Šeimos šventė Prienų
lopšelyje-darželyje
„Gintarėlis“

Prienai – turistų
traukos centras
– misija (ne)įmanoma
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Š E ŠTA D I E N I S

Prienų ,,Ąžuolo“
progimnazijos
mokytojų
ir mokinių
viešnagė
Ispanijoje
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NEMUNO KRAŠTO LAIKRAŠTIS

Viešnios iš
Ispanijos
domėjosi
sveikatos
priežiūros
ir slaugos
klausimais

Pažintis su orientavimosi
sportu
DUOBLIENĖ
Prienų „Ąžuolo“
progimnazijoje buvo
surengta šventė, skirta
Pasaulinei orientavimosi
dienai, kurioje dalyvavo
ir moksleiviai, ir miesto
gyventojai.

Pasak organizatorių –
„Ąžuolo“ progimnazijos,
OSK „Šilas“ ir Prienų KKSC,
pažinti žemėlapį yra svarbu

SKAITYKITE 7 p.

Sergantieji
astma verčiau
renkasi
prastesnę
gyvenimo
kokybę nei
pareigingą
gydymąsi
SKAITYKITE 9 p.
REKLAMA

Į klausimus atsako biologė-žolininkė Monika Smilgytė.
Gal galite papasakoti,
kam tinka ajerų šaknys. Žinau, kad jų nuoviru plaunami plaukai, tačiau girdėjau,
kad ajerų šaknys padeda
ir turint virškinimo problemų.
Baliniai ajerai į Lietuvą atkeliavo kartu su totoriais XVI
a. viduryje. Jų tėvynė – rytinė
Azija. Tik ten gyvena vabzdžiai, sugebantys apdulkinti
ajero žiedus, tik ten jie subrandina vaisius – raudonas uogas.
NUKelta Į 6 p. 

http://www.facebook.com/labirintai

Kaina

0,50 €

Tai kas, kad smilkiniai pabalo,
Tai kas, kad skauda ką ir būna neramu.
Gerai, kad širdyje jaunystė nesušąla.
Gerai, kad tu gyventi, juoktis vis gali.
Laimingas, kad ištiest pagalbos ranką,
Patart, paguost, padėt gali.
Kad tau vis dar jėgų užtenka,
Ir nuovargio per daug dar nejauti.
Te neužgęsta tavo laimės švyturys.
Te nepavargsta stiprios rankos ir širdis.
Laimingas būki visada su jauna šypsena veide.

80 metų jubiliejaus proga
dar mokykloje, o pradžiamoksliui labai tinkama ir saugi vieta – mokyklos teritorija.
Juolab kad šių metų Pasaulinė
orientavimosi diena skirta patiems mažiausiems.

Renginio dalyviai turėjo
įveikti nesudėtingą orientavimosi trasą, prieš tai išklausę nurodymus, susipažinę su
sutartiniais ženklais. Pasak
NUKelta Į 2 p. 

Apie ajerų ir kadagių naudą sveikatai
Žolininko kertelė

SKAITYKITE 5 p.
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Laima

SKAITYKITE 6 p.

Neatsargumo kaina
– gyvybė

Vladą Vytautą
RĖKLAITĮ,

gyvenantį Asiūklės k., Naujosios Ūtos sen., Prienų r.
sveikina žmona.

Daugiausia klausimų Kelių eismo
saugumo komisijos posėdyje –
dėl F. Martišiaus g. vykstančių
rekonstrukcijos darbų
Gegužės mėn. viduryje
vykusiame Prienų r.
savivaldybės kelių eismo
saugumo komisijos (toliau
– Komisija) posėdyje
buvo apsvarstyti penki
klausimai.

Komisijos nariai pritarė
Veiverių seniūnijos prašymui
riboti sunkvežimių patekimą
į Veiverių T. Žilinsko gimna-

zijos automobilių stovėjimo
aikštelę Veiverių mstl. ir ties
įvažiavimu į aikštelę iš Kauno g. įrengti draudžiamąjį
kelio ženklą Nr. 304 „Krovininių automobilių eismas
draudžiamas“.
Komisija taip pat patenkino verslininko A. Rakausko prašymą ir leido savomis
NUKelta Į 3 p. 

Tyrėjai: MH17 lėktuvas buvo
numuštas virš Ukrainos rusų
pirmą kartą
kariškių raketa ketvirtadienį
paskelbė, kad raketa,
Malaizijos oro bendrovės
„Malaysia Airlines“ reisu
MH17 skridusio lėktuvo
numušimą tiriantys
tarptautiniai tyrėjai

kuria virš Ukrainos buvo
numuštas šis lėktuvas,
buvo atvežta iš vienos rusų
kariuomenės brigados.
NUKelta Į 8 p. 
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Pakruojyje nuo birželio vidurio turėtų pradėti kursuoti
nemokami autobusai. Rudenį paslaugą turintiems
„Pakruojiečio korteles“ rengiamasi išplėsti ir pasiūlyti
už dyką keliauti po viso rajono teritoriją, o dar vėliau
nuvažiuoti ir į Šiaulius, Panevėžį bei Kauną, rašo dienraštis
„Lietuvos žinios“.

REDAKTORIAUS SAVAITĖ
Mantvydas

PREKEVIČIUS
avo vėsuma, bundančių
paukščių čiulbėjimu ir
pirmus saulės spindulius į mūsų langą atsiunčianti brėkštanti aušra, energinga, karšta, darbų bei nuotykių kupina
saulėta diena ir vėl vėsą žemei dovanojantis, paukščius
užmigdantis, žalsva tamsa
miškus užklojantis raudonas
saulėlydis. Tai – mūsų diena. Tiesa, ne kiekviena gyvenimo diena, bet ta, kuri mus
aplanko dažnokai ir visada
nudžiugina.
Ko gero, sunku būtų išgirsti, kad žmogus džiūgauja lietingą dieną galėdamas klampoti per pažliugusios žemės
purvyną ir jausti, kaip šaltas
lietus plakdamas sprandą
skverbiasi vis giliau po lietpalčiu, priversdamas mus
drebėti it šventinės želės gabaliukas. Net ir ūkininkai, ko
gero, pripažins, kad jų laukams reikia ne lietaus, o vandens. Ot, kad galėtume reguliuoti tą lietų!
Nustatome, jog kas antrą
naktį trumpai palytų virš daržų, kas ketvirtą – virš javų, na,
o kas septintą – kelius nuplautų, ir gyvename kaip inkstai
taukuose. Sausi ir sotūs!

S

Tačiau taip nėra.
Gamtos reguliuoti
negalime. Ji gyvena
savo ritmu, net
nekreipdama dėmesio
į mus. Todėl belieka
prisitaikyti. Prisitaikyti
prie gamtos rutinos ir
išmokti ja pasinaudoti
arba... išmokti ja
džiaugtis. Reikėtų
išmokti ir paties
sunkiausio – neniurzgėti
ant jos.
Dažnai džiaugiamės geru oru, skundžiamės prastu
arba tokiu, kuris mums netinka, ir net nesusimąstome,
kad esame priklausomi ne tik
nuo gamtos kataklizmų, bet ir
nuo to pačio gero oro. Ir paga-

liau, pasibaigus prastam orui
ir įsigalėjus gražiems orams,
net nepagalvojame, kiek tai
kainuoja.
Puikiai mokame įvertinti
daržų laistymui atvežtą vandenį, bet neįvertiname, kiek
gamtai kainuoja tas mūsų
daržų laistymas ištisus metus, netgi amžius. Džiaugiamės, kad šviečia saulė, tačiau
neįvertiname, kokia tos šviesos vertė? Kiek kainuoja užauginti daržoves, kurias patys
paskui kartais pardavinėjame? Pripratę pardavinėti visas savo, vos ne aukso kaina
įvertinamas smulkmenas, net
nepasakome ačiū aplinkiniam
pasauliui už tai, kad suteikė
galimybę apskritai tas smulkmenas turėti.

Nuvažiuojame prie
jūros, mėgaujamės
šiluma, smėliu, gaiviu
jūros kvapu bei pačiu
jūros vandeniu. Ir
visi iki vieno, ką
bepaklaustum, į
klausimą, kiek jam
kainavo „jūra“, atsakys
– kelionė, maistas,
nakvynė. O pati jūra?
Ar galėtume džiaugtis jūra, jeigu ji būtų užteršta, pilna
nuodų arba nuodingų gyvių,
neapsakomai šalta arba karšta? Ar galėtume ja džiaugtis,
jeigu pakeliui į ją arba joje
vyktų karas?
Gamta mums, žmonių civilizacijai, ne tik sukelia nepatogumų, bet ir duoda daug dovanų, kurias mes esame linkę
ne puoselėti, bet išnaudoti savo reikmėms bei naudai.
Ar jaustumės puikiai, jeigu
neprižiūrėtume savo namų,
juos tik naudotume ir dar po
dalelytę atrėždami pardavinėtume? Ir... kas galiausiai iš
jų liktų?

Visada turime prižiūrėti
ne tik tai, ką turime, bet
ir tai, iš ko pasiimame.
Jei nupjauname didelį medį ir vietoj jo nepasodiname
jauno medelio, vadinasi, kai



Specialioji Seimo komisija, tirianti, ar pradėti apkaltą
Socialdemokratų darbo frakcijos nariui Artūrui Skardžiui,
prašys Seimo pratęsti jos darbą bei iš jos pašalinti
konservatorių Andrių Kubilių. Komisijai liudyti turėjo A.
Skardžiaus šeimos draugas ir politinis bendražygis, tačiau jis
atsisakė komisijai teikti informaciją, kol joje dirba A. Kubilius.

mums vėl reikės medžio – jo
nebus. Jeigu gražioje aikštelėje išpilame šiukšles, ši aikštelė daugiau nebebus graži.
Jeigu iš gražaus, gėlo ežero
pasisėmę vandens nusiprausiame ir išpilame tą vandenį
atgal į ežerą – kažin ar jis bus
toks gražus ir gėlas. Jeigu iš
aplinkinių žmonių pasiimame džiaugsmo emocijas ir
laimės vaisius, o jiems grąžiname pavydą, veidmainystę ir pyktį, nereikia per daug
tikėtis, kad jie dar kada nors
ateis spinduliuodami tuo, ką
vertina ne pinigais.
Ir, pagaliau, kodėl viską
vertiname tik pinigais, puikiai žinodami, kad mūsų neapkenčiamam žmogui niekada nieko neduosime? Kodėl
tikime, kad pasaulis, kuriam
nieko neduodame, turėtų
mums kažką duoti? Kodėl
ieškome draugų, jei patys
nenorime būti draugiški? Kodėl prašome pagalbos, jei patys jos nesuteikiame? Kodėl
norime linksmintis, jeigu tik
nuolat skundžiamės?
Pasaulis nėra toks palaidas, kaip kriokliais šokinėjantis vanduo. Pasaulis yra
uždaras – vienas apskritas
uždaras pasaulis, kuriame
visi gyvename ir juo dalinamės. Sukamės užburtame rate, kuriame „kaip šauksi, taip
ir atsilieps“. Tačiau užuot savo darbais atsidėkoję pasauliui už kiekvieną nugyventą
dieną, mes jį tik dar labiau
engiame ir kankiname. Ir
ginklais, ir veiksmais, ir žodžiais. Taip, netgi vienintelis
nuoširdus žodis „prašau“ gali padėti.
Mūsų žodyne yra ir daugiau žodžių, tačiau nereikia
pamiršti, kad dar efektingiau
padeda veiksmai. Veiksmai,
kuriais papuošime ne tik
pasaulį, bet ir save. Nereikia stebėtis, kad gera darantys žmonės bei pagalbininkai šypsosi kur kas dažniau.
Jiems pasaulis ir duoda daugiau. Galimybę pažinti, gauti, turėti. Ne pinigus, o turtą,
esantį galvoje bei širdyje – tą
turtą, kurio niekas nepavogs,
jis nepasens ir nenuvertės. Tą
turtą, kuris yra galingesnis už
bet kokius pinigus ir padės
bet kurioje pasaulio vietoje,
net ir neturint nieko kito.
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Kai kuriems Seimo nariams nesutinkant su Vyriausybės
siūlymu keisti „Sodros“ finansavimą, sumažinant įmokos
tarifą 2 proc., socialinės apsaugos ir darbo ministras tiksi, jog
tai nesutrukdys pensijų sistemos reformą Seime priimti dar
pavasario sesijoje. Tačiau Linas Kukuraitis neatmeta, kad dėl
to Seimas gali apsispręsti ir rudenį.

Pažintis su orientavimosi
sportu
ATKelta IŠ 1 p.

dalyvių, naujokams sunkiausia buvo suprasti žemėlapį ir
jį teisingai suorientuoti. Įveikiant trasą reikėjo surasti ir
atsižymėti 8–12 kontrolinių

punktų, kurių skaičius priklausė nuo dalyvių amžiaus.
Taip pat buvo pateikta informacijos apie orientavimosi
sporto treniruotes.
Pasaulinės orientavimosi
dienos renginiai vyko ir dar
aštuoniuose Lietuvos miestuose bei 76 pasaulio šalyse.

Šeimos šventė Prienų lopšelyjedarželyje „Gintarėlis“
„Šeima yra vienintelė
tikra sąskaita banke. Jei
nepamiršit kasdien jos
papildyti meile, švelnumu,
ištikimybe ir pasiaukojimu,
tai užaugs stebuklingos
palūkanos“ (Bruno
Ferrero).

Gegužės 15 dieną į Prienų
lopšelį-darželį „Gintarėlis“
rinkosi šventiškai nusiteikę
„Pelėdžiukų“ grupės vaikučių tėveliai, kad kartu su savo
atžalomis netradiciškai pami-

nėtų tarptautinę Šeimos dieną.
Palankus oras leido šventę
pradėti lauke. Susirinkusias
šeimas pasveikino Prienų
lopšelio-darželio „Gintarėlis“
direktorė Jūratė Liutkuvienė.
Vaikučiai su tėveliais pasodino po augalą, kuris skatins
mažuosius puoselėti gamtą ir
papuoš darželio aplinką. Pasidžiaugę savo augalėliais, visi
smagiai prisiminė vaikystę,
kai sutūpė piešti spalvotomis
kreidelėmis. Po dailės terapi-

jos auklėtojos Vilija ir Danutė
pakvietė visus sugrįžti į grupę
pasivaišinti arbata.
Prie puodelio arbatos kartu
apžvelgėme dalyvavimą konkursuose, darželio šventėse,
renginiuose, parodose. Su ugdytiniais dalyvavome konkurse „Nuo sėklytės iki žiedelio“,
tad vaikučiai įteikė tėveliams
pačių pasėtus ir išaugintus
serenčius. Šventės pabaigoje
mažieji džiaugėsi siurprizu
–„Muilo burbulais“.
Vyresnioji auklėtoja
Danutė Mozūrienė 

Vyriausybė ieško galimybės dar galiojantį maistą
labdarai maistą, kurio galiojiperduoti skurstantiems
mo terminas „geriausias iki“
Vyriausybė šiuo metu
ieško naujo būdo, kaip
dar galiojantį, bet žmonių
išmetamą maistą būtų
galima lengviau ir greičiau
perduoti skurstantiems.

Žemės ūkio ministras Giedrius Surplys teigia, kad
sprendimo ieško Žemės ūkio
ir Aplinkos ministerijos.
Maisto ir veterinarijos tarnybos skaičiavimais, vienas
Lietuvos gyventojas kasmet
vidutiniškai išmeta apie 55
kilogramus maisto, kuris dar
galėtų būti suvartotas.
Europos Komisijos duomenimis, visoje Europos Sąjungoje kasmet išmetama maždaug 88 mln. tonų maisto, o
jo vertė siekia 144 mlrd. eu-

rų. Bendrijoje norima, kad
kiekviena narė maisto švaistymą sumažintu perpus iki
2030 metų. G. Surplys sako,
jog tokį tikslą Lietuvai pasiekti įmanoma.
„Aš absoliučiai tuo tikiu.
Nestatyčiau tiek daug už likusį pasaulį, bet dėl Lietuvos aš
tikrai esu įsitikinęs, kad mes
galime tą padaryti“, – tvirtino
žemės ūkio ministras.
Lietuvoje nuo 2016 metų
rugsėjo įsigaliojo Labdarai
ir paramai skirto maisto tvarkymo aprašas, panaikinęs kai
kuriuos barjerus, kliudžiusius
dalį vartoti dar tinkamų maisto produktų, užuot išmetus,
atiduoti labdarai. Iki tol Lietuvoje buvo draudžiama teikti
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Užsakomieji straipsniai, reklama
Neapmokami pranešimai spaudai
Skaitytojų straipsniai

yra pasibaigęs.
Pagal Valstybinės maisto ir
veterinarijos tarnybos rekomendacijas, maisto, paženklinto „geriausias iki“, galiojimo terminas gali būti pratęsiamas iki dviejų mėnesių.
Prancūzijos prekybos tinklai 2016 metų vasarį tapo
pirmieji pasaulyje, kuriems
įstatymu uždrausta išmesti nepanaudotą maistą. Jį įpareigota atiduoti labdarai. Tuo metu
„Maisto banko“ atstovai tikino, kad tokio reglamentavimo
Lietuvai nereikia, tačiau Maltos ordino atstovai manė priešingai – specialus įstatymas
Lietuvoje būtų naudingas nepasiturintiems žmonėms.
BNS
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Julija Skripal, kuri su tėvu, buvusiu rusų šnipu Sergejumi
Skripaliu kovo mėnesį Didžiojoje Britanijoje buvo apnuodyta
nervus paralyžiuojančia medžiaga, trečiadienį paskelbtame
vaizdo pareiškime sako, kad norėtų kada nors sugrįžti į
Rusiją, bet pirmiausia turinti sustiprėti.

Daugiausia klausimų Kelių eismo
saugumo komisijos posėdyje –
dėl F. Martišiaus g. vykstančių
rekonstrukcijos darbų
ATKelta IŠ 1 p.
lėšomis įsirengti kelio ženklus Nr. 735 „Elektromobilių
įkrovimo vieta“ Saulės Vaikų
g., Vazgaikiemio k., Balbieriškio sen. (pagal pateiktas
schemas), ir rekomendavo
prie ženklo Saulės Vaikų g.
pradžioje įsirengti papildomą
lentelę Nr. 801 „Atstumas iki
objekto“.
Dėl F. Martišiaus g. vykstančių rekonstrukcijos darbų
Komisijoje išnagrinėta keletas
prašymų. Komisija nusprendė laikinai pakeisti Prienuose
Vytauto g. prie namo Nr. 13
esamą kelio ženklą Nr. 332
„Sustoti draudžiama“ į ženklą
Nr. 333 „Stovėti draudžiama“.
Kad nesusidarytų automobilių spūstys, leista taip pat laikinai įrengti du kelio ženklus
Nr. 333 „Stovėti draudžiama“
vienoje Vytauto gatvės (nuo
sankryžos su J. Janonio g. iki
sankryžos su J. Basanavičiaus
g.) pusėje ir du kelio ženklus
Nr. 333 „Stovėti draudžiama“: vieną prie įvažiavimo



JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo)
administracija svarsto galimybę nustatyti 25 proc. muitą
importuojamiems automobiliams ir jų dalims, kad
apsaugotų vietos automobilių pramonę, rašo JAV verslo
dienraštis „The Wall Street Journal“, cituojantis informuotus
šaltinius.

Kokia Jūsų nuomonė apie Prienų
krašto vasaros šventę?

DUOBLIENĖ
Nors Prienų krašto
vasaros šventės metu
vykusioje konferencijoje
daug kalbėta įvairiomis
pažintinėmis bei
aktualiomis temomis,
deja, ne visi Prienų krašto
gyventojai spėjo joje
apsilankyti, todėl su dalimi
konferencijos pranešimų,
savo skaitytojus
pasistengsime supažindinti
patys.
Ką reikia padaryti, kad į
Prienus atvyktų daugiau
turistų, pasiūlymų ir
idėjų negailėjo kelionių
organizatorius Rimvydas
Širvinskas, geriau žinomas
Makaliaus vardu.

Nuo 2009 m. nebrangias
keliones iš Lietuvos organizuojantis Makalius sakė, kad
REKLAMA

Viename Irako sostinės parkų vėlai trečiadienį
susisprogdinus mirtininkui žuvo mažiausiai septyni
žmonės, pranešė saugumo pareigūnai. Tai pirma tokia
ataka Bagdade nuo šventojo musulmonų mėnesio
Ramadano pradžios prieš savaitę.

Mintimis dalijasi
praeiviai
Kalbina ir fotografuoja Laima Duoblienė

Ligita Juralionytė

į autobusų stoties teritoriją iš
Vytauto g., kitą – prie namo F.
Martišiaus g.
Posėdyje pritarta Prienų r.
savivaldybės mero pavaduotojo Algio Marcinkevičiaus
prašymui įrengti nurodomąjį
kelio ženklą Nr. 507 „Važiavimo kryptys sankryžoje (leidžiama sukti į kairę ir leidžiama sukti į dešinę)“ prie išvažiavimo į Vytauto g. bei horizontalųjį ženklinimą Laisvės
aikštės (vienkryptis eismas)
sankryžoje su Vytauto g. ir panaikinti vieną pažymėtą automobilių sustojimo vietą.
SAVIVALDYBĖS inf. 

Man labiausiai patiko šeštadienio vakare koncertavusios grupės. Fejerverkai irgi
buvo labai įspūdingi. Labai
gerai, kad šventė vyksta ne
miesto centre, nes aikštėje
mažai vietos. Gerai, kad autobusai vežioja žmones, nes
kai kam, ypač vyresniems,
pėsčiomis per toli nueiti.
Gerai, kad neprekiaujama
alkoholiu, todėl girtų beveik
nebūna, taigi nebūna ir konfliktų. Gaila, kad negalėjau
dalyvauti konferencijoje, nes
kai kurie pranešimai turėjo
būti įdomūs. Aš dalyvauju
beveik visuose renginiuose,
kurie vyksta Kultūros centre
– visko reikia ir gali būti dar
daugiau.

Ana Išganaitienė

Labai graži šventė, vykstanti nuostabios gamtos apsupty! Labai įspūdinga buvo
eisena su didžiule vėliava.
Smagu, kad šventėje dalyvavo ir svečių iš užsienio.
Aš pati esu ukrainietė, todėl
ypač džiaugiausi pamačiusi Ukrainos delegaciją, tik,
gaila, neišdrįsau nueiti pakalbinti. Mūsų saviveiklininkų programa buvo labai
graži, tik jaunimo mažoka.
Graži tradicija eksponuoti
dideles nuotraukas su Prienų
vaizdais, smagu, kad vyksta
prekybininkų mugė, yra pramogų vaikams.

Prienai – turistų traukos centras – misija (ne)įmanoma
Laima



kuo daugiau keliauja po pasaulį, tuo labiau mėgsta Lietuvą. „Lietuvą reikia mylėti,
pasaulyje už Lietuvą nėra geresnės vietos gyventi“, – teigė
keliautojas, prieš dvejus metus
pradėjęs organizuoti keliones
ir po Lietuvą.

Kuo patrauklūs
Prienai?
Pirmiausia tuo, kad mūsų
miestą patogu pasiekti tiek iš
Vilniaus, tiek iš Kauno oro
uostų, nes dauguma užsieniečių 45 min. ar 1,5 val. kelionę
laiko trumpa.
Prienų rajone, kaip ir visoje
Lietuvoje, yra nuostabi gamta
ir daugiau nei 30 ežerų, kurių
pavydi svečiai iš užsienio, galima užlipti ant piliakalnių, o
tuo taip pat stebisi užsieniečiai.
Mus supa daugybė miškų, kuriuose galima grybauti, uogauti, upėse ar ežeruose galima
žvejoti, plaukioti baidarėmis
– visa tai, pasak Makaliaus, kai
kuriose užsienio valstybėse yra
draudžiama įstatymais.
Prienų rajono unikali vieta
– Pociūnų aerodromas. Makaliaus teigimu, tai būtina išnaudoti, nes su aviacija susijusios pramogos Lietuvoje yra

pigiausios Europoje.
Jis pasidžiaugė ir dviračių
takų plėtra – įgyvendinus projektus, Prienus dviračių takai
jungs su kaimyninėmis savivaldybėmis.
Jis perspėjo, jog nereikia
persistengti ir siekti, kad kuo
daugiau turistų apsilankytų,
nes gali pasidaryti ir per daug,
kaip yra kai kuriuose Europos miestuose, kur prie populiariausių objektų susidaro
spūstys. Dauguma užsieniečių Lietuvą laiko paslėptu Europos deimantu ir apsilankę
mūsų šalyje gauna daugiau,
nei tikėjosi.

Neatlikome „namų
darbų“
Makaliaus manymu, norint,
kad daugiau turistų aplankytų
Prienus, pirmiausia reikia patiems apsispręsti, ar norime
orientuotis į turizmo ar ūkio

Vytautas Tauras

Jurgita

Radikulitas surietė ir šiais
metais nedalyvavau šventėje, nors stengiuosi nueiti į
daugumą koncertų ir švenčių. Patinka, kad organizatorių rūpesčiu žmones į šventę vežiojo autobusas, kad
šventė vyksta gamtoje, kad
puoselėjamos mūsų tradicijos. Žmonėms reikia tokių
švenčių – ir gražu pažiūrėti,
ir su pažįstamais gali susitikti, pabendrauti. Džiaugiuosi,
kad šventėje alkoholis nebesilieja laisvai – tėvams su
mažais vaikais nebereikia
baimintis, kad nederamų
vaizdų pamatys.

Šįkart pati nedalyvavau
šventėje, bet labai džiaugiuosi, kad tokios šventės
vyksta, kad žmonės turi kur
turiningai praleisti savaitgalį, kad puoselėjamos tradicijos, kad vaikams galime parodyti mūsų šokius, dainas,
šventes, tautinius drabužius.
Organizatoriams linkiu stiprybės ir neišsemiamų idėjų. Mano nuomone, gerai,
kad šventė iškelta iš miesto
centro, nes kartu ir gamtoje
gali pabūti, nors esu girdėjus įvairių nuomonių – kad
iki estrados toli nueiti, kad
uodai kanda.

plėtrą, kokių turistų norime (ar
šeimų su vaikais, ar grupių, ar
pavienių keliautojų, ar ilgiau
pasiliekančių, ar be nakvynės),
kodėl nedaug kas žino apie
sudarytus turistinius maršrutus po Prienų rajoną. Kelionių
organizatoriaus teigimu, prieš
siūlydami objektus ar maršrutus turistams, turime pagalvoti,
ar mums patiems tai būtų įdomu pamatyti.
Dar viena problema – apgyvendinimo paslaugos. Prienų rajone yra nemažai kaimo
turizmo sodybų, bet nėra nedidelių svečių namų, kur galėtų apsistoti vienas, du ar trys
žmonės, nes ne visi keliauja
didelėmis grupėmis.
Makalius siūlė nebijoti svečiams nakvynei siūlyti neįpras-

tų vietų – pilies, dvaro, vienuolyno, miško, namelio medyje
ar nakvynės po žvaigždėtu
dangumi, šalia jau esančių pramogų siūlyti papildomas.
Problema jis pavadino ir tai,
kad Prienuose iki šiol nėra turizmo informacijos centro.

Parodykime, kad
mylime savo kraštą!
Makaliaus teigimu, patys
turime skleisti žinią apie savo
kraštą, kaip gera čia gyventi:
„Tapkime Prienų ambasadoriais – parodykime, kad mylime savo kraštą!“
Jis taip pat perdavė Birštono TIC direktorės Rūtos Kapačinskaitės žodžius: „Labai
gerai kimbate į darbus, puiki
pradžia jau padaryta“.

 ATGARSIAI
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Rinkos dalyviams nuogąstaujant, kad Naftą eksportuojančių
valstybių organizacija (OPEC) dėl rizikos, susijusios su
Venesuela ir Iranu, gali jau birželį padidinti gavybą, naftos
kainos ketvirtadienį lėtai traukia žemyn. „Brent“ rūšies naftos
kaina „ICE Futures“ nuo sesijos pradžios sumenko 0,29 JAV
dolerio, arba 0,36 proc., iki 79,51 JAV dolerio už barelį.



Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos Sankcijų komitetas
trečiadienį atšaukė Šiaurės Korėjos pareigūnams taikomą
draudimą keliauti, kad jie galėtų vykti į Singapūrą, kur
ateinantį mėnesį numatytas istorinis JAV prezidento Donaldo
Trumpo (Donaldo Trampo) ir Šiaurės Korėjos lyderio Kim Jong
Uno (Kim Čen Uno) susitikimas.



Siekdamas paspartinti išlaidų mažinimą, „Deutsche Bank“
gali panaikinti apie 10 tūkst. darbo vietų, tai yra atleisti
kas dešimtą darbuotoją, rašo agentūra „MarketWatch“,
remdamasi informuotais šaltiniais.

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ
2018 m. gegužės 31 d. 10 val.
NUSIKALTIMAI IR
NELAIMĖS
parengta pagal Alytaus apskrities
Vyrausiojo policijos komisariato
ir Kauno apskrities priešgaisrinės
gelbėjimo valdybos informaciją

2018-05-19 19:38 val. gautas pranešimas, kad kelio Vilnius–Prienai–Marijampolė 98-ame kilometre
atvira liepsna dega lengvasis automobilis. Gaisro požymių nebuvo, iš
automobilio „Renault Scenic“ išmetimo sistemos dėl variklio gedimo
veržėsi tiršti dūmai. Pranešimas
nepagrįstas.
2018-05-21 08:45 val. gautas pranešimas, kad Pakuonio sen., Dvylikių
k., Saulės g. dega ūkinis pastatas.
Pastatas degė atvira liepsna.
Pastatas „L“ formos, viena dalis
medinė, kita – mūrinė, perdangos
medinės, stogas dengtas šiferiu.
Visiškai sudegė medinė pastato
dalis (6x3 m), mūrinės pastato
dalies (14x6 m) nudegė stogas,
sudegė perdanga.
2018-05-21 gautas pranešimas, kad
Prienuose, Vytauto g. kažkas rūksta
iš krosnies. Namas medinis, dviejų
aukštų. Gaisro požymių nerasta.
2018-05-21 apie 18 val. 15 min. Prienuose, Vytauto g., į namus grįžusi
moteris (gim. 1978 m.) pastebėjo,
kad per svetainėje esantį balkoną
buvo įsibrauta į butą. Aplinkybės
tiriamos.
2018-05-21 apie 19 val. Prienų r.,
Stakliškių k., Guostaus g., automobilis „VW Golf“, vairuojamas
neblaivaus (2,59 prom. alkoholio)
vyro (gim. 1980 m.), neturinčio
teisės vairuoti, nuvažiavo nuo kelio
važiuojamosios dalies į pakelės
griovį. Įtariamasis sulaikytas ir
uždarytas į areštinę.
2018-05-21 apie 12 val. Prienuose,
Medelyno g., patikrinimui sustabdžius automobilį „BMW M3“, kurį
vairavo Suomijos Respublikos
pilietis (gim. 1967 m.), paaiškėjo,
kad nuo 2009 m. Slovakijos Respublikoje paskelbta šio automobilio
paieška.
2018-05-22 apie 16 val. 55 min.
Prienų r., Veiverių sen., Skriaudžių
k., Ežero g., išgertuvių metu, gyvenamojo namo kieme, neblaivus
(2,24 prom. alkoholio) vyras (gim.
1962 m.) smurtavo prieš savo
buvusią neblaivią (2,59 prom.
alkoholio) sutuoktinę (gim. 1963
m.). Vėliau ją ginti atėjęs neblaivus
(3,58 prom. alkoholio) sūnus (gim.
1987 m.) buvo sulaikytas kartu su
įtariamuoju.
REKLAMA

Autobusų stoties
rekonstrukcija

Prienų rajono savivaldybės administracija 2018 m.
gegužės 5 d. su Centrine projektų valdymo agentūra
pasirašė projekto „Prienų miesto autobusų stoties ir
aplinkinės teritorijos pritaikymas bendruomenės ir
verslo poreikiams“ finansavimo iš Europos regioninės
plėtros fondo lėšų sutartį.

Projektu įgyvendinama 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos priemonės „Miestų kompleksinė
plėtra“ veikla „Viešųjų erdvių modernizavimas, kuriant
papildomus ar naujus miesto traukos centrus ar stiprinant
esamus: viešųjų erdvių infrastruktūros atnaujinimas , statinių, skirtų viešojo transporto sistemos prieinamumo gerinimui, atnaujinimas“.
Prienų miesto autobusų stotis nėra pritaikyta specialiųjų poreikių turintiems asmenims, pastate nėra įrengtos
net šildymo sistemos. Autobusų stoties aplinka nepritaikyta bendruomenės ir svečių poreikiams: asfalto ir šaligatvių danga susidėvėjusi, autobusų eismas organizuojamas nesaugiai (daug judėjimo atbuline eiga, atvykę lankytojai turi kirsti važiuojamąją stoties dalį, kad patektų į
stoties pastatą ar miesto centrą), nėra tinkamų autobusų
perono (atvykimo/išvykimo) stoginių ir kt. Šią problemą
planuojama išspręsti įgyvendinus projektą rekonstravus
Prienų miesto autobusų stoties pastatą ir atnaujinus aplinkinę stoties teritoriją.
2017 m. pabaigoje su UAB „Stafas“ pasirašyta rekonstrukcijos darbų su projektavimo paslaugomis sutartis. Jau
parengtas techninis darbo projektas, artimiausiu metu prasidės rekonstrukcijos darbai. Bus atliktas vidaus patalpų
remontas, pastato langų, vitrinų, durų keitimas, vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklo rekonstrukcija, pastato šildymo gamtinėmis dujomis įrengimas, elektros instaliacijos
ir silpnų srovių, priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos įrengimas, pamatų sutvirtinimas ir apšiltinimas, fasado įrengimas ir apšiltinimas, stogo perdangos įrengimas
ir apšiltinimas, lietaus nuvedimo sistemos įrengimas. Bus
kompleksiškai atnaujinta Prienų autobusų stoties aplinkinė
teritorija - sutvarkyti peronai, įrengtos perono stoginės,
pėsčiųjų zonų danga, teritorijos ir pastato vaizdo stebėjimo, apšvietimo sistemos.
Įgyvendinus projektą bus sudarytos sąlygos investicijų
pritraukimui ir naujų darbo vietų sukūrimui. Dalis stotyje
numatytų patalpų bus skirtos komercinei veiklai (pvz. prekybai, maitinimo ar kt. paslaugoms), t. y. privataus verslo
subjektai galės jas išsinuomoti. Tikimasi, kad įgyvendinus projektą pagerės viešojo transporto paslaugų kokybė
ir prieinamumas, bus sukurta akivaizdžiai patrauklesnė
vieša erdvė ir sudarytos palankios sąlygos Prienų miesto
socialinei-ekonominei plėtrai.
Prienų rajono savivaldybės administracija
Prenumeruokite „Naująjį Gėlupį“ ir neatsilikite nuo svarbiausių
krašto ekonominių, kultūrinių ir politikos naujienų!

1. Dėl tarnybinio nusižengimo
2. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3-316
„Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos seniūnijų teritorijų projektų patvirtinimo“
pakeitimo
3. Dėl Prienų rajono savivaldybės Ašmintos seniūnijos panaikinimo ir Išlaužo, Pakuonio,
Prienų bei Balbieriškio seniūnijų teritorijų ribų pakeitimo
4. Prienų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T3-245 „Dėl
Prienų rajono savivaldybės teritorijų priskyrimo seniūnijoms ir jų ribų nustatymo“ pakeitimo
5. Dėl Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus ruožo nuo 11,60
iki 31,10 km rekonstravimo specialiojo plano patvirtinimo
6. Dėl laisvos valstybinės žemės sklypo pripažinimo būtinu visuomenės poreikiams ir jo
įtraukimo į neprivatizuotinų sklypų sąrašą
7. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos laikinosios komisijos sudarymo ir jos nuostatų
patvirtinimo
8. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3-251 „Dėl
Apmokėjimo už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą,
mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą
ir apeliacijų nagrinėjimą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
9. Dėl Prienų rajono savivaldybės atstovų delegavimo į Prienų rajono vietos veiklos grupės valdybą
10. Dėl turto įsigijimo Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn
11. Dėl projekto „Bendruomenės laisvalaikio ir užimtumo centro įkūrimas Prienuose, sukuriant užimtumo infrastruktūrą“ veiklų projektavimo ir statybos darbų užsakovo funkcijų pavedimo Prienų rajono savivaldybės administracijai
12. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 „Dėl
Prienų rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
13. Dėl 2019 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo
14. Dėl 2019 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo
15. Dėl žemės mokesčio lengvatų
16. Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
17. Dėl prašymo perduoti neatlygintinai Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn valstybinės žemės sklypą
18. Dėl kreipimosi į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Prienų ir
Birštono skyrių dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypų perdavimo valdyti, naudoti ir
disponuoti jais patikėjimo teise Prienų rajono savivaldybei
19. Dėl Prienų rajono savivaldybės būstų nuomos rinkos kainomis
20. Dėl Prienų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo nuostatų
patvirtinimo
21. Dėl veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuotų pajamų mokesčio dydžių nustatymo
22. Dėl Nenaudojamo nekilnojamojo turto savininkų, atleidžiamų nuo vietinės rinkliavos
už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą mokesčio, sąrašo patvirtinimo
23. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T3-207 „Dėl
Prienų rajono savivaldybės vietinių rinkliavų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
24. Dėl Jiezno vaikų globos namų pavadinimo pakeitimo ir Prienų rajono Jiezno paramos
šeimai centro nuostatų patvirtinimo
25. Dėl globos centro funkcijų pavedimo Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centrui
26. Dėl pavedimo vykdyti atvejo vadybos funkcijas
27. Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
28. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3-271
„Dėl Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo
29. Dėl Prienų rajono savivaldybės 2018 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios
programos patvirtinimo
30. Dėl Prienų rajono savivaldybės kaimo plėtros rėmimo lėšų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo
_________________
Tarybos sprendimų projektai skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje www.prienai.lt,
skyriuose „Teisinė informacija“ ir „Tarybos posėdžių darbotvarkės“. Tarybos posėdžių tiesiogines transliacijas galima stebėti Savivaldybės interneto svetainėje www.prienai.lt.
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Italijos šiaurėje netoli Turino ketvirtadienio naktį nuo
bėgių nuvažiavus traukiniui, kuris prieš tai įsirėžė į
sunkvežimį, žuvo du ir buvo sužeista dar 18 žmonių,
pranešė šalies žiniasklaida ir pareigūnai. Sunkvežimis
su lietuviškais registracijos numeriais važiavo į sandėlį
netoliese, nurodė naujienų agentūra ANSA.

Neatsargumo kaina – gyvybė
Dar neprasidėjus vasarai,
ugniagesiams gelbėtojams
jau tenka iš vandens
traukti nuskendusiųjų
kūnus. Šių metų gegužės
mėnesį jie ištraukė jau 10
skenduolių. Vakar šalies
vandens telkiniuose
nuskendo net 3 žmonės,
visi – Kelmės rajone.

Dažniausia nelaimių vandenyje priežastis, kad žmonės neįvertina rizikų, taip pat
savo jėgų ir galimybių. Svarbu maudymuisi pasirinkti ir
saugią vietą. Jeigu žmonės
išsikasa tvenkinius, turėtų įsirengti ir saugią vietą maudytis
– kad nebūtų statūs krantai ir
gilu, prie kitų vandens telkinių

elgtis itin atsargiai ir saugoti
ypač saugoti savo vaikus, bei
nevartoti alkoholio.
Iš viso šiemet ugniagesiai
ištraukė 48 skenduolius (pernai per tą patį laikotarpį – 39),
iš jų 2 vaikus, bei išgelbėjo 21
gyventoją. Daugiausia skenduolių iš vandens telkinių ištraukta Kauno (10), Vilniaus
(9), Šiaulių (7), Klaipėdos (5)
ir Tauragės (5) apskrityse.
Kad neįvyktų skaudi nelaimė, ugniagesiai gelbėtojai
dar kartą įspėja – būkite atsargūs prie vandens telkinių:
nesimaudykite nežinomose,
nuošaliose vietose, nestovėkite ir nežaiskite ten, kur ga-



Valstybinis Latvijos elektros perdavimo tinklų operatorius
„Augstsprieguma tikls“ planuoja 2018 metais į plėtrą
investuoti 89,05 mln. eurų, iš jų 29,8 mln. eurų sudarytų
Europos Sąjungos fondų lėšos, pranešė įmonės atstovas.

lima netikėtai įkristi į vandenį. Nesimaudykite pavalgę ar
apsvaigę nuo alkoholio. Nenerkite staiga į vandenį, jeigu
ilgai buvote saulėkaitoje. Per
staigūs temperatūros pokyčiai sutraukia raumenis, gali
sustoti kvėpavimas. Neplaukite per toli nuo kranto, ypač
už plūdurų, nes pervertinę
savo jėgas galite nebesugebėti parplaukti į krantą. Taip
pat neplaukiokite ant pripučiamų čiužinių, padangų kamerų, savadarbių plaustų ar
kitų priemonių. Draudžiama
maudytis karjeruose, kanaluose, priešgaisriniuose rezervuaruose, kūdrose, kur
nėra įrengta paplūdimių ir
kur nebudi gelbėtojai. Neišdykaukite valtyje, nes valtis



JAV Teisingumo departamentas trečiadienį paskelbė
perėmęs interneto domeną, valdžiusį pavojingą pusės
milijono užkrėstų namų ir biurų maršruto parinktuvų
botinklą (botnetą), kurį kontroliavo programišiai,
tikriausiai susiję su Rusijos žvalgyba.

Prienų kraštas statistikoje

Bendrojo
ugdymo
mokyklų
mokytojai ir
vadovai

gali apvirsti. Prižiūrėkite savo vaikus, kad jie nebristų į
vandenį vieni, be suaugusiųjų
priežiūros. Pamatę skęstantį
žmogų, kvieskite gelbėjimo
tarnybas bendrosios pagalbos
telefonu 112.

2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017

Vyrai ir
moterys
360
332
321
307
293

Vyrai

Moterys

44
34
33
32
31

316
298
288
275
262

Bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų ir vadovų išsilavinimas

REKLAMA

 VERTA ŽINOTI
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Iranas negali „sąveikauti“ su Jungtinėmis Valstijomis, nes
jos nesilaiko duoto žodžio, pareiškė šiitiškos respublikos
aukščiausiasis lyderis ajatola Ali Khamenei. Jis tai pareiškė
netrukus po to, kai naujasis JAV valstybės sekretorius
iškėlė 12 griežtų Vašingtono sąlygų naujam susitarimui su
Teheranu, užuot pasiūlęs peržiūrėti ankstesnę sutartį.



Viena amerikiečių pora kreipėsi į teismą, kad priverstų savo
30-metį sūnų išsikraustyti iš jų namų, trečiadienį pranešė JAV
žiniasklaida. Jis nėra vienintelis tokio amžiaus amerikietis,
tebegyvenantis su tėvais. JAV strateginių studijų centro „Pew“
tyrimas parodė, kad 2016-aisiais tėvų namuose gyveno
beveik trečdalis 18-34 metų asmenų.



Pentagonas trečiadienį pranešė atšaukęs kvietimą Kinijai
dalyvauti tarptautinėse karinėse pratybose, šią vasarą
vyksiančiose Ramiajame vandenyne. Pentagono pareiškime
sakoma, kad toks sprendimas yra „pradinis atsakas“ į Kinijos
militarizaciją Pietų Kinijos jūroje.

Apie ajerų ir kadagių naudą sveikatai
ATKelta IŠ 1 p.

Prienų ,,Ąžuolo“ progimnazijos
mokytojų ir mokinių viešnagė
pilį, stovinčią ant beveik 2 km
Ispanijoje
aukščio kalno. Kopti į jį buJau metai, kai Prienų
,,Ąžuolo“ progimnazijoje
įgyvendinamos ,,Erasmus+“
programos 2 pagrindinio
veiksmo (KA219) bendrojo
ugdymo sektoriaus
tarpmokyklinės strateginės
partnerystės projekto
,,Young Europeans Active
and Healthy – Y.E.A.H“
veiklos.

2017 metų spalio mėn. vyko
tarptautinis susitikimas Lenkijoje. Gruodžio mėn. visų
mokyklų partneriai dalyvavo
susitikime mūsų mokykloje,
o 2018 metų gegužės 5 dieną
progimnazijos projekto komandos dalyviai: mokytojos
Adelė Berezovskaja, Sonata
Pikienė, Irena Tarasevičienė,
Danguolė Gribinienė, mokiniai Ugnė Jakinevičiūtė, Airida
Alaveckaitė ir Arnas Rasimavičius vyko į susitikimą Ispanijoje, Alikantės mieste.
Turėjome atlikti namų darbus. Visų šalių komandos pristatė geriausius savo sportininkus. Mes paruošėme garsiausių Lietuvos sportininkų
Šlovės puslapį. Daug dėmesio
skyrėme populiariausiems žaidimams, kuriuos žaidėme ar
žaidžiame. Žaidimus išrinkome remdamiesi klausimynu,
į kurio klausimus moksleiviai
atsakė pasikalbėję su tėveliais
ar seneliais. Ispanijoje įdomiausia buvo žaisti žaidimus
mokyklos stadione, dalyvaujant visiems susitikimo dalyviams ir mokyklos moksleiviams. Mūsų „Jurgeli, meistreli“ buvo žaidžiamas paskutinis, į didelį ratą sukvietęs visus
projekto dalyvius.
Ispanijos mokykla didelė,
joje mokosi apie 900 mokinių, daug dalykų mokomasi
integruojant. Pirmą dieną mus
šiltai pasveikino mokyklos direktorė, papasakojo apie mokyklą ir problemas, palinkėjo
gerų veiklų susitikimo metu.
Aplankėme Santa Barbaros
REKLAMA

vo didelis išbandymas, tačiau
tikrai vertėjo, nes sužavėjo
neapsakomai gražūs vaizdai.
Nuo pačios aukščiausios vietos atsiveria puiki Alikantės
panorama: uostas, koridos stadionas, paplūdimiai, bažnyčios
ir kt. Taip pat apžiūrėjome natūraliai gamtos suformuotą 70
m ilgio Canelobre urvą, kuriame pilna stalaktitų ir stalagmitų. Išgirdome jo istoriją bei
daugybę pasakojimų apie jį.
Xixonoje apžiūrėjome Turron
fabriką, kuris veikia nuo 1880
m., aplankėme jo muziejaus
ekspoziciją. Labai džiaugėmės
diena, praleista žirgyne. Mokiniai turėjo galimybę jodinėti
žirgais, važinėtis vežimaičiu,
stebėti žirgų treniruotes.
Apsilankymas vandens
sporto klube „Nautico Albufera“ visiems patiko labiausiai. Ten vaikams ir mokytojams buvo pasiūlytos vandens
sporto pramogos: plaukiojimas burlaiviu, baidarėmis,
banglentėmis bei buriavimas.
Sporto klubo „Nautico Albufera“ komanda rūpinosi mūsų
saugumu.
Mokinių kalbos, socialinių
įgūdžių vystymui ir stiprinimui
įdomi veikla buvo paruošta
Benidormo paplūdimyje. Pasiskirstę į grupes, mokiniai turėjo užkalbinti praeivius, padainuoti vieną iš grupės „Beatles“ dainų, užeiti į viešbutį
ir pasiteirauti kainų ir t. t. Aplankėme Altea miestelį, kuris
užbūrė autentiškumu. Baltos,
siauros gatvelės, graži bažnyčia, nuostabios Viduržemio jūros pakrantės.
Baigiasi pirmieji projekto
metai. Atliktos visos suplanuotos veiklos. Susitikime
Portugalijoje, kuris įvyks liepos mėn., bus apžvelgta veiklų
kokybė, aptarta, kas padaryta.
Taip pat numatysime veiklas
kitiems projekto metams.
Mokytojos Adelė Berezovskaja, Sonata Pikienė 

Kadangi balinis ajeras – apyretis augalas, rinkti jo šaknis
masiškai negalima, nes jis atsinaujina tik per 5–8 metus.
Ajerai auga vandens telkinių
pakrantėse, juos galima rinkti tik tose vietose, kur jie labai
paplitę ir tik nedidelį kiekį.
Štai kodėl aš vienų ajerų neparduodu, juos naudoju fitolių
(aliejinių ištraukų) gamybai ar
kaip vieną iš ingredientų arbatoje, gerinančioje virškinimą, taip pat jų dedu į mišinį,
skirtą plaukams stiprinti. Ajerų, kaip ir visų augalų, šaknis
reikia rinkti rudenį arba anksti pavasarį (arbatai užtenka
vasarą prisirinkti ajerų lapų,
taip nepakenksite augalui).
Šakniastiebiai iškeliami šakėmis ar kastuvu, plaunami,
pašalinami lapai ir pridėtinės
šaknys, dar kartą nuplaunami,
supjaustomi rutuliukais arba
šaknis perpjaunama skersai
ir džiovinama. Aš džiovindama supjaustau smulkiau, kad
paskui būtų lengviau sumalti
kavamale į miltelius.

Ajerai naikina ir bakterijas, ir grybelius, malšina uždegiminius procesus, ramina
spazmus, tonizuoja skrandį ir
gerina sulčių sekreciją, žadina
apetitą. Labai plačiai ajeras
vartojamas liaudies medicinoje, vieni jo šaknų milteliais
plauna dantis nuo stomatito ir
parodontozės, kiti ant jo lapų
kepa duoną, dar kiti daro ajerų
trauktinę nuo visų ligų ar verda kvapnią ajerų arbatą. Ajeruose esantys saponinai labai
stiprūs, tad arbatai užtenka

labai mažo kiekio džiovintų
ajerų miltelių ar lapų.
Ajerų šakniastiebių nuoviras geriamas sutrikus virškinimui, apetitui, sveikstant po
gripo, nuo inkstų akmenligės,
esant virškinimo trakto žaizdoms, sergant gastritu, esant
skrandžio ir dvylikapirštės
žarnos opaligei.
Jų arbata geriama esant
nenormaliam širdies darbui,
širdies ir kaulų skausmui
malšinti.
Ajerų nuoviru skalaujama
burnos ertmė sergant angina,
esant gerklės uždegimui, parodontozei, stomatitui, esant
burnos blogam kvapui. Ajerų
nuoviru plaunami plaukai arba įtrinama galvos oda, kad išnyktų pleiskanos ir sustiprėtų
plaukų šaknys.
Šakniastiebių nuoviras vartojamas kaip antiseptinė, atsikosėjimą lengvinanti priemonė sergant plaučių uždegimu,
bronchų astmai gydyti.
Šaltas užpilas vartojamas
sergant cukralige, užpilu galima plauti pūlingas žaizdas,
opas, pragulas.
Šakniastiebiai naudojami
aromatinėms vonioms, plaukų slinkimui sulaikyti, ant jų
lapų kepama kvapni naminė
duona. Ajerų kvapas atbaido
vabzdžius kenkėjus.
Ajerų arbata slopina uždegimus, dezinfekuoja, malšina
skausmus, ramina centrinę
nervų sistemą, mažina arterinį
kraujospūdį, gerina skrandžio
sulčių skyrimąsi, normalizuoja apetitą. Jais rekomenduojama gydyti dėl nervinių priežasčių kilusią anoreksiją.
Jų arbata taip pat padeda
sergant inkstų akmenlige, šlapimo pūslės, kepenų, tulžies
pūslės uždegimais. Vartojama
pilvo pūtimui mažinti, spazmams slopinti.
Šakniastiebių milteliais
barstomos grybeliu užkrėstos
pėdos, valomi dantys (stiprina dantenas), apibarstomos
žaizdos ir opos. Ajerų milteliai vartojami kaip prieskonis.
Žiupsnelį miltelių įbėrus į nosį
sugrįžta sąmonė ištikus šokui
ar komai.
Ajero košę galima dėti ant
kaktos, kai skauda galvą, arba

ant artrito pažeistų sąnarių.
Teigiama, kad kramtant nedidelį gabalėlį džiovinto ajero šakniastiebio praeina noras rūkyti.
Ajero milteliai uostomi gydant polipus ir kai užgulta nosis. Ajeras didina potenciją,
praskaidrina, atjaunina protą.
Ajerų sultys sustiprina silpstančią klausą, regėjimą, atmintį, panaikina skrandžio ir
žarnyno sutrikimus, normalizuoja skrandžio rūgštingumą.
Itin tinka senatvėje.
Galite pasigaminti ajerų vyno (jų susmulkintas šviežias
šaknis užpilkite raudonu sausu vynu) arba ajerų trauktinės
(užpilkite šaknis degtine). Po
2–3 savaičių visada po ranka
turėsite stiprų antiseptinį, nervus raminantį ir virškinimo
organų darbą reguliuojantį
vaistą. Užteks vieno šaukštelio ajerų vyno ar trauktinės
įpilti į arbatos puodelį ir maloniai išgerti prieš miegą ar
esant reikalui.
Tausokime ajerus, įveiskime juos savo tvenkiniuose!
Tai labai paprasta, užtenka kelias šakneles įmesti ar pakasti
tvenkinio pakrantėje ir jau po
kelių metų turėsite savo ajerų
plotelį. Rinkite juos tik savo
reikmėms, šeimynai užtenka
trijų šaknelių. Jų milteliai be
galo kvapnūs ir stiprūs, didesnio kiekio per sezoną tikrai
nesuvartosite.
Teko girdėti, kad kadagio šaknys, užpiltos namine
degtine, padeda sergant sąnarių bei kraujagyslių ligomis. Ar tai tiesa? Kaip pasigaminti ir vartoti? O gal jūs
turite pagamintų?
Kadagiai ne tik gydo, bet ir
dirgina gleivines bei odą, nėščiosioms gali sukelti abortą.
Taip pat kadagiai yra saugomi augalai, tad patarčiau juos
naudoti su protu, tik mažais
kiekiai ir neilgą laiką tarpą.
Jeigu pastebėjote, kad nuo
kadagių arbatos jus pykina
ar oda, patepus ją kadagių turinčiais preparatais, parausta – išmintinga būtų iš viso
jų gydymo tikslais atsisakyti. Tradiciškai gydymui yra
naudojamos kadagių uogos
(renkamos spalio mėnesį),

kartais šakelės ir labai retai
šaknys (ko nepatarčiau daryti, nes augalas yra saugomas.
Renkant šaknis visada reikia
žinoti, ar augalas plačiai paplitęs, bent jau renkamoje vietoje, kad jo neišnaikintume.). Aš
pati kadagių kol kas nerinkau
ir nenaudojau, galbūt ateityje
panaudosiu kadagių šakeles
sąnarių tepalui gaminti. Jeigu jau vis dėlto prisirinkote
kadagių uogų ar šakelių, patarčiau jas naudoti saikingai,
kartu su kitomis vaistažolėmis
šlapimo išsiskyrimo ir tulžies
sekrecijai didinti, atsikosėjimui gerinti, išoriškai sąnarių
ir podagros skausmui malšinti. Kadagys – stiprus antiseptikas, suteikiantis puikų kvapą
mėsos, žuvies ir raugintiems
patiekalams. Kadangi pati kadagio šaknų nenaudoju, taigi
ir patirties šiuo klausimu neturiu (internete apie tai rašoma, bet irgi laukiama, kad kas
pasidalytų savo patirtimi, tad
kol kas negalima šio gydymo
priimti kai tikros tiesos. Apskritai kadagį reikia atsargiai
naudoti skrandžio problemų
ir alergijų turintiems žmonėms. Sergantiesiems nefritu,
nėščiosioms jo vartoti iš viso
negalima. Manau, kad užkalkėjusias kraujagysles ir kraują, taip pat druskų sankaupas
sąnariuose saugiau valyti paprastosios takažolės (tirpdo
užkalkėjimus), pelkinės vingiorykštės (skystina kraują)
ir paprastosios garšvos (šalina
iš organizmo šlapimo rūgšties
perteklių, idealiai tinka nuo
podagros skaudamiems sąnariams gydyti) arbata. Šios
žolės taip pat stipriai veikia,
užtenka porą savaičių jų pagerti ir reikia daryti pertrauką
ar papildyti racioną tikro- ir
makroelementais,ypač kaliu
ir magniu.
Būkite sveiki! 

prie vytauto kalno 
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Rusija trečiadienį pranešė, kad šalies diplomatijos vadovas
Sergejus Lavrovas planuoja vykti vizito į Šiaurės Korėją,
vienam rusų leidiniui anksčiau šiandien pranešus, kad
ministras šioje uždaroje valstybėje gali apsilankyti jau kitą
savaitę. Pchenjanas stengiasi pagerinti įtemptus santykius su
galingosiomis pasaulio šalimis.

PRIE VYTAUTO
KALNO

Gegužės mėnuo
atneša daug švenčių
muziejininkams. Vienas
gražiausių renginių –
Tarptautinės muziejų
nakties renginiai.

Šių metų tema „Modernėjanti Lietuva“ suteikė galimybę Birštono muziejui pristatyti
naują interaktyvų terminalą,
skirtą vaikams, jaunimui ir visiems muziejaus lankytojams.
Muziejus veikė nuo 11 iki 24
valandos, tad sulaukėme gausaus būrio lankytojų. Ekskursijų po muziejų metu pristatėme muziejaus ekspoziciją
ir visiems lankytojams leidome pasinaudoti interaktyviu
žaidimu, senųjų mineralinio
vandens šaltinių pristatymu ir
susipažinti su Birštono apylinkių piliakalniais. Bendravimą
sušildė kvapni šilta arbatėlė, o
Prienų kultūros centro mėgėjų teatro „Langas“ spektaklis
„Kalboje tautos kilimas“ (Vydūnas) visus nuteikė malonia
tautiška dvasia, primindamas,
kad vis dar švenčiame Lietuvos šimtmetį.
Birštono muziejaus direktorė Vilijeta Šalomskienė 

Europos Parlamente po kitų metų gegužę įvyksiančių
rinkimų veikiausiai padaugės euroskeptikų, trečiadienį
pareiškė EP pirmininkas Antonio Tajani (Antonijus Tajanis),
ragindamas proeuropietiškas partijas pasipriešinti šiai
grėsmei.



Viešnios iš Ispanijos domėjosi sveikatos
priežiūros ir slaugos klausimais

laikraščio priedas Birštono
savivaldybės gyventojams

Muziejų naktis
Birštono muziejuje



Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Gegužės 18 dieną
Birštono savivaldybėje
viešėjo dvi Ispanijos
sveikatos priežiūros
atstovės, slaugytojos,
dalyvaujančios HOPE
mainų programoje.
Ši slaugos specialistų
mainų programa pradėta
organizuoti nuo 1981
metų. Mainų programos
esminis tikslas – skatinti
keitimąsi žiniomis ir
patirtimi visoje Europos
Sąjungoje.

Programos dalyviai turi
puikią galimybę gauti neįkainojamą mokymą ir patirtį iš įvairių šalių ligoninių ir
sveikatos priežiūros specialistų. Keitimasis žiniomis ir
gerąja patirtimi slaugos specialistams padeda geriau suprasti sveikatos priežiūros ir
ligoninių sistemą Europoje,
mokytis ir keistis geriausia
praktika.
Reikia paminėti, kad šį susitikimą organizavo ir puikiai
vertėjavo LSMUL KK Endokrinologijos klinikos slaugos
vadovė, Prienų-Birštono diabeto klubo „Versmė“ pirmininkė Birutė Bartkevičiūtė.
Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja Vilma Burbienė supažindino susitikimo dalyvius su savivaldybės socialinių paslaugų statistika, teikimo galimybėmis
Birštono savivaldybėje.
Slaugytoja Maria Isabel,
universitetinės ligoninės urologijos skyriaus slaugytoja,
turinti ir teisinį išsilavinimą,
plačiau pristatė Ispanijos (Katalonijos) sveikatos priežiūros
modelį, kaip jis veikia realiame gyvenime, su kokiomis
problemomis tenka susidurti.
Slaugytojos iš Ispanijos pasidalijo savo šalies patirtimi
teikiant sveikatos priežiūros

Tel. 8 604 80752
El. p. redakcija@naujasisgelupis.lt
www.naujasisgelupis.lt

ir socialines paslaugas. Šios
paslaugos pacientams teikiamos komandinio ir tarpdisciplininio bendradarbiavimo
pagrindu. Asmuo gauna kokybiškesnes ir lengviau prieinamas paslaugas. Kaip pažymėjo Maria Isabel, tai skatina
ligonį būti labiau atsakingam
už savo ligą.
Ispanijoje, Katalonijos krašte, slaugytojams tenka atsakingas darbas – jie turi daugiau teisių, gali komentuoti
gydytojų diagnozę bei tyrimų
rezultatus. Slaugytojai rengia
grupinius mokymus sergantiesiems lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, teikia paslaugas šeimoms, turinčioms tik
gimusių kūdikių iki 1 mėn.,
vėliau, augant vaikui, irgi teikiamos paslaugos ir konsultacijos. Slaugytojai atlieka
raidos monotoringą ir kitus
kūno matavimus.
Ispanijoje tiek suaugusieji, tiek vaikai ir paaugliai gali
gauti informaciją per socialinius tinklus, aptarti iškylančias problemas.
Vienas iš svarbesnių slaugytojų uždavinių yra smurto
namuose prevencija. Slaugytojai bendrauja ir su socialiniais darbuotojais, o pastebėję
ar įtarę smurto atvejus – apie
tai informuoja.
Tiek Maria Isabel, tiek Romo Valdivieso domino lėtinių
neinfekcinių ligų edukacija
ir slaugytojų veikla Lietuvoje. Viešnios iš Ispanijos buvo
susitikusios su diabeto klubo
nariais, aptarė svarbesnius
klausimus, išklausė pageidavimus ir pastebėjimus, taip
pat lankėsi Nemajūnų dienos
centre.
„Mūsų viešnios susidarė
gerą įspūdį apie teikiamas
integralios slaugos ir dienos
centro paslaugas šeimoms,
negalią turintiems asmenims.
Jos ypač susižavėjo sporto infrastruktūra, matė, kad vaikai
skatinami dalyvauti sportinėje
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Birštono meno mokyklos vardas
skamba Lietuvoje ir užsienyje

veikloje, ugdomas fizinis aktyvumas, kuriami socialiniai
ryšiai. Darbuotojų kompetencija leidžia teikti kokybiškas paslaugas, kuriomis noriai
naudojasi Birštono savivaldybės gyventojai. Šis bendradarbiavimas su LSMU specialistais ir užsienio ekspertais
stiprina ryšį tarp mokslu grįstų
įrodymų ir realaus paslaugų
įgyvendinimo“, – sakė Birutė Bartkevičiūtė.
Sveikatos priežiūros atstovės iš Ispanijos domėjosi
integralios pagalbos prieinamumu ir kliento bei artimųjų
pasitenkinimu paslaugomis.
Atstoves nustebino išplėtota
centro infrastruktūra ir platus
socialinių paslaugų spektras.
Ispanės džiaugėsi suteikta puikia galimybe iš arčiau
susipažinti su savivaldybėje
teikiamomis socialinėmis ir
sveikatos priežiūros paslaugomis. Lietuvoje įgytą patirtį
jos pristatys Švedijoje birželio
mėnesį vyksiančiame HOPE
ataskaitiniame suvažiavime.
HOPE programos dalyvių
iš Ispanijos tikslas buvo susipažinti su Birštone teikiama
integralia slauga, išgirsti pacientų bei artimųjų nuomonę.
Tiek pacientai, tiek artimieji
yra labai patenkinti teikiamomis paslaugomis. Tačiau negalią turinčių asmenų šeimos
nariai pasigenda platesnio
paslaugų spektro, psichologinės pagalbos, reabilitacijos
paslaugų į namus asmenims,
turintiems sunkią negalią –
tokios paslaugos jau turėtų
būti teikiamos valstybiniu lygmeniu. Ispanės džiaugėsi B.
Bartkevičiūtės vadovaujamo
klubo veikla, rūpinimusi pacientais, organizuojamais klubo
narių mokymais – tai siejasi
su HOPE šių metų programos
pagrindiniu tikslu „Sveikatos
priežiūros kokybės gerinimas
remiantis pacientų kompetencijomis ir patirtimi. Ar mes
pasiruošę?“

KORESPONDENTĖ (BIRŠTONO KRAŠTAS)
Stasė Asipavičienė tel. 8 604 80804
juronyte@gmail.com

JAV valstybės sekretorius Mike’as Pompeo (Maikas
Pompėjas) trečiadienį pareiškė, kad Rusijos įvykdyta Krymo
aneksija yra rimta problema, ir pažadėjo, kad Vašingtonas
apie tai nepamirš. „Tai yra labai rimtas klausimas. Rusija
aneksavo penktadalį Ukrainos, ir mes niekada negalime
apie tai pamiršti“, – sakė jis.

Emilija Žentelytė ir Matas Mecelis su mokyt. Renata ir Mindaugu
Bivainiais konkurse „ART-Panorama Baltika“

Visų mokslo metų
mokytojo ir mokinio
bendras darbas – nuo
kasdienio kantraus darbo
iki laimės akimirkų
scenoje – atsiskleidė
gražiausiais gegužės
žiedais. Patys darbščiausi
ir gabiausi Birštono meno
mokyklos muzikantai
praeitą savaitgalį
„šturmavo“ Lietuvos ir
užsienio scenas.

Jau trečią pavasarį pasitinka tęstinis projektas „Muzikuokime drauge Lietuvos
dvaruose ir pilyse“, kuriame
dalyvauja keturių mokyklų
muzikiniai kolektyvai. Šį kartą gausus mokinių ir mokytojų būrys iš Birštono, Prienų,
Garliavos bei Jiezno meno ir
muzikos mokyklų koncertavo Zyplių dvare Šakių rajone. Puiki pavasario gamta ir
senovinė dvaro aplinka įkvėpė vaikus nuoširdžiai muzikuoti, o mokytojus – tęsti šį,
jau tradiciniu tapusį renginį,
kurio organizatorė yra mokytoja metodininkė Danguolė
Kolpakovienė.
Kitas mūsų mokyklos kolektyvas – ansamblis „Tiesiog bendas“ gegužės 18 d.
dalyvavo jaunimo muzikos
grupių festivalyje-konkurse „Džemas“. Renginys, kurio organizatoriai – Lietuvos
vaikų ir jaunimo centras, vyko Vilniuje, klube „Narauti“.
Mūsų mokyklos ansamblio
dalyviai šiame renginyje buvo jauniausieji ir konkuravo
su kolektyvais iš Vilniaus,
Varėnos, Šiaulių, Panevėžio.
Dalyvavimas tokiame festivalyje – tai smagi ir nauja patirtis. Ansamblį parengė mokytojai Ramunė Liutvynskienė,
Romanas Lykovas, Renata ir
Mindaugas Bivainiai, Kęstu-
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tis Didvalis.
Gegužės 19 d. Kaune Juozo Gruodžio konservatorijoje
vyko tarptautinis kamerinio
muzikavimo festivalis „Garsų išdaigos“. Birštono meno
mokyklos duetas Augustė Zubavičiūtė (smuikas) ir Rokas
Zdanavičius (fortepijonas) išsiskyrė iš daugiau kaip 40 dalyvių, atlikdami nuotaikingą
Astor Piazzolla tango „Plius
ultra“. Duetą parengė mokytojos Angelina Šližienė ir Renata Bivainienė.
Vyresni mokyklos mokiniai
garsina mūsų mokyklos vardą
už Lietuvos ribų. Praėjęs savaitgalis buvo ypač sėkmingas Emilijai Radvilavičiūtei
(vokalas), Emilijai Žentelytei
(fortepijonas) ir Matui Meceliui (saksofonas). Muzikantai
kartu su savo mokytojais vyko į tarptautinį Latvijos ir Švedijos organizuojamą konkursą
„ART-Panorama Baltika“ ir
tapo laureatais: Emilija Žentelytė – 1 vieta, Emilija Radvilavičiūtė – 1 vieta, Emilija Žentelytė ir Matas Mecelis
(ansamblis) – 2 vieta. Mokinius parengė mokytojai metodininkai Renata Bivainienė,
Natalija Kesminienė ir Mindaugas Bivainis.
Džiaugiamės mūsų vaikų
laimėjimais ir naujomis patirtimis, didžiuojamės mokytojais, kurie savo kantriu kasdieniu darbu ugdo jaunuosius
muzikantus.
Beje, „renginių kruša“ dar
nesibaigia, artimiausiu metu
laukia nauji festivaliai-konkursai, edukacinės kelionės,
koncertai tėveliams ir miesto šventė „Žaliasis Birštonas
ošia“. Iki susitikimo!
Birštono meno mokyklos
direktoriaus pavaduotoja ugdymui Olga Zubavičienė 

Priedas platinimas kartu su laikraščiu „Naujasis Gėlupis“ nemokamai.
Priedas leidžiamas nuo 2017 m. sausio 1 d.
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Kazachstano parlamentas trečiadienį pritarė įstatymui,
kuriuo siekiama įtvirtinti ilgamečio šalies vadovo Nursultano
Nazarbajevo svarbiausio politinio veikėjo statusą, net jei šis
nuspręstų pasitraukti iš prezidento posto. Tarp privilegijų,
kurias jam bei jo šeimos nariams suteikia šis statusas, yra
imunitetas nuo baudžiamojo persekiojimo.



„Valstiečių“ lyderiui Ramūnui Karbauskiui priklausanti
bendrovė „Agrokoncernas“ Žemės ūkio informacijos ir
kaimo verslo centrui neteikia jokių duomenų apie į Lietuvą
įvežamas trąšas ir sėklas, jų kiekius, kainas ir pardavimus,
sako centro vadovas. Pasak Sigito Puodžiuko, koncernas tai
daro „piktybiškai“.



Estijos prezidentė Kersti Kaljulaid trečiadienį pareiškė
nepasitikinti Rusijos žiniasklaidos priemonėmis, nes
yra įsitikinusi, kad dauguma jų yra kontroliuojamos ir
išnaudojamos „hibridiniame kare“, ir paragino reaguoti į
„melagingus“ kaltinimus.

Tyrėjai: MH17 lėktuvas buvo numuštas virš Ukrainos rusų kariškių raketa
ATKelta IŠ 1 p.
Nyderlandų vadovaujama
Jungtinė tyrėjų komanda (JIT)
„priėjo prie išvados, kad BUKTELAR, kuria buvo numuštas
(reiso) MH17 (lėktuvas), buvo iš 53-osios priešlėktuvinių
raketų brigados, įsikūrusios
Kurske Rusijoje“, sakė olandų
tyrėjas Wilbertas Paulissenas
(Vilbertas Paulisenas).
„53-ioji brigada yra Rusijos ginkluotųjų pajėgų dalis“,
– spaudos konferencijoje Ny-

derlanduose sakė jis.
Iš Amsterdamo į Kvala
Lumpūrą skridęs „Malaysia
Airlines“ laineris „Boeing
777“, kuriame buvo 298 žmonės, 2014 metų liepos 17 dieną
buvo numuštas virš prorusiškų
separatistų kontroliuotos teritorijos Ukrainos rytinėje Donecko srityje.
Žuvo visi lėktuve buvę žmonės, daugiausia olandai. Tačiau
tarp aukų yra 17 valstybių piliečių, įskaitant australus, bri-

tus, malaiziečius ir indoneziečius.
Anksčiau tyrėjai buvo padarę išvadą, kad lėktuvas buvo
numuštas rusų gamybos raketų sistema BUK, atvežta iš
Rusijos ir panaudota Maskvos
remiamų separatistų kontroliuotoje teritorijoje Ukrainoje.
Tačiau tyrėjai tiesiai nenurodė,
kas konkrečiai paleido raketą.
Dabar komanda pagal filmuotą medžiagą ir nuotraukas
kruopščiai atkūrė kelią, ku-

riuo kolona su minima raketa
atvyko iš Kursko, per sieną į
Ukrainą.
“(Tyrėjai) nustatė, kad minima BUK-TELAR turi virtinę
unikalių ypatybių. Šios ypatybės ... pasitarnavo kaip tam tikras raketos pirštų atspaudas“,
– pridūrė W. Paulissenas.
Maskva ne kartą neigė, kad
yra kaip nors susijusi Malaizijos lėktuvo numušimu, ir kaltino Kijevą.
Tyrėjai didžiausią dėmesį

skiria maždaug 100 žmonių,
įtariamų „aktyviu vaidmeniu“
per minimą incidentą, bet viešai jokių įtariamųjų vardų nėra
paskelbę.
Vyriausiasis tyrėjas Fredas
Westerbeke (Fredas Vesterbekė) ketvirtadienį sakė, kad
vyksta jau paskutinė tyrimo
fazė, bet pridūrė, kad „darbo
dar yra“.
Pastaraisiais metais tyrėjai
„gavo daug įrodymų, bet dar
nėra pasirengę“ imtis veiks-

mų dėl kaltinimų pareiškimo, spaudos konferencijoje
sakė jis.
Olandų pareigūnai yra paskelbę, kad bet kokių areštuotų įtariamųjų teismas vyks
Nyderlanduose pagal bendram
tyrimui vadovaujančių šalių
susitarimą. AFP-BNS

Dažniausios klaidos, kurias daro vartojantys vaistus: kaip išvengti nelaimės
Dažnai įsigiję vaistų, jų
dėžutę su informaciniu
lapeliu išmetame arba
pametame, o vaistai
nugula įvairiausiose
vietose: rankinėje,
vonios ar miegamojo
spintelėje. Specialistai
atkreipia dėmesį, kad
atsainiai elgdamiesi rimtai
rizikuojame ne tik savo,
bet ir šeimos narių ar
augintinių sveikata.

„Galime įvardinti, kad yra
konkrečios vietos, kur vaistų
laikyti namų sąlygomis tikrai
nerekomenduojama. Tam visiškai netinka vonios spintelė, nes vaistams poveikį daro
drėgmė ir temperatūra. Nerekomenduojama vaistų laikyti
ten, kur temperatūra aukštesnė
nei 25°C, o drėgmė viršija 65
proc. Kai kurie vaistai apskritai
turi būti laikomi tik šaldytuve,
kitiems svarbu, kad jie neturėtų
sąveikos su saulės spinduliais.
Ir tokių dalykų tikrai negalima
ignoruoti“, – teigia Lietuvos
sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Vaistų technologijos ir socialinės farmacijos
katedros lektorė, „Gintarinės
vaistinės“ vaistininkė – vedėja
Aurima Stankūnienė.
Pasak jos, labai svarbu visus
vaistus ir net maisto papildus
laikyti vaikams bei augintiniams nepasiekiamoje vietoje
bei neišmesti vaistų pakuotės
ir informacinio lapelio. Tai
klaida, kurią daro beveik kiekvienas nepagalvodamas, kuo
rizikuoja.
„Ant pakuotės ir informaciniame lapelyje nurodomas
REKLAMA

vaistų galiojimo laikas, taip
pat pateikiama informacija,
kaip juos vartoti. O tokie dalykai tikrai pasimiršta. Žinoma, jei apie konkrečių vaistų
vartojimą dabar informaciją
galima rasti internete, tai galiojimo laikas visada yra itin
individualus. Įsitikinimas, kad
vaistai nesensta, tikrai nėra teisingas. Vaistų galiojimas laikas
yra susijęs su vaisto veikliosios
medžiagos „galiojimu“, kuri
ilgainiui skyla ir taip mažėja
jos efektyvumas“, - aiškina
vaistininkė.
Kur kas blogiau už tai, kad
pasenę vaistai gali neturėti norimo poveikio, yra galimas šalutinis poveikis bei organizmo
reakcija net ir įprasčiausius,
tačiau pasenusius vaistus. Net
ir įprasti vaistai nuo skausmo,
alergijos ar virškinimo sutrikimų turi būti vartojami atsižvelgiant į jų galiojimo laiką, o pasenusius vaistus būtina nedelsiant tinkamai utilizuoti.
„Vaistų tikrai negalima tiesiog išmesti. Jei patys negalime jų vartoti, reiškia, kad
jie negali pakliūti ir į aplinką,
tad efektyviausias ir saugiausias būdas - nebegaliojančius
vaistus atnešti į vaistinę. Čia
jais bus tinkamai ir saugiai
pasirūpinta“, - sako „Gintarinės vaistinės“ vaistininkė A.
Stankūnienė.
Specialistės teigimu, itin didelis pavojus kyla kai vaistai
vartojami pažeidžiant gydytojo duotas rekomendacijas
bei užsiimant savigyda. Esą
jei kartą panašiomis aplinkybėmis vaistas padėjo, o jo

dar randu savo spintelėje,
tai galiu ir vėl
juos gerti
„Kiekvienas
vaistas turi būti
vartojamas tik
pagal gydytojo ir vaistininko rekomendacijas ir tomis
aplinkybėmis,
kuriomis jis
buvo paskirtas.
Kasmet dėl netinkamo vaistų
vartojimo, jų
nesuderinamumo žmonės patiria rimtų sveikatos sutrikimų, o 2016 m.
oficialiai dėl
šios priežasties
mirė net 27
žmonės. Vaistų vartojimas
atsakingas procesas, todėl būtina konsultuotis su specialistais iškilus net
mažiausiam
klausimui, o
jei vienu metu
vartojami keli
vaistiniai preparatai, jų suderinamumą
nemokamai
galima patikrinti „Gintarinėje vaistinėje“, – pažymėjo dr. A. Stankūnienė. 

SVEIKATA 
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Valstybės saugumo departamentas (VSD) trečiadienį kreipėsi
į Generalinę prokuratūrą dėl galimai neteisėtai paviešintos
žvalgybos informacijos. Žiniasklaida šį mėnesį paviešino dalį
VSD šalies vadovams bei Seimo Nacionalinio saugumo ir
gynybos komitetui pateiktos informacijos apie verslo įtaką
politiniams procesams.



Makedonijos teismas trečiadienį skyrė buvusiam šalies
premjerui Nikolai Gruevskiui dvejų metų laisvės atėmimo
bausmę dėl neteisėtos įtakos Vidaus reikalų ministerijos
pareigūnams jam įsigyjant prabangų neperšaunamą
automobilį.

Sergantieji astma verčiau renkasi prastesnę gyvenimo kokybę
nei pareigingą gydymąsi
Nekontroliuojama astma
sukelia daug nemalonių
padarinių – sergantieji
šia liga teigia, kad dėl
astmos praranda daugiau
nei trečdalį, o kai kuriais
atvejais net virš 60 proc.
gyvenimo kokybės.

Pastaraisiais metais mokslininkai, medikai ir tyrėjai, vis
daugiau dėmesio skiriantys
šiai problemai spręsti, sutaria:
dažnai dalis gyvenimo kokybės prarandama tik todėl, kad
sergantieji astma per daug optimistiškai vertina savo žinias
bei sveikatos būklės rimtumą,
o vaistų ir teisingo gydymosi
režimo laikymąsi neįvardina
kaip svarbų.
Europoje net 91 proc. sergančiųjų astma vertina savo
ligą kaip gerai arba pakankamai gerai kontroliuojamą, net
75 proc. sergančiųjų vertina
savo turimas žinias kaip puikias ar geras. Lietuvoje atlikto
kokybinio tyrimo duomenimis, mūsų tautiečiai jaučiasi prasčiau kontroliuojantys
savo ligą, bet turimas žinias
vertina panašiai kaip kiti europiečiai. Kontroliuojantys ligą jaučiasi 71 proc. Lietuvos
pacientų iki 40 m. amžiaus ir
tik 49 proc. vyresnių nei 40
m. Informuotais apie būdus
kontroliuoti astmą jaučiasi
80 proc. jaunesnių ir 67 proc.
vyresnių pacientų.
Tiek Europoje, tiek Lietuvoje apie pusė sergančiųjų
astma pripažįsta nesilaikantys nustatyto gydymo režimo, nors ir supranta, kad tai
neigiamai veikia jų gyvenimo kokybę. Daugelis nelaiko savo būklės pakankamai
rimta, atsipalaiduoja palengvėjus simptomams bei nenori jaustis priklausomi nuo
vaistų ir ligos.
Lietuvos astmos klubų asociacijos pirmininkė Eglė Kvedaraitė pasakoja, kad neretai
žmonės tiesiog pamiršta reguliariai vartoti vaistus, tačiau
pagrindinė priežastis paskatinanti laikytis nustatyto gydymosi režimo – palengvėjimas, kurį pajunta pavartoję
gydytojo išrašytus vaistus.
„Dažnai žmonės nebūna
REKLAMA

susitaikę, jog daugeliu atvejų
liga yra nepagydoma, kad su
ja teks susidraugauti ir nusiteikti, kad vaistus teks vartoti
reguliariai ir nuolat. Dusulio
priepuoliai atsiranda dėl uždegimo plaučiuose, smulkiuose bronchuose. Vartojant
vaistus kortikosteroidus, uždegimo židinys nuslopinamas
ir žmogus gali gyventi normalų gyvenimą. O nevartodamas
ar netinkamai vartodamas
vaistus žmogus tarsi sėdi ant
parako statinės ir yra priverstas nerimauti, kas ir kada išprovokuos dusulio priepuolį“,
– kalba E. Kvedaraitė.
Sergant astma, daugiausiai
neigiamos įtakos gyvenimo
kokybei turi griežto gydymosi režimo nesilaikymas. Pavyzdžiui, Europoje, daugiau
nei pusė respondentų pripažino, kad per paskutinę savaitę atsibudę nuo priepuolio
ar dienos metu patyrę simptomų, kurie sutrukdė įprastą
dienos veiklą. Jaunesni pacientai Lietuvoje dėl astmos teigia prarandantys iki 33 proc.
gyvenimo kokybės, o vyresni nei 40 m. net iki 60 proc.
Didesnį diskomfortą sukelia
fiziniai simptomai (kosulys,
dusulys), o senjorus dažnai
papildomai vargina nuovargis, metams bėgant išsivystančios gretutinės širdies, kepenų, inkstų ligos.
„Gydymasis priešokiais labai pablogina gyvenimo kokybę. Paūmėjus ligai, po pertraukos pradėti vartoti vaistai
negali iškart nuslopinti jos
simptomų – uždegimą slopinančių vaistų poveikis pajuntamas po kelių dienų. Reiškia,
atsisakęs teisingo gydymosi
režimo ir atsinaujinus dusulio
priepuoliams, žmogus keletą
dienų jausis prastai – jam bus
sunku arba net neįmanoma
dirbti, sunkiau eiti, atlikti namų ruošos darbus. Reikės laiko grįžti į gerą būseną“, – paaiškino E. Kvedaraitė.
Dėl baimės patirti priepuolį
sergantieji astma vengia lankytis viešose vietose, būti tarp
žmonių, riboja fizinį krūvį,
atsisakydami taip pat ir pramogų – pirčių, baseinų, toli-



Europos Komisija trečiadienį paskelbė vadinamąją
konvergencijos ataskaitą, kurioje išnagrinėta septynių
Europos Sąjungos (ES) valstybių narių pažanga siekiant
prisijungti prie euro zonos ir padaryta išvada, kad jos nėra
pasirengusios įsivesti bendros valiutos.

5 neįprasti simptomai,
išduodantys širdies ligas
Pagal mirtingumą nuo
širdies ir kraujagyslių ligų
Lietuva užima labai aukštas
pozicijas, nors būtent šias
ligas galima laiku atpažinti
ir suvaldyti, išvengiant
baisiausių pasekmių.

mesnių kelionių. Skirtingais
metų laikais – esant šalčiui
žiemą ar pavasarį žydint augalams – tokie sergantieji taip
pat mieliau lieka namie. Dalis
apklaustųjų dėl sveikatos atsisako alkoholio ir rūkymo.
Medikų teigimu, ne visos
sergančiųjų astma baimės yra
pagrįstos. Pavyzdžiui, plaukimas ir kiti gilųjį kvėpavimą
skatinantys fiziniai užsiėmimai kaip joga, net palengvina
ligos simptomus.
„Yra daug būdų valdyti astmą: grūdinti ir stiprinti organizmą, palaikyti švarią namų
aplinką, mesti rūkyti ir panaikinti galimus infekcijos židinius. Bet svarbiausia – griežtai ir nuosekliai laikytis gydytojo pulmonologo ir gydytojo
alergologo nustatyto gydymosi režimo. Nors sergantieji
astma skuba savo simptomus
nuvertinti kaip „lengvus“ ar
„nevertus dėmesio“, dažnu
atveju realybė yra visai kita
ir tik patys pacientai kenčia
nuo tokio aplaidumo.
Kai priešuždegiminis gydymas nepakankamas - galimi sunkūs dusulio priepuoliai,
ypač žmonėms, alergiškiems
pelėsiams, ar elementarios virusinės infekcijos metu. Tai
trikdo paciento gyvenimo kokybę, gali būti net pavojingi
gyvybei. Bronchinės astmos
kontrolei ir jos eigos stebėsenai yra sukurta įvairiausių
mobiliųjų aplikacijų, kurios
padės įvertinti astmos grėsmę, astma sergančio žmogaus
simptomų stiprumą ir vaistų,
skiriamų gydymui poreikį.
Gydymo sėkmė – glaudus
paciento ir gydytojo bendradarbiavimas ir sutarimas bei
tvarkingas gydytojo sudaryto
gydymosi plano vykdymas.

Šiuo metu yra visos priemonės, galinčios užtikrinti, kad
pacientas, sergantis bronchine astma, jaustųsi gerai ir
būtų darbingas. Pastaraisiais
metais lengvo ir vidutinio
sunkumo bronchinės astmos
formų gydymui vis plačiau
taikoma specifinė imunoterapija – tai yra gydymas pačiais alergenais, kuriems yra
jautrūs alergine astma sergantieji. Galima padėti net ir sunkia jos forma sergantiesiems,
nes Lietuvą pasiekia nauji
vaistai – biologinė terapija.
Svarbiausia yra gerai žinoti apie savo ligą, epizodiškai
pasitarti su specialistu ir rasti
efektyvų ir pacientui priimtiną gydymą“, – sakė VU ligoninės Santaros klinikų gydytoja alergologė ir klinikinė
imunologė, Lietuvos alergijos
ir astmos asociacijos prezidentė, docentė Violeta Kvedarienė.
***
Lietuvoje astma ar astminė būsena yra diagnozuota
43 vaikams iš 1000 vaikų ir,
atitinkamai, 15 iš 1000 suaugusiųjų.
2014 m. Jungtinės Karalystės Pirminės kvėpavimo ligų
priežiūros bendruomenės atliktame kiekybiniame tyrime „Realise“ buvo apklausti
8000 sergančiųjų astma 11
Europos valstybių.
Kokybinį sergančiųjų astma tyrimą 2017 m. sveikatos priežiūros bendrovės GSK
užsakymu atliko tyrimų bendrovė „Spinter“. Tyrimo metu buvo atlikti giluminiai interviu su 30 pacientų, sergančių vidutine ir sunkia astmos
formomis – 15 jaunų (iki 40
m.) dirbančiųjų ir 15 vyresnių
(virš 40 m.). 

„Eurovaistinės“ vaistininkė
Elvyra Ramaškienė sako, kad
nors neįprasti simptomai iš pažiūros su širdies ligomis atrodo
nesusiję, jei juos pamatėte ir jei
jau turite įtarimų dėl bendros
sveikatos, būtina pasitikrinti
atidžiau.

Pamėlusios lūpos
Pamėlusios lūpos įspėja
apie širdies nepakankamumo
sindromą.
Taip pat gali pamėlti rankų
ir kojų pirštai, nosis, akių junginė, liežuvis. Širdies nepakankamumui būdingos ir pirštų
deformacijos. Kai trūksta deguonies, pakinta pirštų nagai,
jų forma primena laikrodžio
stikliuką. Pirštai tampa panašūs į būgno lazdeles.

Raukšlėti ausų
speneliai
Išoriškai matoma raukšlė ant
ausies spenelio, rodo padidėjusią aterosklerozės riziką.
Tai lėtinė uždegiminė liga,
kai dėl arterijų sienelėse besikaupiančių riebalų ir kalcio
susidaro opėjančios ir randėjančios plokštelės. Jos siaurina
kraujagyslių spindį ir sukelia
kraujotakos sutrikimą.

Riebalų mazgeliai
Dar vienas išorinis širdies
problemų rodiklis – geltoni
riebalų mazgeliai, vadinamosios ksantomos. Dažniausiai
jos atsiranda ant alkūnių, kelių,
sėdmenų ir akių vokų.
Patys mazgeliai yra nekenksmingi, tačiau jie gali būti
rimtų ligų priežastimi. Ksantomos dažniausiai pasireiškia
žmonėms, turintiems genetinę ligą, vadinama šeimynine
hipercholesterolemija. Šią ligą
turinčių žmonių kraujyje gausu blogojo cholesterolio.

Riebalų nuosėdos
aplink rainelę
Riebalų nuosėdos gali būti

matomos akyje, kaip pilkas
žiedas aplink rainelės išorę.
Apie 45 proc. žmonių, vyresnių nei 40 metų amžiaus,
ir apie 70 proc. žmonių, kuriems virš 60 metų, turi tokius
riebalų ratilus. Nustatyta, kad
šis riebalinis žiedas yra susijęs
su koronarinės širdies ligų rizikos veiksniais. Dažniausiai tai
susiję su padidėjusiu blogojo
cholesterolio kiekiu kraujyje.

Dantenų uždegimas
Burnos sveikatos būklė taip
pat gali būti ženklas, kad sutriko širdies ir kraujagyslių sistema. O kartais tai gali tapti ir
priežastimi.
Burnoje pilna bakterijų,
todėl dėl pastovaus dantenų
uždegimo, bakterijų ir apnašų kaupimosi išsivysto periodontitas ir blogosios bakterijos iš burnos lengviau patenka į kraują, taip sukeldamos
kraujagyslių uždegimą, kuris
išsaukia širdies ligas.

Padėkime savo
širdžiai
Širdis dirba be poilsio visą parą, todėl yra itin svarbu
palaikyti tinkamą jos veiklą.
Vaistininkė rekomenduoja
organizmą papildyti širdžiai
svarbiomis medžiagomis –
omega-3 riebalų rūgštimis ir
širdies vitaminais: E, B3, B6
bei folio rūgštimi.
Organizmui reikia gauti augalinių antioksidantų bei kitų
biologiškai veiklių medžiagų,
galinčių padėti palaikyti širdies
veiklą. Svarbus ir vitaminas C
bei cinkas. Taip pat naudingi
ir augalai širdžiai – nakviša,
vaistinė agurklė, gudobelė, europinis alyvmedis, valgomasis
česnakas.
Tinkamą širdies veiklą palaikysite ir valgydami neriebų,
mažai cukraus turintį maistą.
„Rinkitės kuo daugiau daržovių ir vaisių. Vartokite kalio turinčius produktus – džiovintus
vaisius, figas, datules, bananus, riešutus, žirnius, pupeles,
grybus. Ribokite suvartojamo
alkoholio kiekį, nes jis trikdo
širdies ritmą ir tiesiogiai kenkia širdies raumeniui“, – pataria farmacininkė. 
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Nekilnojamasis
turtas

4,78 ha ūkio paskirties žemę (našumo balas 49, sklypas yra prie
gero kelio) Vartų k., Balbieriškio
sen. Tel. 8 630 05924.

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

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

Parduoda

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

2 KAMBARIŲ BUTUS
2 k. bt. Prienuose. Galima nuoma. Tel. 8 685 80479.
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
Namą (yra ūkinis pastatas, visos
komunikacijos, šone sklypo teka
upelis, 11 a žemės) J. Basanavičiaus g., Prienuose. Tel. 8 673
79605.
Mūrinį namą (yra garažas, ūkinis
pastatas, 6,2 a žemės) Klonio g.,
Prienuose. Taip pat 3 durų spintą,
lovą, dviratį. Tel.: (8 319) 52888,
8 630 20378.
Gyvenamąjį namą su ūkiniu
pastatu (namas 150 kv. m, tinkamas 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.

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

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

ŽEMĖS SKLYPUS
7,5 a ir 15 a namų valdos sklypus
(vienas šalia kito) Prienuose. Tel.
8 648 94878.
20 a namų valdos sklypą gražioje
vietoje Jiezne, Prienų r. Tel. 8 639
93501.
49 a namų valdos sklypą sodybai
labai gražioje, saugioje ir atokioje
vietoje. Ribojasi su pušynu. Prie
Šilavoto. (8300 Eur). Tel. 8 698
46705.
REKLAMA

PARDUODA
Lengvojo automobilio priekabą
„MAZ 81144“ („Zubrionok“, yra
draudimas, TA iki 2020 m. 05
mėn., tvarkinga, 290 Eur). Tel. 8
656 03561.

Perka
Superkame visų markių automobilius. Atsiskaitome iš karto. Pasiimame patys. Tel. 8 644 15555.
Perkame automobilius, pagamintus nuo 1990 m. iki 2012 m., bet
kokios būklės. Tel. 8 634 49324.

Pirksiu sodybą, žemės sklypą,
gražioje vietoje su Nemuno pakrante. Tel. 8 646 31823.
Brangiausiai Lietuvoje miškus
(brandžius, jaunus, malkinius,
iškirstus), žemes, sodybas.
Atsiskaito iš karto. Tel. 8 676
41155.
Mišką. Gali būti su bendraturčiais, neatidalintas iš bendros
nuosavybės. Sutvarkau dokumentus, paveldėjimą. Tel. 8 644
55355.
Perkame mišką didžiausiomis
kainomis Lietuvoje. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 605 44445.

PERKAME
MIŠKĄ

ir apvaliąją
medieną su žeme
arba išsikirsti.
Atliekame sanitarinius kirtimus
bei retinimus. Konsultuojame.

Tel. 8 680 ir81777
apvaliąją

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

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. Atsiskaito vietoje, iš karto. Tel. 8
612 34503.
Vilniaus apskrities ūkininkas nuolat perka
arklius. Suteikia transporto paslaugas.
Tel.: 8 656 39189, 8 616 14424.
ŽŪB „Žara“ perka karves, jaučius, telyčias.
Atsiskaito iš karto.
Tvarko valstybines išmokas.
Sveria el. svarstyklėmis.
Pasiima patys. Tel.: 8 685
86121, 8 699 57191.

Skubiai superkame visų markių lengvuosius automobilius,
Superkame karmikroautobusus, keturačius,
ves, bulius ir telypriekabas.
čias. KREKENAVOS
Automobiliai gali būti su deAGRO FIRMOS supirfektais, nevažiuojantys, daužti,
kėja Olga Smailienė.
skirti ardymui ar utilizavimui,
Tel. 8 612 02125.
surūdiję, be TA ir draudimo. IšGerai įmitusius, liesus
sivežame patys. Atsiskaitome
ir traumuotus galviiš karto, padedame sutvarkyti
jus (AB „Krekenavos
visus reikiamus dokumentus.
agrofirma“ kainoLauksime Jūsų pasiūlymų
mis). Taip pat arklius.
tel. 8 666 70777.
BRAngIAI PERKAME
ĮVAIRIUS
Sveriame
elektroninėmis
svarstyklėmis. Atsiskaitome
ARKlIUS, JAUČIUS,
iš karto. Tel.
TElYČIAS, KARVES
. 8 616 43646.

ŽEMĖS ŪKIS

PERKAME
MIŠKĄ PARDUODA

Tel. 8 625 93 679

8 sav. paršelius. Tel. 8 600

medieną su žeme
60827.
arba išsikirsti.
Atliekame sanitarinius kirtimus
bei retinimus. Konsultuojame.
Pigiai nuo 250 kg motinines kiau-

BRAngIAI PERKAME ĮVAIRIUS

ARKlIUS, JAUČIUS,
TElYČIAS, KARVES.
Tel. 8 625 93 679

PERKAME MIŠKĄ

Tel. 8 680 81777
SU ŽEME (ir išsikirsti),
les skerdimui. Tel. 8 699 95354.
APVALIĄJĄ MEDIENĄ.
3,5 m. ponį (ūgis 83 cm, juodas,
Tel. 8 682 61641.
nusišėręs). Tel. 8 636 64609.

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

Automobiliai ir
jų dalys

Pirmaveršę karvę. Tel. 8 615
83481.

IŠSINUOMOJA
Jauna šeima be vaikų 1-2 k. bt.
Prienuose. Tel. 8 677 10594.
Ūkininkas išsinuomoja arba perka žemės ūkio paskirties žemę
Klebiškio, Šilavoto, Jiestrakio,
Leskavos, Išlaužo kadastrinėse
vietovėse. Tel. 8 618 57457.

Prenumeruokite „Naująjį
Gėlupį“ ir neatsilikite nuo
svarbiausių krašto ekonominių,
kultūrinių ir politikos naujienų!

Trijų veršių pieningą karvę su jos 5
mėn. telyčaite. Tel. 8 636 21077.
Kviečius. Atveža. Tel. 8 677
31879.
Kviečius, nedidelį lietuvišką suvirinimo aparatą „Kempą“. Tel. 8
680 25728.
Vasarinius miežius, tinka sėklai.
Amonio salietrą didmaišiais. Tel.
8 689 62945.
Grūdus: belukštes ir paprastas
avižas 5 Eur/50 kg, kviečius 6
Eur/50 kg. Tel.: 8 650 48440, 8
650 41295.

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“).

Įmonė tiesiogiai galvijus aukščiausiomis ŽŪKB „Krekenavos
mėsa“ kainomis. Tel. 8 613
79515.
A. Bagdono PĮ – brangiai veršelius auginti. Moka 6–21 proc.
Sveria el. svarstyklėmis. Pasiima
patys. Tel.: 8 699 93682, (8 319)
69541.
Viena didžiausių įmonių Lietuvoje tiesiogiai perka karves, bulius,
telyčias. Sveria el. svarstyklėmis.
Moka 6 ir 21 proc. PVM. Atsiskaito iš karto. Tel. 8 635 07197
(Ričardas Lukauskas).
Sanitarinius raguočius. Tel. 8 602
48941.
Brangiai visoje Lietuvoje superkame galvijus: karves, jaučius,
telyčias. Atsiskaitome vietoje.
Vežame į užsienį. Tel. 8 615
28106.
Bet kokią žemės ūkio techniką,
pvz., traktorių, priekabą, sunkvežimį ir jų padargus. Gali būti
neveikiantys. Tel. 8 680 77728.

ĮVAIRIOS PREKĖS
PARDUODA

M A L KO S

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.
Siuvimo mašiną su spintele (100
Eur) ir šaldiklį (4 stalčiai, 100 Eur).
Tel. (8 319) 52913.
Pušines filingines duris su stakta
(70 Eur), televizorių „Grundig“
(25 Eur), šaldytuvą „Bosch economic“ (60 Eur), (siuvimo mašinas
(elektrinę ir mechaninę, po 40
Eur), medžio obliavimo stakles
su „kreizu“ (200 Eur). Tel. 8 605
76900.
Savadarbį centrinio šildymo katilą
su su lankainiais („rinkėmis“). Siuvamą mašiną (kojinę). Naudotą
traktoriaus T-25 galinę padangą.
Dovanoja SP3 pusblokius. Tel. 8
685 11266.
„Gaz-8“ (su dokumentais), traktorinę priekabą (dviašė, neverčiama, mediniai bortai 4,8x2,4
m, su dokumentais). Tel. 8 684
38483.

PERKA
Virtuvines spinteles. Tel. 8 602
47145.

PASLAUGOS
Nuolat prekiaujame
lapuočių malkomis. Skaldytos,
kaladėmis arba rąsteliais.
Malkos tvarkingai sukrautos.
Skubus nemokamas pristatymas.
Taip pat parduodame
DURPIŲ BRIKETUS.
Tel. 8 672 51171
Miško savininkas – lapuočių ir
spygliuočių malkas. Pristato.
Perka mišką. Atsiskaito iš karto.
Tel. 8 690 66155.
Pigiai spygliuočių, lapuočių malkas (skaldytas, trinkomis). Taip
pat medžio pjuvenas. Atvežimas
nemokamas. Tel. 8 682 31133.
Lapuočių malkas trinkomis su
pristatymu. Tel. 8 648 10464.
Sausas spygliuočių malkas trinkomis (8 kub. m). Atveža. Tel. 8
656 42963.
Nebrangiai stambias, supjautas
pušines atraižas, pušines malkas.
Atveža. Tel. 8 609 14843.
Statybinės medienos atraižas (20
Eur/kub. m). Tel. 8 620 78172.

Alytaus giesmininkai gieda laidotuvėse ir kitomis progomis.
Atvažiuojame patys. Kainuoja
pigiau nei užsakant per laidojimo
paslaugų įmones. Vienas vakaras
ir palydėjimas – 120 Eur. Keturnedėlis 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 - pasinaudokite savo šansu ramesniam rytojui!
Tel. 8 601 50935.
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PROFESIONALUS
kompiuterinės technikos
remontas Prienuose

Nešiojamų, stacionarių, planšetinių kompiuterių diagnostika ir programinis bei techninis
remontas, remontas po suliejimo skysčiais, valymas, kroviklių,
maitinimo šaltinių remontas,
programinės įrangos diegimas,
GPS navigacijų remontas, žemėlapių 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
Paminklų, tvorelių, kapaviečių
uždengimų gamyba. Betonavimas, montavimas, užpylimas
skalda, senų kapaviečių restauravimas 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, skardinimo darbai, skardų lankstymas, medinė lauko apdaila, pirtys
ir kiti statybos darbai. Dirbame
pagal verslo liudijimus. Tel. 8
603 35880.
Skardinimo darbai: kraigai, vėjinės, pakalimai, kaminai ir t.t.
Montuojame „Cedral“ dailylentes. 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.
REKLAMA

Dažome medinių namų fasadus
ir stogus savo ir užsakovo medžiagomis. Patirtis. Kokybė. Tel.
8 636 94394.
Gaminame betoną, kalkinį skiedinį, šulinio žiedus (nuo 0,7
iki 3 m), įvairią gelžbetoninę
produkciją. Vežame žvyrą, smėlį.
Atliekame metalo tekinimo ir
suvirinimo darbus. Tel. 8 687
95399.
Liejame pamatus, betonuojame.
Montuojame gipso kartoną,
glaistome, dažome, kalame dailylentes, dedame visų tipų grindis,
klojame plyteles, atliekame santechnikos, elektros instaliacijos
ir griovimo darbus. Prilydome
stogų dangą. Lankstome skardas.
Tel. 8 600 96399.
Šlifuojame, dedame ir lakuojame parketą, dengiame stogus,
lankstome skardas, skardiname,
šiltiname ir dažome namų fasadus. Statome karkasinius namus.
Kasame pamatus, mūrijame,
tinkuojame, betonuojame, montuojame tvoras, atliekame langų
apdailą, montuojame langus ir
duris. Tel. 8 620 85350.
Kokybiškai remontuojame butus: 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, tapetavimas, durų ir grindų dėjimas,
lentelių kalimas ir kiti darbai. Tel.
8 608 55288.
Visi santechnikos darbai: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos.
Komplektuojame medžiagas
geromis kainomis. Tel. 8 640
39204.
Santechnikos darbai: vamzdynų
keitimas, klozetų keitimas ir
tvarkymas, maišytuvų keitimas
ir kiti santechnikos darbai. Skylių
gręžimas nerūdijančio plieno
kriauklėse, metalinių vamzdžių
sriegimas. Katilų prijungimas ir
medžiagų komplektavimas. Atvykstu bet kurią savaitės dieną ir
vakarais (atvykstu ir dėl smulkių
gedimų ir darbų) bei į rajonus.
Parenku ir atvežu medžiagas. Tel.:
8 684 55308, 8 619 54866.
Minkštų baldų remontas, pertraukimas. Restauruojame
minkštus baldus, fotelius, lovas, kampus, kėdes. Tel. 8 679
46966.

Mobiliuoju juostiniu gateriu
kokybiškai pjaunu medieną. Atvykstu į vietą. Tel. 8 601 02662.
Greitai ir kokybiškai MOBILIUOJU
GATERIU PJAUNAME medieną
(iki 11 m ilgio) jums patogioje vietoje. Elektra nebūtina. Dirbame
ir savaitgaliais. Tel. 8 657 57395,
www.7verslai.lt
Kokybiškai taisau
automatines

SKALBIMO
MAŠINAS

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

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

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

Šiltn
a
Prie mių g.
nuo 8,
se

LAIDOJIMO PASLAUGOS

Katafalkas Salių nuoma Gėlės Drabužiai Kremavimas
Tel.

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

Naujų ir senų automobilių kėbulų
remontas: geometrijos atstatymas, virinimas, paruošimas dažymui, dažymas ir smėliavimas.
Tel. 8 687 26417.
UAB „KŽ gręžiniai“. Vandens
gręžiniai, geoterminis šildymas.
Sudaromi projektai, suderinami
leidimai, vandens pasai ir visi
susiję darbai. Tel.: 8 671 34094,
8 644 57097.
Vežame žvyrą, smėlį, skaldą, atsijas ir kitus birius krovinius. Tel.
8 690 66155.
Atliekame įvairius žemės kasimo, lyginimo darbus: kasame,
valome tvenkinius, darome pylimus, šlaitus, lyginame, tvarkome
teritorijas. Konsultuojame. Turime patirtį. Dirbame kokybiškai.
Tel. 8 640 50090.
Mini ekskavatoriumi atliekame
kasimo darbus (15 Eur/val.). Tel.
8 640 33998.
Pjaunu ir skaldau malkas. Pjaunu
žolę trimeriu. Griaunu senus pastatus ir dirbu kitus ūkio darbus.
Tel. 8 677 22930.
Pjaunu žolę su savo trimeriu ir
žoliapjove. Tel. 8 645 11214.

8 638 77387. Dirbame visą parą

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

DARBO
SKELBIMAI
REIKALINGA
Vasaros darbas. Braškių, šilauogių
skynimas. Tel.: 8 605 79693, 8
676 00479.
Braškių skynėjai nuo birželio
mėnesio. Vežiojame. Tel. pasiteirauti 8 616 54432.
Ieškoma pardavėjos (-ai) lauko
prekybai uogomis. Atlyginimas
900 Eur. Tel.: 8 676 00479, 8 605
79693.
UAB „Naujasis Nevėžis“ – bendrovė, gaminanti sausus pusryčius, traškučius, sūrius bei
saldžius užkandžius, pusgaminius
maisto pramonei bei tekstūruotus miltus, šiuo metu siūlo darbą
– technologinių įrengimų operatoriams (-ėms) ir fasuotojams
(-oms)-pakuotojams (-oms).
Siūlomas atlyginimas technologinių įrengimų operatoriams
(-ėms) – 800 Eur, fasuotojams
(-oms)-pakuotojams (-oms) – 600
Eur. Kreiptis tel. 8 656 22104
(Birutė).

UAB „JUMANA” siūlo darbą:
Elektromonteriams
Reikalavimai:
> elektrotechninis išsilavinimas;
> vairuotojo pažymėjimas (B kategorija);
> kruopštumas, atsakingumas, gerų rezultatų siekimas.
Darbo vieta: Kaunas
Atlyginimas: priklauso nuo rezultatų
Išsamesnė informacija telefonu +370 37 334487
CV siųsti el. paštu karjera@jumana.lt

UAB „Novo projektai“

REIKALINGA
Rūbų rūšiuotojos
Sandėlio darbuotojas-krovikas
Strielčiuose, Prienų r.
Atlyginimas po bandomojo laikotarpio nuo 500 Eur.
Savo CV siųsti el.paštu info@kns.lt
Tel. 8 605 28687.
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DARBO
SKELBIMAI
REIKALINGA
Apdailininkai, staliai ir valytojos
(anglų kalbos žinios, vairuotojo
pažymėjimas) į Norvegiją. Atlyginimas apie 3000 Eur. Tel. 8 648
88308, laimonas@nordstata.lt
Reikalingas statybininkas (betonavimo darbams). Galime apgyvendinti. Tel. 8 610 82808.
Ieškau mūrininko ir pagalbinio
darbininko. Gali būti mokinys.
Tel. 8 646 37352.
Metalo apdirbimo įmonei, gaminančiai maisto pramonės
įrengimus, Dovainonyse, Kaišiadorių r., reikalingas šaltkalvis.
Reikalavimas: būtina mokėti
skaityti brėžinius. Į darbą ir iš
darbo vežame įmonės transportu. Darbo užmokestis sutartinis.
Tel. pasiteirauti 8 656 01720,
viktoras@dovaina.lt
Autovežio vairuotojai. Tel. 8 663
58007.
Vairuotojai, turintys pasą, nuvairuoti lengvuosius automobilius į
Ukrainą. Tel. 8 608 55933.

Dovanoja
Laidinį telefoną „Panasonic“
(juodos spalvos su kambarine
TV antena) ir guminius lankus
šiltnamiui (6 vnt. po 5 m). Tel. 8
600 22892.
Naudotą asbestinę stogo dangą.
Tel. 8 600 12218.

Dėkoja

PADĖKA
Žmogus bejėgis prieš
lemtį ir mirtį...
Su giliu liūdesiu į paskutinę kelionę išlydėjome savo mylimą žmogų –
Juozą Brūzgą.
Nuoširdžiausius padėkos
žodžius tariame visiems:
giminėms, kaimynams,
draugams, bičiuliams ir
pažįstamiems. Jūsų buvimas šalia, šiltas užuojautos žodis nors maža dalimi
palengvino sunkų
netekties skausmą.
Už begalinį rūpestį ir suteiktą medicininę pagalbą
dėkojame savo medikėms:
šeimos gydytojai Violetai
Ražanskienei, slaugytojai
Kazytei Levinskienei,
Vidaus ligų skyriaus gydytojai Snaiguolei Garmuvienei, Reanimacijos
skyriaus darbuotojams.
Likome labai patenkinti
laidojimo namų
„Skausmo užuovėja“
paslaugomis. Ačiū
darniam kolektyvui.
Visiems ir už viską tariame nuoširdų Ačiū.
Pagarbiai
žmona Vida, vaikai su
šeimomis, mama,
broliai ir sesės

Užjaučia

Apie 3 ha pievos nusišienauti
Strielčių k. vietovėje. Tel. 8 652
14656.

Prenumeruokite „Naująjį
Gėlupį“ ir neatsilikite nuo
svarbiausių krašto ekonominių,
kultūrinių ir politikos naujienų!

www.naujasisgelupis.lt
http://www.facebook.com/
labirintai

Pakuonio laisvalaikio salėje gegužės mėn. eksponuojama Vilniaus
dailės akademijos Kauno fakulteto Tapybos katedros studentų
darbų paroda.

Norėtume, kad mūsų
žodžiai būtų dideli,
Kad sielvarte sušildytų,
paguostų,
Gyventi šauktų vėl be
sopulio širdy
Ir ašaras nušluostytų
nuo skruostų...

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

Nuoširdžiai užjaučiame dukrą Redą ir šeimą
mirus mylimai Mamytei
Aldonai Juocevičienei.

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

Draugai Danutė,
Kristina ir Albinas

Mylimas žmogus
amžinybėn neišeina –
sunkią valandą ir
šviesią minutę
jis visada šalia:
mintyse, prisiminimuose
ir darbuose...
Mirus Aldonai
Juocevičienei,
nuoširdžiai užjaučiame
dukrą Redutę ir jos
šeimą bei artimuosius.
Liūdi laiptinės
kaimynai

Liūdesio ir skausmo valandą dėl sesers mirties
nuoširdžiai užjaučiame
Izabelę Petraitienę ir
jos artimuosius.
Irena Vilkienė,
Virginijus ir Laima
Žilinskai

Jeigu turite problemų su alkoholizmu, 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.

Kviečia į renginius
ARTIMIAUSI RENGINIAI
PRIENŲ RAJONE
Gegužės 23 d. 9.00 val. Pasaulinė orientavimosi sporto diena.
Orientavimosi sporto žduotys ir
žaidimai. ,,Ąžuolo“ progimnazijos stadionas.
PARODOS PRIENŲ RAJONE
Prienų kultūros ir laisvalaikio cen-

REKLAMA

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

Prienų sporto arenoje eksponuojama sporto žurnalisto, sporto fotografo Alfredo Pliadžio fotografijų paroda „Sporto akimirkos“.

Kviečia

Laikyti
negaliojančiu
Prienų rajono Užuguosčio vidurinės mokyklos brandos atestatą
Nr. B015301, išduotą Silvijai Liorančaitei, laikyti negaliojančiu.

tre gegužės mėn. eksponuojama
Arūno Aleknavičiaus fotografijų
paroda „Kalnai iš arti“.

Prienų Justino Marcinkevičiaus
viešojoje bibliotekoje eksponuojama paroda „Justinas Marcinkevičius ir Lietuvos valstybingumas“. Parodą parengė Lietuvos
Respublikos Seimo kanceliarijos
Informacijos ir komunikacijos
departamento Parlamentarizmo
istorinės atminties skyrius.
ARTIMIAUSI RENGINIAI
BIRŠTONE
Gegužės 26 d. 20:00 val. Koncertas „Vakaro serenados“. „Eglės“
sanatorija
Gegužės 26 d. 18:00 val. Šefo
Dariaus Dabrovolskio degustacinė vakarienė. Vytautas Mineral
SPA
Gegužės 26 d. 21:30 val. Linas
Adomaitis Birštone. Vytautas
Mineral SPA
Gegužės 26 d. 19:00 val. Kaip
atsikratyti draugo? Domino teatro spektaklis. Birštono kultūros
centras
Gegužės 26 d. 18:00 val. Tarptautinė Kaimynų diena Birštone.
J. Basanavičiaus aikštė
Gegužės 27 d. 12:00 val. Subalansuotas sekmadienis Birštone!
Royal Spa Residence
Gegužės 28 d. 17:00 val. Draugiškos šachmatų varžybos. „Eglės“
sanatorija
Gegužės 29 d. 20:00 val. Koncertas „Ne vien tik romansai“ su
atlikėju Aleksu Lemanu. „Eglės“
sanatorija
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21.20 val.
„Padangių akis“

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Beatos virtuvė 07:00
Premjera. Pašėlę Blinkio Bilo
nuotykiai 07:20 Premjera. Alvinas
ir patrakėliai burundukai 2 07:30
Premjera. Detektyvė Miretė 07:45
Premjera. Stebuklingoji Boružėlė
08:10 Karinės paslaptys 09:00
Labas rytas, Lietuva 09:30 Žinios
11:45 Pasaulio dokumentika.
Premjera. Gorongozos nacionalinis parkas. Rojaus atgimimas
12:45 Pasaulio dokumentika.
Premjera. Didžiosios gyvūnų migracijos 13:40 Mis Marpl 6 15:15
Dokumentinė apybraiža „Mes nugalėjom” 15:45 Žinios. Orai 16:00
Sveikinimų koncertas 17:30 Žinios. Sportas. Orai 18:00 Teisė
žinoti 18:30 Nacionalinė paieškų
tarnyba 19:30 Stilius 20:25 Loterijos „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 Deimantai amžiams 03:00 Pasaulio dokumentika. Gorongozos nacionalinis parkas. Rojaus atgimimas
03:55 Pasaulio dokumentika. Didžiosios gyvūnų migracijos 04:45
Auksinis protas
06:30 Peliukas Stiuartas Litlis (2)
06:55 Ponas Bynas (20) 07:20
“Nickelodeon” valanda. Žuviukai burbuliukai (17) 07:45 Kiaulė, 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. Revoliucija 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

už visus (94) 07:45 Viena už visus (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 Vandenyno paslaptys su Džefu Korvinu
(92) 13:10 Džekas Hana kviečia į
gamtą (11) 13:40 Vanity Fair. Visiškai slaptai (7) 14:45 Kas žudikas? (30) 16:00 Detektyvų istorijos (8) 17:05 Nusikaltimų miestas
(1) 17:40 Banga žudikė (1) 19:30
Muzikinė kaukė 22:05 MANO HEROJUS Pirmoji nuodėmė 00:25
AŠTRUS KINAS Moliūgagalviai
4. Keršto kraujas 02:10 Gyvi numirėliai (10) 02:55 Gyvi numirėliai
(11) 03:40 Muzikinė kaukė
06:00 „Pasaulio turgūs. Stambulas“ 06:30 „Pasaulio turgūs. Nica“
07:00 Programa 07:04 TV parduotuvė 07:20 „Nuostabūs pojūčiai“
07:55 „TV Europa pristato. Vyrų
šešėlyje. Liuda Vienožinskaitė-Purėnienė“ 08:30 10 min 08:45 „Skinsiu 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 „Pavojingiausios 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 - įstatymas“ (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. Sulaužytas 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 pasaulyje 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 Dainų dvikova 21:35 UEFA Čempionų
lygos finalas. „Real Madrid CF“ „Liverpool FC“ 00:00 Penkiasdešimt juodų atspalvių 01:40 Dienos
šviesa 03:35 Jokių kliūčių!

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 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 konkursas „Dainų dainelė 2018” 11:35
Piaf. Baletas. 13:00 Andriaus Žlabio 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 Besson. Portretas 19:40 25-asis kadras 20:35 Stambiu planu 21:20
Kino žvaigždžių alėja. Nostalgija
23:25 LRT OPUS ORE. HD 00:25
Dabar pasaulyje 01:00 Europos ki06:15 Viena už visus (92) 06:45 nas. Nenuorama 02:25 TarptautiViena už visus (93) 07:15 Viena nis poezijos festivalis

05:10 Tėtušiai 06:15 Televitrina
06:30 Aladinas 07:00 Ančiukų
istorijos 07:30 Vėžliukai nindzės
08:00 Aladinas 08:30 Kempiniukas Plačiakelnis 09:30 Ilgo plauko istorija 10:00 Virtuvės istorijos
10:30 Skaniai ir paprastai 11:00
Svajonių ūkis 11:30 Arlo - kalbantis 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 Horizontas 01:10 Juros periodo parkas 3 02:45 Įkalintos po vandeniu
04:15 Svotai

Sekmadienis, gegužės 27 d.

19.30 val.
„Greitis“

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Istorijos detektyvai
07:00 Dokumentinė apybraiža
„Mes nugalėjom” 07:30 Šventadienio mintys 08:00 Gimtoji žemė
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite 09:00 Brolių Grimų pasakos 10:00 Gustavo enciklopedija 10:30 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai 11:25 Mūsų gyvūnai 11:50
Pasaulio dokumentika. Premjera. Mėlynoji planeta 2. Į mėlynus
tolius 12:45 Pasaulio dokumentika. Nepažinti Indokinijos kampeliai 13:40 Mis Marpl 6 15:15
Laisvės vėliavnešiai 15:45 Žinios.
Orai 16:00 Auksinis protas 17:15
Klausimėlis 17:30 Žinios. Sportas. Orai 18:00 Keliai. Mašinos.
Žmonės 18:30 Pramoginė laida
„Editos šou” 19:30 Savaitė 20:30
Panorama 20:52 Sportas 21:00
Premjera. Giminės. Gyvenimas
tęsiasi 4. 21:55 Premjera. Pabandom iš naujo 23:35 Nulis motyvacijos 01:15 Pasaulio dokumentika.
Mėlynoji planeta 2. Į mėlynus tolius 02:05 Pasaulio dokumentika.
Nepažinti Indokinijos kampeliai
03:00 Savaitė 03:55 Muzikinė
pramoginė programa „Du balsai
– viena širdis”

rungtynės Suomijoje. I dalis 07:30
Sveikatos kodas 08:30 Tauro ragas 09:00 Galiūnų Čempionų lygos rungtynės Suomijoje. II dalis
10:00 Pavariau (9) 10:30 Blogas
šuo! (2) 11:30 BBC dokumentika. Koko - kalbanti gorila 12:40
Vandenyno paslaptys su Džefu
Korvinu (93) 13:10 Džekas Hana
kviečia į gamtą (12) 13:40 Sveikinimai 16:00 Reali mistika (26) 17:05
Pavariau (10) 17:35 Banga žudikė
(2) 19:30 Daktaras Richteris (15)
20:40 Daktaras Richteris (16)
21:45 Juodasis sąrašas (4) 22:45
Išbandymų diena (7) 23:45 Pirmoji
nuodėmė 01:50 Kas žudikas? (30)
02:40 Detektyvų istorijos (8)
05:20 „24/7“ 06:00 „Geriausios
nardymo vietos“ 07:00 Programa 07:04 TV parduotuvė 07:20
„Nuostabūs pojūčiai“ 08:00 „4
kampai“ 08:30 „Kaimo akademija“ 09:00 „Šiandien kimba“ 10:00
„Ant bangos“ 11:00 „Ekovizija“
11:10 „Kapitonas Gordejevas“
(4/1; 4/2) 13:25 „Laiptai į dangų“
(13; 14) 16:00 Žinios 16:18 Orai
16:20 „Krepšinio pasaulyje su V.
Mačiuliu“ 17:00 „Gyvenimo sparnai“ 17:30 „Neprijaukinti. Naujoji
Zelandija“ 18:00 Žinios 18:27 Orai
18:30 „Neprijaukinti. Kodjako sala“
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“ (21;
22) 01:00 „Svarbiausia - įstatymas“ (5; 6) 02:50 „24/7“ 03:30
„Laiptai į dangų“ (9; 10)
06:10 Televitrina 06:30 Ledo kelias
07:30 Bjauriausi darbai pasaulyje
08:30 Sandėlių karai 09:00 Gyvūnų manija 09:30 Vienam 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 pasaulyje 15:00
Ledo kelias 16:00 Iš peties 17:00
NAUJAS SEZONAS. Sandėlių
karai 17:30 NAUJAS SEZONAS.
Sandėlių karai 18:00 Skorpionas
19:00 Amerikos talentai 21:00
Žinios 21:45 Sportas 21:55 Orai
22:00 Nakties TOP 22:30 X Faktorius 01:55 Penkiasdešimt juodų
atspalvių 03:25 Jokių kliūčių!

06:30 Peliukas Stiuartas Litlis (3)
06:55 Ponas Bynas (21) 07:20
“Nickelodeon” valanda. Žuviukai burbuliukai (18) 07:45 Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svirplys (5)
08:10 Kempiniukas Plačiakelnis
(6) 08:40 Tomo ir Džerio šou (5)
09:05 Saugokis meškinų (14)
09:20 Saugokis meškinų (15)
09:35 KINO PUSRYČIAI Gelbstint Kalėdų senelį 11:15 Pakratytas
13:10 PREMJERA Džesikos Darling sąrašiukas 14:50 Provincialai
Niujorke 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
įniršis 23:00 Briliantinis planas 06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 LRT OPUS ORE 07:05
01:10 Šnipas ne savo noru
Mokslo sriuba 07:30 Kultūrų kryžkelė 08:30 Krikščionio žodis 08:45
06:15 Televitrina 06:30 Aladinas Kelias 09:00 Euromaxx 09:30
07:00 Ančiukų istorijos 07:30 Premjera. Menai 10:00 ARTS21
Vėžliukai nindzės 08:00 Aladi- 10:30 Pradėk nuo savęs 11:00
nas 08:30 Mamyčių klubas 09:00 Septynios Kauno dienos 11:30
Kulinariniai triukai 09:30 Penkių Durys atsidaro 12:00 Teatras
žvaigždučių būstas 10:00 Pasau- 12:45 ARTi 13:00 Linija, spalva,
lis pagal moteris 10:30 Svajonių forma 13:30 Stop juosta 14:00
sodai 11:30 ŠEIMOS MĖNESIO Legendos 14:45 Šventadienio
FILMAS. Nematoma sesuo 13:05 mintys 15:15 Vienuolynų kelias
ŠEIMOS MĖNESIO FILMAS. Gi- Lietuvoje 15:45 Vaikų ir moksleibė 15:00 ŠEIMOS MĖNESIO FIL- vių televizijos konkursas „Dainų
MAS. Beždžionėlė riedlentininkė dainelė 2018” 17:15 Tarptautinis
16:45 Ekstrasensai tiria 18:30 TV3 poezijos festivalis „Poezijos pažinios 19:20 TV3 sportas 19:25 vasaris 2018” 19:00 Nes man tai
TV3 orai 19:30 SEKMADIENIO rūpi 19:45 Premjera. Vaiduoklių
ŠEIMOS KINO TEATRAS. Greitis medžiotojai ir Ledo dvasia 21:25
21:55 VAKARO KINO TEATRAS. Kiotas. Romantiška pažintis su
Svetimas kūnas 23:45 Strečas nacionalinėmis vertybėmis 22:15
01:30 Padangių akis 03:20 Hori- Skambantys pasauliai su Nomeda
Kazlaus 23:10 Anapus čia ir dabar
zontas 04:55 Svotai
00:00 Kino žvaigždžių alėja. Nostalgija 02:10 Prisikėlimo ekspresas
06:30 Galiūnų Čempionų lygos – šimtmečio veidai

Pirmadienis, gegužės 28 d.

22.30 val.
„Baimės kaina”

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 Komisaras Reksas 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 centre 21:20 Sportas 21:29
Loterija „Jėga” 21:30 LRT forumas
22:20 Dokumentinė istorinė laida
„Lietuvos kolumbai” 23:15 Premjera. Aukštuomenės daktaras 4
00:00 Pasaulio teisuoliai 00:45
Klausimėlis 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
(101) 06:45 Mano gyvenimo
šviesa (102) 07:10 Mano gyvenimo šviesa (103) 07:35 Ponas
Bynas (22) 08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (122) 09:00 Rytas su LNK 11:00 Yra, kaip yra
12:00 KK2 penktadienis 13:25
Rožių karas (165) 14:25 Dvi širdys (814) 14:55 Dvi širdys (815)
15:25 Dvi širdys (816) 15:55 Dvi
širdys (817) 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 VAKARO SEANSAS Baimės kaina 00:55 Judantis objektas (21)
01:45 Briliantinis planas

Atsiprašome,
TV3 šios dienos programos
nepateikė

06:15 Viena už visus (97) 06:50
Viena už visus (98) 07:25 Prokurorų patikrinimas (448) 08:35
44-as skyrius (71) 09:35 Tokia
tarnyba (43) 10:30 Gelbėtojai 112 (87) 11:00 Gelbėtojai - 112
(88) 11:30 Ekstrasensų mūšis

(1) 13:40 Prokurorų patikrinimas
(449) 14:50 44-as skyrius (72)
15:55 Tokia tarnyba (44) 16:50
Gelbėtojai - 112 (90) 17:20 Gelbėtojai - 112 (91) 17:55 Gelbėtojai - 112 (92) 18:30 numatomos LKL čempionato rungtynės
21:00 Mirties prabudimas 22:50
Moliūgagalviai 4. Keršto kraujas
00:45 Išbandymų diena (7) 01:35
Juodasis sąrašas (4)
05:15 „Geriausios nardymo vietos“ 05:40 „Merdoko paslaptys“
(3/12) 06:25 Programa 06:29
TV parduotuvė 06:45 „4 kampai“
07:15 „Ant bangos“ 08:15 „24/7“
09:15 „Rojus“ (50) 10:20 „Žmogus
be praeities“ (5) 11:25 „Merdoko
paslaptys“ (3/13) 12:30 „Miškinis“
(4/24) 13:35 TV parduotuvė 13:50
„Bitininkas “ (2/27) 14:55 „Delta“
(1/4) 16:00 Reporteris 16:47 Orai
16:50 „Baltoji vergė“ (59) 18:00
Reporteris 18:40 Lietuva tiesiogiai
18:47 Orai 18:50 Grilio skanėstai
18:55 „Miškinis“ (4/40) 20:00 Reporteris 20:27 Orai 20:30 Nuoga
tiesa 22:30 Reporteris 23:15 Lietuva tiesiogiai 23:42 Orai 23:45
Grilio skanėstai 23:50 „Gyvenimo
sparnai“ 00:20 Gyvenimo būdas
01:20 „Šiandien kimba“ 02:15
„Albanas“ (2/20) 03:00 „Merdoko
paslaptys“ (3/12) 03:45 „Legenda
apie pilotą“ (4) 04:35 „Pražūtingi
smaragdai“ (55)

Atsiprašome,
TV6 šios dienos programos
nepateikė

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Džiazo muzikos vakaras. XIX tarptautinis džiazo festivalis „Birštonas 2016” 07:30 Auklė
Mun 07:45 Tobotai 2 08:10 Mažasis atradėjas 08:20 Atspindžiai
08:50 Nuo gamyklos konvejerio 2
09:15 Labas rytas, Lietuva 12:00
DW naujienos rusų kalba. 12:15
Durys atsidaro 12:45 Vaiduoklių
medžiotojai ir Ledo dvasia 14:25
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 Kultūrų kryžkelė. Rusų
gatvė 18:30 Kelias į namus 19:00
ARTS21 19:35 Ten, kur namai 2
20:25 Prokurorai 21:15 Hillary
Clinton. Gyvenimo kelias 22:00
Du mulai seseriai Sarai 23:50 DW
naujienos rusų kalba. 00:00 Dabar
pasaulyje 00:30 Džiazo muzikos
vakaras. XIX tarptautinis džiazo
festivalis „Birštonas 2016” 01:35
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžiui – 30. Liaudis tampa tauta.
Sąjūdžio kelias 02:25 Lietuvos
Persitvarkymo Sąjūdžiui – 30.
Lūžis prie Baltijos. 1 d. Vytautas Landsbergis. nuo Čiurlionio
į Sąjūdį 03:20 Linija, spalva, forma 03:45 Stop juosta 04:15 Nes
man tai rūpi

Antradienis, gegužės 29 d.

21.00 val.
„Poseidono” užgrobimas (1)“

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 Komisaras Reksas 11:40 Beatos
virtuvė 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 Emigrantai 20:25 Loterija „Keno Loto”
20:30 Panorama 21:05 Dėmesio
centre 21:20 Sportas 21:29 Loterija „Jėga” 21:30 Pasaulio teisuoliai 22:15 Istorijos detektyvai
23:05 Premjera. Aukštuomenės
daktaras 4 23:50 Karinės paslaptys 00:35 Keliai. Mašinos. Žmonės
01:00 LRT radijo žinios 01:05 Dokumentinė 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

Ekstrasensų mūšis (2) 13:40 Prokurorų patikrinimas (450) 14:50
44-as skyrius (73) 15:55 Tokia
tarnyba (45) 16:50 Gelbėtojai 112 (93) 17:20 Gelbėtojai - 112
(94) 17:55 Akloji zona (17) 18:55
Stoties policija (7) 20:00 Info diena 20:25 Nusikaltimų miestas (2)
21:00 “Poseidono” užgrobimas (1)
22:50 “Poseidono” užgrobimas (2)
00:35 Mirties prabudimas 02:10
Blogas šuo! (1)
05:15 „Geriausios nardymo vietos“ 05:40 „Merdoko paslaptys“
(3/13) 06:25 Programa 06:29 TV
parduotuvė 06:45 „Vantos lapas“
07:15 „Muzikinės kovos“ 09:15
Grilio skanėstai 09:20 „Rojus“ (51)
10:20 „Žmogus be praeities“ (6)
11:25 „Merdoko paslaptys“ (4/1)
12:30 „Miškinis“ (4/25) 13:35 TV
parduotuvė 13:50 „Bitininkas “
(2/28) 14:55 „Delta“ (1/5) 16:00
Reporteris 16:47 Orai 16:50 „Baltoji vergė“ (60) 18:00 Reporteris
18:35 Lietuva tiesiogiai 18:42 Orai
18:45 Rubrika „Išmanus kaimas“.”
18:50 Grilio skanėstai 18:55 „Iššūkis“ (1/1) 20:00 Reporteris 20:27
Orai 20:30 Gyvenimo būdas
21:30 Patriotai 22:30 Reporteris
23:10 Lietuva tiesiogiai 23:37 Orai
23:40 “Išmanus kaimas“ 23:45
Grilio skanėstai 23:50 Nuoga tiesa
01:45 „Pasaulis iš viršaus“ 02:15
„Albanas“ (3/1) 03:00 „Merdoko
paslaptys“ (3/13) 03:45 „Legenda
apie pilotą“ (5) 04:35 „Pražūtingi
smaragdai“ (56)

06:20 Mano gyvenimo šviesa
(104) 06:45 Mano gyvenimo
šviesa (105) 07:10 Mano gyvenimo šviesa (106) 07:35 Ponas Bynas (23) 08:00 Volkeris, Teksaso
reindžeris (123) 09:00 Rytas su
Atsiprašome,
LNK 11:00 Yra, kaip yra 12:00
TV6
šios
dienos programos
Tamsoje 12:30 Nuo... Iki... 13:25
nepateikė
Rožių karas (166) 14:25 Dvi širdys
(818) 14:55 Dvi širdys (819) 15:25
Dvi širdys (820) 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 Ekranai 21:30 Žinios 22:24
Sportas 22:28 Orai 22:30 VAKARO SEANSAS Lošėjas 00:45
Judantis objektas (22) 01:35 Bai06:00 Lietuvos Respublikos himmės kaina
nas 06:05 Džiazo muzikos vakaras. XIX tarptautinis džiazo festivalis „Birštonas 2016” 07:10 Tobotai
2 07:35 Mažasis atradėjas 07:50
Kelias į namus 08:20 Septynios
Kauno dienos 08:50 Nuo gamyklos konvejerio 2 09:15 Labas rytas, Lietuva 12:00 DW naujienos
rusų kalba. 12:15 Euromaxx 12:45
Atsiprašome,
Prokurorai 13:35 Nes man tai rūpi
TV3 šios dienos programos 14:25 Hillary Clinton. Gyvenimo
nepateikė
kelias 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 Lietuvą 21:15 Premjera.
Viduramžių Europa 22:10 Antradienio detektyvas. Jaunasis Montalbanas 2 23:55 DW naujienos
06:15 Viena už visus (99) 06:50 rusų kalba. 00:10 Dabar pasaulyViena už visus (100) 07:25 Proku- je 00:40 Džiazo muzikos vakaras.
rorų patikrinimas (449) 08:35 44- XX tarptautinis džiazo festivalis
as skyrius (72) 09:35 Tokia tarny- „Birštonas 2018” 01:45 Du mulai
ba (44) 10:30 Gelbėtojai - 112 (90) seseriai Sarai 03:35 Kelias į na11:00 Gelbėtojai - 112 (91) 11:30 mus 04:05 Klauskite daktaro
Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.
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Trečiadienis, gegužės 30 d.

21.00 val.

rų patikrinimas (451) 14:50 44-as
skyrius (74) 15:55 Tokia tarnyba
(46) 16:50 Gelbėtojai - 112 (95)
17:20 Gelbėtojai - 112 (96) 17:55
Gelbėtojai - 112 (97) 18:30 numatomos LKL čempionato rungtynės
21:00 Meteorų audra 22:50 “Poseidono” užgrobimas (1) 00:40
“Poseidono” užgrobimas (2) 02:10
Blogas šuo! (2)

21.00 val.
„Gatvės riteris“

„Meteorų audra“

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 Komisaras Reksas 11:40 Emigrantai 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 Gyvenimas 20:25 Loterija „Keno Loto”
20:30 Panorama 21:05 Dėmesio
centre 21:20 Sportas 21:29 Loterija „Jėga” 21:30 Auksinis protas
23:30 Premjera. Aukštuomenės
daktaras 4 00:15 Istorijos detektyvai 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

Ketvirtadienis, gegužės 31 d.

05:15 „Geriausios nardymo vietos“ 05:40 „Merdoko paslaptys“
(4/1) 06:25 Programa 06:29 TV
parduotuvė 06:45 „Kaimo akademija“ 07:15 Nuoga tiesa 09:15
Grilio skanėstai 09:20 „Rojus“ (52)
10:20 „Žmogus be praeities“ (7)
11:25 „Merdoko paslaptys“ (4/2)
12:30 „Miškinis“ (4/26) 13:35 TV
parduotuvė 13:50 „Bitininkas “
(2/29) 14:55 „Delta“ (1/6) 16:00
Reporteris 16:47 Orai 16:50 „Baltoji vergė“ (61) 18:00 Reporteris
18:40 Lietuva tiesiogiai 18:47 Orai
18:50 Grilio skanėstai 18:55 „Iššūkis“ (1/2) 20:00 Reporteris 20:27
Orai 20:30 „Žmogus be praeities“
(13) 21:30 „Ant bangos“ 22:30
Reporteris 23:15 Lietuva tiesiogiai 23:42 Orai 23:45 Grilio skanėstai 23:50 Patriotai 00:50 „24/7“
01:45 „Pasaulis iš viršaus“ 02:15
„Albanas“ (3/2) 03:00 „Merdoko
paslaptys“ (4/1) 03:45 „Legenda
apie pilotą“ (6) 04:35 „Pražūtingi
smaragdai“ (57)

06:20 Mano gyvenimo šviesa
(107) 06:45 Mano gyvenimo šviesa (108) 07:10 Mano gyvenimo
šviesa (109) 07:35 Ponas Bynas
Atsiprašome,
(24) 08:00 Volkeris, Teksaso reinTV6
šios
dienos programos
džeris (124) 09:00 Rytas su LNK
nepateikė
11:00 Yra, kaip yra 12:00 Tamsoje
12:30 Ekranai 13:25 Rožių karas
(167) 14:25 Dvi širdys (821) 14:55
Dvi širdys (822) 15:25 Dvi širdys
(823) 15:55 Dvi širdys (824) 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 Nugalėk Maldeikienę 21:30 Žinios 22:24 Sportas
06:00 Lietuvos Respublikos him22:28 Orai 22:30 VAKARO SEANnas 06:05 Džiazo muzikos vakaSAS Keršto kraujas 00:15 Judanras. XX tarptautinis džiazo festivatis objektas (1) 01:05 Lošėjas
lis „Birštonas 2018” 07:10 Tobotai
2 07:35 Mažasis 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 Menai 12:40 25-asis
kadras. Terra incognita 13:35 Legendos 14:20 Viduramžių Europa
15:15 Auklė Mun 15:25 Tobotai 2
Atsiprašome,
15:50 Nuo gamyklos konvejerio
TV3 šios dienos programos 2 16:15 Mažasis atradėjas 16:30
nepateikė
Laba diena, Lietuva 18:00 Kultūrų
kryžkelė. Vilniaus albumas 18:15
Kultūrų kryžkelė. Trembita 18:30
Septynios Kauno dienos 19:00
Maistas ir aistros 19:30 Ten, kur
namai 3 20:20 Dokumentinė istorinė laida „Lietuvos kolumbai”
21:15 Premjera. Didžiosios Visatos paslaptys su Morganu Frimanu 3 22:00 Elito kinas. Mano
liūdna meilės istorija 23:50 DW
06:15 Viena už visus (101) 06:50 naujienos rusų kalba. 00:05 Dabar
Viena už visus (102) 07:25 Pro- pasaulyje 00:35 Džiazo muzikos
kurorų patikrinimas (450) 08:35 vakaras. XX tarptautinis džiazo
44-as skyrius (73) 09:35 Tokia festivalis „Birštonas 2018” 01:20
tarnyba (45) 10:30 Gelbėtojai - Jaunasis Montalbanas 2 03:05
112 (93) 11:00 Gelbėtojai - 112 Laisvės vėliavnešiai 03:30 Misija.
(94) 11:35 Akloji zona (17) 12:35 Vilnija 03:55 Kultūrų kryžkelė. RuStoties policija (7) 13:40 Prokuro- sų gatvė 04:25 Atspindžiai

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 Komisaras Reksas 11:40 Gyvenimas 12:40 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?” 13:05 Klauskite daktaro
14:00 Žinios 14:15 Laba diena,
Lietuva 16:30 Premjera. Seserys
17:30 Žinios. Sportas. Orai 18:00
TV žaidimas „Kas ir kodėl?” 18:30
Klauskite daktaro 19:30 Specialus
tyrimas 20:25 Loterija „Keno Loto”
20:30 Panorama 21:05 Dėmesio
centre 21:20 Sportas 21:29 Loterija „Jėga” 21:30 Pokalbių laida
„Svarbios detalės” 22:30 Dviračio
žinios 23:00 Dangoraižio apiplėšimas 00:45 Klausimėlis 01:00 LRT
radijo žinios 01:05 Specialus tyrimas 02:00 LRT radijo žinios 02:05
Klauskite daktaro 03:00 LRT radijo
žinios 03:05 Dokumentinė apybraiža „Mes nugalėjom” 03:30
Laisvės vėliavnešiai 04:00 LRT
radijo žinios 04:05 Nacionalinė
paieškų tarnyba
06:20 Mano gyvenimo šviesa
(110) 06:45 Mano gyvenimo šviesa (111) 07:10 Mano gyvenimo
šviesa (112) 07:35 Ponas Bynas
(25) 08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (125) 09:00 Rytas su LNK
11:00 Yra, kaip yra 12:00 Tamsoje 12:30 Nugalėk Maldeikienę
13:25 Rožių karas (168) 14:25
Dvi širdys (825) 14:55 Dvi širdys
(826) 15:25 Dvi širdys (827) 15:55
Dvi širdys (828) 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 Geras
žmogus 00:40 Judantis objektas
(2) 01:30 Keršto kraujas 02:55
Alchemija. VDU karta 03:25 RETROSPEKTYVA

Atsiprašome,
TV3 šios dienos programos
nepateikė

06:15 Viena už visus (103) 06:50
Viena už visus (104) 07:25 Prokurorų patikrinimas (451) 08:35
44-as skyrius (74) 09:30 Tokia
tarnyba (46) 10:20 Gelbėtojai 112 (95) 10:50 Gelbėtojai - 112
(96) 11:20 Ekstrasensų mūšis
(3) 13:40 Prokurorų patikrinimas
(452) 14:50 44-as skyrius (75)

15:55 Tokia tarnyba (47) 16:50
Gelbėtojai - 112 (98) 17:20 Gelbėtojai - 112 (99) 17:55 Gelbėtojai
- 112 (100) 18:30 numatomos LKL
čempionato rungtynės 21:00 Gatvės riteris 22:50 Meteorų audra
00:40 Gyvi numirėliai (12) 01:30
Metrinės sistemos pradžia
05:15 „Merdoko paslaptys“ (4/2)
06:25 Programa 06:29 TV parduotuvė 06:45 „TV Europa pristato. Vyrų šešėlyje. Emilija Pliaterytė“
07:15 „Ant bangos“ 08:15 10 min
iki tobulybės su Jurijumi 08:30
„Skinsiu raudoną rožę“ 09:15 Grilio skanėstai 09:20 „Rojus“ (53)
10:20 „Žmogus be praeities“ (8)
11:25 „Merdoko paslaptys“ (4/3)
12:30 „Miškinis“ (4/27) 13:35 TV
parduotuvė 13:50 „Bitininkas “
(2/30) 14:55 „Delta“ (1/7) 16:00
Reporteris 16:47 Orai 16:50 „Baltoji vergė“ (62) 18:00 Reporteris
18:35 Lietuva tiesiogiai 18:42 Orai
18:45 Rubrika „Verslo genas“.”
18:50 Grilio skanėstai 18:55 „Iššūkis“ (1/3) 20:00 Reporteris 20:27
Orai 20:30 „Žmogus be praeities“
(14) 21:30 „Ant bangos“ 22:30
Reporteris 23:10 Lietuva tiesiogiai
23:37 Orai 23:40 Rubrika „Verslo
genas“.” 23:45 Grilio skanėstai
23:50 „Vantos lapas“ 00:20 „Svarbiausia - įstatymas“ (5; 6) 02:15
„Albanas“ (3/3) 03:00 „Merdoko
paslaptys“ (4/2) 03:45 „Legenda
apie pilotą“ (7) 04:35 „Pražūtingi
smaragdai“ (58)

Atsiprašome,
TV6 šios dienos programos
nepateikė

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Džiazo muzikos vakaras. XX tarptautinis džiazo festivalis „Birštonas 2018” 06:50 Auklė
Mun 07:15 Tobotai 2 07:40 Mažasis atradėjas 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 rusų kalba. 12:15
Klauskite daktaro 13:05 Maistas
ir aistros 13:35 Prisikėlimo 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 Nacionalinis turtas
18:25 Lietuva mūsų lūpose 18:50
Europos moterų rankinio čempionato atrankos rungtynės. Lietuva
– Vokietija. Tiesioginė transliacija
iš Alytaus. 20:30 Anapus čia ir
dabar 21:15 Mano tėviškė 21:30
Žurnalas „Kelias į FIFA World Cup
2018” 22:00 Ramybė mūsų sapnuose 23:45 DW naujienos rusų kalba. 00:00 Dabar pasaulyje
00:30 Džiazo muzikos vakaras.
XX tarptautinis džiazo festivalis
„Birštonas 2018” 01:20 Elito kinas. Mano liūdna meilės istorija
03:10 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus
albumas 03:25 Kultūrų kryžkelė.
Trembita 03:40 Septynios Kauno
dienos 04:10 Legendos

Penktadienis, birželio 1 d.

21.00 val.
„Pagreitis“

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 Komisaras Reksas 11:40 Stilius 12:40
TV žaidimas „Kas ir kodėl?” 13:05
Klauskite daktaro 14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva 16:30
Premjera. Seserys 17:30 Žinios.
Sportas. Orai 18:00 TV žaidimas
„Kas ir kodėl?” 18:30 Klauskite daktaro 19:30 Beatos virtuvė
20:25 Loterija „Keno Loto” 20:30
Panorama 20:52 Sportas 20:59
Loterija „Jėga” 21:00 Duokim
garo! 22:35 Gamtos inspektoriai
23:00 Fantastiškas penktadienis.
Gyvenk ir leisk mirti 01:00 LRT
radijo žinios 01:05 Pokalbių laida
„Svarbios detalės” 02:00 LRT radijo žinios 02:05 Klauskite daktaro
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
(113) 06:45 Mano gyvenimo šviesa (114) 07:10 Mano gyvenimo
šviesa (115) 07:35 Ponas Bynas
(26) 08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (126) 09:00 Rytas su LNK
11:00 Yra, kaip yra 12:00 Tamsoje 12:30 Valanda su Rūta 13:25
PREMJERA Gyvenimo daina (1)
14:25 Dvi širdys (829) 14:55 Dvi
širdys (830) 15:25 Dvi širdys (831)
15:55 Dvi širdys (832) 16:30 Labas vakaras, Lietuva 17:35 Nuo...
Iki... 18:30 Žinios 19:25 Sportas
19:28 Orai 19:30 KK2 penktadienis 21:00 SAVAITĖS HITAS Pagreitis 22:55 Anakonda 4. Kraujo
žymės 00:45 Geras žmogus

Atsiprašome,
TV3 šios dienos programos
nepateikė

06:15 Viena už visus (105) 06:50
Viena už visus (106) 07:25 Prokurorų patikrinimas (452) 08:35 44as skyrius (75) 09:30 Tokia tarnyba (47) 10:20 Gelbėtojai - 112 (98)
10:50 Gelbėtojai - 112 (99) 11:20

Ekstrasensų mūšis (4) 13:40 Prokurorų patikrinimas (453) 14:50
44-as skyrius (76) 15:55 Tokia
tarnyba (48) 16:50 Gelbėtojai 112 (101) 17:20 Gelbėtojai - 112
(102) 17:55 Akloji zona (18) 18:55
Stoties policija (8) 20:00 Info diena
21:00 Tikras teisingumas 2. Slėptuvė 22:50 Gatvės riteris 00:40
Gyvi numirėliai (13) 01:30 Tikras
teisingumas 2. Slėptuvė
05:15 „Geriausios nardymo vietos“ 05:40 „Merdoko paslaptys“
(4/3) 06:05 Programa 06:09 TV
parduotuvė 06:30 „Pasaulio turgūs. Florencija“ 07:05 „Krepšinio
pasaulyje su V. Mačiuliu“ 07:45
„Gyvenimo sparnai“ 08:15 Gyvenimo būdas 09:15 Grilio skanėstai
09:20 „Rojus“ (54) 10:20 „Žmogus
be praeities“ (9) 11:25 „Merdoko
paslaptys“ (4/4) 12:30 „Miškinis“ (4/28) 13:35 TV parduotuvė
13:50 „Bitininkas “ (2/31) 14:55
„Delta“ (1/8) 16:00 Reporteris
16:47 Orai 16:50 „Moterų daktaras“ (2/1) 18:00 Reporteris 18:47
Orai 18:50 Grilio skanėstai 18:55
„Iššūkis“ (1/4) 20:00 Reporteris
20:27 Orai 20:30 „Muzikinės kovos“ 22:30 Reporteris 22:57 Orai
23:00 Grilio skanėstai 23:05 „Gluchariovas“ (1/23; 1/24) 01:10 „Vienišas vilkas“ (5; 6) 03:00 „Merdoko
paslaptys“ (4/3) 03:45 „Legenda
apie pilotą“ (8) 04:35 „Pražūtingi
smaragdai“ (59)

Atsiprašome,
TV6 šios dienos programos
nepateikė

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Džiazo muzikos vakaras. XX tarptautinis džiazo festivalis „Birštonas 2018” 07:10 Tobotai 2 07:35 Mažasis atradėjas
07:50 Vienuolynų kelias Lietuvoje 08:20 Pažvelk į profesiją kitaip
08:50 Nuo gamyklos konvejerio 2
09:15 Labas rytas, Lietuva 12:00
DW naujienos rusų kalba. 12:15
Stop juosta 12:45 Teatras 13:30
Stambiu planu 14:20 Skambantys 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 Mokslo sriuba 18:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai 19:30 Dainuojanti
vasara 20:30 Po lietuvių kalbos ir
kultūros skėčiu. Lietuvių poezija ir
dainos kitataučių lūpomis. 22:00
Europos kinas. Premjera. Lenktynininkas 23:30 ARTi 23:45 DW
naujienos rusų kalba. 00:00 Dabar
pasaulyje 00:30 Džiazo muzikos
vakaras. XX tarptautinis džiazo
festivalis „Birštonas 2018” 01:25
Ramybė mūsų sapnuose 03:10
Mano tėviškė 03:25 Anapus čia ir
dabar 04:10 Teatras

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

Šeštadienis, birželio 2 d.

15.35 val.
„Vyrai juodais drabužiais“

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Beatos virtuvė 07:00
Premjera. Pašėlę Blinkio Bilo
nuotykiai 07:20 Premjera. Alvinas
ir patrakėliai burundukai 2 07:30
Premjera. Detektyvė Miretė 07:45
Premjera. Stebuklingoji Boružėlė
08:10 Karinės paslaptys 09:00
Labas rytas, Lietuva 09:30 Žinios
11:45 Pasaulio dokumentika.
Premjera. Žirafa. Susipažinkime
iš arčiau 12:40 Pasaulio dokumentika. Premjera. Didžiosios gyvūnų
migracijos 13:35 Puaro 15:15
Dokumentinė apybraiža „Mes nugalėjom” 15:45 Žinios. Orai 16:00
Sveikinimų koncertas 17:30 Žinios. Sportas. Orai 18:00 Teisė
žinoti 18:30 Nacionalinė paieškų
tarnyba 19:30 Stilius 20:25 Loterijos „Keno Loto” ir „Jėga” 20:30
Panorama 20:52 Sportas 21:00
Muzikinė pramoginė programa
„Du balsai – viena širdis” 23:10
Laimingasis Gilmoras 00:40 Gyvenk ir leisk mirti 02:40 Pasaulio
dokumentika. Didžiosios gyvūnų
migracijos 03:30 Dviračio žinios
04:00 Auksinis protas

levitrina 09:00 Autopilotas 09:30
Apie žūklę 10:00 Pavariau (11)
10:30 Blogas šuo! (3) 11:30 BBC
dokumentika. Kalnai. Pasaulis
virš debesų (1) 12:40 Vandenyno paslaptys su Džefu Korvinu
(94) 13:10 Džekas Hana kviečia į
gamtą (13) 13:40 Vanity Fair. Visiškai slaptai (1) 14:45 Kas žudikas?
(31) 16:00 Detektyvų istorijos (1)
17:00 numatomos LKL čempionato rungtynės 19:30 Muzikinė
kaukė 22:05 MANO HEROJUS
Durys priešais 00:00 AŠTRUS
KINAS Žuvis - Frankenšteinas
01:30 Gyvi numirėliai (12) 02:15
Gyvi numirėliai (13) 03:00 Muzikinė kaukė

06:00 „Pasaulio turgūs. Ypatingas maistas“ 06:30 „Pasaulio
turgūs. Nuotykiai turguje“ 07:00
Programa 07:04 TV parduotuvė 07:20 „Neprijaukinti. Aliaska“
07:50 Grilio skanėstai 07:55 „TV
Europa pristato. Vyrų šešėlyje.
Magdalena Avietėnaitė“ 08:30
10 min iki tobulybės su Jurijumi
08:45 „Skinsiu raudoną rožę“
09:30 „Vantos lapas“ 10:00 „Ant
bangos“ 11:00 „Vera. Pelkė“ (7/4)
13:00 „Baltoji vergė“ (9; 10) 15:00
„Geriausios nardymo vietos“ 16:00
Žinios 16:18 Orai 16:20 „Pavojingiausios kelionės. Kirgizija“ 16:55
Grilio skanėstai 17:00 „Pražūtingi smaragdai“ (60) 18:00 Žinios
18:27 Orai 18:30 „Geriausios
nardymo vietos“ 19:00 Patriotai
20:00 Žinios 20:20 Orai 20:25
„Svarbiausia - įstatymas“ (7; 8)
22:30 Žinios 22:57 Orai 23:00 „Vera. Pelkė“ (7/4) 01:00 „Pražūtingi
smaragdai“ (41; 42) 02:40 „Baltoji
vergė“ (9; 10) 04:10 „Geriausios
06:30 Peliukas Stiuartas Litlis (4)
nardymo vietos“ 04:30 „Vera.
06:55 Ponas Bynas (25) 07:20
Pelkė“ (7/4)
“Nickelodeon” valanda. Žuviukai burbuliukai (19) 07:45 Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svirplys (6)
08:10 Kempiniukas Plačiakelnis
(7) 08:35 Tomo ir Džerio šou (6)
09:00 Saugokis meškinų (16)
09:15 Saugokis meškinų (17)
09:30 Drakonų kova. Super (16)
10:00 KINO PUSRYČIAI Vėžliuko
Atsiprašome,
Semio nuotykiai 11:45 Keturkojis
TV6 šios dienos programos
Kupidonas 13:40 Jokio supratimo
nepateikė
15:35 Vyrai juodais drabužiais
17:30 PREMJERA Geriau vėliau
negu niekada (1) 18:30 Žinios
19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30
SUPERKINAS Šrekas Trečiasis
21:15 Nebaigti reikaliukai 23:05
Zombių žemė 00:40 Pagreitis

Atsiprašome,
TV3 šios dienos programos
nepateikė

06:15 Viena už visus (102) 06:45
Viena už visus (103) 07:15 Viena
už visus (104) 07:45 Viena už visus (105) 08:15 Viena už visus
(106) 08:45 Sveikatos ABC te-

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 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
konkursas „Dainų dainelė 2018”
11:30 Ludwig van Beethoven.
Opera „Fidelijus” 13:25 Klauskite daktaro 14:15 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas 15:10 Atžalos
16:00 Euromaxx 16:35 Istorijos
perimetrai 17:30 Atspindžiai 18:00
Prisikėlimo ekspresas – šimtmečio
veidai 18:45 Akistatos 19:40 Akistatos 20:30 Stambiu planu 21:15
Kino žvaigždžių alėja. Svajonių
laukas 23:00 LRT OPUS ORE.
Umiko 00:00 Dabar pasaulyje
00:30 Europos kinas 02:00 Prokurorai 02:50 Po lietuvių kalbos
ir kultūros skėčiu. Lietuvių poezija
ir dainos kitataučių lūpomis 04:20
Klauskite daktaro

VERTA ŽINOTI 15
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Gegužės 28 - birželio 3 d.



DVYNIAI
(05.22-06.21)

ROMAS UBARTAS
Stichija: Oras
Planeta: Merkurijus
Savaitės diena: trečiadienis
Akmuo: berilis, agatas, chrizoprazas
Spalvos: melsva, violetinė, oranžinė



AVINAS
(03.21-04.20)

Šią savaitę tėvai ar sutuoktinis
gali taip ir nesuprasti jūsų gyvybiško laisvės ir nepriklausomybės
poreikio. Gerai apgalvokite kiekvieną žingsnį. Klaidingi sprendimai gali turėti ilgalaikių ir labai
nemalonių padarinių. Didelė šeimos šventė (o gal nelaimė?) vėl
suartins jus su giminėmis. Pastaruoju metu beveik visiškai su jais
nebendraujate.



JAUTIS
(04.21-05.21)

Sprendimai, priimti vardan karjeros pirmoje savaitės pusėje, gali
turėti didelę įtaką asmeniniam
gyvenimui. Gali kilti rimtų konfliktų su šeimos nariais. Ketvirtadienį ar penktadienį skubios jūsų
pagalbos ar net finansinės paramos gali prireikti tolimam giminaičiui ar verslo partneriui.
DVYNIAI
(05.22-06.21)



Savaitės pradžioje priimsite klaidingą sprendimą ir kurį laiką eisite klaidinga kryptimi. Tačiau dar
ne viskas prarasta. Jei kategoriškai apsisuksite atgal, tikrai rasite
išeitį. Antroje savaitės pusėje galima nauja intriguojanti pažintis.



VĖŽYS
(06.22-07.22)

Pirmoje savaitės pusėje jums bus
rodomi viliojantys ir intriguojantys, bet pakankamai painūs simpatijos ar net meilės ženklai. Apskritai tiek asmeniniai, tiek profesiniai reikalai seksis puikiai. Beje,
kitiems tai ne itin patiks. Kai kam
galite sukelti pavydą.



LIŪTAS
(07.23-08.21)

Būsite linkęs kištis į reikalus, kurie jums turėtų mažiausiai rūpėti. Perdėtas aktyvumas nesuteiks
siekiamo saugumo jausmo. Palikite visa tai ir ieškokite naujų
vietų, kur galėtumėte realizuoti
save. Apskritai įdirbis neblogas,
bet vaisių dar teks luktelėti.



MERGELĖ
(08.22-09.23)

Pirmoje savaitės pusėje niekaip
negalėsite atsikratyti nepasitenkinimo savimi jausmo. Tiesą sakant, nieko tokio, kad kai kada
išsiskiria nuomonės kad ir su artimiausiu žmogumi. Būkite protingas ir pirmas ištieskite ranką susitaikyti. Norite išties nemažai, tad
turite pasisemti kantrybės.
REKLAMA



SVARSTYKLĖS
(09.24-10.23)

Asmuo iš jūsų praeities privers
dar kartą prisiminti ir permąstyti
senas klaidas. Nemalonūs prisiminimai neišvengiamai išmuš
iš vėžių, ir pusiausvyrą atgausite tik į savaitės pabaigą. Venkite brangių pirkinių - dėl jų galite turėti teisinių arba finansinių
problemų.



SKORPIONAS
(10.24-11.22)

Kiek daug gali truputis optimizmo! Jau pirmoje savaitės pusėje
įsitikinsite, kad kartais įmanoma
iššokti aukščiau bambos. Savaitės viduryje galimas konfliktas
šeimoje, tikriausiai dėl pinigų.
Savaitgalį saugokitės perdegti
saulėje ir nepersivalgykite.



ŠAULYS
(11.23-12.22)

Savaitės pradžioje gausite sunkią užduotį. Netruksite suprasti,
kad tik darni komanda gali ją
įveikti. Belieka ir kitus tuo įtikinti. Pastangos, patikėkite, nenueis veltui. Karjerai labai didelės
įtakos gali turėti moteris.



OŽIARAGIS
(12.23-01.20)

Dėl naujo darbo ar pasikeitimų
senajame gali tekti nemažai
pakeliauti, gal net pakeisti gyvenamąją vietą. Sutiksite žmonių, kurie sužavės iš pat pirmo
žvilgsnio. Būkite atsargus! Pirmas įspūdis gali būti apgaulingas. Pasistenkite įžvelgti esminius dalykus.



VANDENIS
(01.21-02.18)

Pagaliau baigiate išspręsti užsitęsusias problemas. Taigi, buvote privėlęs nemaža klaidų.
Ketvirtadienį imkitės tik to, kas
jums išties yra svarbu. Sąžiningas pasikeitimas idėjomis stiprina solidarumą. Tikėtina, kad savaitgalį susipažinsite su dvasiškai labai sau artimu žmogumi.



ŽUVYS
(02.19-03.20)

Pakaks jau linksmintis, imkitės
neatidėliotinų darbų. Praleidote ir taip nemažai laiko savo
malonumams. Deja, kasdienybė niekur nedingsta. Moralinės
paramos turėtumėte sulaukti
iš namiškių. Savaitės viduryje
galite sulaukti netikėtų simpatijos ženklų iš priešingos lyties
asmens.

Popiežiaus katechezė
apie krikšto malonės
Sutvirtinimo sakramentą
Prieš savaitę vykusiosios
bendrosios audiencijos metu užbaigęs katechezę apie
Krikštą, šį trečiadienį popiežius Pranciškus kalbėjo apie
Sutvirtinimą – apie sakramentą, kuris „sutvirtina“ krikšto
malonę.
Krikštu mes gimstame dieviškajam gyvenimui, - sakė
popiežius, pradėdamas katechezę. Žengę šį pirmą žingsnį, turime gyventi kaip Dievo
vaikai, turime stengtis būti
panašūs į Kristų, kuris veikia
Bažnyčioje, turime dalyvauti
jo misijoje pasaulyje. Tai įmanoma gavus patepimą Šventąją Dvasia. Be jos mes nieko
negalime – „Be Tavųjų dovanų viskas žmoguje skurdu”,
skelbia Sekminių sekvencija.
Kaip visą Jėzaus gyvenimą
lydėjo Šventoji Dvasia, taip
ir Bažnyčios ir kiekvieno jos
nario gyvenimui vadovauja ta
pati Dvasia.
Jėzus buvo pradėtas iš
Šventosios Dvasios. Jėzui prie
Jordano pradedant savo misiją, Šventoji Dvasia nusileido
ant jo ir juo pasiliko. Jėzus tai
aiškiai patvirtina Nazareto Sinagogoje: „Viešpaties Dvasia
ant manęs“. Jėzus yra pilnas
Šventosios Dvasios ir pats
yra Tėvo pažadėtos Dvasios
davėjas. Prisikėlimo dienos
vakarą Jėzus kvėpė į apaštalus ir tarė: „Imkite Šventąją
Dvasią“. Šventoji Dvasia galingai nusileido ant apaštalų
Sekminių dieną. Prisikėlusio
Jėzaus „kvėpavimas“ pripildo
Bažnyčios plaučius gyvybės.
Pripildyti Šventosios Dvasios
apaštalai ima drąsiai skelbti
didžius Dievo darbus.
Šventoji Dvasia veikia visuose sakramentuose, - tęsė
popiežius, - tačiau jos veikimas akivaizdžiausiai matomas Sutvirtinimo sakramente, kuriuo tikintieji Šventąją
Dvasią gauna kaip dovaną. Jei
krikšte Šventoji Dvasia mus
panardina Kristuje, tai sutvir-

tinime Kristus mus pripildo
Šventosios Dvasios, suteikia
mums misiją būti jo liudytojais, įjungia mus į savo gyvenimą ir misiją, pagal dangiškojo Tėvo planą.
Pagal ką mes matome, kad
žmogus yra gavęs Šventąją
Dvasią? Pagal tai ar daro Dvasios įkvėptus darbus, ar taria
Dvasios išmokytus žodžius.
Krikščioniškas liudijimas –
daryti tik tai, ko nori Kristaus
Dvasia, suteikianti mums jėgų tai daryti.

Popiežius: Tikintysis
negali kalbėti apie
neturtą, o pats
gyventi kaip faraonas
Pirmadienį po pietų popiežius Pranciškus atidarė Italijos
Vyskupų konferencijos posėdį ir šia proga pasidalijo mintimis apie kelis dalykus, kurie
jam kelia susirūpinimą.
Italijos vyskupų konferencijos posėdžiai dažnai rengiami (kaip ir šis, prasidėję
pirmadienį) Vyskupų Sinodo
salėje Vatikane. Tuo pabrėžiamas ypatingas Italijos vyskupų ryšys su popiežiumi, kuris
yra Romos vyskupas ir Italijos primas.

Pašaukimų krizė
„Pirmas dalykas, kuris man
kelia susirūpinimą – tai pašaukimų krizė“, sakė popiežius, pavadindamas šią krizę
„kraujo nutekėjimu“. „Iškilo
rizika mūsų tėvystės misijai!“
Pasak Pranciškaus, ši krizė
tai „užnuodytas vaisus“, kurį užaugino provizoriškumo
kultūra, reliatyvizmas, pinigų
diktatūra. Greta šių yra kitos
priežastys – tragiškas gimstamumo sumažėjimas, tikra
„demografinė žiema“, taip
pat pačioje Bažnyčioje pasitaikantys skandalai, atvėsęs
liudijimas. „Kiek seminarijų,
bažnyčių ir vienuolynų teks
artimiausiu metu uždaryti dėl
pašaukimų stokos? Dievas žino. Liūdna, - sakė popiežius,
- kad ši šalis, daug amžių vaisingai ir dosniai davusi daug
misionierių, seserų vienuolių,
apaštališku uolumu degusių
kunigų, dabar kartu su visu
senuoju žemynu pasidarė nevaisinga ir nesuranda veiksmingų priemonių, kurios galėtų tai pakeisti“.
Šventasis Tėvas Italijos
vyskupams davė konkretų patarimą, „Kodėl gi nepradėjus
nuo praktinių, ranka pasiekiamų dalykų? Siūlau jums kon-

krečiai ir dosniai tarp Italijos
vyskupijų dalytis „fidei donum“, keistis kunigais. Pjemonto vyskupijose – didelė
sausra, bet štai Apulijos vyskupijose – perteklius“.

Evangelinis neturtas
ir skaidrumas
Kitas dalykas, kuris kelia
popiežiui susirūpinimą – nepakankamas evangelinio neturto liudijimas Bažnyčios
gyvenime ir skaidrumo stoka. Popiežius paminėjo tai,
ko išmoko savo jėzuitiškojo
ugdymo metais: neturtas tai
apaštališkosios veiklos „motina“ ir „mūras“. Motina – nes
neturtas gimdo apaštališkąją
veiklą; mūras – nes ją saugo.
Be neturto neįmanomas apaštališkas uolumas; be neturto
neįmanoma tarnauti kitiems.
„Tikintysis negali kalbėti apie
neturtą, o pats gyventi kaip faraonas. Deja, kartais tai matome...“ – pridūrė Pranciškus.
Kenkia liudijimui ir piktina
kitus kas kalba apie neturtą,
o pats gyvena prabangoje,
kas neskaidriai tvarko pinigus, kas taip administruoja
Bažnyčios nuosavybę, tarsi ji
būtų jo asmeninė nuosavybė.
„Man labai skaudu, kai tenka
girdėti apie dvasininkus, kurie leidžiasi manipuliuojami,
įtraukiami į situacijas, kurios
viršija jų sugebėjimus, ar dar
blogiau – nesąžiningai elgiasi
su „našlės skatiku“. Mes privalome pavyzdingai tvarkyti
nuosavybę, laikydamiesi aiškių, visiems galiojančių taisyklių, žinodami, jog ateis diena, kai turėsime duoti ataskaitą vynuogyno šeimininkui“.
Popiežius pridūrė ir labai konkretų pavyzdį. Jei vyskupas
nori ką nors pakviesti vakarienės, turi sumokėti ne vyskupijos pinigais, bet savo kišenės.
Jei ne – tenekviečia.

Vyskupijų jungimas
Galiausiai popiežius palietė dar vieną Italijos kontekste svarbią temą – vyskupijų
jungimą ir jų skaičiaus mažinimą. Tai nuo seno keliamas
klausimas, apie kurį buvo
užsiminta jau 1929 m. sudarant konkordatą. Vėliau po
Susirinkimo jį kėlė popiežius
Paulius VI. Popiežius sakė
suprantąs žmonių prisirišimą
prie savo senų vyskupijų, tačiau labai dažnai gyventojų
skaičius tiek sumažėjęs, kad
būtina senas mažas vyskupijas jungti su kitomis. Vyskupijų jungimo klausimas svarbus ir jau pernelyg ilgai užsitęsęs. Reikia kuo greičiau jį

išspręsti.

Popiežius: Sekminės–
krikščionių šventumo
istorijos pradžia
Šventumas – tai ne mažumos privilegija, bet visiems skirtas pašaukimas,
sako Pranciškus. Krikštu visi
buvome pašaukti dalyvauti
Kristaus dieviškajame gyvenime, o Sutvirtinimu – būti
jo liudytojais pasaulyje. Nuo
pat pirmųjų Sekminių dienos
iki pat mūsų laikų, tas šventumas, kurio pilnatvė yra Kristus, dovanojamas visiems, kas
yra atviri Šventosios Dvasios
veikimui ir stengias jos klausyti. Mums suteikta Šventoji
Dvasia įveikia šiurkštumą,
atveria širdis vilčiai, skatina
mūsų vidinę brandą, stiprina mūsų ryšius su Dievu ir
su artimu.
VATICAN NEWS

Ir katalikai šypsosi

Velniai vedžioja velniukus
po pragarą ir viską aiškina.
Vienas velniukas klausia:
– Kaip čia yra, kad prie šito katilo su nusidėjėliais tiek
daug velnių pluša?
– A, šitam katile verda gruzinai. Jie lipa vienas kitą prilaikydami, todėl juos sunku
suvaldyti. Šimtas velnių turi šokinėt aplink ir su šakėmis juos badyti, kad įstumtų atgal.
– O kodėl prie šio katilo tik
keli velniai stovi?
– A, čia rusai. Jeigu vienas
koks atsibudęs iššoka, tai
greit paskandini su šakėm,
ir viskas.
– Bet kodėl prie šito katilo
nė vieno velnio nėra?
– Ai, čia – lietuviai. Patys
vienas kitą traukia atgal, išlipt niekam neleidžia.
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Gegužės 26 d.
ŠEŠTADIENIS
Saulė teka 04:58
leidžiasi 21:34
Dienos ilgumas 16.36
Priešpilnis (11 mėnulio diena)
Pilypas, Algimantas, Milvydė,
Eduardas, Vilhelmina
Tinkamas laikas sėti:
baklažanus, cukinijas, moliūgus, patisonus, laiškinius svogūnus, porus, česnakus, krapus, garstyčias, pankolius, kalendras, pomidorus, paprikas,
bazilikus, rozmarinus, mairūnus, žirnius, pupas ir pupeles.
Sode, darže:
tinkamas laikas laistyti.

Matematinis galvosūkis

Įrašykite skaitmenis nuo 1 iki 9
taip, kad matematiniai veiksmai
atitiktų gautus rezultatus.
Kiekvienas skaitmuo gali būti panaudotas tik vieną kartą.
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Gegužės 27 d.
SEKMADIENIS
Saulė teka 04:57
leidžiasi 21:36
Dienos ilgumas 16.39
Priešpilnis (12 mėnulio diena)
Augustinas, Genadijus,
Virgaudas, Žymantė, Brunonas,
Leonora
Tinkamas laikas sėti:
baklažanus, cukinijas, moliūgus, patisonus, laiškinius svogūnus, porus, česnakus, krapus, garstyčias, pankolius, kalendras, pomidorus, paprikas,
bazilikus, rozmarinus, mairūnus, žirnius, pupas ir pupeles.
Sode, darže:
tinkamas laikas pjauti žolę,
laistyti.
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Gegužės 28 d.
PIRMADIENIS
Tarptautinė moterų sveikatos
gerinimo diena
Saulė teka 04:55
leidžiasi 21:37
Dienos ilgumas 16.42
Priešpilnis (13 mėnulio diena)
Justas, Jogirdas, Rima, Augustinas
Tinkamas laikas sėti:
baklažanus, cukinijas, moliūgus, patisonus, laiškinius svogūnus, porus, česnakus, krapus, garstyčias, pankolius, kalendras, pomidorus, paprikas,
bazilikus, rozmarinus, mairūnus, žirnius, pupas ir pupeles.
Sode, darže:
tinkamas laikas pjauti žolę,
laistyti.
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Šio kryžiažodžio atsakymas – KAČERGINĖ.
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Sudoku

+17 +26
Įrašykite skaitmenis nuo 1
iki 9 taip, kad
skaitmenys
nesikartotų
eilutėse, stulpeliuose bei
paryškintuose 9 langelių
(3×3) kvadratuose.

Gegužės 30 d.
TREČIADIENIS
Lošimas
Pasaulinė išsėtinės sklerozės
diena
Nr. 1315
Saulė teka 04:53
2018-05-23
leidžiasi 21:40
Dienos ilgumas 16.47
SKAIČIAI
Pilnatis (15 mėnulio diena)
Ferdinandas, Joana, Žaneta,
Pagrindiniai skaičiai: 21, 22, 24,
Vyliaudas, Jomilė, Žana
29, 41, 44
Tinkamas laikas sėti:
bulves, topinambus, svogūnus, Vikingo skaičius: 6
ridikus, ridikėlius.
Sode, darže:
Vieno derinio laimėjimų
tinkamas laikas kaupti ir šaldy- lentelė:
ti vaisius.
6+1 - 11 195 497 €

-

6 - 231 832 €

-

5+1 - 17 218,50 €

-

5 - 1 574,50 €

2

4+1 - 78,50 €

48

4 - 9,50 €		

262

3+1 - 4,50 €		

778

3 - 1,50 €		

5 193

2+1 - 1,25 €		

5 379

2 - 0,75 €		

37 914

Kito tiražo prognozė:

15 mln. Eur

vikinglotto lošiama trečiadienį
Eurojackpot lošiama šeštadienį
Teleloto lošiama sekmadienį

Savaitė istorijos puslapiuose
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BIRŽELIO
Atsakymai

Gegužės 29 d.
ANTRADIENIS
Tarptautinė Jungtinių Tautų
taikos saugotojų diena
Saulė teka 04:54
leidžiasi 21:39
Dienos ilgumas 16.45
Pilnatis (14 mėnulio diena)
Teodozija, Algedas, Erdvilė,
Magdalena, Magdė
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti ir šaldyti vaisius, tręšti.

Gegužės 31 d.
KETVIRTADIENIS
Pasaulinė diena be tabako
Pasaulinė šviesiaplaukių
diena
Devintinės
Saulė teka 04:52
leidžiasi 21:41
Dienos ilgumas 16.49
Pilnatis (16 mėnulio diena)
Petronėlė, Gintautas, Rimvilė,
Angelė, Petrė, Nojus
Tinkamas laikas sėti:
bulves, topinambus, svogūnus,
ridikus, ridikėlius.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti ir šaldyti vaisius.
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VANDENS TEMPERATŪRA

1844
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1987

m. gegužės 27 d.: Samuelis
Morzė užbaigė pirmąją tele-

1431
1453
1871

m. gegužės 30 d.: Ruane (Prancūzija) sudeginta Žana d’Ark, Orleano
mergelė, tribunolo nuteista už ereziją.

m. gegužės 26 d.: 1831 sukilimas: grafo liniją.
m. gegužės 28 d.: pasirašyta amOstrolenkos mūšyje sutriuškinti
m. gegužės 30 d.: Osmanų impežinos taikos sutartis tarp Anglijos
lietuvių ir lenkų sukilėlių daliniai.
rija užima Konstantinopolį, žlunga
m. gegužės 26 d.: pradėjo trans- ir Škotijos. Ji galiojo vos 10 metų.
Bizantijos imperija.
m. gegužės 28 d.: privatus lėkliuoti Lietuvos televizija.
m. gegužės 30 d.: numalšinta
tuvas, pilotuojamas 19-mečio
m. gegužės 26 d.: Vormso edikParyžiaus komuna. Žuvo 25 tūkstu Martinas Liuteris ir jo sekėjai Mathias Rusto iš Vakarų Vokietijos, įskridęs tančiai komunarų, 40 tūkstančių susodinti į
paskelbti už įstatymo ribų. Prieš tai popiežius į TSRS teritoriją nepastebėtas priešlėktuvi- kalėjimus arba išsiųsti į katorgą.
nės gynybos, nusileido Maskvoje Raudonoatskyrė Martiną Liuterį nuo bažnyčios.
m. gegužės 31 d.: Jogaila su Vojoje aikštėje.
m. gegužės 26 d.: Napoleonas
kiečių ordinu sudarė slaptą taikos
m. gegužės 29 d.: Romą nusiaubė sutartį, kuria įsipareigojo neremti Kęstučio.
karūnuotas Italijos karaliumi.
vandalai – giminiga gotams rytų
m. gegužės 26 d.: Adolfas Hitleris
m. gegužės 31 d.: Lietuva tagermanų gentis. Sugriauta daug kultūros ir
Volfsburgo mieste padėjo kertinį
po
Pasaulio prekybos organimeno kūrinių. Iš čia kilo žodis „vandalizmas”.
Volkswagen gamyklos akmenį. Pagrindinė gazacijos nare.
m. gegužės 29 d.: 12 tūkstančių
myklos produkcija buvo 70 tūkstančių įvairių
m. gegužės 31 d.: atsistatydino
turkų
kareivių po ilgos apsiausties
valčių, laivų, kaušinių ekskavatorių.
13-oji
nepriklausomos Lietuvos
užgrobė Konstantinopolį; puolimo metu nužum. gegužės 26 d.: TSRS AukšVyriausybė.
dytas imperatorius Konstantinas XI.
čiausiosios Tarybos Prezidiumo
m. gegužės 31 d.: įkurta Europos
m. gegužės 29 d.: popiežius Joįsaku panaikinta mirties bausmė, pakeičiant
kosmoso tyrimo agentūra
nas Paulius II paskelbė vyskupą
ją laisvės atėmimu 25 metams.
m. birželio 1 d.: Džordžas H.
Vincentą Sladkevičių kardinolu.
m. gegužės 27 d.: Petras I įkūrė
Bušas ir Michailas Gorbačiovas
– Vilniuje susprogdintas 1916 m.
Sankt Peterburgo miestą, kurį vėpasirašė sutartį, baigiančią cheminio ginklo
pagal
architekto
Antano
Vivulskio
liau paskelbė naująja Rusijos sostine.
vystymą.
projektą pastatytas Trijų Kryžių paminklas.
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+20 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
+18 KAUNO MARIOS
+10 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+17 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

SAULĖS AKTYVUMAS

G0
S0
R0

Geomagnetinių audrų
nenumatoma.

Saulės audrų
nenumatoma.
Radiometrinių (radio trukdžių)
audrų nenumatoma.

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

GAMA RADIACINIS FONAS

38
40

KAUNE
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE
13000 nSv/val.

ALYTUJE ČERNOBYLIO AE
5910 nSv/val.

nSv/val.

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

