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„Padėka Mamai“ 
– tai kalbos pamoka 
– augimas, įsikibus 
į rankas Mamai ir 
Lietuvai

NEMUNO KRAŠTO LAIKRAŠTIS
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Miško sodinimo talka 
Šilavoto girininkijoje
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Gera pradžia 
padaryta!

Jiezno pirminės 
sveikatos priežiūros 
centro  rekonstrukcija 
bus užbaigta
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nuo 1989
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Sutikimų donorystei 
statistika: 
aktyviausias 
– jaunimas
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Medžio kalba prieš vartotojišką 
kultūrą 
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Ignalinos AE uždarymas turėtų 
kainuoti 60 mln. eurų mažiau - 
3,3 mlrd. eurų
Dešimtmetį 
nebeveikiančios ir 
uždaromos Ignalinos 
atominės elektrinės (AE) 
uždarymo procesas turėtų 
kainuoti iš viso 3,316 
mlrd. eurų. Tai maždaug 

60 mln. eurų mažiau nei 
prognozuota prieš 5 metus, 
skelbia Ignalinos atominė 
elektrinė. 

Bendrovė valstybės insti-
tucijoms pateikė atnaujintą 
Galutinį eksploatavimo nu-
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Alyvos – grožiui ir 
sveikatai

Pašaukimas – padėti žmogui 

Šiemet erkių ypač daug

Nacionalinio visuomenės 
sveikatos centro prie 
Sveikatos apsaugos 
ministerijos Kauno 
departamento Prienų 
skyriaus specialistai 
kasmet kovo – lapkričio 
mėnesiais kartą per 
10 dienų vykdo erkių 
skaitlingumo stebėseną 
Žvėrinčiaus miške (netoli 
sveikatingumo tako).

Erkės renkamos standartine 
vėliavėle braukiant augmeni-
jos paviršiumi, nueinant vieno 
kilometro atstumą. Vėliavėlė 
kas 10 žingsnių apžiūrima ir 
surenkamos prikibusios er-
kės. Renkant skaičiuojamos 
suaugusios erkės ir nimfos. 

Erkių vystymasis vyksta 
keliomis stadijomis. Iš kiau-
šinėlio išsirita lerva, kuri ke-

lis kartus neriasi, kol tampa 
suaugusia erke (imago). Su-
augusios erkės dydis 2-6 mm 
(pasimaitinusios išpampsta ir 
tampa žymiai didesnės). Prieš 
kiekvieną vystymosi stadiją 
joms būtina pasimaitinti šil-
takraujo gyvūno ar žmogaus 
krauju.  Didžiąją savo gyve-
nimo dalį erkės pratūno po 
miško paklote. Pasimaitinu-
sios gali išgyventi iki 5 metų. 
Kraujasiurbės labiau mėgsta 
lapuočių miškus, kur auga 
aukšta žolė ir krūmai, tačiau 
puikiai jaučiasi ir samanota-
me pušyne, parkuose, soduo-
se, ganyklose. Savo grobio jos 
tyko ant žolės stiebo maždaug 
20 cm aukštyje. Vienintelis jų 
priešas yra sausra, kurios me-

Laima
DUOBLIENĖ

Medicinos darbuotojo 
profesija – viena kilniausių 
žemėje. Ir nors ši profesija 
žinoma šimtmečius, 
Lietuvos medicinos 
darbuotojų diena minima 
tik nuo 2004 m. 

Lietuvos medicinos dar-
buotojų šventė skirta šalies 
medikams – gydytojams, 
slaugytojams bei visiems, sa-
vo gyvenimą paskyrusiems 
sveikesnės visuomenės kūri-
mui. Balandžio 26 d. ši šven-
tė buvo paminėta ir Prienuo-
se, kultūros ir laisvalaikio 
centre. 

„Nėra kitos profesijos, kuri 

taip tiesiogiai būtų atsakinga 
už mūsų kokybiško gyvenimo 
trukmę. Gal todėl mes iš me-
dikų dažnai tikimės stebuklo. 
Akistata su gydytoju visada 
nerimastinga ir labai jaudi-
nanti“, – po Godos Lukoše-
vičiūtės dainos tokiais nuošir-
džiais žodžiais prasidėjo šven-
tinis renginys, skirtas Medici-

Viešosios įstaigos Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro gydytoja 
pediatrė Vidutė Mazlaveckienė ir meras Alvydas Vaicekauskas.

Laima
DUOBLIENĖ

Septintasis kultūros 
festivalis – Pasaulinės 

medžio dienos – šiais 
metais vyko Austrijoje, 
Graco mieste, tiksliau, 
netoli šio miesto po atviru 
dangumi kalnų tarpeklyje 
įsikūrusiame Štiubing 
(Stübing) muziejuje 
(austriškose Rumšiškėse). 

Šių metų tema – „Change 

(Pokyčiai)“, tad visos festiva-
lio veiklos buvo skirtos tautų 
ir kultūrų vystymuisi bei po-
kyčiams šiuolaikiniame pa-
saulyje. 

Pasaulinės medžio dienos 
kasmet vyksta vis kitoje pa-
saulio valstybėje ir praside-

NUKelta Į 12 p. 



�
TREČIADIENIs, �019 m. GEGUŽĖs 1 D., www.NAUjAsIsGELUpIs.LT
ŽvILGsNIs

Tel. 8 604 80752 
El. p. redakcija@naujasisgelupis.lt
www.naujasisgelupis.lt
http://www.facebook.com/labirintai

LEIDĖJAS:
UAB „GĖLUPIS“ J. Brundzos g. 4-2, Prienai

Redakcija pasilieka teisę rankraščius trumpinti ir redaguoti. 
Už reklamos turinį ir kalbą redakcija neatsako. 

Redakcijos nuomonė nebūtinai sutampa su laiškų autorių 
nuomone. Kopijuoti, perspausdinti, skelbti laikraštyje paskelbtą 
informaciją bei nuotraukas be redakcijos sutikimo - draudžiama.

REDAKTORIUS 
Mantvydas PREKEVIČIUS    tel. 8 604 80 799
redaktorius@naujasisgelupis.lt 

SKELBIMAI, REKLAMA
tel. 8 604 80 752
redakcija@naujasisgelupis.lt

Laikraštis išeina trečiadieniais ir šeštadieniais.
Laikraštis įkurtas 1999 04 01.
ISSN 1392-7248 (PDF ISSN 2538-8525) 
Tiražas – 1050 egz. Spausdinta: Polska Press Sp. o.o.REDAKCIJA:

Laikraštis „Naujasis Gėlupis“, J. Brundzos g. 4, Prienai.
 Užsakomieji straipsniai, reklama
 Neapmokami pranešimai spaudai
 Skaitytojų straipsniai

KORESPONDENTĖ (PRIENŲ KRAŠTAS)
Laima DUOBLIENĖ    tel. 8 682 12642
laimaduobl@gmail.com 

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

REDAKTORIAUS SAVAITĖ

mantvydas
pREKEvIČIUs

per laukus, pievas ir miš-
kus nuvilnijo skaisti ir 

gaivi žaluma. Ilgus mėnesius 
visus kamavusi blanki spalvų 
gama, tarsi kruopštaus daili-
ninko teptuku paliesta, paga-
liau atgijo.

Pavasaris – lyg 
restauruojamas senas 
paveikslas, nuo kurio 
nupučiamos dulkės 
ir, pamažu tirpikliais 
atskiedžiant išblukusius 
tonus, šviežiais 
dažais paryškinamos 
visiškai nunykusios ir 
naujomis spalvomis 
atgimstančios vietos.

Toks tas pavasaris, atnešan-
tis šilumą, šviesą, džiaugsmą 
ir norą būti su gamta. Būti jo-
je ir būti jos dalimi. Tai būna 
bent viena akimirka, kai žmo-
gus supranta esantis gamtos 
dalimi. Ne jos valdytojas, ne 
jos kūrėjas ir ne griovėjas, o 
jos dalis. Gaila, kad tai trunka 
tik akimirką!

Mes, žmonės, visada džiau-
giamės savo pranašumu. 
Džiaugiamės, jog esame už 
gamtą protingesni, nes mąs-
tome. Taip, medžiai mąstyti 
negali, jų būtis jiems leidžia 
tik bręsti. Gyvūnai irgi negali 
mąstyti, juos veda įgimtas ir 
šiek tiek patirtimi atskiestas 
instinktas. O žmogus... Kaž-
kodėl žmogus, tik kiek dides-
nio sudėtingumo bei aukštes-
nio intelekto kūrinys, dėl savo 
paties mąstymo tampa visa ko 
valdovu. 

Iš tiesų, jeigu galime spręs-
ti, kurį gamtos kūrinį – medį 
ar gyvūną sunaikinti ar išsau-
goti, esame gamtos valdovai. 
Jeigu galime spręsti, koks li-
kimas turėtų ištikti kitą žmogų 
– esame valdovai. Tačiau šio-
je vietoje reikėtų susimąstyti, 
ar iš tiesų esame kitų žmonių 
valdovai ir kuo esame už juos 
pranašesni?

Ar galime žmones lyginti 

pagal jų darbus, pagal išsila-
vinimą, elgesį, supratingumą, 
dvasingumą?

Esame girdėję daug istori-
jų, kaip kaimo kvailelis tapo 
visų gerbiamu mokslininku ar 
gydytoju, neįgalusis – kvapą 
gniaužiančių meno šedevrų 
kūrėju, o puoselėtas, mylė-
tas ir į visus mokslus siųs-
tas vaikinas – kaimo kvailiu. 
Tai kaipgi gyvendami viena 
akimirka, galime žinoti, ko-
kia bus kita akimirka? Iš ko 
galime spręsti, koks bus ru-
duo, jeigu dar tik pradedame 
džiaugtis pavasariu?

Deja, puoselėdami savo 
žmogiškąjį pranašumą 
tapome ne valdovais, 
kūrėjais ar griovėjais, 
o savo asmeniniame 
pasaulyje gyvenančiais 
egocentristais. 

Tais, kurie tampa pasaulio 
centru. Nors teisingiau būtų 
sakyti – visatos centru. Viso 

pasaulio centru. Kodėl? Žmo-
gus tiesiog taip sumąstė. Mąs-
tydamas žmogus gali pasiekti 
kvapą gniaužiančius tolius ir 
mintyse sukurti pačius neį-
tikėčiausius dalykus. Tačiau 
yra vienas „bet“. Mąstydami 
mes nesukuriame naujo pa-
saulio, mes liekame tame pa-
čiame pasaulyje, kuriame ir 
buvome, tačiau pakeičiame 
požiūrį į jį. 

Mintis yra labai galinga. Ji 
mūsų akyse gali pakeisti visą 
pasaulį ir nuo tos akimirkos, 
kai pamąstysime apie mus su-
pantį pasaulį kitaip, mes jį ir 
regėsime kitokį. Jeigu įsivaiz-
duosime, kad pasaulis šaunus 

– mes ir gyvensime šauniame 
pasaulyje. Jeigu įsivaizduo-
sime, kad pasaulis kreivas 
– tokiame ir gyvensime. Jei-
gu įsivaizduosime esantys 18 
metų – taip ir jausimės. Jeigu 
įsivaizduosime esantys dievai 
– tokiais save ir laikysime. Ta-
čiau aplinkinio pasaulio nuo-
monė bus priešinga.

Galime mąstyti apie aplin-
kinį pasaulį ir susikurti nuo-
savą jo atvaizdą, tačiau paties 
pasaulio vien savo mintimis 
nepakeisime. Nepakeisime 
ir aplinkinių žmonių. Kodėl? 
Jeigu žmogus yra valdovas, 
vadinasi, valdovai esame visi, 
o kuris valdovas norės dalin-
tis savo turima valdžia? Jeigu 
nesidalina, tai kaipgi galime 
būti valdovai, jeigu esame 
priklausomi vienas nuo kito? 
Kaip galime būti kūrėjai, jei-
gu ne kuriame, o naudojamės 
tuo, kas mums yra suteikia-
ma? Netgi žinios nėra mūsų 
– jas mes gauname kaip pa-
čią brangiausią ir neatlygin-
tiną dovaną iš savo tėvų, arti-
mųjų, pažįstamų ir gyvenimo 
bendrakeleivių. 

Naudojamės tuo, ką gau-
name, ir tik tobuliname tai, 

kas gali būti patogu mums 
arba kažkam kitam. Tačiau 
nesame visa ko kūrėjai, ne-
same visa ko valdytojai. Esa-
me tik naudotojai, o kartais ir 
griovėjai.

Griauname tada, kai tam-
pame... ne, ne egoistais, bet 
egocentristais. Noras viską 
turėti dar nėra noras būti visa 
ko pradžia ir pabaiga, tačiau 
būtent tokie tapome. Spren-
džiantys gamtos, pasaulio ir 
kito žmogaus likimą. Spren-
džiantys, kas yra teisinga ir 
kas neteisinga, gera ir bloga. 
Sprendžiantys, kas yra tiesa, 
nors patys jos nesugebame 
pažinti.

Seimas svarstys ar įteisinti mokymą namie 
Seimas svarstys galimybę įteisinti vaikų mokymą namie, kartu 
būtų nustatomi saugikliai. Mokykla turėtų patikrinti ugdymo 
šeimoje sąlygas, prižiūrėtų procesą, aprūpintų mokymo 
priemonėmis, vertintų vaiko pažangą.

80 Seimo narių išsakė paramą Taivanui 
Daugiau kaip pusė Lietuvos Seimo narių paragino pakviesti 
Taivaną į kasmetinį JT renginį, nepaisant Kinijos prieštaravimų. 
Lietuva kaip ir daugelis kitų pasaulio šalių nepripažįsta Taivano 
nepriklausomybės ir laikosi „vienos Kinijos“ politikos.

Balandžio 23 d., 
antradienį, Prienų r. 
savivaldybės meras 
Alvydas Vaicekauskas, 
Savivaldybės gydytojas 
Virginijus Slauta lankėsi 
Jiezne, kur susitiko 
su Premjeru Sauliumi 
Skverneliu, atvykusiu 
pasidomėti Jiezno 
pirminės sveikatos 
priežiūros centro (PSPC) 
rekonstrukcijos darbais. 

Susitikime su Premjeru 
dalyvavo ir Seimo narys An-
drius Palionis, Jiezno krašto 
atstovai Savivaldybės tary-
boje bei kiti Tarybos nariai, 
Jiezne veikiančių įstaigų, or-
ganizacijų vadovai, vietos 
bendruomenės nariai.

Lydimas mero ir Jiezno 
PSPC vadovės Stefanijos Bu-
nevičienės, Premjeras apžiū-
rėjo PSPC ir Slaugos ir pa-
laikomojo gydymo skyriaus 
pastatus, rekonstrukcijos dar-
bus. Išgirdo, kodėl buvo nu-
trauktas darbų finansavimas 
ir toliau buvo atsisakoma jį 
tęsti, nors Prienų r. savivaldy-
bės meras ne kartą kreipėsi ir 
į buvusius Vyriausybės vado-
vus, ministrus, pavaduotojus 

(dauguma jų lankėsi Jiezne). 
„Norime, kad slaugos paslau-
gos Jiezne išliktų. Būtų labai 
gerai, kad ir Slaugos ir pa-
laikomojo gydymo skyrius, 
ir PSPC personalas sutilptų 
viename pastate – sumažėtų 
išlaikymo išlaidos, pagerėtų 
darbo sąlygos, paslaugų ko-
kybė ir jų prieinamumas“, – 
pabrėžė A. Vaicekauskas, visų 
susirinkusiųjų vardu kreipda-
masis į Premjerą su prašymu 
padėti užbaigti slaugos ligo-
ninės pastato rekonstrukciją. 
Darbams užbaigti reikėtų virš 
200000 eurų (be Savivaldy-
bės dalies). 

Premjeras S. Skvernelis pa-
brėžė, kad tęstinis projektas 
bendromis valstybės ir Sa-
vivaldybės pastangomis turi 
būti užbaigtas. Anot Premje-
ro, jeigu nebus galimybės rei-
kiamos sumos surasti iš rezer-
vo šiais metais, kitais metais 
ji bus įtraukta į valstybės biu-
džetą atskira eilute. 

Savivaldybės meras, Ta-
rybos ir Seimo atstovai su 
Premjeru S. Skverneliu ap-
tarė ir kitas aktualijas: kelio 
Kaunas–Prienai–Alytus re-
konstrukciją, Kelių priežiūros 

Premjeras S. Skvernelis patikino, kad 
Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centro  
rekonstrukcija bus užbaigta ir plėtros programą, sveikatos 

priežiūros paslaugų išsaugoji-
mą Prienų ligoninėje, nuotekų 
tvarkymą. 

Vyriausybės vadovas suti-
ko, kad kelias Kaunas–Prie-
nai–Alytus yra šio regiono 
problema, ir, anot jo, reikės 
tiek politinės valios, tiek kitų 
pastangų, kad ji būtų išspręs-
ta. Anot Premjero, kelio re-
konstrukcijos įgyvendinimas 
turi būti bendras šio regio-
no savivaldybių interesas. S. 
Skvernelio nuomone, tos li-
goninės, kurios teikia koky-
biškas paslaugas, turi išlikti, 
tačiau jos turi peržiūrėti sritis, 
kuriose specializuojamasi, ir 
jas stiprinti. 

Premjeras susitikime ak-
centavo, kad slaugos paslau-
gų apimties plėtra, asmens 
sveikatos priežiūros įstaigų 
kokybės rodiklių įdiegimas, 
stebėsenos sistemos tobuli-
nimas, ligoninių priėmimo 
ir skubiosios pagalbos sky-
rių tinklo ir infrastruktūros 
modernizavimas, racionaliai 
paskirstant pacientų srautus, 
yra vieni iš Nacionalinės re-
gioninės politikos prioritetų 
iki 2030 metų.

Prienų r. savivaldybės  
informacija 
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Per šaudymą žuvo vienas, sužeisti dar septyni 
JAV Baltimorės mieste sekmadienio popietę vienam vyrui ėmus 
šaudyti į minią, žuvo vienas žmogus, o dar septyni buvo sužaloti. 
Ginkluotas vyras prisiartino prie maistą gatvėje gaminusių 
žmonių ir nesirinkdamas ėmė šaudyti į juos.

JAV: taikos nebus, jeigu Talibanas neprisitaikys
Afganistane nebus tvarios taikos, jeigu Talibanas neprisitaikys 
prie pokyčių, ištikusių šalį po valdžios perėmimo 2001 metais, 
sako JAV diplomatas. jog Talibanas pripažįsta, kad jų Vyriausybė 
„padarė daug klaidų“, kai vadovavo šaliai 1996-2001 metais.

Karinės pratybos Prienuose
Gegužės 4 – 5 dienomis Prienų mieste ir jo apylinkėse 

vyks Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pa-
jėgų Dariaus ir Girėno apygardos 2-osios rinktinės organi-
zuojamos pratybos.

Pratybų metu kariai treniruosis vykdyti gynybines opera-
cijas. Visą savaitgalį vyksiančių karinių pratybų metu bus 
naudojama garsinė imitacija, pirotechninės ir dūminės prie-
monės, kariai judės Prienų mieste ir apylinkėse. Pratybų metu 
gali būti sutrikdyta įprasta rimtis. 

Parodomoji karinė operacija numatyta gegužės 5 d. 11 
val. skverelyje prie „Žiburio” gimnazijos. Kviečiame apsi-
lankyti, stebėti operaciją, pažiūrėti ginkluotės parodą, susi-
tikti su kariais.

Prienų rajono savivaldybės administracijos informacija

tu erkės arba žūsta, arba trau-
kiasi kur pakanka drėgmės.  

Vos tik viršutinis dirvos 
sluoksnis įšyla iki 5-7 laipsnių 
šilumos, erkės iškart suakty-
vėja. Šiais metais pirmosios 
erkės buvo pastebėtos vasa-
rio pabaigoje. Kovo mėnesio 
išvykų metu buvo surinktos 
36  erkės. Balandžio mėne-
sio pirmą dešimtadienį vie-
name kilometre buvo aptikta 
61 aktyvi Ixodes rūšies erkė 
( 43 suaugusios ir 18 nimfų). 
Tokio didelio skaičiaus, su-
rinkto vienu metu, dar nėra 
buvę. Šios rūšies erkės yra  
pavojingų ligų, tokių kaip Lai-
mo ligos ir erkinio encefalito, 
platintojos.

2018 m. erkių platinamo-
mis ligomis sirgo 35 gyvento-
jai (tai yra tik 5 proc. mažiau 
nei 2017 m.). Prienų rajone 
užregistruoti 23 Laimo ligos 
ir 2 erkinio encefalito atvejai, 
Birštono savivaldybėje – 10 
Laimo ligos atvejų. Praėju-
siais metais sirgusieji erkiniu 
encefalitu užsikrėtė būdami 
miške (nurodė Prienų šilą),   
Laimo liga – savo gyvena-
mojoje vietoje arba parke, 
poilsiavietėje ir tik nedidelė 
dalis miške. Kaip galimą infe-
kuotos erkės įsisiurbimo vietą 
trys ligoniai nurodė Nemuno 
pakrantes Prienų mieste, net 
penki Birštono miesto apy-
linkes (Birštono tvenkiniai, 
Nemuno pakrantės). 

Norint apsisaugoti nuo er-
kių įsisiurbimo, rekomen-
duojama:

> vykstant į gamtą tinka-

mai apsirengti – dėvėti užda-
rus drabužius ilgomis ranko-
vėmis, ilgas kelnes sukištas 
į batus ar kojines. Pasirinkti 
šviesesnius drabužius, nes 
ant jų lengviau pastebima ro-
pojanti erkė;

> drabužius ir atviras kūno 
vietas apsipurkšti erkes at-
baidančiomis priemonėmis 
(repelentais). Visų repelentų 
poveikis yra trumpalaikis, to-
dėl reikėtų įdėmiai perskaityti 
gamintojo nurodymus;

> miške patartina vaikščio-
ti takeliais, poilsiui pasirinkti 
sausą, atvirą miško aikštelę. 
Nepatartina sėdėti ar gulėti ant 
žolės, reikėtų pasikloti antklo-
dę ar kilimėlį;

> sugrįžus į namus būtina 
atidžiai apžiūrėti savo kū-
ną, išsišukuoti plaukus, nu-
siprausti;

> parkuose, soduose, gyve-
namųjų namų teritorijose tin-
kamai prižiūrėti aplinką: nuo 
ankstyvo pavasario pjauti žo-
lę, naikinti menkaverčius krū-
mus, išvežti augalines šiukš-
les (taip bus sumažintas erkių 
skaičius).

Viena efektyviausių apsi-
saugojimo nuo erkinio en-
cefalito priemonių – skiepai. 
Skiepytis patariama rudenį, 
kada erkės nėra aktyvios, ta-
čiau taikant greitojo skiepiji-
mo schemą galima pasiskie-
pyti ir pavasarį. Dėl skiepų re-
komenduojama kreiptis į savo 
šeimos gydytoją. Nuo Laimo 
ligos skiepų nėra, todėl labai 
svarbu imtis rekomenduoja-
mų profilaktinių priemonių. 
NVSC 

Šiemet erkių ypač daug

nos darbuotojų dienai.
„Linkiu, kad jūs būtumėte 

sveiki, laimingi, kad rastu-
mėt laiko savo pomėgiams“, 
– sveikindamas medikus pro-
fesinės dienos proga ir dėko-
damas už kruopštų, sąžiningą 
ir be galo reikalingą darbą 
sakė Prienų rajono savival-
dybės meras Alvydas Vaice-
kauskas. 

Jau tapo gražia tradicija, 
kad kasmet Prienų rajono 
savivaldybė skelbia „Me-
tų medicinos darbuotojo“ 
konkursą. Šiais metais buvo 
pasiūlyta 20 kandidatų. Pa-
teiktus pasiūlymus apsvars-
čiusi komisija nusprendė, 
kad nugalėtoja tapo Viešo-
sios įstaigos Prienų rajono 
pirminės sveikatos priežiū-
ros centro gydytoja pediatrė 
Vidutė Mazlaveckienė. Jai 
buvo įteikta mero padėka, 
700 eurų piniginis prizas ir 
puokštė gėlių. 

Gydytoja 1979 m. pradėjo 
dirbti Prienų ligoninėsVaikų 
konsultacijoje gydytoja pe-
diatre. Po kelerių metų buvo 
paskirta vyr. gydytojo pava-
duotoja organizaciniam me-
todiniam darbui, atsakinga 
už medicinos punktų ir am-
bulatorijų veiklą. Nuo 1997 
m. dirba VšĮ Prienų r. PSPC 
gydytoja pediatre, atsakinga 
už vaikų konsultacijos bei 
įstaigos imunologinį darbą. 
Gydytoja nuolat tobulinasi 
kvalifikacijos kursuose, kon-
ferencijose, seminaruose. Sa-
vo pareigas gydytoja vykdo 
labai atsakingai. Mažieji pa-
cientai bei jų tėveliai yra dė-
kingi gydytojai už atidumą, 
rūpestį, profesionalumą.

„Labai ačiū kolegoms, li-
kimui, gyvenimui, pacien-
tams“, – dėkojo gydytoja V. 
Mazlaveckienė. 

Mero padėkos raštais už 
atsidavimą savo profesijai, 

Pašaukimas – padėti žmogui 
nepriekaištingą ir nuoširdų 
darbą, atsakingumą buvo ap-
dovanota devyniolika medi-
kų: VšĮ Balbieriškio pirminės 
sveikatos priežiūros centro 
slaugos administratorė Irena 
Pališauskienė, VšĮ Balbieriš-
kio pirminės sveikatos prie-
žiūros centro slaugytojo pa-
dėjėja Dalia Mitrulevičienė, 
VšĮ Jiezno pirminės sveika-
tos priežiūros centro gydyto-
ja odontologė Alina Rastaus-
kaitė, VšĮ Prienų ligoninės 
gydytoja gastroenterologė 
Jurgita Bižytė, VšĮ Prienų li-
goninės Palaikomojo gydy-
mo ir slaugos skyriaus gydy-
tojas Tadas Menkevičius, VšĮ 
Prienų ligoninės Vidaus ligų 
skyriaus bendrosios prak-
tikos slaugytoja Kazimiera 
Babravičienė, VšĮ Prienų li-
goninės Dienos chirurgijos- 
reanimacijos ir intensyvios 
terapijos skyriaus bendrosios 
praktikos slaugytoja Irena 
Bendinskienė, VšĮ Prienų li-
goninės Vaikų ligų skyriaus 
slaugytojos padėjėja Aušre-

lė Urbonienė, VšĮ Prienų li-
goninės Priėmimo-skubios 
pagalbos skyriaus slaugyto-
jos padėjėja Rūta Račaitienė, 
VšĮ Prienų rajono pirminės 
sveikatos priežiūros centro 
bendrosios praktikos slaugy-
toja Rimutė Navickaitė, VšĮ 
Prienų rajono pirminės svei-
katos priežiūros centro ben-
drosios praktikos slaugytoja 
Inesa Kamarauskienė, Medi-
CA klinikos higienos specia-
listė Birutė Damynienė, Me-
diCA klinikos administratorė 
Kristina Povilaitienė, UAB 
„VITA SIMPLEX“ bendro-
sios praktikos slaugytoja Ine-

sa Banišauskienė, UAB „VI-
TA SIMPLEX“ odontologo 
padėjėja Vaida Lazauskienė, 
VšĮ „Veiveriečių sveikata“ 
gydytoja odontologė Birutė 
Varatiejienė, VšĮ „Veiverie-
čių sveikata“ akušerė, ben-
drosios praktikos slaugyto-
ja Rimantė Ruseckienė,VšĮ 
Veiverių pirminės sveikatos 
priežiūros centro slaugytojos 
padėjėja Rasa Tūtlienė, VšĮ 
Veiverių pirminės sveikatos 
priežiūros centro sandėlinin-
kė Laima Vilkelienė. 

Medikams ir jų pasveikinti 
atvykusiems koncertavo TV 
projekto „Lietuvos balsas“ 
bei nacionalinių Eurovizijos 
atrankų Lietuvoje dalyvis 
Valdas Lacko. 
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NUSIKALTIMAI IR 
NELAIMĖS
parengta pagal Alytaus apskrities 
Vyrausiojo policijos komisariato 
ir Kauno apskrities priešgaisrinės 
gelbėjimo valdybos informaciją

2019-04-19 pranešta, kad Naujo-
sios Ūtos sen. Tartupio k. mato 
juodus dūmus, kas dega, negali 
pasakyti. 40 m nuo pastatų degė 
prižiūrimas laužas.

2019-04-20 apie 16.37 val. gautas 
pranešimas, kad Prienų r. sav., 
Stakliškių sen., Medžionių k., 
Saulėtekio g. dega vasaros virtuvė, 
už 5 m – namas. Degusią medinę 
rūkyklą užgesino gyventojai iki 
PGP atvykimo. Sudegė rūkykla. 
Nuardyta 2 m² medinės vasaros 
virtuvės sienos.

2019-04-20 apie 14.31 val. gautas 
pranešimas, kad Jiezno sen., Staz-
diškių k. nuo žolės užsidegė ūkinis 
pastatas. Išdegė mūrinio pastato 
(paminklų dirbtuvių) 10x6 m 
medinės perdangos, nudegė 4 m² 
stogo, sudegė viduje buvę daiktai. 
Nuardyta 14 m² stogo dangos.

2019-04-20 apie 21.10 val. D. K. 
(g. 1985 m.) gyvenamojo namo, 
esančio Prienų r., kambaryje rastas 
R. A. (g. 1983 m., gyv. Prienų r.) 
lavonas. 

2019-04-20 Prienų r. teritorijoje, 
miške, rasta Antrojo pasaulinio 
karo laikų aviacinė bomba. Spro-
gmuo sunaikintas vietoje.

2019-04-20 val. apie 14.00 val. R. 
S. (g. 1976 m.), būdamas neblai-
vus (tikrintis blaivumą atsisakė), 
namuose Prienų r., virtuvėje, 
grasino sugyventinei I. K. (g. 1979 
m.). Nukentėjusiajai buvo realus 
pagrindas manyti, kad R. S. savo 
grasinimus įgyvendins. R. S. laiki-
nai sulaikytas 48 val. ir uždarytas į 
Alytaus apskrities VPK areštinę.

2019-04-20 apie 19.10 val. Prienų 
mieste Alytaus apskr. VPK Prienų 
r. PK Reagavimo skyriaus patrulių 
ekipažas sustabdė motorolerį 
„Romet Motors“, kurį vairavo R. S. 
(g. 1983 m., gyv. Kaune), neturintis 
teisės vairuoti. Alkoholio kiekio 
matuokliu vairuotojui R. S. nusta-
tytas 2,57 prom. girtumas. Patikri-
nus POLIS II naršyklėje paaiškėjo, 
kad motoroleris „Romet Motors“ 
yra paieškomas. Vairuotojas R. S. 
sulaikytas 48 val.

2019-04-21 apie 20.00 val. Prienų 

m., S. U. (g. 1992 m., gyv. Birš-
tone), vairuodamas automobilį 
„Mitsubishi Space Star“, neturė-
damas teisės vairuoti, nesuvaldė 
automobilio, nuvažiavo nuo kelio 
ir apgadino metalinę tvorą. Vai-
ruotojas (2,04 prom. alkoholio) 
sulaikytas 48 val. ir uždarytas į į 
Alytaus areštinę.

2019-04-21 pranešta, kad Veiverių 
sen., Mažųjų Zariškių k., Tvenkinio 
tak. dega medžiai. 4 m² plote 
degė šiukšlės.

2019-04-21 pranešta, kad Šilavoto 
sen., Žarstos k. kelyje Plutiškės–
Jiestrakis, sankryžoje netoli Žarstos 
k., ant stogo apvirtęs automobilis. 
Apvirtusio automobilio nepaste-
bėta, papildomai susisiekus su 
pranešėju paaiškėjo, kad trans-
porto priemonė buvo atversta ir 
iš įvykio vietos nuvažiavo. 

2019-04-22 apie 22.05 val. Prie-
nuose, prie J. Basanavičiaus g., 
vyras (g. 1998 m.) pastebėjo, 
kad išdaužtas jam priklausančio 
automobilio „Honda Civic“ prieki-
nis stiklas, kairės pusės priekinių 
durų stiklas ir sulankstytas variklio 
dangtis. Nuostolis – 350 eurų.

2019-04-22 apie 22.30 val. Prienų 
r., Veiverių sen., Padrečių k., Pa-
žėrų g., patikrinimui sustabdžius 
automobilį „Audi 80“, jį vairavęs 
neblaivus (2,28 prom. alkoholio) 
ir teisės vairuoti neturintis vyras 
(g. 1992 m.) sulaikytas ir uždarytas 
į areštinę.

2019-04-22 apie 10.49 val. gautas 
pranešimas, kad Prienuose, Pušy-
no g. gydytojas prašo PGT pagal-
bos nukirpti žiedą nuo pacientės 
piršto. Replėmis žiedas pacientei 
(g. 1985 m.) nuimtas.

2019-04-23 gautas pranešimas 
(09.39 val.), kad Jiezno sen., Ka-
šonių k. Plento g. iš valties iškrito 
vyras. Atvykus PGP, iš valties 
iškritęs žvejys (1962 m.) jau buvo 
įkeltas į valtį ir parplukdytas į 
krantą medikų apžiūrai.

2019-04-23 apie 14.14 val. gautas 
pranešimas, kad Naujosios Ūtos 
sen., Tartupio k., Marijampolės 
pl. dega žolė. 130 arų plote degė 
žolė.

2019-04-23 apie 12.39 val. gautas 
pranešimas, kad Stakliškių sen., 
Užuguosčio k., Stakliškių g. dega 
medinė nenaudojama pašiūrė. 3x3 
m pastatas sudegė.

2019-04-23 apie 13.39 val. gautas 
pranešimas, kad Prienų sen., 
Kalvių k. dega Kalvių miškas. 
Pavieniais židiniais degė miško 
paklotė apie 100 arų plote. Išde-
gė apie 100 arų miško paklotės, 
apdegė medžiai.

Pilotų streikas palietė dar 110 tūkst. keleivių
Dėl skrydžių bendrovės „Scandinavian Airlines System“ (SAS) 
pilotų streiko sekmadienį buvo atšaukti 1213 skrydžių, be 
suplanuotų kelionių liko apie 110 tūkst. žmonių. Didesnių algų 
reikalaujantys pilotai streikuoja Švedijoje, Danijoje ir Norvegijoje. 

Dėl užterštos rusiškos naftos kreipėsi į V. Putiną
Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka kreipėsi į Rusijos 
prezidentą Vladimirą Putiną dėl užterštos rusiškos naftos, kuri 
„Družba“ vamzdynu nukreipiama į Baltarusijos perdirbimo 
gamyklas ir tranzitu – toliau į Vakarus.

Kiekvienais metais 
didžiausias ir 
prasmingiausias 
miškininkų darbas yra 
naujo miško sodinimas. 
Kartais prie šio gero ir 
kilnaus darbo prisideda ir 
savanoriai talkininkai. 

Praėjusį trečiadienį, balan-

džio 24 d., ąžuoliukų sodinimo 
talka vyko Šilavoto girininki-
jos Pagraižio miške. Miškaso-
džio talkoje dalyvavo nemažai 
buvusių ilgamečių VĮ Prienų 
miškų urėdijos darbuotojų bei 
ir VĮ VMU Prienų regioninia-
me padalinyje po reorganizaci-
jos dirbančių specialistų. Kartu 

Miško sodinimo talka Šilavoto girininkijoje
su buvusiai ir esamais darbuo-
tojais medelius sodino buvęs 
Prienų urėdijos urėdas Rober-
tas Judickas ir dabar Prienų re-
gioniniam padaliniui vadovau-
jantis Tomas Barkauskas.

Talkininkai ąžuoliukais ir 
eglaitėmis apsodino 1,4 ha 
plotą. Pabaigus numatytus 

darbus, Šilavoto girininkijos 
girininkas Vidmantas Dereš-
kevičius visus vaišino čia pat 
išvirta žuviene.

Daugiausiai talkininkų su-
laukiama organizuojant Naci-
onalinę miško sodinimo šven-
tę, kurioje gali dalyvauti visi 
norintys gyventojai. Šiemet ji 
vyko N. Ūtos girininkijoje ba-
landžio 27 d.  NG

Gera pradžia padaryta!

Laima
DUOBLIENĖ

Dvariuko bendruomenės 
pirmininkė Gražina 
Bendinskienė džiaugiasi, 
kad pildosi visų svajonė 
turėti jaukią sporto ir 
poilsio aikštelę. 

Prieš metus Prienų rajono 
savivaldybės taryba patenkino 
Dvariuko bendruomenės pra-
šymą ir leido sklypą, esantį ša-

lia Žemaitės g. 70A, pritaiky-
ti poilsio reikmėms. Sklypas 

buvo labai apleistas, nelygus, 
apaugęs krūmais, per sklypą 
ir šalia jo teka upeliukas, ku-
rio dalis kanalizuota, tačiau 
vamzdžiai susidėvėję.  

Jau pernai buvo nemažai 
nuveikta: iškirsti krūmai, nu-
pjauti trukdę medžiai, surink-
tos šiukšlės, atvežta net 70 
sunkvežimių žemių. 

Šiemet į šeštadienio talką 
susirinko ne tik per dvi dešim-
tis bendruomenės narių, bet at-
vyko ir Seimo narys Andrius 
Palionis bei jo padėjėjas Arū-

nas Vaidogas. Pastarojo dėka 
į pagalbą buvo pasitelktas ir 
traktorius. 

Darniai iki vėlyvos popie-
tės paplušėjus, sklypas buvo 
išlygintas, išrinkti akmenys, 
suremontuotas kiauras kana-
lizacijos vamzdis, sutvirtintas 
upelio šlaitas. 

Planuojama, kad 9 arų skly-
pe bus įrengta zona mažie-
siems ( sūpynės, laipynės, 
smėlio dėžė su suoliukais), 
zona suaugusiesiems (treni-
ruokliai, krepšinio stovas su 
lenta, suolai), poilsio zona 
(pavėsinė su stalu ir suolais, 

suolai, šiukšlių dėžės), skel-
bimų lenta ir Knygų mainų 
namelis. 

Pasak G. Bendinskienės, 
projektai parašyti ir tikimasi 
gauti finansinę paramą įran-
gai įsigyti. Kad sklypas būtų 
lygus, dar trūksta ir žemių.

„Viskas padaroma!“ – op-
timizmo nestokoja bendruo-
menės pirmininkė ir tikisi, kad 
dar šiais metais, net jei ir ne-
gautų paramos, aikštelėje bus 
pastatytas krepšinio stovas, at-
siras Knygų namelis, suolų. 



�
TREČIADIENIs, �019 m. GEGUŽĖs 1 D., www.NAUjAsIsGELUpIs.LT

atKelta IŠ 1 p.

REKLAMA

ATGARsIAI
„Nord Stream 2“ - neįmanoma sustabdyt?
Europos Sąjungos komisaras G. Otingeris pareiškė manąs, jog 
prieštaringų vertinimų sulaukęs Rusijos eksporto dujotiekio per 
Baltijos jūrą plėtros projektas „Nord Stream 2“ dar sukels „įdomių 
diskusijų“ Europos Komisijoje, tačiau jo sustabdyti nebepavyks.

Susidūrė daugiau kaip 50 automobilių
Per eismo įvykį Rytų Vokietijoje sekmadienį, į kurį pateko daugiau 
kaip pusšimtis automobilių, nukentėjo mažiausiai 25 žmonės. 
Vokietijos kelių policijos duomenimis, šio autoįvykio priežastis 
– kelio apledėjimas, kurį sukėlė netikėta kruša.

Jau antras šv. Velykas – 
Kristaus prisikėlimo šventę 
Balbieriškio parapijos 
tikintieji šventė naujojoje 
bažnyčioje. Gal savo 
jaukumu, o gal ir žinia apie 
stebuklu tapusį atgimimą 
po gaisro bažnyčia į 
pamaldas pritraukia daug 
tikinčiųjų.

Šių metų šv. Velykos Bal-
bieriškio bažnyčiai – išskir-
tinės, nes bažnyčioje buvo 
šventinami nauji vargonai, 
kuriuos bažnyčiai padovano-
jo Lietuvos Respublikos pir-
masis nacionalinis mecenatas 
Arvydas Paukštys. Vargonus 
pašventino Vilkaviškio vys-
kupijos generalvikaras mon-
sinjoras, teologijos licenciatas 
Gintautas Kuliešius. 

Neatsiejama didžiųjų šven-
čių pamaldų dalis yra procesi-
ja aplink bažnyčią. Procesija 
‒ tai pamaldumo išraiška ir 
dvasinės kelionės simbolis. 
Kartu tai bendruomeninis ri-
tualas. Procesijoje eina ne vie-
nas žmogus, o visa susirinkusi 
Bažnyčios bendruomenė. Per 
gaisrą Balbieriš-
kio bažnyčioje 
sudegė visos tu-
rėtos procesijų 
vėliavos ir kitas 
inventorius. Ten-
ka viską kurti iš 
naujo.

Mūsų kaimy-
nai Lenkijos lie-
tuviai Seinuose, 
Punske turi la-
bai gražią tradi-
ciją – procesijoje 
aplink bažnyčią 
nešti altorėlius. 
Beveik kiekvie-
nas parapijos 

kaimas turi pasigaminęs savo 
altorėlį, kuriuos procesijose ir 
neša to kaimo atstovai. 

Kaimų bendruomenės „Vi-
dupis“ pirmininkas Alfonsas 
Vitkauskas sumanė šią tra-
diciją atgaivinti, nes iki gais-
ro ir aplink Balbieriškio baž-
nyčią procesijose nešdavo ir 
vėliavas, ir altorėlius. Ben-
druomenės „Vidupis“ altorėlį 
pagamino lietuvis iš Žagarių 
kaimo (Lenkija) Romas Pe-
truškevičius. Didįjį Ketvirta-
dienį prieš šv. Velykas altorėlį 
pašventino Balbieriškio pa-
rapijos klebonas R. Vepraus-
kas, o velykinėje procesijoje 
aplink bažnyčią jį nešė Gin-
tautas Balevičius, Vytautas 
Naruševičius, Raimundas 
Mieliauskas ir Alfonsas Vit-
kauskas. Altorėlis šventinė-
je procesijoje tarsi liudija jį 
paskyrusių šiai misijai krašto 
tikinčiųjų jausmus ir mintis. 
Kol kas procesijoje altorėlis 
buvo tik vienas, bet tikėtina, 
kad altorėlius procesijoms 
pasigamins ir kitos tikinčiųjų 
organizacijos. 
Scholastika Kavaliauskienė 

Prisikėlimo ir atgimimo 
šventėje

da kovo 21-ąją, Tarptautinę 
miško dieną, siekiant atkreipti 
dėmesį į medieną kaip eko-
logišką ir atsinaujinančią 
medžiagą, skleisti žinią apie 
miškų išsaugojimą, klimato 
kaitą. Pirmą kartą ši unika-
li šventė vyko 2013 metais 
Tanzanijoje, vėliau – Kini-
joje, Turkijoje, Nepale, JAV, 
Kambodžoje. 

Baltijos grupės 
kūrinys – „Pokyčiai 

gamtoje“
Šių metų festivalyje daly-

vavo 550 dalyvių iš 90-ies 
pasaulio valstybių. Tarp 130 
medžio skulptorių buvo ir 
prieniškis tautodailininkas Al-
gimantas Sakalauskas. 

Pasak Algimanto, papras-
tai organizatoriai suskirsto 
kartu dirbsiančias komandas, 
o šiais metais festivalio daly-
viai galėjo ir patys pasirink-
ti partnerius. Tad susibūrė 
Baltijos grupė, kurioje kartu 
su Algimantu dirbo lietuvis 
Raimundas Blažaitis iš Vil-
kaviškio rajono bei latvis Ai-
vars Students, kurio darbų yra 
Prienuose bei Birštone. 

Pasakodamas, kaip Baltijos 
grupės nariai sutarė, kokį ben-
drą kūrinį kurs, Algimantas 
juokavo, kad jiems nebeliko 
organizatorių paruoštų dilių 
(storų lentų), todėl teko ieš-
kotis kitokios medienos. Rado 
tris kalades ir sutarė, kad kurs 
tai, ką visi trys moka geriau-
siai – koplytėles, o pavienes 
skulptūras sujungs į bendrą 
kompoziciją, atskleidžiančią 
baltų tradicijas. Latvis Aivars 
pasirinko deivę Morą, kuri 
rūpinasi, kad visiems visko 
užtektų – iš jos skreito kaip iš 
gausybės rago pilasi gėrybės. 
Raimundas kūrė Rūpintojėlį, 
o Algimanto kūrinyje pavaiz-
duotas pavasario budinimas. 
Išskirtinio kitų dalyvių bei 
žiūrovų dėmesio sulaukusios 
kompozicijos pavadinimas 
– „Pokyčiai gamtoje“. 

Tradiciškai festivalyje da-
lyvaujantys skulptoriai turi 
atsivežti ir namų darbus. Al-
gimantas nuvežė pentagramą 
„Šviesos pergalė prieš tamsą“, 
simbolizuojančią ir žmogaus 

Medžio kalba prieš vartotojišką kultūrą 
ryšį su visata, ir gamtos atbu-
dimą po žiemos, nes Medžio 
diena sutampa su pavasario 
lygiadieniu.  

Beje, Algimantas sulau-
kė daug dėmesio ir dėl savo 
išskirtinės aprangos – dirbo 
pasipuošęs senovine lietuviš-
ka apranga. Kaip pats sakė, ji 
dar nepilna, tik pagrindiniai 
motyvai, bet pamažu planuo-
ja sukomplektuoti visą. 

Miškai – planetos 
plaučiai 

Algimanto teigimu, Pa-
saulinių medžio dienų tikslas 
– žadinti žmonių mąstymą, 
atkurti žmonių ryšį su gam-
ta, juk žmogui užtenka to, 
ką gamta duoda. Jo teigimu, 
ypač žavi, kad festivalyje ben-
dram kūrybiniam darbui susi-
buria žmonės iš skirtingų pa-
saulio regionų, išpažįstantys 
skirtingas religijas, turintys 
skirtingas politines pažiūras. 
Tai leidžia pajusti, kad vals-
tybių sienos ar kalba netrukdo 
bendrauti, sutarti ir kurti ben-
drą darbą, o išsiskyrus galima 
likti draugais. Ir per bendrą 
darbą bei bendravimą, ben-
drus pažinimus ir atradimus 
siekiama pagrindinio Medžio 
dienų tikslo – saugoti gamtą, 
naudoti natūralias medžiagas, 
parodyti, kaip įvairiai galima 
naudoti medieną. 

„Miškai – planetos plaučiai, 
o medis – pagrindinė, arčiau-
siai žmogaus esanti ir plačiau-
siai naudojama medžiaga. 
Medis – ir mokymo priemo-
nė, ir kelias, ir kultūros dalis“, 
– kalbėjo Algimantas. 

Algimanto teigimu, per me-
džio kalbą galima atrasti vie-
no žmogaus ryšį su kitu, pa-
žinti pasaulį, kuris pastaruoju 
metu eina vartotojišku keliu, 
ir siekti jį pakeisti. 

Dalyvavo ir daugybė 
kitų sričių specialistų

Be medžio skulptorių, fes-
tivalyje dalyvavo ir daugybės 
kitų sričių specialistų – buvo 
demonstruojami senieji ama-
tai, medžio drožyba ir įvairūs 
apdirbimo būdai, medienos 
panaudojimas šiuolaikiniame 
dizaine, muzikos instrumentų 
gamyba ir pan., vyko edukaci-

niai užsiėmimai vaikams, bu-
vo skaitomos paskaitos, mu-
zikantai grojo mediniais ins-
trumentais. O viską vainikavo 
– Graco miesto Stefani konfe-
rencijų salėje surengta paroda, 
kurioje buvo demonstruojami 
festivalio metu sukurti ir iš na-
mų atsivežti darbai. 

Buvo surengta ir dar viena 
apeiga, be kurios neapsiei-
na nė vienos Medžio dienos 
– medelių sodinimas. 

Kurį laiką festivalio metu 
sukurti darbai bus eksponuo-
jami įvairiose parodų salėse, 
o ateityje planuojama įkurti 
specialų muziejų. 

Septintajam Pasaulinių me-
džio dienų festivaliui bus skir-
tas ir katalogas – albumas, 
kuriame be daugybės nuo-
traukų bus informacijos apie 
dalyvius ir jų kūrinius. Nema-
žai informacijos bus pateikta 
ir lietuviškame „Tautodailės 
metraštyje“. 

Pasaulinės medžio 
dienos – Lietuvoje?
Algimantas Sakalauskas 

Pasaulinių medžio dienų festi-
valyje dalyvavo jau antrą kar-
tą (prieš dvejus metus dalyva-
vo JAV vykusiame penktaja-
me renginyje). Prieniškiams 
duris į Pasaulinių medžio 
dienų festivalius „atidarė“ 
Kęstutis Grigonis, kuris buvo 
pakviestas į ketvirtąjį festiva-
lį, vykusį Nepale, ir įgijo teisę 
pasiūlyti kandidatą. 

Kitais metais Pasaulinės 
medžio dienos bus surengtos 
Japonijoje. Algimanto many-
mu, yra galimybė po kelerių 
metų tokį festivalį surengti ir 
Lietuvoje. Žinoma, Prienuo-
se, VšĮ „Meninė drožyba“ 
centre, per mažai vietos, ta-
čiau, pasak Algimanto, gali-
ma būtų pasinaudoti austrų 
pavyzdžiu ir festivalį surengti 
Lietuvos liaudies buities mu-
ziejuje Rumšiškėse. 

A. Sakalauskas (kairėje)
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Mamytei
Aš labai myliu mamytę,
Ji saulytė danguje,
Kas rytelį mane kelia,
Švelniai skruostą liesdama.

Kas aš būčiau be mamytės?
Kas priglaustų prie širdies?
Kas paglostytų kai liūdna?
Tik mama rankas išties.

Austėja Belenavičiūtė, 3 kl., 
Prienų „Revuonos“ pagr. mokykla

mAmAI

REKLAMA

Didina atotrūkį tarp turtingų ir skurdžių šalių
Visuotinis atšilimas didina atotrūkį tarp turtingų ir skurdžių 
šalių, mano mokslininkai. „Istoriniai duomenys aiškiai rodo, jog 
temperatūros, kuri nėra pernelyg aukšta ar pernelyg žema, 
sąlygomis sparčiau didėja derlius, o žmonės mažiau serga“.

Iš bažnyčios pavogti paaukoti pinigai 
Savaitgalį iš Jurbarko rajone esančio Smalininkų miestelio 
bažnyčios pavogti paaukoti pinigai. Šeštadienį pastebėta, jog Šv. 
Juozapo bažnyčioje nuo presbiterijos pakylos yra dingęs Marijos 
radijo aukų seifas bei šalia buvusi aukų dėžutė.

Į Lietuvą sugrįžtant 
pavasariui, tradiciškai, 
jau penktąjį kartą, 
Birštono, Alytaus bei 
Prienų krašto moksleiviai 
buvo pakviesti dalyvauti 
kūrybinio dailyraščio 
projekte-konkurse.

Nuo 2015 metų Motinos 
dienos proga dalyvauti Dai-
lyraščio projekte, skirtame 
Mamai ir gimtajai kalbai, 
moksleivius kviečia LR Sei-
mo narys Andrius Palionis. 

Mama nuo pirmojo sa-
vo prisilietimo moko vaiką 
meilės, dėkingumo, pareigos 
ir pagarbos. Todėl visi pro-
jekte dalyvaujantys mokslei-
viai padėką Mamai rašė ran-
ka, nes dėkojama iš širdies, 
nuoširdžiai, su didele meile 
ir pagarba. 

Tiesa, kasmet šis projek-
tas šiek tiek kitoks, keičiasi 
jo tema. Pirmojo, 2015-ųjų 
metų, projekto tema bu-
vo „Dėkoju Tau, Mama,“, 
2016-aisiais pasiūlyta nau-
ja tema – „Pirmasis mano 
gyvenimo knygos puslapis 
Tau, Mama“. 2017-aisiais 
moksleivių rašinių tema bu-
vo „Gražiausias žodis – Tau, 
Mama“, 2018 metais – „Ta-
vo vardas – pats gražiau-
sias“. Šių, 2019-ųjų metų, 
tema – „Mama – Tu mano 
pasaulis“. 

Mokyklos, kasmet daly-
vaujančios projekte, organi-
zuodavo mokinių darbų par-
odas, rengdavo Motinos die-
nai skirtas šventes. Gražią 
projekto idėją jau penkerius 
metus palaiko Veiverių To-
mo Žilinsko, Jiezno, Prienų 
„Žiburio“, Stakliškių, Birš-
tono gimnazijos bei Šilavo-
to, Balbieriškio, Skriaudžių, 
Išlaužo, Prienų „Revuonos“ 
pagrindinės mokyklos. Mo-
kiniams parengti darbelius 
gimtosios kalbos projektui 
padeda pradinio ugdymo ir 
lietuvių kalbos mokytojai, o 
juos apipavidalinti – dailės ir 

„Padėka Mamai“ – tai 
kalbos pamoka – 
augimas, įsikibus į rankas 
Mamai ir Lietuvai

technologijų mokytojai. 
Šiemet konkurse „Padė-

ka Mamai“ konkurse daly-
vavo apie 100 moksleivių 
iš aštuonių Prienų ir Biršto-
no krašto mokyklų, o juos 
konkursui rengė visas būrys 
mokytojų: Skriaudžių pa-
grindinės mokyklos pradinio 
ugdymo mokytojos Alma 
Kiškienė, Neringa Sincevi-
čienė, Rima Šiškauskienė, 
Balbieriškio pagrindinės 
mokyklos pradinio ugdymo 
mokytojos Aldona Krila-
vičienė, Ramutė Švedienė, 
Daiva Alaveckienė, Gražina 
Antanavičienė, Irena Petraš-
kienė, Stakliškių gimnazijos 
pradinio ugdymo mokytojos 
Dalė Stankevičienė ir Rasa 
Noreikienė, Prienų „Žibu-
rio“ gimnazijos lietuvių k. 
ir literatūros mokytoja eks-
pertė Levutė Karčiauskienė 
bei dailės mokytoja metodi-
ninkė Ilona Rasimavičienė, 
Išlaužo pagrindinės moky-
klos pradinio ugdymo mo-
kytojos Aušra Balkūnienė 
ir Jelena Knašienė, Šilavoto 
pagrindinės mokyklos lietu-
vių k. ir literatūros vyr. mo-
kytoja Danutė Dainienė ir 
dailės vyr. mokytoja Rasina 
Galinienė, Prienų „Revuo-
nos“ pagrindinės mokyklos 
pradinio ugdymo mokytojos 
Virginija Abramavičienė ir 
Danutė Baranauskienė bei 
Jiezno gimnazijos lietuvių k. 
mokytoja metodininkė Ni-
jolė Kuliešienė, dailės vyr. 
mokytoja Audronė Jusienė ir 
pradinio ugdymo mokytoja 
Ramutė Bubnienė.

 Moksleivių bendruome-
nėms Mamai ir kalbai skirtu 
projektu siekiama sutvirtinti 
jungtį tarp mokyklos ir šei-
mos, tarp mokinių ir gimto-
sios kalbos. Nepaleiskime 
lietuviško žodžio rankos! 
Matykime, girdėkime, mylė-
kime – Mamą ir Kalbą!

Siūlome susipažinti su šio 
projekto darbais!      NG

Manoji laimė
Ar kada nors jums teko apsikabinti laimę? Nenoriu girtis, 

bet aš apsikabinu savo laimę kiekvieną dieną. Jūs turbūt la-
bai nustebsite, kai sužinosite, kad ji mane netgi pabučiuoja į 
kaktą. O dar įdomiau tai, kad su savo laime aš susipažinau 
dar prieš įžengdama į šį pasaulį.

Man labai pasisekė, nes aš turėjau nepaprastą galimybę 
– būti su savo laime visada. Kiekvieną naktį ir kiekvieną 
dieną aš galėjau jausti jos švelnų, melodingą širdies plaki-
mą. Į šią širdies kuriamą sonatą dailiai įsikomponuodavo 
manosios laimės aksominis balsas. Ji lakštingala suokdavo 
neapsakomo grožio lopšines. „Miegok, karalaite, miegok“, 
– šnabždėjo ji. Stebuklu pražystantys žodžiai ramino mane 
ir tada, kai pirmą kartą godžiai įkvėpiau oro gurkšnį ir ta-
pau šio pasaulio dalimi. Būtent tada mano laimė pasirodė 
esanti angelas sargas. Ji nuolat mane globodavo ir guosda-
vo, rūpindavosi kiekviena mano skruostu nusiritusia karšta 
ašara. Tiesą sakant, jeigu ne ji, tai aš net negalėčiau įsivaiz-
duoti, kas yra tikra, besąlyginė meilė. Be laimės aš būčiau 
tik sausas stagaras vėjo nugairintuose laukuose, bet dabar 
aš – visa savo esybe besistiebianti saulėgrąža. Laimė man 
padovanojo saulę beribiame dangaus skliaute. Taip, tai ji 
– mano mylimoji MAMA. 

Eglė Zujūtė, IV kl., Prienų „Žiburio“ gimnazija

Tik Tu 
Kiekvieną vakarą, kai turiu laisvą minutę, žvilgteliu Tavo 

pusėn ir nesuprantu, už ką Tu man padovanota? Ką aš tokio 
ypatingo padariau, jog turiu Tave, Mama?

Kiekviena bemiegė naktis, kiekviena išlieta skausmo aša-
ra... Tos džiaugsmo ašaros, kurių įkandin sekė paslaptinga 
ir tik Tau suprantama šypsena...

Nedėkosiu Tau už viską, ką dėl manęs padarei, – dar ne 
laikas. Jei dabar dėkosiu – tai bus lyg atsisveikinimas, ku-
riam nesu ir nebūsiu pasiruošusi.

Tačiau ištarsiu Tau nuoširdų Ačiū už gyvybę, kurią išsau-
goti gali tik Mama.

Atvesdama mane į šį pasaulį, patyrei daug skausmo, ku-
rio neįmanoma išreikšti žodžiais. Jie neperteikia emocijų, 
kurios užliejo Tavo kūną. Jie nėra pajėgūs atgaivinti Tavo 
minčių, kurios gimė būtent tą akimirką.

Bet tik Tu mane pažįsti geriau nei kiti. Tik Tu mane sau-
gojai nuo atšiauraus ir negailestingo pasaulio.

Karolina Petraškaitė, IV kl.
Prienų „Žiburio“ gimnazija
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Popiežius skyrė 500 tūkst. JAV dolerių paramą 
Popiežius Pranciškus migrantams Meksikoje paaukojo 500 tūkst. 
JAV dolerių (448 tūkst. eurų), o parama bus padalinta vietos 
projektams, skirtiems parūpinti migrantams maisto produktų ir 
būstų bei patenkinti pagrindinius jų poreikius.

Ketina siūlyti balsuoti dėl klimato apsaugos
Pasibaigus 11 dienų trukusiems protestams, kurie paralyžiavo 
dalį Londono centro, Jungtinės Karalystės opozicinė Leiboristų 
partija kitą savaitę kvies parlamentą balsuoti dėl su klimato kaita 
susijusios nepaprastosios padėties šalyje paskelbimo.

Labas, MAMA,
norėčiau Tave vėl išgirsti. Norėčiau vėl pažvelgti į ža-

lias, stiprybės ir drąsos kupinas akis. Kai Tu kentėjai, 
danguje žvaigždžių nebemačiau pro ašaras, kvapo gėlių 
neužuodžiau. Tau išėjus, pasaulis pakeitė spalvas. Vėjas 
pakilo laukuose, miškuose nuo vėjo lūžo šakos. Žinau, 
kad tas vėjas esi Tu. Žinau: kai stoviu pievoje užsimer-
kusi, žaidi su mano palaidais plaukais. Žinau: šiltas vė-
jelis, bučiuojantis man skruostus, – Tu.

Niekada nepamiršiu Tavo karšto delno ant savo aša-
roto veido. Kai paskutinį kartą liečiau lūpom dar šiltą 
Tavo veidą, kai pažadėjau, kad viskas bus gerai, kad su-
sitvarkysiu ir kad gali išeiti, Tau nuriedėjo ašara ir išgir-
dau atodūsį. Brolis mažais pirštais vedžiojo Tavo delną, 
o aš stengiausi neverkti. Lygiai taip pat dabar vedžioja 
pirštais manąjį.

Pasiilgau Tavęs, Mama.
Žiūrėdama į brolio akis, matau Tavąsias. O brolis žiū-

rėdamas į mano – mato Tave. Mamą. Moterį, kuri atiduo-
dama visą meilę, aukoja visą kantrybę ir laisto nuoširdu-
mu. Tikiuosi, užauginsiu žmogų, kokį užaugintum ir Tu 
– drąsų, mylintį, nuoširdų ir kilnų. Užgriuvo rūpesčiai 
ant mano jaunų pečių. Bet aš susitvarkysiu, Mama, būk 
rami. O Tu ir toliau bėgiok pievom basa, glostyk man 
plaukus ir šypsokis mano sapnuose.

Glostysiu duriančią pievų žolę, kaip ir glosčiau Tavo 
pliką, šiurkščią galvelę. Pražys kieme Tavo sodintos gė-
lės, laistysiu jas savo ašarėlėm.

Mama, kai buvau maža ir eidavom į mišką, prašyda-
vai, kad padainuočiau... Ar galėsi dabar man miškuose 
dainuoti?

Susitiksim sapnuose. Tegul debesys Tau padus kute-
na.

Myliu...
Ringailė Aleksynaitė, III kl. Prienų „Žiburio“ gimnazija

Mamai
Mama – tai žodis ar jausmas? Saugumas, pagalba, 

džiaugsmas, nerimas, ilgesys, ašaros, pamokos, nesutarimai 
– namai. Mama – tai gyvybė? Taip. Ir pati tikriausia. Juk 
tai žmogus, kuris pažįsta mus devyniais mėnesiais ilgiau 
už kitus, juk tai žmogus, kurį pamatėme įkvėpę pirmąjį oro 
gurkšnį. Tai žmogus, kuris padovanojo didžiausią dovaną 
– gyvybę ir išmokė ja naudotis, siekti bei iš gyvenimo im-
ti visa, kas tik įmanoma. Būti mama yra pats svarbiausias, 
atsakingiausias ir sunkiausias darbas pasaulyje, jis reika-
lauja ypatingų pastangų ir didžiulės kantrybės.

Mama, tikriausiai idealių vaikų nėra, o jei yra, apie juos 
dar negirdėjau. Mama, esi ir visada man būsi pavyzdys. 
Žaviuosi tavimi. Tavo stiprybe, kantrybe, gebėjimu net ir 
sunkiausias situacijas paversti gyvenimiška patirtimi. Tavo 
kiekvieną dieną besišypsančiu veidu, sakančiu, jog viskas 
gerai, gebėjimu tvardyti emocijas net tuomet, kai atrodo, jog 
viskas slysta iš rankų. Mama, tu kuri mūsų namus. Mama, 
tu esi mano namai. Mama, tu man visas pasaulis.

Gerda Minajevaitė, III kl., Prienų „Žiburio“ gimnazija

Brangi mamytė
Mamyte, mano tu brangiausia
Tu esi visų geriausia.
Tu atvedei mane į šį pasaulį
Ir laiminga, kad mane turi.

Ačiū, mama, kad esi
Ir augini mane savam glėby.
Ačiū už šuniuką, kurį man nupirkai.
Ir už rūpestį, kurio labai reikėjo.

Ačiū mama, kad padedi man 
Kai ruošiu namų darbus.
Ačiū, kad visada tiki manimi
Ir ačiū, kad myli mane, net kai pyksti.

Austėja Jankauskaitė, 4 kl., Išlaužo pagr. mokykla

Mama, mano geroji!
Kai pagalvoju apie Tave, atmintyje rikiuojasi patys švie-

siausi prisiminimai. Šiltos ir švelnios rankos, apglėbusios 
mane. Ausyse skambantys gražūs žodžiai. Netgi ašaros, 
susigeriančios ant Tavo peties. Nesvarbu, pailsėjusi ar pa-
vargusi. Tu vis tiek rūpiniesi manimi, ruoši be galo skanius 
patiekalus ir lepini. Tu esi mano geriausia draugė ir aš galiu 
Tavim pasitikėti. Prie Tavęs galiu elgtis kvailai ir Tau nebus 
gėda ar nepatogu.

Užaugusi norėčiau būti panaši į Tave – rūpestinga ir my-
linti mama. Bet net ir palikusi ateityje mūsų dabartinius šiltus 
ir jaukius namus – Tave visada aplankysiu ir rūpinsiuosi.

Mama, dėkoju už geriausias akimirkas kartu ir už nuoty-
kius, kuriuos patyrėme ir dar patirsime.

Erika Abramavičiūtė, 5 kl., Šilavoto pagr. mokykla 

Daugiau moksleivių kūrybos skaitykite 
kitame laikraščio numeryje...
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Ukrainos prezidentas siūlo pasus rusams
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atmetė Rusijos 
prezidento pasiūlymą aprūpinti rusiškais pasais ukrainiečius 
ir savo ruožtu iškėlė idėją, kad nuo Kremliaus valdymo 
„kenčiantiems“ rusams vertėtų išduoti ukrainietiškus pasus.

Per sniego griūtį žuvo keturi vokiečiai 
Šveicarijos Alpėse per sniego griūtį žuvo keturi vokiečiai. Nelaimė 
įvyko penktadienį Fyšertalio kaime, tačiau dėl prastų oro sąlygų 
gelbėtojams aukų palaikus pavyko surasti tik šeštadienį, nurodė 
policija.

Svajojate apie naują 
išmanųjį, tačiau neturite 
jam santaupų? „Tele2“ turi 
puikų pasiūlymą – dabar  
operatoriaus salonuose 
bei internetinėje 
parduotuvėje www.tele2.
lt daugelį telefonų su 
sutartimi galima įsigyti 
vos už 1 Eur pradinę 
įmoką.

„Pavasarį dažnai norisi at-
sinaujinti, todėl klientams pa-
ruošėme itin viliojantį pasiū-
lymą naujiems telefonams įsi-
gyti. Daugiau nei pusei šimto 
skirtingų gamintojų išmaniųjų 
šiuo metu taikome tik simbo-
linę, vieno euro įmoką“, – sa-
kė Vaida Burnickienė, „Te-
le2“ pardavimų direktorė.

1 Eur pradinė įmoka, 
nuolaidos ir neriboti 

GB 3 mėnesiams 
dovanų

Šiuo metu sudarius 24 mėn. 
sutartį su bet kuriuo „Tele2“ 
mokėjimo planu, vos už 1 Eur 
pradinę įmoką galima įsigyti 
visame pasaulyje pripažin-
tų gamintojų išmaniuosius. 
Pasiūlyme dalyvauja „Ap-
ple“, „Samsung“, „Huawei“, 
„LG“, „Nokia“, „Xiaomi“, 
„Doro“ ir „Cat“ telefonai.

Tai dar ne viskas – kaip tik 
dabar daugeliui išmaniųjų 
modelių taikomos ir nuolai-
dos, o juos įsigyjant su bet ku-
riuo 24 mėn. planu – „Tele2“ 
pirmus 3 mėnesius dovano-
ja neribotus gigabaitus. Juos 
naudoti galima visoje Lietu-
vos teritorijoje.

Itin daug pasiūlymų pa-
ruošta „Samsung“ gerbėjams. 
Vienas tokių skirtas 6,4 colio 
įstrižainės ekraną, 128 GB 
vidinę atmintinę ir trigubą 

galinę kamerą turinčiam iš-
maniajam „Samsung Galaxy 
A50“. Sumokėjus pradinę 1 
Eur įmoką ir sudarius 24 mėn. 
sutartį su bet kuriuo „Tele2“ 
planu – šis telefonas kainuos 
13,25 Eur/mėn. (kaina ne ak-
cijos metu – 349 Eur).

Svajojantiems apie „Hua-
wei“ telefonus – taip pat yra 
iš ko rinktis. Ieškantiems pa-
tikimo, patogaus ir ištver-
mingo išmaniojo su koky-
biška kamera – verta įsigyti 
„Huawei P Smart“ su 64 GB 
vidine atmintine. Sumokėjus 
pradinę 1 Eur įmoką ir su-
darius 24 mėn. sutartį su bet 
kuriuo „Tele2“ planu, šis te-
lefonas kainuos tik 7,83 Eur/
mėn. (kaina ne akcijos metu 
– 229 Eur).

Norintiems sutaupyti dar 
daugiau, reikėtų suskubti ir 
pasinaudoti nuolaida, taiko-
ma dvigubą kamerą turin-
čiam „Huawei P20“ su 64 
GB atmintine. Sumokėjus 
pradinę 1 Eur įmoką ir su-
darius 24 mėn. sutartį su bet 
kuriuo „Tele2“ planu, šis iš-
manusis kainuos 15,33 Eur/
mėn. (kaina ne akcijos metu 
– 449 Eur).

Apie kitus telefonus, ku-
riems šiuo metu taikoma vos 
1 Eur pradinė įmoka ir patrau-
klios nuolaidos, sužinosite in-
ternetinėje svaitainėje www.
tele2.lt bei visuose operato-
riaus salonuose. 

Nuolaidos išmaniesiems 
taikomos nuo kainų, galioju-
sių ne akcijos metu nuo 2018 
m. lapkričio mėn. Telefonams 
papildomai taikomas vien-
kartinis valstybės nustatytas 
laikmenos mokestis. Pasiū-
lymų laikas ir įrenginių kiekis 
– riboti. 

pR„Tele2“ pasiūlymas: pradinė 
telefono įmoka – tik 1 Eur Pokalbį apie organų 

donorystę šeimoje gali 
paskatinti pamatytas 
siužetas per televiziją 
šia tema ar perskaitytas 
straipsnis. 

Matydamas, kad tai yra pre-
tekstas pokalbiams, Naciona-
linis transplantacijos biuras 
gražiausių pavasario švenčių 
metu kviečia tokiam pokal-
biui šeimoje ir skelbia infor-
maciją apie sutikimo organų 
donorystei pasirašymo skai-
čius – kiek gi tautiečių sutinka 
donorystei po mirties.

Svarbiausia – 
pokalbis su 
artimaisiais

Sutikimą organų donorystei 
gali išreikšti bet kuris veiks-
nus Lietuvos pilietis, sulaukęs 
18 metų. Jaunesni asmenys 
tokios valios pareikšti negali. 
Tai yra vienintelis apriboji-
mas: įtakos pasirašant sutiki-
mą neturi nei senyvas amžius, 
nei esamos ar persirgtos ligos, 
nei vartojami vaistai. Sutiki-
mo donoro kortelei gauti pa-
sirašymas nereiškia, kad žmo-
gus taps organų donoru – tai 
tėra asmens valios išraiška 
– kad jis po savo mirties su-
tinka padovanoti savo orga-
nus transplantacijai. O tokią 
valią gali išreikšti bet kokio 
amžiaus žmogus – ir jaunas, 
ir senas. Ne žmogaus amžius, 
o jo sveikatos būklė lemia, ar 
organai po mirties tiks trans-
plantacijai. Pildant sutikimą, 
sveikatos niekas netikrina. 
Donoro sveikatos būklė tiria-
ma tiktai tuomet, kai jis pra-
dedamas ruošti donorystei 
– tai yra tik po ligoninės re-
animacijos skyriuje konsta-
tuotos specifinės – smegenų 
– mirties.  Tai – svarbiausia 
sąlyga organų donorystei. Jei 
asmuo, pasirašęs sutikimą po 
mirties padovanoti organus 
donorystei, miršta kitur ir ki-
tomis aplinkybėmis, organų 
donoru jis netampa. 

Turint paties žmogaus suti-
kimą arba gavus jo artimųjų 
pritarimą, ligoninėje atliekami 
išsamūs medicininiai tyrimai: 
jų metu nustatoma, ar organai 
ir audiniai tinka transplan-
tacijai. Jei žmogus sutikimo 
donorystei nebūna pasirašęs 

arba jei apie organų donorys-
tę jis su artimaisiais nebūna 
pakalbėjęs, ištikus nelaimei 
jiems sunku pasiryžti dova-
noti mirusiojo organus dono-
rystei: jie nežino, ar žmogus 
pats būtų tam pritaręs. Todėl 
labai svarbu rasti laiko pokal-
biui su namiškiais šia svar-
bia tema.  Paradoksalu, bet 
smegenų mirtis dažniausiai 
konstatuojama žmonėms, ku-
rie nebuvo pasirašę sutikimo 
donorystei. 

Laukiančiųjų – 
beveik 400

2019 metų balandžio 1 
dienos duomenimis,  trans-
plantacijos laukia 394 Lietu-
vos gyventojai. Iš jų 170 lau-
kia inksto transplantacijos, 8 
– kasos ir inksto komplekso 
transplantacijos, 46 – širdies 
transplantacijos, 7 – plaučių 
transplantacijos, 3 – širdies ir 
plaučių komplekso transplan-
tacijos, 71 – kepenų transplan-
tacijos, 89 – ragenos trans-
plantacijos.  

Sutikimą organų donorystei 
jau yra pasirašę 29 707 Lietu-
vos gyventojai – 19 613 mo-
terų ir 10 094 vyrai. 

Vertinant pagal apskritis, 
daugiausia sutikimų – 11283 
– yra pasirašę Vilniaus apskri-
ties gyventojai.  Kauno aps-
krities gyventojai yra pasirašę 
5784 sutikimus, Šiaulių aps-
krities gyventojai – 2738 su-
tikimus, Klaipėdos apskrities 
gyventojai – 2459, Panevėžio 
apskrities gyventojai – 2351, 
Alytaus apskrities gyvento-
jai – 1424,  Marijampolės 
apskrities gyventojai – 1394 
sutikimus. Utenos apskrities 
gyventojai yra pasirašę 977 
sutikimus, Telšių apskrities 
gyventojai – 775,  Tauragės 
apskrities gyventojai – 522 
sutikimus. 

Vertinant pagal amžiaus 
grupes, dažniausiai sutikimą 
donorystei išreiškia jaunimas 
– 18-30 metų gyventojai, jie 
iš viso yra pasirašę 16503 su-
tikimus. 31-40 metų gyven-
tojai yra pasirašę 7477 sutiki-
mus, 41-50 metų gyventojai 
– 3749 sutikimus, 51-60 metų 
gyventojai – 1385 sutikimus, 
61-70 metų gyventojai – 452 
sutikimus, 71-80 metų gyven-

Sutikimų donorystei statistika: aktyviausias – jaunimas

tojai – 117 sutikimų, 81 me-
tų ir vyresni gyventojai – 15 
sutikimų. 

Kauno apskrities gyvento-
jai yra pasirašę 5784 sutiki-
mus donorystei (3833 mote-
rys ir 1951 vyras). Birštono 
savivaldybės gyventojai yra 
pasirašę 35 sutikimus (20 mo-
terų ir 15 vyrų). Jonavos rajo-
no gyventojai yra pasirašę 317 
sutikimų (196 moterys ir 121 
vyras). Kaišiadorių rajono gy-
ventojai yra pasirašę 160 suti-
kimų (105 moterys ir 55 vy-

rai). Kauno miesto gyventojai 
yra pasirašę 3801 sutikimą 
(2500 moterų ir 1301 vyras). 
Kauno rajono gyventojai yra 
pasirašę 792 sutikimus (527 
moterys ir 265 vyrai). Kė-
dainių rajono gyventojai yra 
pasirašę 342 sutikimus (260 
moterų ir 82 vyrai). Prienų 
rajono gyventojai yra pasira-
šę 150 sutikimų (102 moterys 
ir 48 vyrai). Raseinių rajono 
gyventojai yra pasirašę 187 
sutikimus (123 moterys ir 64 
vyrai). NTB 
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Vairuotojo pažymėjimo naudojimas tapatybei
STT neįžvelgia korupcijos požymių įstatymo pataisose, kurios 
leistų vairuotojo pažymėjimą naudoti asmens tapatybei 
nustatyti. Tačiau tarnyba atkreipia dėmesį dėl galimų terorizmo 
finansavimo ir pinigų plovimo grėsmių.

Sinagogoje 19-metis nušovė žmogų
Vienoje Kalifornijos sinagogoje šeštadienį, paskutinę svarbios 
žydų šventės Paschos dieną, šaudynes surengęs 19-metis, kuris 
buvo parašęs neapykantos kupiną manifestą, nušovė vieną 
moterį, o dar tris žmones, tarp jų rabiną, sužeidė.

Žanras: Komedija, drama
Sukurta: Lietuva
Režisierius: Marija Kav-

taradzė
Vaidina: Gelminė Glemžai-

tė, Paulius Markevičius, Indrė 
Patkauskaitė

Kino teatruose nuo: 2019-
04-19

Trukmė: 1h 31 min
Cenzas: N-13. 7-12 m. 

vaikams būtina suaugusio-
jo palyda

Tikrai ne visiems – tik gero 
kino žiūrovams. Apdovano-
jimų „Sidabrinė gervė“ lau-
reatės Marijos Kavtaradzės 
debiutas pripažintas geriausiu 
Baltijos šalių filmu, sulaukė 
didžiulio susidomėjimo tarp-
tautiniuose kino festivaliuo-
se. Juostoje, kurio premjera 
įvyko išparduotuose presti-
žinio Toronto kino festivalio 
seansuose, pagrindinius vai-
dmenis sukūrė kylantys jau-
nosios kartos aktoriai Gelmi-
nė Glemžaitė, Indrė Patkaus-
kaitė ir Paulius Markevičius. 

Spalvingame ir šviesiame ke-
lio filme kalbama mums vi-
siems labai svarbia psichinės 
sveikatos tema. Ambicinga 
pradedanti psichologė Indrė 
sutinka į kliniką pajūryje nu-
vežti du pacientus: bipoliniu 
sutrikimu sergantį Paulių ir 
savyje užsisklendusią Justę. 
Ši vasariška kelionė tampa 
pirmuoju žingsniu pasveiki-
mo link. Tai šilta ir jaudinanti 
istorija, kuri – kaip ir vasara 
– kupina šviesos, netikėtumų 
ir vilties, kad viskas yra įma-
noma…

Filmas lietuvių kalba su 
angliškais subtitrais.

Režisierė: Marija Kavta-
radzė

Vaidina: Paulius Marke-
vičius, Gelminė Glemžaitė, 
Indrė Patkauskaitė, Darius 
Meškauskas, Vilija Grigaity-
tė, Donatas Želvys, Šarūnas 
Puidokas

Filmo anonsas:
https://www.youtube.com/

watch?v=pgMJRHqolTU 

Išgyventi vasarą

Gegužę pražysta alyvos, 
visus kerėdamos savo 
kvapu ir spalvomis. Bet 
retas žino, kad jose slypi 
visa gamtos vaistinėlė. 

Paprastosios alyvos (lot. 
Syringavulgaris) – iš Balka-
nų kraštų kilęs alyvmedinių 
šeimos augalas. Šiai šeimai 
priklauso ir alyvmedžiai, iš 
kurių spaudžiamas alyvuo-
gių aliejus. Alyvos – be galo 
vaistingas augalas. Pravartu 
pavasarį prisirinkti jų pum-
purų, žiedų ir lapų. Arbatoms 
tinka žiedai. Tepalams, trauk-
tinėms, kompresams – pum-
purai, lapai ir net jaunų šake-

lių žievė. Alyvose gausu ete-
rinių aliejų, siringino, stipriai 
dezinfekuojančių medžiagų, 
ciano junginių. Alyvų kvapas 
svaigina. Jų, kaip ir ievų, ne-
patartina merkti į vazas, kad 
neapsinuodytumėte ir nepra-
dėtų skaudėti galvos.

Vaistams renkami neperžy-
dėję, sausi neišvestinių veislių 
alyvų žiedai, jauni sveiki lapai, 
pumpurai ir jaunų šakelių žie-
vė iki pumpurų susprogimo.

Alyvos padeda:
> sergant peršalimo ligo-

mis: karščiuojant, skaudant 
gerklei, kosint, skrepliuojant, 
sergant laringitu, plaučių už-
degimu, kokliušu;

> norint išprakaituoti, ska-
tinti šlapimo išsiskyrimą;

> kamuojant bronchų as-
tmai, dusuliui;

> malšinti įvairios kilmės 
skausmus: sąnarių ligų (radi-
kulito, reumato, artrito, drus-
kų sankaupų sąnariuose, os-
teochondrozės), skausmingų 
mėnesinių, migrenos;

> sergant podagra;
> sergant cukriniu diabetu;
> gydant įvairias odos bė-

das: žaizdas, trofines opas, 

Alyvos – 
grožiui ir 
sveikatai

pūlinius, rožę, furunkuliozę, 
nuospaudas, nudegimus, nuo-
žvarbas;

> sergant mastitu, masto-
patija;

> norint sumažinti kraujo 
spaudimą;

> sergant inkstų ligomis, 
akmenlige;

> sergant tuberkulioze;
> sergant įvairios kilmės už-

degimais.
Arbatoms imama 1–2 

šaukštai džiovintų alyvų žie-
dų arba 1–2 žiedynai šviežių, 
užplikoma litru verdančio 
vandens (po virimo palau-
kiama minutę ir plikinama). 
Po valandos galima gerti po 
puodelį kelis kartus per die-
ną, geriausiai pusvalandis 
prieš valgį.

Žaizdoms, opoms, druskų 
sankaupoms sąnariuose, po-
dagros skauduliams gydyti 
dedami koncentruotų arba-
tų, alyvų tepalų ir trauktinių  
kompresai. Galima tiesiog 
sutrinti alyvų lapus, žiedus ar 
pumpurus ir dėti ant skauda-
mų vietų. Kai kamuoja mi-
grena, sutrintus lapus galima 
dėti ant kaktos ir smilkinių. 
Susižeidus galima tiesiog 
nuplauti žaizdą ir uždėti su-
maigytą lapą (kad išsiskirtų 
sultys). Poveikis, kaip teigia 
liaudies medicina, būna labai 
puikus – dažnai užgyja net to-
kios žaizdos, kurių net pačiais 
naujausiais vaistais neįmano-
ma užgydyti. Ant žaizdos už-
dėtiems lapams išsausėjus, jie 
pakeičiami šviežiais.

Nuospaudos gydomos ūkiš-
ku muilu ištrynus alyvos lapą 
ir pritvirtinus jį pleistru prie 
skaudulio. Nuospauda grei-
tai išnyksta, nelieka jokių 
žymių.

Įtrynimams galima pasi-
gaminti tepalo – alyvų pum-
purus ar kitas dalis sutrinti su 
riebalais (nesvarbu, ar tai bus 
šaltai spausti aliejai, kiaulės 

Žolininko kertelė

taukai, sviestas). Tepalą lai-
kyti šaldytuve, sunaudoti per 
porą savaičių.

Galima pasigaminti alyvų 
aliejinės ištraukos – fitolio. 
Šviežias arba džiovintas aly-
vų dalis reikia užpilti šaltai 
spaustu aliejumi, indelį už-
dengti stora, kelis kartus su-
lenkta medžiaga, kad nepa-
tektų saulės šviesa, ir vieną 
mėnesį laikyti laikyti 50–60° 
temperatūroje (ant molinės 
krosnies, ant pietinės palan-
gės arba šiltnamyje, stiklainį 
uždengus juoda medžiaga). 
Jeigu gaminsite fitolį iš švie-
žių alyvų, indelį uždenkite orą 
praleidžiančia medžiaga, kad 
išgaruotų drėgmė ir fitolis ne-
sugestų. Jei užpilsite šviežias 
alyvų dalis, pritrauks greičiau, 
užteks poros savaičių.

Trauktinei pripildykite du 
trečdalius puslitrinio stiklai-
niuko alyvų žiedų (jei trauk-
tinę naudosite tik išoriškai, 
tiks ir lapai, pumpurai, žievė) 
ir užpilkite iki viršaus degti-
ne. Laikykite tamsioje vieto-
je, retsykiais supurtykite. Po 
2–3 savaičių trauktinę jau ga-
lite naudoti. Galite trauktinės 
įpilti po šaukštelį į žolelių ar-
batą arba atskiesti vandeniu. 
Trauktinė naudojama skauda-
mų vietų įtrynimams, gerklės 
skalavimui, nusėdusių sąna-
riuose druskų šalinimui.

Alyvos – stiprus augalas. 
Jeigu naudojate gydymui il-
gesnį laiką, po 10 dienų rei-
kia daryti savaitės pertrauką, 
paskui vėl galima gerti arba-
tas. Išoriškai galima naudoti 
be apribojimų.

Besilaukiančioms, maiti-
nančioms kūdikį moterims 
vienų alyvų naudoti nepatariu. 
Tokiu atveju geriau tiks sil-
pnos arbatėlės iš kelių žolelių. 
Išoriniam naudojimui, įtryni-
mams apribojimų nėra.

Žolininkė biologė Monika 
Smilgytė 
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„Darom“ dalyvavo apie 100 tūkst. žmonių
Šeštadienį vykusioje tradicinėje aplinkos tvarkymo akcijoje 
„Darom“ visoje Lietuvoje dalyvavo apie 100 tūkst. žmonių 
- daugiau kaip 3 tūkstančių tvarkymosi taškuose Lietuvoje. 2018 
metais akcijoje „Darom“ dalyvavo apie 130 tūkst. žmonių.

Keturi žmonės žuvo JAV nukritus kranui 
Keturi žmonės žuvo ir dar keturi buvo sužeisti, kai šeštadienio 
popietę JAV šiaurės vakaruose įsikūrusiame Siatlo mieste 
nukrito keliamasis kranas. Kranas „nukrito nuo pastato stogo“ ir 
krisdamas kliudė šešis automobilius. 
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Lietuva skirs 100 tūkst. eurų Venesuelai
Lietuva skirs 100 tūkst. eurų humanitarinei pagalbai krizės 
kamuojamai Venesuelai. Čia stinga būtiniausių dalykų, tokių kaip 
maisto produktai, šalyje reguliariai dingsta elektra. Ketvirtadaliui 
iš 30 mln. šios šalies gyventojų skubiai reikalinga pagalba.

Lietuva ES pirmauja pagal išsilavinimą
Lietuva Europos Sąjungoje pirmauja pagal trisdešimtmečių, 
turinčių aukštąjį ar profesinį išsilavinimą, skaičių. Lietuvoje aukštąjį 
ar aukštesnįjį išsilavinimą pernai buvo įgiję 57,6 proc. žmonių. 
Antrojoje vietoje – Kipras (57,1 proc.), trečiojoje – Airija (56,3 proc.). 

Šiuo metu vykdomas 
projektas „Birštono, 
Kaišiadorių rajono 
ir Prienų rajono 
savivaldybes jungiančių 
trasų ir turizmo maršrutų 
informacinės struktūros 
plėtra“. 

Projekto metu Prienų r. sa-
vivaldybėje įrengiama ženkli-

nimo infrastruktūra. Tikslas 
– pažymėti lankytinas vietas, 
esančias visas tris savival-
dybes jungiančiame turizmo 
maršrute, ir suteikti apie jas 
informacijos. 

Prieniečiai ir miesto svečiai 
jau pastebėjo J. Basanavičiaus 
ir Kauno g.  įrengtus rudus 
kelio ženklus, nurodančius 

Savivaldybės kultūros paveldo ir kitų lankytinų vietų kryptis nurodys nauji ženklai
kryptį į Prienų senąsias žydų 
kapines ir Mačiūnų piliakalnį. 
Tokių ženklų rajone įrengta 
63 vienetai. Jie žymi kryptis 
į gamtos, kultūros paveldo ir 
kitus lankytinus objektus. 

Prienų mieste jau įrengta ir 
9 informacinių rodyklių sis-
temos, nurodančios lankyti-
nų objektų kryptis. Taip pat 
bus įrengta 12 informacinių 

stendų apie lankomus objek-
tus bei 6 informaciniai stendai 
apie vietovę, pagrindinius toje 
vietovėje esančius lankytinus 
objektus. 

Projekto metu visose trijo-
se savivaldybėse iš viso bus 
pagaminti ir įrengti 216 ke-
lio ženklų, nurodančių lan-
kytinų objektų kryptį, 35 
ženklai, informuojantys apie 

lankytiną objektą, ir 23 sten-
dai, informuojantys apie sa-
vivaldybes jungiantį maršru-
tą, vietovę, pagrindinius toje 
vietovėje esančius lankytinus 
objektus. 

Tikimasi, kad šių priemonių 
įgyvendinimas suteiks dau-
giau informacijos apie lanky-
tinus objektus savivaldybėse, 
padės turistams lengviau ras-

ti norimus objektus, padidins 
domėjimąsi kultūros, gamtos 
paveldo objektais, prisidės 
prie darnios turizmo informa-
cinės ir ženklinimo sistemos 
sukūrimo, paskatins atvyks-
tamąjį turizmą, turės įtakos 
vietos smulkaus ir vidutinio 
verslo vystymuisi.

Prienų r. savivaldybės  
informacija 
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Nors po ilgai laukto 
„Huawei P30“ serijos 
flagmanų pristatymo 
Paryžiuje praėjo vos 
mėnuo, „Tele2“ jau 
paruošė viliojančių 
pasiūlymų šiems 
naujiesiems telefonams 
įsigyti. 

Dabar abiem modeliams 
taikoma 100 eurų nuolaida, 
kuria pasinaudoti galima vi-
suose operatoriaus salonuose 
bei internetinėje parduotuvėje 
www.tele2.lt.

„Savo klientams ne tik pri-
statome svarbiausias išmanių-
jų naujienas, bet ir patrauklius 
pasiūlymus joms įsigyti. „Hu-
awei“ gerbėjams ir visiems, 
ketinantiems atsinaujinti iš-
maniuosius, verta suskubti 
– naujiesiems flagmanams 
taikome puikias nuolaidas“, – 
sakė Vaida Burnickienė, „Te-
le2“ pardavimų direktorė.

Nuolaida „Huawei 
P30“ ir neriboti GB 3 

mėnesiams dovanų – su 
visais planais

Svajojantiems apie nau-
juosius „Huawei“ telefonus 
laukti neverta, tereikia išsi-
rinkti vieną iš dviejų išskirti-
nėmis savybėmis pasižymin-
čių „P30“ serijos modelių 
– 100 eurų dydžio nuolaidą 
„Tele2“ dabar taiko abiem 
flagmanams.

Sumokėjus pradinę 90 Eur 
įmoką ir sudarius 24 mėn. 
sutartį su bet kuriuo „Tele2“ 
mokėjimo planu, 6,1 colio 

įstrižainės OLED ekraną ir 
trigubą kamerą turintis išma-
nusis „Huawei P30“ kainuos 
21,20 Eur/mėn. (kaina ne ak-
cijos metu – 699 Eur).

Norintiems dar didesnio 
6,47 colių įstrižainės ekrano 
ir keturgubos kameros, verta 
rinktis išmanųjį „Huawei P30 
Pro“. Šis telefonas, sumokė-
jus pradinę 120 Eur įmoką 
ir sudarius 24 mėn. sutartį su 
bet kuriuo „Tele2“ mokėji-
mo planu, kainuos 28,23 Eur/
mėn. (kaina ne akcijos metu 
– 899 Eur).

Tai dar ne viskas. Išsirinkę 
„Huawei P30“ flagmaną ir 
sau tinkamiausią planą, pir-
mus 3 mėnesius neribotus gi-
gabaitus gausite dovanų. Juos 
naudoti galėsite visoje Lietu-
vos teritorijoje.

Nuolaidos išmaniesiems 
taikomos nuo kainų, galioju-
sių ne akcijos metu 2019 m. 
kovo mėn. Telefonams papil-
domai taikomas vienkartinis 
valstybės nustatytas 5,25 Eur  
laikmenos mokestis. Pasiū-
lymų laikas ir įrenginių kie-
kis – riboti.

Nuo pribloškiančios 
kokybės nuotraukų iki 

dirbtinio intelekto
„Tele2“ klientai, įsigysian-

tys „Huawei P30“ serijos te-
lefonus, galės pasirinkti iš 
kelių gamtos įkvėptų spalvų: 
grafito juodos, pašvaistės arba 
krištolo žydros.

Beje, šie išskirtinio, iki 
smulkiausių detalių apgalvo-

to dizaino telefonai yra itin 
lengvi – „Huawei P30“ sveria 
vos 165 gramus, o „Huawei 
P30 Pro“ – 192 gramus.

Be to, flagmanuose yra in-
tegruota dar labiau patobulin-
ta ir išskirtinėmis fotografavi-
mo galimybėmis pasižyminti 
„Huawei P“ serijos kamera. 
Be pagrindinės, abu telefo-
no modeliai turi po įspūdin-
gą 32 MP priekinę kamerą, 
skirtą idealioms asmenukėms. 
Tai dar ne viskas – abiejuose 
flagmanuose yra integruotas 
dirbtinis intelektas, gebantis 
tiksliai atpažinti objektus ir 
parinkti tinkamiausius kame-
ros nustatymus.

Kitas svarbus privalumas 
– neįtikėtino ryškumo OLED 
ekranas, vaizdą atkuriantis 
2340x1080 pikselių raiška 
ir 16,7 mln. skirtingų ats-
palvių.

Galią naujosios serijos te-
lefonams suteikia aštuonių 
branduolių „Kirin 980“ pro-
cesorius. Beje, „Huawei P30“ 
išmanieji atlaikė ir pačius su-
dėtingiausius testus, todėl yra 
atsparūs drėgmei, dulkėms ir 
netgi smūgiams. Abu flagma-
nai turi 6 GB (RAM) ope-
ratyvinės ir 128 GB vidinės 
atminties, kurią papildomai 
galima išplėsti ir „nanoSD“ 
kortele.

Išmaniuosius su nuolaida 
įsigysite ir daugiau informa-
cijos sužinosite internetinėje 
svetainėje www.tele2.lt ar-
ba kiekviename „Tele2“ sa-
lone. 

Traukiasi iš JT ginklų pardavimo sutarties
D. Trumpas pareiškė, kad Jungtinės Valstijos nebesilaikys 2013-ųjų 
tarptautinės sutarties, reglamentuojančios prekybą ginklais, 
pavadino ją „klaidinga“ ir grėsme JAV suverenumui. Ji įpareigoja 
registruoti tarptautinius ginklų perdavimus dėl galimo genocido.

Rusija ir Kinija ignoruoja ginklų kontrolę  
ES smerkia JAV sprendimą pasitraukti iš ginklų kontrolės sutarties, 
kurią yra pasirašiusios 130 šalių, bet tik 101 ją yra ratifikavusi. 
Tuo metu Kinija ir Rusija, kurios yra vienos didžiausių pasaulio 
prekeivės ginklais, sutarties nėra pasirašiusios. 

pRYpatingas „Tele2“ pasiūlymas: 
naujieji „Huawei P30“ serijos 
flagmanai – 100 eur pigiau traukimo planą – pagrindinį 

dokumentą, aprašantį IAE 
uždarymą. 

Pasak bendrovės genera-
linio direktoriaus Audriaus 
Kamieno, prognozuojami 
uždarymo kaštai kiek mažė-
ja, perskaičiavus infliacijos 
įverčius. 

„Kadangi paskutinį kartą 
planas ir išlaidų sąmata buvo 
skaičiuojama 2014-ais me-
tais ir jame numatytas inflia-
cijos procentas, tai natūralu, 
kad mes dabar tą infliaciją 
skaičiuojame jau startuojant 
2020 metais.  Iš esmės, vienas 
iš dalykų, dėl kurių sumažėjo 
(kaštai – BNS), tai yra inflia-
ciniai dalykai“, – BNS sakė 
A. Kamienas. 

Galutinė jėgainės užda-
rymo data liko nepakitusi 
– 2038 metai. Tačiau iš nau-
jo įvertinus išmontuojamos  

Ignalinos AE uždarymas turėtų kainuoti 60 mln. 
eurų mažiau - 3,3 mlrd. eurų

įrangos apimtis, bendras jos 
kiekis padidėjo beveik 30 
proc.

2005 metais planuota, kad 
IAE uždarymo kaštai sieks 
1,241 mlrd. eurų (to meto 
kainomis, nevertinant inf-
liacijos, rizikų ir neapibrėž-
tumų), o 2013-2014 metais 
suma išaugo iki 3,377 mlrd. 
eurų. Tuomet skaičiuota, kad 
2013 metų pabaigoje jau bu-
vo išleista 718,3 mln. eurų, o 
būsimos sąnaudos sieks dar  
2,659 mlrd. eurų (įvertinant 
infliaciją ir rizikas). 

Iki 2018 metų pabaigos 
IAE uždarymui jau išleista 
apie 1,175 mlrd. eurų (apie 
86 proc. šios sumos apmokėjo 
ES, o apie 14 proc. – Lietuva), 
o per 20 metų tam reikės dar 
beveik 2,142 mlrd. eurų – iš 
viso 3,316 mln. eurų. 

Rengiant naują plano versi-
ją buvo daroma prielaida, kad 

finansavimas bus užtikrintas 
visam likusiam IAE uždary-
mo laikui. 

Šiuo metu Ignalinos AE ieš-
ko rangovo, kuris pastatytų 
ir įrengtų maždaug 100 mln. 
eurų preliminarios vertės ra-
dioaktyviųjų atliekų paviršinį 
atliekyną (B25-2 projektas). 
A. Kamienas pirmadienį sa-
kė, kad susidomėjimas kon-
kursu yra. 

„Jau buvo susitikimai pas 
mus įmonėje, konsultacijos su 
potencialiais rinkos dalyviais 
(...) Taip, yra susidomėjimas“, 
– BNS sakė IAE vadovas. 

IAE kovą skelbė, kad atsi-
žvelgiant į projekto sudėtin-
gumą ir siekiant rinkos da-
lyviams suteikti pakankamai 
laiko parengti pasiūlymus, jų 
bus laukiama 4 mėnesius – iki 
liepos 9 dienos.

Lietuva uždaryti Ignalinos 
AE įsipareigojo stodama į ES. 
Jėgainė galutinai sustabdyta 
2009-ųjų pabaigoje. BNS
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Prienų 
turguje
Šeštadienio turgus buvo 
tikrai labai didelis ir 
margas. Nuo pat ankstaus 
ryto pro turgaus vartus 
ėjo žmonės, nešini 
įvairiaspalvių gėlių 
vazonais ir daržovių 
daigais, dekoratyviniais 
augalais ir vaismedžiais, 
šviežiomis daržovėmis 
ar naminių paukščių 
jaunikliais. 

Turguje – tikras pavasariš-
kas, džiaugsmingas klegesys. 
Ir puiki nuotaika saulėtą ir šil-
tą rytmetį.

Apsilankiusieji turguje pir-
ko ne tik daigus, šviežias dar-
žoves ar medelius, bet ir pie-
no produktus: pieną, grietinę 
ar sūrius, taip pat kaimiškus 
kiaušinius, šviežią ar rūkytą 
mėsą ir jos gaminius.

Nemažai pirkėjų sulaukė 
prekiautojai daržovėmis. Ki-
logramas pernykščių bulvių 
kainavo 0,5 euro, svogūnų 
ropučių – 0,5–0,6 euro, buro-
kėlių – 0,4–0,5 euro. Iš tikrų-
jų daržovės šiuo metu bran-
gios, ypač bulvės. Teko gir-
dėti kalbant, kad Vilniuje už 
kilogramą bulvių tenka mo-
kėti 0,9 euro. 

Nedvejodami pirkėjai dė-
jo į krepšius šviežias salotas, 
svogūnų laiškus, ridikėlius, 
agurkus bei krapų ir petražo-
lių ryšelius. Ryšelis žalumyni-
nių daržovių, salotų, ridikėlių 
ar svogūnų kainavo 0,5–0,4 
euro, o kilogramas agurkų – 
2–2,5 euro, saujelė krapų ar 
petražolių – 0,3 euro.

Šviežių savo vaisių ir uogų 
dar greitai neturėsime, tačiau 
jau buvo atvežtinių braškių, 
jų kilogramas kainavo 3 eu-
rus. Uogos gražios, tačiau be 
kvapo ir skonio, tad niekas 
neskubėjo pirkti. Labiau bu-
vo perkami avietiniai pomi-
dorai, nors ir jų skonis dar ne 
pats geriausias. Žmonės jau 
supranta, kad skaniausios yra 
lietuviškos daržovės, užau-
gintos mūsų pačių. Kilogra-
mas obuolių kainavo 0,5–0,6 
euro.

Naminių vištų kiaušiniai 
kainavo 1,3–1,5euro, anti-
niai – 1,8–2 eurus, o už vie-

ną žąsinį kiaušinį teko mokė-
ti 1 eurą.

Pieno gamintojai kol kas 
kainų nekelia, nors neaišku, 
ar taip ilgai bus. Ar žiema, 
ar vasara, jie už pienelį prašo 
tiek pat. Litras pieno kaina-
vo 0,5 euro, grietinės – 3–3,6 
euro, pusė kilogramo varškės 
– 0,8–1 eurą, puskilogramis 
sviesto – 3–4 eurus, sūriai 
– 1,5–3,5 euro. Sūrių buvo 
įvairių – ne tik pagamintų iš 
saldaus pieno ar varškės, bet 
ir rūkytų bei keptų, apibarsty-
tų kvapniais prieskoniais, taip 
pat ir ožkos pieno sūrių, kurie 
kainavo 2–3 eurus.

Bitininkai pusės litro sti-
klainį medaus pardavė už 
3,5– 4,5 euro, 100 g indelį bi-
čių duonelės – už 1,8–2 eurus. 

Atšilus orams, kai kurie biti-
ninkai labai atpigino medų, 
tikėdamiesi, kad tuoj išsuks 
šviežio. Tad už kilogramą me-
daus teprašė 4 eurų.

Šviežia ir rūkyta mėsa, 
kaip jau įprasta, buvo pre-
kiaujama mėsos paviljone 
ir kioske. Mėsos kainos be-
veik nesikeičia. Kilogramas 
šoninės kainavo apie 3,5–4 
eurus, karbonado ar sprandi-
nės – 4,95–5,5 euro, kumpio 
– 3,75 – 4 eurus, šonkauliukų 
– 2,9–3,9 euro, papilvės – 2,2 
euro, karkos – 1,71–2,15 euro. 
Kilogramą maltos mėsos bu-
vo galima nusipirkti už 3,5–4 
eurus, vištienos – už 2,5 euro, 
o naminės vištos – už 3,8–4 
eurus, triušienos – už 5,8–6 
eurus. Kilogramas kalakutie-
nos kainavo 2,5–4,2 euro.

Netrūko ir rūkytų lašinukų, 
suktinių ir dešrų bei pūslių. 
Kilogramas lašinukų (su di-
desniu ar mažesniu sluoks-
niu raumens), kainavo 5,8–8 
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Ieško pirkti namą Prienuose arba 
Prienų r. Tel. 8 607 08515.

Brangiai mišką (gali turėti ben-
drasavininkių, būti neatidalin-
tas, su skolomis, areštuotas). 
Sutvarkau dokumentus. Tel. 8 
644 55355.

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

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

Tel. 8 682 61641.

IŠNUOMOJA
2 k. bt. mediniame name su 
visais patogumais, kūrenamas 
malkomis, Prienų centre. Arba 
parduoda. Tel. 8 616 14132.

IŠSINUOMOJA
Dirbanti moteris 1 k. butą arba 
kambarį nuosavame name il-
gam laikui Prienuose. Tel. 8 600 
67335.

Automobiliai ir 
jų dalys

Perka
Brangiai perkame 

automobilius,  
mokame nuo 50 
Eur iki 5000 Eur.  
Tel. 8 627 32407.

eurus, suktiniai – 7–10 eurų. 
Už skaniai dūmu kvepiančio 
pūslės kilogramą šeimininkė 
prašė 10–15 eurų. Tenka pa-
stebėti, kad rūkyti gaminiai 
pamažėle brangsta.

Nemažai buvo ir žuvies. 
Populiaresnė buvo šaldyta ar 
atšaldyta žuvis, ypač lašišos 
gabaliukai, kurių kilogramas 
kainavo 3–4 eurus. Kai kas 
pirko karosų, kurių kilogra-
mas kainavo 2,3 euro, žiobrių 
– 2,3 euro, plekšnių – 1,3 eu-
ro, upėtakio – 4,9 euro ir kar-
šių, kurie kainavo 1,6 euro. 

Dar labiau pagyvėjo pre-
kyba naminiais paukščiais ir 
jų jaunikliais. Už višteles ir 
vištas augintojai prašė 5,5–7 
eurų, už antis ir antinus – 10 
eurų, už kalakutus – 12–18 

eurų, už žąsis – 22–27 eurų, 
už gaidžius – 6–15 eurų (veis-
liniai – brangesni).

Naminių paukščių jauniklių 
buvo įvairaus amžiaus. Gerai 
pirko jaunas vištaites ir poros  
ar trijų savaičių mėsinius viš-
čiukus už 1,8–2,2 euro, tokio 
pat amžiaus ančiukus – už 
2,2–2,5 euro. Už žąsyčius te-
ko mokėti 5–8 eurus, jeigu no-
rėjai jau šiek tiek ūgtelėjusių. 
Už paaugintus mėsinius ka-
lakučiukus prašė 7–10 eurų. 
Kas turi namie geras sąlygas 
auginti, pirko vos 2–3 dienų 
mėsinius ar dedeklių tipo viš-
čiukus. Vienadieniai viščiukai 
kainavo 0,85–1 eurą. Prisipir-
kę paukščiukų, žmonės pirko 
jiems pašaro, girdyklų, speci-
alių lesinimo dubenų. Pašaras 
jaunikliams taip pat nepigus 
– už 10 kilogramų pakuotę 
teko mokėti 6–8 eurus.

Daug žmonių būriavosi 
ūkininkų turgavietėje, kur bu-
vo prekiaujama grūdais, vais-

medžiais, gėlėmis ir įvairiais 
dekoratyviais augalais bei dė-
vėtais rūbais ir sendaikčiais. 

Daugelis ūkininkų buvo at-
vežę parduoti įvairių grūdų, 
likusių po pavasarinės sėjos, 
taip pat pašarinių miltų, bul-
vių, morkų ir burokėlių bei 
svogūnų didesniais kiekiais. 
Už centnerį kviečių, miežių, 
avižų ar kvietrugių prašė 10–
13 eurų, pupų – 13 eurų, o už 
pašarinius miltus – 10 eurų. 
Didelis pasirinkimas buvo 
daugiamečių pašarinių žolių 
sėklų ar jų mišinių, kurių kilo-
gramą buvo galima nusipirkti 
už 5–10 eurų.

Kaip ir anksčiau, didžiojoje 
turgavietėje buvo prekiauja-
ma didesniais kiekiais daržo-
vių. Už 5 kilogramų maišelį 
svogūnų galvų, burokėlių ar 
morkų ūkininkai prašė tik 2 
eurų.

Šeštadienį turguje buvo 
labai daug gėlių bei dekora-
tyvinių krūmų, taip pat vais-
medžių. Vaismedžiai kainavo 
7–8 eurus, o žydinčių gėlių 
vazonėlį buvo galima nusi-
pirkti už 3–7 eurus. 

Visgi daugiausia buvo per-
kama pelargonijų, kurios kai-
navo 2–3 eurus, taip pat petu-
nijų – už 1–2 eurus. Pačiomis 
gražiausiomis spalvomis akį 
džiugino našlaitės (broliukai), 
tad ir augintojai už gražų krū-
melį prašė 0,5 euro.

Daržovių daigais buvo pre-
kiaujama daugelyje turgaus 
vietų. Visi gyrė savo išaugin-
tus daigus, bet rinktis buvo iš 
ko, tad žmonės ieškojo kur 
pigiau. Agurkų daigas kai-
navo 0,8–1 eurą, pomidorų 
ar paprikų – 0,7–0,8 euro. 
Nuo praeito savaitgalio per-
pus sumažėjo ankstyvų ko-
pūstų daigų kainos – dabar 
už daigelį prašė ne 0,5 euro, 
o 0,25 euro.

Šeštadienis buvo labai pa-
lankus prekiautojams rūbais ir 
kitais senais daiktais, baldais, 
patalyne. Be to, labai padau-
gėjo prekiautojų, tad galima 
buvo pasirinkti ir nusipirk-
ti patikusį reikalingą daiktą. 
Daug pirkėjų rinkosi naujus 
(kai kurie ir padėvėtus) vasari-
nius drabužius, palaidinukes, 
šortus, maudymosi kostiumė-
lius, galvos apdangalus, mo-
terys kilnojo ir matavosi spal-
vingas sukneles. NG

Nekilnojamasis 
turtas

PARDUODA
2 KAMBARIŲ BUTUS
2 k. butą Marijampolėje. 12 a 
žemės sklypą Žalgirio g. 171, Prie-
nuose. Mišką su žeme Giraitiškių 
k., Prienų r. Tel. 8 606 61216.

SODYBAS, SODUS
Sodo sklypą (yra elektra, vanduo, 
6 a žemės) SB „Kalnų sodai“, Prie-
nuose. Tel. 8 672 35038.

Du sodo sklypus (7,7 a ir 7,8 a 
vienas šalia kito, bendras plotas 
15,56 a, Nemuno kilpų regioninio 
parko teritorijoje šalia miško, 1 
sklypo kaina 3500 Eur) SB „Šilas“, 
Paduoblio k., Balbieriškio sen., 
Prienų r. Tel. 8 615 14013.

Sodo sklypą su nameliu (50 kv. 
m namelis, 8 a žemės, 15 000 
Eur) SB „Šilas“, Paduoblio k., 
Balbieriškio sen., Prienų r. Tel. 8 
615 14013.

ŽEMĖS SKLYPUS
2,1 ha žemę su troba (1946 m. 
statybos, 63 kv. m, yra elektra, 
kūdra, sodas) Naujoje Ūtoje, 
Prienų r. Tel. 8 619 18261.

3,5 ha žemės ūkio paskirties 
sklypą Šilavoto sen., Prienų r. Tel. 
8 608 80979.

Perka
Jauna šeima, auginanti mažą 
berniuką, ieško galimybės Birš-
tone įsigyti butą, namą ar jo dalį. 
Šiuo metu gyvename nuomoja-
mame bute, tačiau planuojame 
kelių metų laikotarpiu įsikurti 
Birštone savo namuose. Jei 
galvojate parduoti savo būstą 
ateityje, būtinai paskambinkite. 
Galimi įvairūs atsiskaitymo grafi-
kai. Tel. 8 618 51445.

SAM siūlo nustatyti gydymo kainos ribą
Seime kelią skinasi nauja vaistų kompensavimo tvarka 
– Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) ketina nustatyti 
paciento gydymo kainos ribą – 30 tūkst. eurų. Ją viršijus, būtų 
nerekomenduojama kompensuoti medikamentų.

Juvelyrikos reklama klaidino vartotojus
13 juvelyrikos dirbiniais prekiaujančių įmonių privalo nutraukti 
klaidinančias reklamas, pareiškė Konkurencijos taryba. Vartotojus 
galėjo klaidinti teiginiai apie „didžiausią žiedų asortimentą“ ir esą 
gydomąjį poveikį turintį papuošalą, kurių įrodymų jos neturėjo.

Informuojame, kad 2019-05-07 d. nuo 16.00 val. bus atlie-
kamas žemės sklypo (proj. Nr. 545-1), esančio Ingavangio 
k., Šilavoto sen., Prienų r. sav., ribų ženklinimas. Dėl ma-
tuojamo žemės sklypo bendros ribos suderinimo arba su-
sipažinti su planu ar pareikšti pastabas kviečiame atsiliepti 
gretimo žemės sklypo (kad. Nr. 6958/0001:223) savininko 
Kazio Petruškevičiaus (miręs 2002.10.16) turtinių teisių 
perėmėjus arba jų įgaliotus asmenis per 30 dienų nuo šios 
informacijos paskelbimo. Informacija teikiama tel. 8 609 
04746, Dalė Gulijeva.

Prenumeruokite „Naująjį 
Gėlupį“ ir neatsilikite nuo 

svarbiausių krašto ekonominių, 
kultūrinių ir politikos naujienų!
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pARyšKINTO sKELBImO KAINA vIENAm KARTUI  
pRIvATIEms AsmENIms - 1,90 EUR, vERsLO KLIENTAms - �,�0 EUR.sKELBImAI

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

Impregnuoju ir perdažau me-
dinius rąstinių namų fasadus, 
tvoras, terasas bei kitus medinius 
objektus. Renovuoju laiptines, 
pirtis, namus, sodybas, garažus. 
Atlieku langų ir durų restauraci-
jas. Tel. 8 675 20291.

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

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

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

Ilgą patirtį turintis meistras koky-
biškai ir greitai klijuoja visų rūšių 
plyteles. Tel. 8 638 86086.

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

Įvairūs staliaus darbai: gipso 
kartono montavimas, vėdinami 
fasadai bei betonavimas. Tel. 8 
614 21249.

Kokybiškai taisau  
automatines 

SKALBIMO 
MAŠINAS  

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

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

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

REKLAMA

Pigiai lapuočių malkas (skaldytas, 
kaladėmis, rąsteliais). Prienuose 
atvežimas nemokamas. Tel. 8 
682 31133.

Skaldytas uosines ir beržines mal-
kas. Atveža. Tel. 8 609 14843.

Uosio, skroblo, juodalksnio, beržo 
malkas, supjautas kaladėmis, 
sukapotas ir 2 m ilgio. Pristatymas 
nemokamas. Statybinę medieną 
pagal klientų pageidaujamą ilgį 
ir išmatavimus. Išrašau sąskaitą. 
Pristatymas nemokamas. Tel.: 8 
614 98516, 8 639 48191.

Statybinę medieną. Pjauname 
pagal klientų užsakymą. Tel. 8 
625 83061.

Dujų balioną Šilavoto sen., Prienų 
r. Tel. 8 608 80979.

PASLAUGOS

Paskolos!!! Turimų pa-
skolų ir skolų refinansa-
vimas. Suteikiame paskolas ir 
refinansuojame turimas bei kt. 
skolas sumoje nuo 100 iki 10 000 
eurų, laikotarpiui nuo 2 iki 48 
mėn. Palūkanos konkurencingai 
mažiausios rinkoje. Konsultuo-
jame pensijų kaupimo II - III 
pakopoje klausimais. Tarpininkas 
Ričiardas (ind. veiklos pažym. Nr. 
621263). Tel. 8 601 50935.

šiltnamių g. �, �911� prienai
mob. tel.: (� ���)�����, (� ��0) �����.

El. p. aaukuras@gmail.com

Laidojimo paslaugos:
Prienuose, Birštone, Balbieriškyje, 

Pakuonyje, N.Ūtoje, Jiezne,  
Veiveriuose, Žemaitkiemyje, Išlauže.

Šarvojimo salė
Karstai, urnos ir ritualiniai rūbai

Autokatafalkas
Kremavimas Lenkijoje ir Lietuvoje

Gedulo gėlės ir vainikai

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. 

Šieno vartytuvą „Dobilas“, bars-
tyklę, purkštuvą, rotacinę (šien-
pjovę), kombainą „Claas“ (plotis 
3,20 m). Tel.: 8 646 34267, 8 671 
56662.

Savadarbį kultivatorių ir vieno 
korpuso plūgą, tinka prie trakto-
riaus „T-25“. Tel. 8 688 18814.

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

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

Tel.: 8 656 39189, 8 616 14424.

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

Tel. 8 612 02125.

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

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

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

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

ĮVAIRIOS PREKĖS

PARDUODA

M A L KO S

Nuolat prekiaujame  
lapuočių malkomis. Skaldytos, 

kaladėmis arba rąsteliais.  
Malkos tvarkingai sukrautos.  

Skubus nemokamas pristatymas.  
Tel. 8 672 51171

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

žemės ūkis

Parduoda
Dvi bičių šeimas su aviliais ir trak-
torių „Zetor“ (modelis 5611, 56 
arklio galių). Tel. 8 654 42251. 

Avis auginimui, pjovimui ir veislei. 
Lubinų (saldūs) sėklas. Reikalin-
gas traktorininkas (gali būti vyres-
nio amžiaus, galiu apgyvendinti). 
Dovanoja akmenų pasirinkti. Tel.: 
(8 319) 41484 (vakare nuo 19 
val.), 8 671 42853.

Ūkininkas parduoda svilintą 
kiaulių skerdieną, kaina – 2,39 
Eur/kg. Motininių kiaulių sker-
diena – 1,99 Eur/kg. Sprandinę, 
nugarinę, kumpį... atvežame. 
Tel. 8 607 12690.

Apie 170 kg kiaulę. Pramoni-
nę siuvimo mašiną. Tel. 8 678 
04167.

Pirmaveršę šviežiapienę karvę. 
Tel. 8 626 20154.

Dvi jaunas šviežiapienes karves. 
Tel. 8 614 13931.

Trijų veršių veršingą karvę. Tel. 8 
656 35169.

Karvę. Tel. 8 626 48530.

Karvę. Tel. 8 614 91327.

Sėklines bulves. Tel. 8 604 
93428.

Kviečius ir miežius. Tel. 8 680 
92789.

Vasarinius kviečius „Triso“. Tel. 8 
698 79906.

Įvairius grūdus sėjimui ir paša-
rams, grikius, didelę kiaulę ir 1 
m. eržiliuką ir kumelaitę. Tel. 8 
650 10595.

Kokybišką šieną ritiniais (laikomas 
kluone). Tel. 8 606 91063.

Kalcio amonio salietrą didmai-
šiais po 500 kg. Pristatau į vietą. 
Tel. 8 689 62945.

Naujas gamyklines lenkiškas lėkš-
tes „Bromet“ (keturios sekcijos). 
Elektrinę sviestamušę. Ranka 
sukamą pieno separatorių. Arklio 
traukiamą plūgą, plūgelį, rankinę 
runkelių sėjamąją. Pamatų blokus 
iš griaunamo sandėlio. Tel. 8 601 
31832 (skambinti vakarais).

Barstytuvą (lenkiškas), vartytuvą-
ristuvą, grėbtuvą, dvi cisternas 
(3,2 kub.) ir 1 cisterną (3 kub.), 
malūnus (kapoklinis ir akmeni-
nis). Tel. 8 600 70580.

 

8 622 02208 
šaldytuvus, šaldiklius. 
Vytauto g. 7, Prienuose. 

Suteikia garantiją. 

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

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

Pjaunu ir skaldau malkas bei pjau-
nu žolę trimeriu. Atvykstu savo 
transportu. Tel. 8 603 70769.

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

Pavojingų medžių 
pjovimas, genėjimas. 

Sklypų valymas.  
Tel.: 8 683 99 233,  

greblysirbebras@gmail.com

DARBO SKELBIMAI

REIKALINGA
Viešbučiui-restoranui Birštone 
reikalinga administratorė su pa-
tirtimi, virėja (-as) ir virėjos (-os) 
padėjėja. Tel. 8 687 53756. CV 
galima siųsti el.p. pusynebirsto-
ne@gmail.com

Prienuose atidaromai dviračių 
parduotuvei-taisyklai reikalingas 
dviračių remonto meistras. Tel. 8 
698 24278.

Du žmonės padėti skinti braškes. 
Tel. 8 605 31975.

Pagalbinis ūkio darbininkas. Ap-
gyvendiname. Tel. 8 675 04704.

Pagalbinis darbininkas žvėrelių 
ūkyje Šilavoto sen., Prienų r. 
(privalumas – vairuotojo pažymė-
jimas). Tel. 8 685 83504.

Kelių statybos ir priežiūros įmo-
nė ieško: 1. Kelio darbininkų; 2. 
Buldozerio mašinisto; 3. Ekska-
vatoriaus mašinisto; 5. Greiderio 
mašinisto. Darbas Kauno apskri-
tyje. Įmonė įsikūrusi Ilgakiemio 
k., Kauno r. Tel. 8 691 44404.

Nori susipažinti

42 m. dirbanti moteris ieško 
draugo. Tel. 8 601 60767.

Dėkoja

Pakanka kelių užuojautos 
žodžių, apkabinimo, ran-
kos paspaudimo, nuošir-
daus akių žvilgsnio tyloje, 
kad tie, kuriuos slegia ar-
timųjų netekties sielvar-
tas, taptų dvasiškai sušil-

dyti ir pakilesni...

Nuoširdžiai dėkojame  
Šilavoto parapijos klebo-
nui, bendruomenei, drau-
gams, buvusiems moki-
niams ir visiems žmo-

nėms, padėjusiems paly-
dėti mūsų mylimą Mamą 

Stanislavą  
Marčiukaitienę  
į Amžinąjį poilsį.

Liūdi šeima

 

Prenumeruokite „Naująjį 
Gėlupį“ ir neatsilikite nuo 

svarbiausių krašto ekonomikos, 
kultūros ir politikos naujienų!
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UŽsAKANT KETURIs sKELBImUs, pENKTąjį - įDĖsImE NEmOKAmAI
(pAsIūLymAs GALIOjA pRIvATIEms AsmENIms) Tv pROGRAmA

Redakcija už galimus Tv programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

Trečiadienis, gegužės 1 d. Ketvirtadienis, gegužės � d. Penktadienis, gegužės � d. Šeštadienis, gegužės � d.

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Labas rytas, Lietuva 
06:30 Žinios 09:20 Senis) 10:25 
aukštuomenės daktaras 5  12:00 
Gyvenimas 13:00 Klauskite dak-
taro 13:58 Loterija „Keno Loto” 
14:00 Žinios 14:15 laba diena, 
Lietuva 16:40 premjera. ponių 
rojus 17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 tV žaidimas „Kas ir kodėl?” 
18:30 Klauskite daktaro 19:30 
Specialus tyrimas 20:25 Loteri-
ja „Keno Loto” 20:30 panorama 
20:52 Sportas 20:57 loterija „Jė-
ga” 21:00 Rinkimai 2019. Kandi-
datų į Respublikos prezidentus 
debatai 22:45 Dviračio žinios 
23:10 premjera. Babilonas Berly-
nas 00:35 Klausimėlis 01:00 LRT 
radijo žinios 01:05 Gyvenimas 
02:00 lRt radijo žinios 02:05 
Beatos virtuvė 03:00 lRt radi-
jo žinios 03:05 Keliai. Mašinos. 
Žmonės 03:30 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite  04:00 lRt radijo 
žinios 04:05 Nacionalinė paieškų 
tarnyba 05:00 lRt radijo žinios 
05:10 ponių rojus 

 
06:05 Mano gyvenimo šviesa 
(781,782,783) 07:35 Tomo ir 
Džerio šou (19) 08:00 Volkeris, 
teksaso reindžeris (193,194) 
09:55 Monikai reikia meilės (62) 
10:25 Namai, kur širdis (53) 11:00 
Nuo... Iki... 11:30 paveldėtoja 2 
(49) 12:00 Yra, kaip yra 13:00 
Mano likimas (29,30) 15:00 Dvi 
šeimos (54,55) 16:00 KK2 16:35 
Labas vakaras, Lietuva 17:40 Yra, 
kaip yra 18:30 Žinios 19:20 Spor-
tas 19:27 Orai 19:30 KK2 20:00 
Valanda su Rūta 21:00 Monikai 
reikia meilės (63) 21:30 Žinios 
22:20 Sportas 22:27 Orai 22:30 
VaKaRO SeaNSaS Raudonojo 
spalio medžioklė 01:10 Judantis 
objektas (13) 02:05 Inferno 03:55 
alchemija. VDU karta 04:25 RE-
tROSpeKtYVa 

TV3
06:10 televitrina 3 06:25 aladinas  
1, 159 06:55 Simpsonai  16, 4,5 
07:55 prieš srovę  19, 17 08:55 
Meilės sūkuryje 196 10:00 Meilės 
miestas 1, 55,56 12:00 paskuti-
nis iš Magikianų 4, 19,20 13:00 
pažadėtoji 6, 325,326,327,328 
15:00 Simpsonai 16, 6,7 16:00 
tV3 žinios 87 16:25 tV3 orai 87 
16:30 tV pagalba 13, 42 18:30 
tV3 žinios 122 19:22 tV3 spor-
tas 1 19:27 tV3 orai 122 19:30 
Farai 12, 33 20:30 prakeikti 7, 
45 21:00 tV3 vakaro žinios 70 
21:52 tV3 sportas 1 21:57 tV3 
orai 70 22:00 Uola 01:40 Tironas 
2, 1 02:35 Kvantikas 3, 12 03:25 
ekstrasensai tiria 6, 97 04:50 Ti-
ronas 2, 1  

06:40 Mentalistas (53) 07:35 Sto-
ties policija (25) 08:35 Sudužusių 
žibintų gatvės (18) 09:35 pasku-
tinis faras (28) 10:35 Kobra 11 
(10) 11:35 ekstrasensų mūšis 
(6) 13:45 Stoties policija (26) 
14:50 Sudužusių žibintų gatvės 
(19) 15:55 paskutinis faras (29) 
17:00 Info diena 17:30 Kobra 11 
(11) 18:30 Mentalistas (54) 19:30 
Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyri-
mų skyrius (8) 20:25 Tautos tarnas 
(16) 21:00 Sąžiningas žaidimas 
22:50 10,5 balo (1) 00:30 10,5 
balo (2) 02:10 Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius (8) 

06:13 programa 06:14 TV par-
duotuvė 06:30 „pasaulis iš vir-
šaus“ 07:00 Vantos lapas 07:30 
Sveika ir gardu 08:00 Reporte-
ris 08:58 Orai 09:00 Ant bangos 
10:00 „Gyvybės langelis“ (1/20) 
11:10 „Rasputinas“ (4) 12:20 
„Vienišas vilkas“ (11) 13:30 TV 
parduotuvė 13:45 „Miškinis“ (4/13) 
15:00 Lrytas tiesiogiai 16:00 Re-
porteris 16:30 Lietuva tiesiogiai 
16:58 Orai 17:00 po darbų 18:00 
Reporteris 18:48 Orai 18:50 Ru-
brika „Mes europiečiai“.” 18:55 
„Juodosios katės“ (4) 20:00 Re-
porteris 20:30 Lietuva tiesiogiai 
20:58 Orai 21:00 Ne spaudai 
22:00 Reporteris 22:53 Orai 22:55 
Rubrika „Mes europiečiai“.” 23:00 
adomo obuolys 00:00 „Miškinis“ 
(3/20) 01:05 „Gluchariovas“ (2/18) 
02:05 „Mesingas. aplenkiantis lai-
ką“ (11) 02:55 „Krikšto tėvas“ (4) 
03:45 „pabėgėlė“ (4) 04:35 „Kel-
rodė žvaigždė“ (32) 05:20 „Krikš-
to tėvas“ (4) 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Džiazo muzikos va-
karas. XXX tarptautinis džiazo 
festivalis „Vilnius Jazz 2017” 
07:10 tV daktaras 07:35 Alvinas 
ir patrakėliai burundukai 3  07:45 
Šikšnosparnis patas 08:00 Stebu-
klingoji Boružėlė 08:25 Į sveikatą! 
08:50 Gamtosaugos idėjos  09:25 
pasaulio ledo ritulio čempionatas. 
I diviziono a grupė. lietuva – Ven-
grija. tiesioginė transliacija 12:00 
DW naujienos rusų kalba 12:15 
legendos 13:10 Stambiu planu  
13:55 atspindžiai 14:20 Šaltojo 
karo paslaptys. atominės bom-
bos vagystė 15:10 Gamtosaugos 
idėjos 15:40 premjera. alvinas 
ir patrakėliai burundukai 3 15:50 
Šikšnosparnis patas 16:05 Ste-
buklingoji Boružėlė  16:30 Laba 
diena, lietuva  18:00 Kultūrų 
kryžkelė. Vilniaus albumas 18:15 
ten, kur namai 2 19:00 Mokslo 
sriuba 19:15 Busteris Keatonas. 
Holivudo palaužtas genijus 20:10 
Kultūros diena 20:30 panorama  
20:52 Sportas. Orai  21:00 Eu-
romaxx 21:30 Brandūs pokalbiai 
22:15 Kitokie vaikai 22:45 Sigutė 
23:15 anapus čia ir dabar 00:15 
DW naujienos rusų kalba 00:30 
Dabar pasaulyje 01:00 Džiazo 
muzikos vakaras. XXX tarptauti-
nis džiazo festivalis „Vilnius Jazz 
2017” 02:00 Kitokie vaikai 02:30 
Sigutė 03:00 atspindžiai 03:25 Į 
sveikatą! 03:50 Muzikinė pramo-
ginė programa „Du balsai – vie-
na širdis” 

TV1
06:35 “tėvas Motiejus” (15) 07:45 
“Rožių karas” (35,36) 09:50 “So-
dininkų pasaulis” (5) 10:25 “Aklo-
ji” (18) 11:00 “Būrėja” (82)  11:35 
“Būrėja” (43) 12:10 “Detektyvė 
Rizoli” (8) 13:10 “Madagaskaro 
pingvinai” (17) 13:40 “Šaunusis 
Skūbis-Dū” (17) 14:10 “Keista 
šeimynėlė” (20) 14:35 “Džekio 
Čano nuotykiai” (6) 15:00 “Sun-
kių nusikaltimų skyrius” (16) 16:00 
“Svaragini. amžina draugystė” 
(87,88)  17:00 “Būk su manim” 
(1306,1307) 18:00 “Iš širdies į šir-
dį” (138,139) 19:00 “aukštakulnių 
kerštas” (23) 20:00 “Sunkių nusi-
kaltimų skyrius” (17) 21:00 DE-
teKtYVO VaKaRaS. pReM-
JeRa prancūziška žmogžudystė. 
Velnio tiltas

 
06:00  L ietuvos Respubl i -
kos h imnas 06:05  Labas 
rytas, Lietuva 06:30 Žinios 
09:20  Senis 10:25  Aukš-
tuomenės daktaras 5 12:00 
(Ne)emigrantai 13:00 Var-
totojų kontrolė 13:58 Loteri-
ja „Keno Loto” 14:00 Žinios 
14:15 laba diena, lietuva 
16:40 premjera. ponių ro-
jus 17:30 Žinios. Sportas. 
Orai 18:00 Rinkimai 2019. 
Kandidatų į europos parla-
mentą debatai 19:30 Beatos 
virtuvė 20:25 Loterija „Keno 
Loto” 20:30 panorama 21:00 
Dienos tema 21:20 Sportas 
21:29 loterija „Jėga” 21:30 
Auksinis protas 22:50 Fantas-
tiškas penktadienis. premjera. 
Ex machina  

 
06:05 Mano gyvenimo švie-
sa (784,785,786) 07:35 To-
mo ir Džerio šou (20) 08:00 
Volkeris, teksaso reindžeris 
(195,196) 09:55 Monikai rei-
kia meilės (63) 10:25 Namai, 
kur širdis (54) 11:00 Valanda 
su Rūta 12:00 Yra, kaip yra 
13:00 Mano likimas (31,32) 
15:00  Dvi šeimos (56,57) 
16:00 KK2 16:35 Labas vaka-
ras, Lietuva 17:35 Bus visko 
18:30 Žinios 19:20 Sportas 
19:27 Orai 19:30 KK2 penk-
tadienis 21:10 SaVaItĖS HI-
taS ekvalaizeris 23:55 Kapų 
plėšikė lara Kroft 01:50 Rau-
donojo spalio medžioklė 

TV3
06:10  televitr ina 3 06:25 
Kempiniukas plačiakelnis  1, 
145 06:55 Simpsonai  16, 
6,7 07:55 Farai  12, 33 08:55 
Meilės sūkuryje 197 10:00 
Mei lės  mies tas  1 ,  57,58 
12:00 paskutinis iš Magikia-
nų 5, 1,2 13:00 pažadėtoji 6, 
329,330,331,332 15:00 Simp-
sonai 16, 8,9 16:00 tV3 žinios 
88 16:25 tV3 orai 88 16:30 
tV pagalba 13, 43 18:30 tV3 
žinios 123 19:22 tV3 sportas 
1 19:27 tV3 orai 123 19:30 
Ralfas Griovėjas 21:40 Melas 
vardan tiesos 00:50 tironas 2, 
2 01:40 Kvantikas 3, 13 02:30 
ekstrasensai tiria 6, 98 03:55 
tironas 2, 2 04:45 Kvantikas 
3, 13 05:30 Virtuvė 5, 1 

06:10 Mentalistas (54) 07:05 
Stoties policija (26) 08:05 Su-
dužusių žibintų gatvės (19) 
09:05 paskutinis faras (29) 
10:05 Kobra 11 (11) 11:05 
ekstrasensų mūšis (7) 13:45 
Stoties policija (27) 14:50 Su-
dužusių žibintų gatvės (20) 
15:55 paskutinis faras (30) 
17:00 Info diena 17:30 Kobra 
11 (12) 18:30 Mentalistas (55) 
19:30 amerikietiškos imtynės 
(16) 21:30 pavojingas sandė-
ris 23:40 Sąžiningas žaidimas 
01:25 Spec. būrys. Išlieka sti-
priausi (6)  

06:13 programa 06:14 TV 
parduotuvė 06:30 „pasaulis 
iš viršaus“ 06:35 Krepšinio 
pasaulyje su V. Mačiuliu 07:00 
Kitoks pokalbis su D 07:30 
atliekų kultūra 08:00 Repor-
teris 08:58 Orai 09:00 Nuoga 

tiesa 10:30 10 min iki tobuly-
bės su Jurijumi 10:45 Čem-
pionai 11:20 adomo obuolys 
12:20 „Vienišas vilkas“ (12) 
13:30 tV parduotuvė 13:45 
„Miškinis“ (4/14) 15:00 Lry-
tas tiesiogiai 16:00 Reporte-
ris 16:30 Kitoks pokalbis su 
D 16:58 Orai 17:00 po darbų 
18:00 Reporteris 18:53 Orai 
18:55 „Juodosios katės“ (5) 
20:00 Reporteris 20:30 Ki-
toks pokalbis su D 20:58 Orai 
21:00 europos parlamento 
rinkimų laida. (1) 22:00 Re-
porteris 22:58  Orai 23:00 
Ant bangos 01:25 „Moterų 
daktaras“ (3/15; 3/16) 02:55 
„Šeimininkė“ (1/7; 1/8) 04:35 
„pabėgėlė“ (3; 4)  

 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas 06:05 Džiazo muzi-
kos vakaras. XXX tarptauti-
nis džiazo festivalis „Vilnius 
Jazz 2017” 07:00 Mokyto-
jų kambarys  07:30 Alvinas 
ir patrakėliai burundukai 3 
07:40 Šikšnosparnis patas 
07:55 Stebuklingoji Boružėlė 
08:20 Už kadro 08:45 Gam-
tosaugos idėjos 09:15 Labas 
rytas, Lietuva  12:00 DW nau-
jienos rusų kalba. 12:15 Misi-
ja – pasaulio lietuva 13:00 
7 Kauno dienos  13:25 Stop 
juosta  13:50 lietuva mūsų 
lūpose 14:15 Busteris Keato-
nas. Holivudo palaužtas geni-
jus 15:10 Neribotos žmogaus 
galimybės 15:40 premjera. al-
vinas ir patrakėliai burundukai 
3 15:50 Šikšnosparnis patas 
16:05 Stebuklingoji Boružėlė 
16:30 laba diena, lietuva  
18:00 Kelias 18:15 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai 19:10 
Skrendam  19:25 FIBa Čem-
pionų lyga. pusfinalis. Boloni-
jos „Segafredo Virtus” – Bam-
bergo „Brose Baskets” 21:30 
Kultūros diena 21:45 ten bū-
ti čia. australija 22:10 FIBa 
Čempionų lyga. pusfinalis. 
tenerifės „Iberostar” – antver-
peno „Giants” 00:00 Skren-
dam  00:15 Dabar pasaulyje 
00:50 pasaulio ledo ritulio 
čempionatas. I diviziono a 
grupė. lietuva – pietų Korėja.  
03:00 aRtS21 03:30 Brandūs 
pokalbiai  04:15 Klauskite 
daktaro  05:05 Stilius 

TV1
06:40 “tėvas Motiejus” (16) 
07:45 “Rožių karas” (37,38) 
09:50 “Sodininkų pasaulis” 
(6) 10:25 “akloji” (19) 11:00 
“Būrėja” (40) 11:35 “Būrėja” 
(44) 12:10 “Detektyvė Rizo-
li” (9) 13:10 “Madagaskaro 
pingvinai” (18) 13:40 “Šau-
nusis Skūbis-Dū” (18)  14:10 
“Keista šeimynėlė” (21)  14:35 
“Džekio Čano nuotykiai” (7)  
15:00 “Sunkių nusikaltimų 
skyrius” (17) 16:00  “Sva-
ragini. amžina draugystė” 
(89,90) 17:00 “Būk su manim” 
(1308,1309) 18:00 “Iš širdies į 
širdį” (140,141) 19:00 “Aukš-
takulnių kerštas” (24) 20:00 
“Sunkių nusikaltimų skyrius” 
(18) 21:00  “DeteKtYVO 
VaKaRaS. pReMJeRa For-
titudas” (3,4) 23:00 SNOBO 
KINAS Septynios velniškai 
ilgos dienos 00:50 Septynios 
velniškai ilgos dienos 02:35 
“Fortitudas” (3,4)   

 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas 06:05 ekspedicija „Nuo 
Baltijos iki Bengalijos” 07:00 
premjera. Mumija Dumis ir Ša-
kabos sfinksas 08:30 Karinės 
paslaptys 09:00 Labas rytas, 
Lietuva 09:30 Žinios 12:00 pa-
saulio dokumentika. laukiniai 
gyvūnai. paros kaleidoskopas 
3 12:55 pasaulio dokumentika. 
Singapūras – klestintis atogrą-
žų rojus 13:50 premjera. Dže-
sika Flečer 7 15:25 Klausimėlis 
15:43 Loterija “Keno Loto” 15:45 
Žinios. Orai 16:00 Sveikinimų 
koncertas 17:30 Žinios. Sportas. 
Orai 18:00 teisė žinoti 18:30 
Vakaras su edita 19:30 Stilius 
20:25 Loterijos “Keno Loto” ir 
“Jėga” 20:30 panorama 20:52 
Sportas. Orai 21:00 Dvi kartos 
23:00 Šimtas kelių iki grabo 
lentos 00:35 Klausimėlis 01:00 
lRt radijo žinios 01:05 Gyve-
nimas 02:00 lRt radijo žinios  
02:05 Beatos virtuvė 03:00 LRT 
radijo žinios

 
06:25 tomo ir Džerio šou (19) 
06:50 Žvėrelių būrys (25) 07:20 
“Nickelodeon” valanda. Sveiki 
atvykę į “Veiną” (2) 07:50 Kung 
Fu panda (7) 08:20 Kiaulė, Ož-
ka, Bananas ir Svirplys (15) 
08:50 Ogis ir tarakonai (45) 
09:00 KINO pUSRYČIaI ant 
bangos 10:45 Nensė Driu 12:45 
Mis Slaptoji agentė 2. Ginkluota 
ir žavinga 14:55 Roko karalienė 
17:00 Gyvūnų pasaulis 17:30 
Bus visko 18:30 Žinios 19:20 
Sportas 19:27 Orai 19:30 SU-
peRKINaS Meškiukas pading-
tonas 21:20 Kaip atsikratyti bo-
so? 23:15 Bernvakaris australi-
joje 2 01:05 Vampyrai užkniso 
juodai 02:35 ekvalaizeris 

TV3
06:10 televitrina 3 06:25 Il-
go plauko istorija 1, 2 07:00 
Žvaigždžių karai. Sukilėliai 2, 
9 07:30 aladinas 1, 160 08:00 
Ilgo plauko istorija 1, 3 08:30 
Kempiniukas plačiakelnis 1, 
146 09:00 Virtuvės istorijos 9, 
18 09:30 Skaniai ir paprastai 2, 1 
10:00 Svajonių ūkis 5, 35 10:30 
Būk sveikas! 1, 14 11:00 Noriu 
šio darbo! 1, 3 12:00 princesė 
Ir Janekas 13:45 Urmu pigiau  
15:50 Havajai 5.0 5, 520 16:45 
ekstrasensų mūšis 19, 4 18:30 
tV3 žinios 124 19:17 tV3 spor-
tas 1 19:22 tV3 orai 124 19:25 
eurojackpot 18 19:30 Turtuolis 
vargšas 1, 11 21:00 Kandelari-
ja 22:50 Meilės priesaika  00:30 
p2  02:20 Uola 04:45 paskutinis 
iš Magikianų 4, 19 05:15 Juokin-
giausi amerikos namų vaizdeliai 
26, 13,14   

06:05 Vaikai šėlsta (28,29,30) 
07:30 Džiunglių princesė Šina 
(1) 08:29 „Top Shop“ televitri-
na 08:45 Sveikatos aBC tele-
vitrina 09:00 lietuvos galiūnų 
čempionato atrankinis etapas 
10:00 Vaikai šėlsta (5) 10:30 Iš 
visų jėgų (22) 11:00 Būk eks-
tremalas (22) 11:30 atranka. 
Išlieka stipriausi (1) 12:35 Dži-
nas. Nepažintoji Italija (2) 13:05 
ekstrasensų mūšis (13) 15:35 
Kas žudikas? (1) 17:00 Betsa-
fe–lKl. lietkabelis - Žalgiris 

19:30 Mes vieno kraujo 22:15 
MaNO HeROJUS Kapitonas 
Filipsas 00:55 AŠTRUS KINAS 
Karo menas. atpildas   

06:20 „pasaulis iš viršaus“ 
06:40 Kitoks pokalbis su D. 
Žeimyte 07:00 programa 07:04 
tV parduotuvė 07:20 „partizanų 
keliais“ (5) 07:55 „ TV Europa 
pristato. Vyrų šešėlyje. Rašy-
toja Gabrielė petkevičaitė-Bi-
tė“ 08:30 „ tV europa pristato. 
Vyrų šešėlyje. Marija pečkaus-
kaitė-Šatrijos Ragana“ 09:00 
Skinsiu raudoną rožę 09:30 
Vantos lapas 10:00 Skonio rei-
kalas 10:30 Kitoks pokalbis su 
D 11:00 „Inspektorius luisas. 
Iš ugnies gimusi gyvybė“ (2/3) 
13:00 adomo obuolys 14:05 
Ne spaudai 15:10 „pasislėpusi 
palanga. palangos architektūra“ 
16:00 Žinios 16:18 Orai 16:20 
Čempionai 16:50 „Švari mity-
ba: purvina tiesa“ 18:00 Žinios 
18:28 Orai 18:30 Nuoga tiesa 
20:00 Žinios 20:23 Orai 20:25 
„Šelesto bylos“ (7; 8) 22:00 Ži-
nios 22:28 Orai 22:30 „Šelesto 
bylos“ ( 8 tęs.) 23:05 „Deimantų 
medžiotojai“ (1; 2) 00:30 „Širdies 
plakimas“ (9; 10) 02:00 „Detek-
tyvas Linlis“ (8) 03:30 „Kelrodė 
žvaigždė“ (35; 36) 05:00 „Mentų 
karai. Odesa“ (1/5) 05:50 „Nepri-
jaukinti. turkija“  

 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas 06:05 Duokim garo! 
07:30 Misija: Vilnija 08:00 Gim-
toji žemė 08:30 aRtS21 09:00 
aš – laidos vedėjas  10:00 Į 
sveikatą! 10:25 Už kadro 10:55 
pasaulio ledo ritulio čempiona-
tas. I diviziono a grupė. lietu-
va – pietų Korėja. tiesioginė 
transliacija 13:30 Mokslo sriuba 
13:50 XVI vaikų ir jaunimo mu-
zikos festivalis „Mes – pasaulis” 
15:15 Skrendam 15:30 Kultūrų 
kryžkelė. Rusų gatvė 16:00 Eu-
romaxx 16:30 Klauskite daktaro  
17:20 Stilius  18:15 Misija – pa-
saulio Lietuva 19:00 Daiktų isto-
rijos 19:45 Stambiu planu 20:30 
panorama  20:52 Sportas. Orai  
21:00 Kino žvaigždžių alėja. 
premjera. Nusikaltimai ir pra-
sižengimai 22:45 Gloria Juozui 
Naujaliui 00:10 Kino žvaigždžių 
alėja. Nusikaltimai ir prasižen-
gimai 01:50 Šlagerių festivalis 
„palanga 2018”  03:55 Strazda-
nota vasara 05:00 legendos  

TV1
06:20 “akloji” (58)  06:50 “Neat-
skleistos tanzanijos paslaptys” 
(1)  07:20 “Vandenyno paslaptys 
su Džefu Korvinu” (60,61) 08:15 
“Daktaras Ozas 09:15 “tėvas 
Motiejus” (22)  10:30 “Būrėja” 
(41,42) 11:35 “Šviežias maistas. 
anos Olson receptai” (30) 12:05 
“Klasikiniai kepiniai. anos Ol-
son receptai” (18) 12:35 “Akloji” 
(61,62) 13:45 “Mylėk savo sodą” 
(1) 14:45 “Nekviesta meilė 4” 
(136,137) 15:45 “Širdele mano” 
(112,113) 17:45 “akloji” (20,21) 
18:50 “Būrėja” (83,84) 20:00 
“Visa menanti” (34) 21:00 DE-
teKtYVO VaKaRaS Nusikalti-
mas prie Baltijos jūros. Kruvinas 
persekiojimas 22:55 Laris Krau-
nas 01:40 Laris Kraunas  03:15 
Nusikaltimas prie Baltijos jūros. 
Kruvinas persekiojimas

 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas 06:05  Klausimėlis 
06:20 Duokim garo! 07:50 
Beatos virtuvė 08:45 Šešios 
gulbės 10:20 Juozo erlicko 
kūrybos vakaras „Įrašysiu į 
knygą Raudonąją” 12:00 Vė-
liavų pakėlimo ceremonija ir 
šventinis koncertas Lietuvos 
įstojimo į eS 15 metų proga.
tiesioginė transliacija iš S. 
Daukanto aikštės 13:30 Juo-
zo erlicko kūrybos vakaras 
„Įrašysiu į knygą Raudonąją” 
15:00 tadas Blinda 17:28 Lo-
terija „Keno Loto” 17:30 Žinios. 
Sportas. Orai 18:00 tV žai-
dimas „Kas ir kodėl?” 18:30 
Klauskite daktaro 19:30 Gy-
venimas 20:25 Loterija „Keno 
Loto” 20:30 panorama 20:52 
Sportas 20:59 loterija „Jėga” 
21:00 Dviračio darbo ir poilsio 
žinios 21:30 aš – laidos vedė-
jas 22:30 Robotas policininkas 
00:00 lRt radijo žinios 00:10 
tvin pyksas 2 01:00 lRt radijo 
žinios 01:05 Vakaras su edita 
02:00 lRt radijo žinios 02:05 
Klauskite daktaro 03:00 LRT 
radijo žinios 03:05 tV žaidimas 
„Kas ir kodėl?” 03:30 Dviračio 
žinios 04:00 lRt radijo ži-
nios 04:05 Specialus tyrimas 
05:00 lRt radijo žinios 05:10 
ponių rojus 

 
06:25 tomo ir Džerio šou (18) 
06:50 Kriminalinė raudonkepu-
raitės istorija 2 08:20 Smurfai 
10:20 alvinas ir burundukai 
3 12:00 Auksinis kompasas 
14:10 pamišėlis laisvėje 16:10 
Marlis ir aš 18:30 Žinios 19:20 
Sportas 19:27 Orai 19:30 
pReMJeRa Didžiapėdžio vai-
kis 21:15 pReMJeRa Inferno 
23:40 pReMJeRa Gidas vieni-
šiams 01:40 Kontrabanda 

TV3
06:25 televitrina 3 06:40 aladi-
nas  1, 158 07:10 Fiksikai. Di-
džioji paslaptis 08:50 Beždžio-
niukas Montis 10:25 Bremeno 
plėšikai 12:00 Magiškoji nosis 
14:15 edvardas Žirkliarankis 
16:30 Bibliotekininkas. likimo 
ieties beieškant 18:30 tV3 ži-
nios 121 19:22 tV3 sportas 1 
19:27 tV3 orai 121 19:30 Alisa 
Veidrodžio karalystėje 21:45 
Moterys meluoja geriau. Ro-
bertėlis 22:20 Vikinglotto 18 
23:45 16 kvartalų  00:50 pa-
sitikėjimas 1, 10 01:45 Eks-
trasensai detektyvai 5, 26,27 
03:40 Nusikalstami protai. Ki-
tapus sienų 2, 3 04:25 pasiti-
kėjimas 1, 10 05:20 paskutinis 
iš Magikianų 4, 16  

07:15 pašvaistė. liepsnojan-
ti padangė 08:20 Kiti pasau-
liai. tradicijų sergėtojai (1,2) 
10:30 Uraganas. Vėjo odisėja 
12:05 35-asis pasaulinis ryto-
jaus cirkas 14:00 ponas auklė 
15:45 Neteisingai apkaltintas 
17:30 Šoklys 19:15 10,5 balo 
(1) 21:00 10,5 balo (2) 22:45 
Faras skeneris 00:40 Tam-
sos angelas 02:20 Įstatymas 
ir tvarka. Specialiųjų tyrimų 
skyrius (7) 

06:13 programa 06:14 TV 

parduotuvė 06:30 „ TV Europa 
pristato. Vyrų šešėlyje. emilija 
pliaterytė“ 07:15 Rubrika „Mes 
europiečiai“.” 07:20 „Nuos-
tabūs gyvūnų pojūčiai“ (1; 2) 
08:40 „24 valandos Žemėje“ 
(1; 2) 10:50 „pasaulis iš vir-
šaus“ (5/4; 5/5) 12:10 „Senos 
sodybos vaiduoklis“ 14:30 
„Ginkluota meilė“ (1; 2) 16:00 
Žinios 16:28 Orai 16:30 „Gin-
kluota meilė“ (2 tęs; 3) 18:00 
Žinios 18:23 Orai 18:25 Rubri-
ka „Mes europiečiai“.” 18:30 
„Ginkluota meilė“ (4) 20:00 
Žinios 20:28 Orai 20:30 „Gin-
kluota meilė“ (4 tęs.) 21:00 
Ant bangos 22:00 Žinios 22:23 
Orai 22:25 Rubrika „Mes eu-
ropiečiai“.” 22:30 Kitoks po-
kalbis su D 23:00 Nuoga tiesa 
00:00 „Miškinis“ (3/19) 01:05 
„Gluchariovas“ (2/17) 02:05 
„Mesingas. aplenkiantis lai-
ką“ (10) 02:55 „Krikšto tėvas“ 
(3) 03:45 „pabėgėlė“ (3) 04:35 
„Kelrodė žvaigždė“ (31) 05:20 
„Krikšto tėvas“ (3)  

 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas 06:05 Kęstutis Vaigi-
nis Quartet. 2 d.  07:00 Kultūrų 
kryžkelė. Rusų gatvė 07:30 Al-
vinas ir patrakėliai burundukai 
3 07:40 Šikšnosparnis patas 
07:55 Stebuklingoji Boružėlė 
08:20 pradėk nuo savęs 08:45 
petras Vaičiūnas 11:50 Tumo 
kodeksas 13:25 pasaulio le-
do ritulio čempionatas. I divi-
ziono a grupė. Kazachstanas 
– lietuva. tiesioginė translia-
cija 16:00 premjera. alvinas 
ir patrakėliai burundukai 3 
16:10 Šikšnosparnis patas 
16:25 Stebuklingoji Boružė-
lė 16:50 Strazdanota vasara 
17:55 Šlagerių festivalis „pa-
langa 2018” 20:00 ten būti čia. 
Australija 20:30 panorama  
20:52 Sportas. Orai  21:00 Eli-
to kinas. Vasara vasarį 22:40 
premjera. Viskas arba nieko. 
Bondo istorija 00:00 DW nau-
jienos rusų kalba. 00:15 Dabar 
pasaulyje 00:45 Džiazo muzi-
kos vakaras. XXX tarptauti-
nis džiazo festivalis „Vilnius 
Jazz 2017” 01:45 elito kinas. 
Vasara vasarį 03:20 pradėk 
nuo savęs  03:45 anapus čia 
ir dabar 04:30 Mokslo sriu-
ba  04:55 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus albumas  05:15 Ten, 
kur namai 2 

TV1
06:35 “tėvas Motiejus” (14) 
07:45 “Rožių karas” (33,34) 
09:50 “Sodininkų pasaulis” 
(4) 10:25 “akloji” (17) 11:00 
“Būrėja” (81) 11:35 “Būrėja” 
(42) 12:10 “Detektyvė Rizoli” 
(7) 13:10 “Madagaskaro pin-
gvinai” (16) 13:40 “Šaunusis 
Skūbis-Dū” (16) 14:10 “Keis-
ta šeimynėlė” (19) 14:35 “Dže-
kio Čano nuotykiai” (5) 15:00 
“Sunkių nusikaltimų skyrius” 
(15) 16:00 “Svaragini. amžina 
draugystė” (85,86)  17:00 “Būk 
su manim” (1304,1305) 18:00 
“Iš širdies į širdį” (136,137)  
19:00 “aukštakulnių kerštas” 
(22) 20:00 “Sunkių nusikalti-
mų skyrius” (16) 21:00 “DE-
teKtYVO VaKaRaS Be kal-
tės” (2) 22:55 “amžina meilė” 
(83,84,85)  01:00 “Byla” (3) 
(Case) 01:55 “Be kaltės” (2)  
03:25 “tėvas Motiejus” (15)
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ORAI

VANDENS TEMPERATŪRA

+10 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
+15 KAUNO MARIOS 
+8 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+13 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

SAULĖS AKTYVUMAS

G0Geomagnetinės audros 
nenumatomos.

S0Saulės audrų 
nenumatoma.

R0Radiometrinių (radio trukdžių) 
audrų nenumatoma.

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

GAMA RADIACINIS FONAS

37KAUNE 
nSv/val. 

41ALYTUJE 
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE 
8843 nSv/val. 
ČERNOBYLIO AE 
8260 nSv/val. 

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

Sudoku
Įrašykite skai-
tmenis nuo 1 
iki 9 taip, kad 
skaitmenys 
nesikartotų 
eilutėse, stul-
peliuose bei 
paryškintuo-
se 9 langelių 
(3×3) kvadra-
tuose.
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Lošimo Nr. 1203
Data: 2019-04-28

    
44 58 47 30 26 23 36 29 46 50 
11 06 38 53 57 21 24 14 33 32 
28 49 22 16 37 10 18 25 54 17 
59 75 64 39 20 55 61 15

 VISA LENTELĖ
43 31 74 04 41 60 51 03 72 27 
56 05 45 52 35 07 12 40 68

LAIMĖJIMAI (laimėtojų)

 
 
 

724.00€ 22
93.50€ 102
3.00€ 5587
22.00€ 860

PAPILDOMI PRIZAI
019*405 600 Eurų
0343554 OPEL MOKKA
027*044 Pakvietimas į TV
029*038 Pakvietimas į TV
022*548 Pakvietimas į TV
027*387 Pakvietimas į TV

PROGNOZĖ: Aukso puode –  
340 000 Eur

Lošimo Nr. 694
Data: 2019-04-22

Tel. 1634
Automobilis BMW X2 - 694-
0071498
1000 Eur - 694-0005*11

SEKANČIO TIRAŽO PRIZAS: 
NISSAN QAShQAI IR 10 X 
1 000€

Lošimo Nr. 326
Data: 2019-04-26

SKAIČIAI
01, 06, 11, 17, 38 + 04, 08

LAIMĖJIMAI
5 + 2 64394504.86€    0
5 + 1 2301093.30€      0
5 101518.80€         0
4 + 2 3301.40€ 0
4 + 1 251.40€ 5
4 105.00€ 7
3 + 2 48.40€ 7
2 + 2 17.40€ 83
3 + 1 17.40€ 107
3 14.30€ 210
1 + 2 8.00€ 662
2 + 1 7.80€ 1559

PROGNOZĖ: 77 000 000 Eur
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Gegužės 1 d.
TREČIADIENIS

Tarptautinė darbininkų diena 
Gegutės diena

Lietuvos įstojimo į Europos 
Sąjungą diena

Saulė teka 05:43
leidžiasi 20:50

Dienos ilgumas 15.07
Delčia (27 mėnulio diena)

Juozapas, Zigmantas, Žilvinas, 
Vydmantė, Anelė, Zigmas

Tinkamas laikas sėti: 
lapines petražoles, krapus, ka-
lendras, pankolius, špinatus, 
salotas, lapinius burokėlius, 
salierus, porus, saulėgrąžas, 

agurkus, smidrus, kopūstus (ir 
žiedinius), sėjamąsias gėles.

Sode, darže: 
tinkamas laikas kaupti, kon-
servuoti ir šaldyti vaisius, nai-

kinti piktžoles.

Gegužės 2 d.
KETVIRTADIENIS

Pasaulinė tuno diena 
Saulė teka 05:41
leidžiasi 20:52

Dienos ilgumas 15.11
Delčia (28 mėnulio diena)

Atanazas, Eidmantas, Meilė, 
Meilutė

Tinkamas laikas sėti: 
saulėgrąžas.
Sode, darže: 

tinkamas laikas kaupti, kon-
servuoti ir šaldyti vaisius, nai-

kinti piktžoles.

Gegužės 3 d.
PENKTADIENIS
Saulės diena

Pasaulinė spaudos laisvės 
diena

1791 m. pirmosios rašytinės 
Konstitucijos Europoje diena 

Saulė teka 05:39
leidžiasi 20:54

Dienos ilgumas 15.15
Delčia (29 mėnulio diena)

Aleksandras, Jokūbas, Juvena-
lis, Pilypas, Arvystas, Kantvydė

Tinkamas laikas sėti: 
šaknines petražoles, ropinius 

saulėgrąžas.
Sode, darže: 

tinkamas laikas kaupti, kon-
servuoti ir šaldyti vaisius, nai-

kinti piktžoles.

Gegužės 4 d.
ŠEŠTADIENIS

Šv. Florijonas, Gaisrų 
sergėtojo diena

Latvijos Nepriklausomybės 
Deklaracijos diena 
Saulė teka 05:37
leidžiasi 20:56

Dienos ilgumas 15.19
Jaunatis (0 mėnulio diena)

Antanina, Florijonas, Dargailas, 
Mintautė, Monika, Vitalija

Tinkamas laikas sėti: 
krapus, kalendras, pankolius, 

sėjamąsias gėles.
Sode, darže: 

tinkamas laikas kaupti vaisius, 
konservuoti šakniavaisius.

Gegužės 5 d.
SEKMADIENIS
Vandentvarkos 

darbuotojų diena
Tarptautinė akušerių diena 

Motinos diena 
Saulė teka 05:35
leidžiasi 20:58

Dienos ilgumas 15.23
Jaunatis (1 mėnulio diena)

Irena, Mykolas, Barvydas, Ne-
ris, Pijus, Angelas, Anielius

Tinkamas laikas sėti: 
krapus, kalendras, pankolius, 

sėjamąsias gėles.
Sode, darže: 

tinkamas laikas kaupti vaisius, 
konservuoti šakniavaisius.

riškio kultūros ir laisvalaikio 
centre – Vilmos Kvedaravi-
čiūtės koncertas „Gražiau-
sios dainos Mamai“. Bilietų 
kaina: suaugusiems – 5 Eur, 
mokiniams ir senjorams – 3 
Eur. Koncerto dieną bilietai 
brangs. Bilietai parduodami 
Balbieriškio kultūros ir lais-
valaikio centre. Informacija 
tel. 8 685 31572.

Gegužės 6 d. 17.30 val. Prie-
nų kultūros ir laisvalaikio cen-
tro mažojoje salėje (1 aukšte) 
– nemokama paskaita „Jei 
negali pakeisti situacijos, tai 
keisk požiūrį į ją“. Lektorė 
Lidija Laurinčiukienė. Reika-
linga išankstinė registracija 
el. paštu prienai.vs.biuras@
gmail.com arba tel. (8 319) 
54 427.

Gegužės 10 d. 13 val. Jiezno 
Šv. Arkangelo Mykolo ir Jono 
Krikštytojo bažnyčioje – III 
respublikinis jaunųjų atlikėjų 
festivalis „Baroko ritmu“, skir-
tas Jiezno muzikos mokyklos 
30-mečiui.

Gegužės 14 d. 18 val. Prienų 
kultūros ir laisvalaikio cen-
tre – kino filmas „Išgyventi 
vasarą“. Bilieto kaina 5 Eur. 
Apdovanojimų „Sidabrinė 
gervė“ laureatės Marijos 
Kavtaradzės debiutas pri-
pažintas geriausiu Baltijos 
šalių filmu.

Gegužės 7 d. 18 val. Prienų 
kultūros ir laisvalaikio cen-
tre – projekto „hype’ink be 
patyčių” turas po Lietuvą 
kartu su hip-hop’o atlikėjais 
– „Wordsmith“ (JAV), „Omer-
ta“ ir „Operatyvūs“. Turo mi-
sija – didinti informuotumą 
patyčių tema, įgalinti jaunimą 
pastebėti patyčias ir žinoti 
būdus, kaip galima su tuo 
kovoti. Tai ne tik dirbtuvės 
skirtos patyčių problemos 
mažinimui, bet ir koncertai. 
Kūrybinės dirbtuvės skirtos 
14–20 metų jaunimui. Šių 
dirbtuvių metu visiškai kitaip, 
su muzika kalbėsime apie 

patyčias, kas už jų slypi, kaip 
nepasiduoti patyčioms ir kaip 
su jomis kovoti. Informacija 
bus tikslinama.

Gegužės 9 d. 18 val. Prienų 
kultūros ir laisvalaikio centre 
– kūrybinės muzikos sinteza-
toriaus dirbtuvės su Vytautu 
Juozėnu (iš garso meno ir 
eksperimentinės muzikos 
renginių ciklo „Susikirtimai“).  
Tai puiki galimybė susipa-
žinti su analoginiais garso 
sintezatoriais, pagrindiniais 
elektronikos komponentais 
bei elektroninių schemų 
kūryba. Vos iš kelių kompo-
nentų sujungtų tam tikra 
tvarka išgirsite garsą, kurį 
galėsite keisti parinkdami 
skirtingas detales. „6P3S“ 
– tai radiolempos vardu pa-
vadintas analoginės elektro-
ninės muzikos performansas, 
kuriamas Vytauto Juozėno. 
Renginys nemokamas.

PARODOS PRIENŲ 
RAJONE

Prienų Justino Marcinkevi-
čiaus viešojoje bibliotekoje 
eksponuojama Kolekcininkų 
klubo „Senasis „hemingvė-
jus“ spausdinimo mašinėlių 
paroda. Paroda veiks iki ge-
gužės 17 d.

Prienų rajono savivaldybėje 
(2 aukšte) eksponuojama 
dailininko Vlado Tranelio 
autorinė tapybos darbų par-
oda.

Prienų Laisvės aikštėje eks-
ponuojama paroda „Pastatyk 
istorijai namus“. Kviečiame 
prisiminti 20 Dzūkijos asme-
nybių, kurios kūrė laisvos, 
savarankiškos ir atsakingos 
Lietuvos pagrindą. Paroda 
Laisvės aikštėje veiks iki ba-
landžio 30 d.

Prienų krašto muziejuje eks-
ponuojama paroda „Atgi-
mimo mitingai: žvilgsnis iš 
kitos barikadų pusės“. Paroda 
veiks iki balandžio 26 d.

Prienų kultūros ir laisvalaikio 
centre balandžio mėn. ekspo-
nuojama fotografijų paroda 
„Dailininkai atkurtai Lietuvos 
valstybei“ – nuotraukos iš R. 
Dichavičiaus albumo „Laisvės 
paženklintieji“. 

Jiezno kultūros ir laisvalai-
kio centre eksponuojama 
Jurgitos Braziūnienės ta-
pybos parodos „Pavasaris 
Vincentavoje“. Paroda veiks 
iki gegužės 1 d.

Išlaužo laisvalaikio salėje 
balandžio–gegužės mėn. 
eksponuojama Arūno Ale-
knavičiaus fotografijų paroda 
„Magiškoji Norvegija“.

Šilavoto laisvalaikio salėje 
balandžio mėn. eksponuoja-
ma tautodailininkės Ramutės 
Onutės Bidvienės autorinė 
darbų paroda „Prakalbintas 
linas“.

Balbieriškio kultūros ir lais-
valaikio centre iki balandžio 
28 d. veikia velykinių mar-
gučių paroda „Rieda margi 
margučiai“.

Naujosios Ūtos laisvalaikio 
salėje eksponuojama Arūno 
Aleknavičiaus fotografijų par-
oda „Alpių refleksijos“.

Ašmintos laisvalaikio salė-
je eksponuojama Elenos 
Krušinskaitės darbų paroda 
„Lietuvos piliakalniai“.

Pakuonio laisvalaikio salėje 
eksponuojama vilnos vėlimo 
dirbinių paroda „Minties ir 
jausmų spalvos“.

Prienų sporto arenoje eks-
ponuojama fotografo Algi-
manto Barzdžiaus fotografijų 
paroda „Laimingi Afrikos 
vaikai“. Tai unikali galimybė 
pažinti ne tik fotografo Al-
gimanto Barzdžiaus kūrybą, 
bet ir daugiau sužinoti apie 
kitų kultūrų vaikų emocijas 
bei pastebėti šiuos kultūri-
nius skirtumus, užfiksuotus 
fotografijose.

ARTIMIAUSI RENGINIAI 
PRIENŲ RAJONE

Gegužės 2 d. 13 val. Prienų 
kultūros ir laisvalaikio cen-
tre – susitikimas-koncertas 
„Pavasariniai žiedai Mamai“. 
Koncertuos Lenkijos Žagarių 
krašto vokalinis ansamblis 
„Galadusis“, LASS Prienų ra-
jono filialo vokalinis ansam-
blis „Puriena“. Eiles skaitys 
Alytaus J. Kunčino bibliotekos 
darbuotoja Daina Kruko-
nienė.

Gegužės 2 d. 17.30 val. Prie-
nų „Revuonos“ pagrindinėje 
mokykloje – paskaita „Mais-
tas – vaistas: kelias į sveikatą 
gijimą ir laimę“. Lektorė Edita 
Juodžbalienė, Lietuvos svei-
katos mokslų universiteto 
klinikų gydytoja, daugiau kaip 
30 metų dirbanti onkologė-
chemoterapeutė, knygos 
„Sveikata kai tau 50+. Apie tą 
patį, bet kitaip“ autorė. Rei-
kalinga išankstinė registracija 
el. paštu prienai.vs.biuras@
gmail.com arba tel. (8 319) 
54 427.

Gegužės 3 d. 12 val. Balbie-
riškio pagrindinės mokyklos 
salėje – šventinis koncertas 
„Mama – Tu mano pasau-
lis...“, skirtas visoms Ma-
moms ir Močiutėms. 

Gegužės 3 d. 14 val. Skriaudžių 
buities muziejuje – šventinis 
koncertas „Mano kanklės pa-
auksuotos“, skirtas Veiverių 
kultūros ir laisvalaikio centro 
vaikų ir jaunimo folkloro an-
samblio „Kankliukai“ 10 metų 
veiklos jubiliejui. Dalyvauja: 
Kazlų Rūdos Rimvydo Žigai-
čio menų mokyklos vaikų ir 
jaunimo folkloro ansamblis 
„Sūduoniukai“, Jiezno kultū-
ros ir laisvalaikio centro vaikų 
folkloro ansamblis „Jiezne-
lė“, Kauno tautinės kultūros 
centro folkloro ansamblis 
„Ratilėlis“, Marijampolės 
kultūros centro vaikų ir jau-
nimo folkloro ansamblis „Žo-
lynukai“, Veiverių kultūros ir 
laisvalaikio centro Skriaudžių 
laisvalaikio salės vaikų ir jau-
nimo ansamblis „Kankliukai“. 
Po šventinio koncerto visi 
laukiami gegužinėje.

Gegužės 3 d. 17 val. Prienų 
kultūros ir laisvalaikio centre 
– koncertas „Angelas žemė-
je“, skirtas Motinos dienai. 
Renginys nemokamas.

Gegužės 4 d. 18 val. Balbie-


