mus nuo 
Dievo. „Kurie bijo Viešpaties, 
tie sergi jo paliepimus ir turės 
kantrybės iki jo apsilankymo“ 
(Sir 2,21).

Maldingumo dovana
Maldingumo dovana suža-

dina mūsų širdyse kūdikišką 
jautrumą Dievui kaip savo 
mylimiausiam Tėvui. Ji įkve-

pia mus dėl Dievo mylėti ir 
gerbti jam pašvęstus asmenis, 
daiktus ir visus tuos, kuriems 
jis yra suteikęs savo galios: 
šventąją jo Motiną ir šven-
tuosius, Bažnyčią ir regimą 
jos galvą, savo gimdytojus ir 
vyresniuosius, savo kraštą ir jo 
valdytojus. Kas perimtas mal-
dingumo dovanos, tam tikė-
jimo reikalavimų vykdymas 
yra ne sunki našta, bet džiugi 
tarnyba. Kas myli, tam niekas 
nesunku.

Tvirtumo dovana
Tvirtumo dovana duoda 

sielai stiprybės nugalėti na-
tūralią baimę ir ištvermingai 

atlikti savo pareigas iki galo. 
Tvirtumo dovana paskatina 
ir įgalina negaišuojant imtis ir 
sunkiausių uždavinių, drąsiai 
žvelgti į akis pavojams, ne-
paisyti žmonių nuomonės ir 
nesiskundžiant pakelti net ir 
visą gyvenimą besitęsiančių 
sunkumų kankinystę. „Kas iš-
tvers iki galo, bus išgelbėtas“ 
(Mt 10,22; 24,13).

Supratimo dovana
Supratimo dovana padeda 

mums įžvelgti mūsų tikėji-
mo tiesų prasmę. Iš tikėjimo 
mes jas sužinome, o Supra-
timo dovana įgalina mus jas 
įvertinti ir jomis džiaugtis. Ji 
padeda mums įsiskverbti į vi-
dinę apreikštų tiesų prasmę ir 
skubiai žengti pirmyn naujojo 
gyvenimo keliu. Mūsų tikėji-
mas nustoja būti nevaisingas 
ir neveiklus: jis mus taip pa-
veikia, kad mūsų gyvenimas 
pasidaro iškalbingas mūsų ti-
kėjimo liudytojas. Mes imame 
elgtis, kaip dera Viešpaties iš-
pažinėjams, ir visame jam pa-
tikti, nešti vaisių gerais darbais 
ir augti Dievo pažinimu (PIg. 
Kol 1,10).

Patarimo dovana
Patarimo dovana praturtina 

sielą antgamtiniu sumanumu 
ir įgalina ją greitai ir teisingai 
spręsti, ką reikia daryti net 
ir sunkiausiose aplinkybėse. 
Patarimo dovana pritaiko Pa-
žinimo ir Supratimo dovanas 
daugybei atskirų atvejų kas-
dieniame gyvenime, einant 
tėvų, mokytojų, valstybės 
valdininkų ar eilinių piliečių 
krikščioniškas pareigas. Pa-
tarimo dovana – tai antgamti-
nis susiorientavimas („sveikas 
protas“), neįkainojamas turtas, 
siekiant išganymo. „Prie viso 
to melsk Aukščiausiąjį ves-

ti tave tiesos keliu“ (Sir 
37,19).

Išminties dovana
Išmintis yra tobuliau-

sia iš visų dovanų. Ji 
slepia savyje visas kitas 
dovanas taip kaip meilė 
– dorybes. Apie Išmintį 
pasakyta: „Draug su ja 
man atėjo visokių gėry-
bių ir per jos rankas ne-
apsakomo lobio“ (Išm 
7,11). Išmintis tvirtina 
mūsų tikėjimą, stiprina 
viltį, tobulina meilę, iš-
ugdo dorybes iki aukš-
čiausio laipsnio. Išmintis 
apšviečia protą pažinti 
ir įvertinti dieviškuosius 

dalykus: prieš juos nublanks-
ta visokie žemiški džiaugsmai, 
o Kristaus kryžius įgauna die-
viško patrauklumo. Išgany-
tojas moko: „Jei kas nori eiti 
paskui mane, teišsižada pats 
savęs, tepasiima savo kryžių 
ir teseka manimi (Mt 16,24). 
Mano jungas švelnus, ma-
no našta lengva“ (Mt 11,30). 
Šventosios Dvasios vaisiai 
Šventosios Dvasios vaisiai to-
bulina antgamtines dorybes, 
įgalindami jas praktikuoti, bū-
nant klusnesniais dieviškiems 
įkvėpimams. Vadovaujami 
Šventosios Dvasios, mes ge-
riau pažįstame ir labiau pa-
milstame Dievą, nuoširdžiau 
ir didžiadvasiškiau jam tar-
naujame, tobuliau praktikuo-
jame dorybes. Toks dorybių 
praktikavimas pripildo sielą 
džiaugsmu ir paguoda: tai mes 
vadiname Šventosios Dva-
sios vaisiais. Šie vaisiai, savo 
ruožtu, padaro patrauklesnį 
dorybių praktikavimą ir yra 
galingas akstinas dar uoliau 
tarnauti Dievui, kuriam tar-
nauti – tai viešpatauti (pagal 
maldynėlį „Novena į Šventą-
ją Dvasią“).

Stakliškių parapijos klebonas 
Gediminas Mieldažis
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Matematinis galvosūkis
Įrašykite skaitmenis nuo 1 iki 9 
taip, kad matematiniai veiksmai 
atitiktų gautus rezultatus. 
Kiekvienas skaitmuo gali būti pa-
naudotas tik vieną kartą. 

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

Savaitė istorijos puslapiuose

1���  m. gegužės 19 d.: Lietuvos didy-
sis kunigaikštis ir Lenkijos karalius 

Žygimantas Senasis uždraudė viešai skelbti 
reformacijos idėjas.

1�98  m. gegužės 19 d.: Portugalų ke-
liautojas Vasko da Gama išsilai-

pino Kalkutoje (Indija). jis buvo pirmasis eu-
ropietis, pasiekęs Indiją jūros keliu.

���   m. gegužės �0 d.: prasidėjo Nikėjos 
susirinkimas (dar vadinamas Pir-

muoju arba Didžiuoju Nikėjos susirinkimu), 
kurį sušaukė Romos imperatorius Konstan-
tinas Didysis. Susirinkimas įtvirtino vieną iš 
pagrindinių krikščionybės dogmų – Šventąją 
Trejybę, patvirtino keturias evangelijas ir nu-
statė Velykų šventimo datą.

19��  m. gegužės �1 d.: TSRS valdžia 
priėmė sprendimą steigti kolū-

kius Pabaltijo respublikose.

99� m. gegužės �1 d.: šešiolikmetis 
Otonas III-asis karūnuotas Šven-

tosios Romos imperijos imperatoriumi.

18�0m. gegužės �� d.: Didžioji Bri-
tanija nutraukė kalinių siuntimą 

į kolonijas Australijoje. Paskutinis nuteistųjų 
laivas išvyko lapkričio mėnesį.

18�9m. gegužės �� d.: Abraomui 
Linkolnui įteiktas patentas Nr. 

���9, liudijantis apie plaukiojančio sausojo 
doko išradimą. Tai vienintelis jAV preziden-
tas išradėjas.

19�9m. gegužės �� d.: Adolfas Hitle-
ris ir Benito Mussolini pasirašė 

Plieno paktą ir įsipareigojo remti viena kitą 
kilus karui.

1�0�m. gegužės �� d.: Didysis Vokie-
čių ordino magistras Konradas 

fon jungingenas, Lenkijos karalius, Lietuvos 
aukščiausiasis kunigaikštis jogaila ir Lietuvos 
didysis kunigaištis Vytautas sudarė Racionžo 
sutartį - taikos sutartis dėl Dobrynės žemės 
ir Žemaitijos. 

19��m. gegužės �� d.: per �8 valan-
das Lietuvoje suimta ir depor-

tuota beveik �� tūkst. valstiečių, atsisakiusių 
stoti į kolūkius.

19�9 m. gegužės �� d.: paskelbta Vo-
kietijos Federacinė Respublika 

su sostine Bona.

18�� m. gegužės �� d.: Samuelis Mor-
zė, gavęs finansavimą iš jAV vy-

riausybės, pirmą kartą telegrafu perdavė žinią 
iš Vašingtono į Baltimorę.

19��m. gegužės �� d.: jozefas Men-
gelė tampa vyriausiuoju Aušvico 

koncentracijos stovyklos mediku.

19��m. gegužės �� d.: Lugane (Švei-
carija) įvyko pirmasis Eurovizijos 

dainų konkursas.

1908 m. gegužės �� d.:  Akmenės apy-
linkėse nukrito meteoritas;

19�0  m. gegužės �� d.: Lietuvoje įves-
ta metrinė vienetų sistema, pa-

skelbti matų, saikų ir svarstyklių įstatai;

19��  m. gegužės �� d.: įkurtas Lietu-
vos tautinis olimpinis komitetas.  

Lietuva pirmą kartą dalyvavo Olimpinėse žai-
dynėse: sužaistos pirmosios Lietuvos nacio-
nalinės futbolo rinktinės rungtynės Paryžiaus 
olimpinėse žaidynėse, kuriose rezultatu 0:9 
pralaimėjo šveicarams.

��9� m. pr. m. e. gegužės �� d.: re-
miantis Aleksandrijos chronolo-

gija, šią dieną buvo sukurtas pasaulis;

Lošimas 
Nr. 1314

2018-05-16

SKAIČIAI
Pagrindiniai skaičiai: 22, 32, 34, 
38, 39, 40

Vikingo skaičius: 5

Vieno derinio laimėjimų 
lentelė:

6+1 - 9 358 064 € -
6 - 236 633 € -
5+1 - 17 198,50 € 1
5 - 786 €  4
4+1 - 107,50 € 35
4 - 10 €  247
3+1 - 5 €  691
3 - 1,50 €  4 894
2+1 - 1,25 €  5 561
2 - 0,75 €  37 301

KITO TIRAŽO pROGNOzĖ: 11,2 mln. Eur

vikinglotto lošiama trečiadienį
Eurojackpot lošiama šeštadienį
Teleloto lošiama sekmadienį

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.

Gegužės 22 d.
ANTRADIENIS

Tarptautinė biologinės įvairo-
vės diena

Saulė teka 05:04
leidžiasi 21:28

Dienos ilgumas 16.24
priešpilnis (7 mėnulio diena)
Elena, Julija, Rita, Eimantas, 

Aldona, Julė
Tinkamas laikas sėti: 

krapus, garstyčias, pankolius, 
kalendras, gėles (iš sėklų dai-

ginamas).
Sode, darže: 

tinkamas laikas sodo darbams, 
netinkamas laikas kaupti vai-
sius, konservuoti daržoves.

Gegužės 23 d.
TREČIADIENIS

Tarptautinė akušerijos fistu-
lės diena 

Saulė teka 05:02
leidžiasi 21:30

Dienos ilgumas 16.28
priešpilnis (8 mėnulio diena)
Gertautas, Tautvydė, Ivona, 

Žydrūnė, Žydrūnas
Tinkamas laikas sėti: 

krapus, garstyčias, pankolius, 
kalendras, gėles (iš sėklų dai-

ginamas).
Sode, darže: 

tinkamas laikas sodo darbams, 
netinkamas laikas kaupti vai-
sius, konservuoti daržoves.

Gegužės 24 d.
KETVIRTADIENIS
Saulė teka 05:01

leidžiasi 21:31
Dienos ilgumas 16.30

priešpilnis (9 mėnulio diena)
Joana, Žaneta, Vincentas, Vil-
mantas, Gina, Gerardas, Žana

Tinkamas laikas sėti: 
baklažanus, cukinijas, moliū-
gus, patisonus, žirnius, pupas 
ir pupeles, gėles (iš sėklų dai-

ginamas).
Sode, darže: 

tinkamas laikas laistyti.

ORAI

VANDENS TEMPERATŪRA

+19 NEMUNAS pRIE NEMAJŪNŲ
+18 KAUNO MARIOS 
+10 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+18 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

SAULĖS AKTYVUMAS

G1Numatomos mažos  
geomagnetinės audros.

S0Saulės audrų 
nenumatoma.

R0Radiometrinių (radio trukdžių) 
audrų nenumatoma.

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

GAMA RADIACINIS FONAS

41KAUNE 
nSv/val. 

41ALYTUJE 
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. 

Atsakymai

GEGUŽĖS

19
Š E Š TA D I E N I S

VILNIUS
+20

+10
GEGUŽĖS

20
SEKMADIENIS

+20
KLAIPĖDA

+9 +20+8

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

GEGUŽĖS

23
T R E Č I A D I E N I S

GEGUŽĖS

24
KETV IRTAD IEN IS

GEGUŽĖS

25
P E N K TA D I E N I S

VILNIUS
+18

+13
+19
KLAIPĖDA

+13 +19+9

VILNIUS
+20

+11
+20

KLAIPĖDA
+11 +22+10

VILNIUS
+18

+13
+20
KLAIPĖDA

+13 +20+14

VILNIUS
+18

+12
+19
KLAIPĖDA

+12 +20+10

VILNIUS
+19

+13
+19
KLAIPĖDA

+12 +19+12

VILNIUS
+22

+12
+23
KLAIPĖDA

+12 +18+12


