Vietoj gedulo padėka
tikėjimo milžinui Jeanui
Vanier

Birštone atgyja visi 5
pojūčiai

Apie gražius, mielus
ir malonius dalykus
studijoje „Kvapnūs
papuošalai“
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Ar gerai, kad
rengiamos tokios
pratybos, kokios
praėjusį savaitgalį
vyko Prienuose?

SKAITYKITE 2 p.

Nauji atliekų
tvarkymo objektai
– kaip juos pavadinti?

Prienuose vyko tariama Prienų
rajono gynybos karinė operacija
„Prienų atkirtis“

„Prienų atkirtis“.

Pirmąjį gegužės savaitgalį
visus prieniečius
nustebino Prienų mieste
bei apylinkėse išsilaipinęs

kariškių „desantas“. Taip
gegužės 4 dieną prasidėjo
tariama Prienų rajono
gynybos karinė operacija

Šį kartą pratybose savo jėgas išmėgino Lietuvos šaulių
sąjungos bei Krašto apsaugos
savanorių pajėgos.
NUKelta Į 2 p. 

Mariaus Buroko eilėraščiai –
tikri, išgyventi, patirti
Gegužės 3 d. Prienų Justino
Marcinkevičiaus viešojoje
bibliotekoje įvyko antrasis
projekto „Gurmanų
restoranas. Dienos pietūs:
Šviežia knyga 17.00“
renginys – susitikimas su
poetu, vertėju, literatūros
apžvalgininku, „Vilnius
review“ redaktoriumi
Mariumi Buroku.

Lietuvių kalbos mokytoja dar mokykloje jį paskatino rašyti. Vėliau M. Burokas
studijavo lietuvių kalba ir literatūrą, dirbo mokytoju suaugusiųjų mokymo centre, nuo
2007 m. – Lietuvos rašytojų
sąjungos narys, verčia Kanados, JAV, Australijos poeSKAITYKITE 9 p.

Komedija PAŠĖLUSIŲ
MOTERŲ IŠPAŽINTIS
Birštone
Kun. Juozas Zdebskis su vaikais Prienų bažnyčios šventoriuje

Kunigui Juozui Zdebskiui – 90

SKAITYKITE 10 p.
REKLAMA

2019-ųjų gegužės 10 dieną
sukako 90 metų, kai gimė
kunigas Juozas Zdebskis.
Sovietmečiu nebuvo
pasauliečių mylimesnio
ir labiau vertinamo
kunigo, o KGB jam suteikė
Akiplėšos pravardę.
Tai asmenybė, kurios
begalinė meilė žmonėms
neleidžia nurimti.

1947 m. uždraudus tikybos
pamokas, Juozas tapo mokinių būrelio, kurio nariai gilinosi į tikėjimo tiesas, iniciatoriumi. 1948 m. Juozas Zdebskis įstojo į Kauno kunigų seminariją, o 1952 m. rugsėjo
21 d. vyskupas K. Paltarokas
įšventino Juozą Zdebskį kunigu. Nuo kunigystės pradžios

J. Zdebskis nuolat rūpinosi
kitais. Ypač daug dėmesio kunigas Juozas skyrė vaikams,
kurie ruošėsi priimti sakramentus, todėl, nepaisydamas
sovietinės valdžios draudimo,
bažnyčioje po keliasdešimt
vaikų ruošdavo Pirmajai komunijai. Už tai 1964 m. kun.
NUKelta Į 4 p. 
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Protestuoja prieš atvaizdus ant sijonų

Ruošia sankcijas už pasų dalijimą Donbase

Buvusios nacių Aušvico–Birkenau mirties stovyklos Lenkijoje
muziejaus vadovai protestuoja prieš pardavėją, internete
prekiaujantį mini sijonais, pagalvėmis ir kitais daiktais su šios
stovyklos nuotraukomis.

Ukraina rengiasi paruošti sąrašą Rusijos pareigūnų, susijusių su
supaprastintos Rusijos pasų išdavimo procedūros organizavimu ir
realizavimu Kijevo nekontroliuojamose teritorijose Rytų Ukrainoje,
kuriems individualiai bus taikomos sankcijos.

Mintimis dalijasi
praeiviai

Kalbina ir fotografuoja Laima Duoblienė

Ar gerai, kad
rengiamos
tokios pratybos,
kokios praėjusį
savaitgalį vyko
Prienuose?

Jonas Keturakis

Lietuviai gal labai nori kariauti, ieško – su kuo,
gal rusus nugalėti nori, kad
treniruojasi? Manau, kad
tokios pratybos nereikalingos, ypač mieste. Prieš ką
čia kariauti – prieš civilius
žmones? Tegu miškuose
treniruojasi ir negąsdina
žmonių. Kai išgirsti ir pamatai šaudant, juk nejauku
pasidaro. Vaikų žaidimai
čia, mes vaikystėje irgi karą
žaisdavome.

Marytė Ratkevičienė

Jei rengiamos, tai, matyt,
reikalingos. Reikia, kad kariai treniruotųsi, įgytų praktikos, kad mes įsitikintume,
jei prireiks – bus, kas gina.

Kazimieras Banišauskas

Kareivius reikia ruošti karui, šalies gynybai, juk geriau mokėti, žinoti, bet tos
patirties nepanaudoti, nei
atvirkščiai. Žinoma, čia tik
žaidimas, nes, manau, jei
prasidėtų tikras kartas, jau
neprireiktų šautuvėlių ir tokių pasistumdymų nebūtų.
Bet gerai, kad parodė žmonėms, ką moka, juk valstybė be kariuomenės negali
egzistuoti.
Olegas Tichonovas

Kamilė Deverytė

Aš pati esu buvusi Jaunųjų šaulių organizacijos
narė, todėl suprantu, kad
reikia treniruotis. Žinoma,
išsigandau, kai sekmadienio rytą išgirdau triukšmą,
bet paskui prisiminiau, kad
vyksta pratybos. Jaunimui
treniruotis reikia, nes kaip
kitaip įgis patirties. Kai kas
pyksta, kad pažadino, kad
sukėlė nepatogumų, bet aš
nematau nieko blogo – pratybos vyksta ne kasdien.

Aš pats perėjau karą Afganistane, todėl man nepatinka žaidimai su ginklais,
ypač kai žaidžia suaugę
vaikai. Joks ginklas, net
žaislinis, manęs nedomina.
Karinės jėgos demonstravimas – tai tik žmonių nervinimas, gąsdinimas, ypač
pagyvenusiųjų. Neturim
ką parodyti, tai ir tom keliomis patrankomis (labai
brangiai Vokietijoje pirktomis) nėra ko didžiuotis.
Gal kai kam tokie kariniai
žaidimai – malonumas, bet
taikūs gyventojai malonumo nepatiria.

Prienuose vyko tariama Prienų rajono gynybos
karinė operacija „Prienų atkirtis“
ATKelta IŠ 1 p.
Karinė operacija, kuriai buvo ruoštasi 24 valandas vietoje bei daug valandų kabinetuose ir kariniuose poligonuose su sprogimais ir šaudymais,
gegužės 5 d. ankstyvą rytą
jau buvo baigta, tačiau jos rezultatai bei atgarsiai dar ilgai
išliks ne tik prisiminimuose,
bet ir ateities strateginiuose
planuose.
Daugelis prieniečių šeštadienį pastebėjo Prienuose bei
rajono teritorijoje judančius
karius bei karinę techniką.
Dalis karių išsidėstė aiškiau
Prienų gyventojams matomose vietose. Šeštadienio popietę raudonieji, Lietuvos šaulių
sąjungos ginkluoti kariai, iš
smėlio maišų įsirengė apkasus aplink jiems svarbius
strateginius objektus – Prienų šaulių namus bei buvusią
Prienų specialiąją mokyklą
(internatą). Mėlynieji, Krašto
apsaugos savanorių pajėgos,
savo priešišką veiklą raudonųjų atžvilgiu planavo iš bazės kitoje Nemuno pusėje – iš
Prienų vasaros estrados.
Visą šeštadienį mėlynieji
žvalgė raudonųjų pozicijas
bei jų patruliavimo maršrutus apsirengę civiline apranga ir buvo nepastebimi. Tiesa,
nepastebimi tik prieniečiams.
Raudonieji, sergėdami savo
pozicijas, ne tik bandė susekti
žvalgus, bet ir atspėti bei numatyti mėlynųjų ketinimus.
Kaip minėjo Vytauto Didžiojo šaulių 2-osios rinktinės
vadas ats. kpt. Vytautas Žymančius, jų pajėgos imitavo
valstybės pasienyje esantį ir jų
saugomą miestelį, kurį turi užpulti priešiškos pajėgos, todėl
jų pajėgos privalėjo užtikrinti miestelio saugumą ir jame
nuolat patruliuoti. Nuo 22 val.
Prienuose buvo tariamai įvesta komendanto valanda. Nors
esant komendanto valandai be
miesto saugumą užtikrinančio
komendanto leidimo negalima eiti pro kontrolinius punktus, civilių judėjimas nebuvo
uždraustas. Tačiau dėl įtariamos aktyvios žvalgybos buvo
tikrinami ir civiliai žmonės, ir
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pravažiuojantys automobiliai.
Siekiant išsiaiškint įtartinų asmenų tapatybę, taip pat buvo
aktyviai bendradarbiaujama
su policijos pareigūnais.
Apie šimtas šaulių bandė
neutralizuoti priešiškų pajėgų žvalgybinius resursus,
prieniečiai bei Prienų svečiai
buvo prašomi identifikuoti save. Tokia procedūra būtų ypač
svarbi ir tikro karo atveju. Visgi kai kurie prieniečiai skundėsi tokiais patikrinimais, dėl
kurių turėjo sugaišti daugiau
laiko. Tačiau, kaip minėjo
ats. kpt. Vytautas Žymančius,
dauguma prieniečių mielai
bendradarbiavo su šauliais ir
jų dėka netgi pavyko sulaikyti
du žvalgus, apsimetusius ga-

statymas. Visi miestelėnai
bei svečiai galėjo apžiūrėti
ginkluotės parodą, susitikti
su kariais, pasivaišinti kareiviška koše.
Pristatyme Lietuvos kariuomenės krašto apsaugos
savanorių pajėgų Dariaus ir
Girėno apygardos II rinktinės
vadas pulkininkas leitenantas
Ričardas Stakelis sakė, kad
pratybose dalyvavo apie 160
savanorių, pusšimtis šaulių,
karo policijos ir medikų atstovai bei prieniškiai. Jis dėkojo
Prienų rajono savivaldybei už
pratyboms skirtas patalpas,
svetingą priėmimą ir suteiktą
reikalingą pagalbą.
Dviejų parų pratybose kariai tobulino savo įgūdžius,

lauko taktikos pratybose viskas pavyko puikiai, kariai gavo daug naudingos patirties.
2012 m. Deivydas baigė
bazinį kario savanorio kursą
ir kelerius metus dirbo profesinėje karo tarnyboje, tačiau
sušlubavus sveikatai tarnybos
teko atsisakyti. Praėjus porai
metų sveikata pasitaisė, tačiau
gydytojai į profesinę karo tarnybą grįžti neleido, todėl tapo
savanoriu.
„Esu gamtos vaikas, myliu
tėvynę, esu patriotas, todėl noriu būti pasirengęs ginti savo
kraštą“, – į klausimą, kodėl
laisvalaikį leidžia pratybose,
o ne priešais televizorių, atsakė D. Bukevičius. Jis ragino visus, kurie neabejingi sa-

tvės šlavėjais.
Teko pastebėti, kad šaulių
pozicijos buvo žvalgomos ir
iš važiuojančių automobilių
telefonais filmuojant jų išsidėstymą.
Žvalgybinė ir pozicinė ramybė buvo nutraukta per aktyviąją fazę– 6 valandą ryto
prasidėjo lauktas ir planuotas
raudonųjų saugomų objektų šturmas. Mėlynieji vienu
metu smogė abiem saugomiems objektams – šturmavo Šaulių namus bei buvusią
Prienų specialiąją mokyklą
(internatą). Karinių pratybų
metu buvo naudojama garsinė imitacija, pirotechninės
ir dūminės priemonės. Iš kelių pozicijų smogę mėlynieji
nepajėgė įveikti raudonųjų ir
turėjo atsitraukti.
Pasibaigus aktyviajai pratybų fazei, sekmadienį prie
„Žiburio“ gimnazijos vyko
pratybų bei Savanoriškųjų
krašto apsaugos pajėgų pri-

veikė įvairiose taktinėse situacijose miesto sąlygomis.
Tai, pasak rinktinės vado, labai aktualu, nes visi prisimename, kokie iššūkiai 2014 m.
buvo kilę Ukrainai ir visai
Europai.
„Mes esame ta pati visuomenės dalis, tik dėvime uniformas. Mano kariai – savanoriai, kurie savo noru savaitgalius skiria pratyboms.
Pratybų tikslas – parodyti,
kad visi piliečiai gali jaustis
saugūs ne tik darbo dienomis, bet ir savaitgaliais. Stengėmės netrikdyti gyventojų
rimties, išskyrus sekmadienio
rytą. Norime ir Prienams, ir
visai Kauno apskričiai parodyti, kad mes esame ir reikalui esant – būsime“, – kalbėjo
pulkininkas leitenantas Ričardas Stakelis.
Tarp pratybose dalyvavusių karių buvo ir prieniškis
jaunesnysis eilinis Deivydas
Bukevičius. Jis džiaugėsi, kad

vo ir savo artimųjų saugumui,
tapti kariais savanoriais, nes
mokymuose įgaunama daug
patirties, motyvacijos. Kartu
galima tarnauti kariuomenėje
ir dirbti ar studijuoti, o už dienas, praleistas mokymuose,
mokamas ir atlyginimas.
„Nuo vaikystės norėjau tapti kare, tačiau anksčiau nebuvo laiko ir galimybių. Savo
svajonę įgyvendinau užauginusi vaikus. Dėl amžiaus jau
negaliu tapti profesionalia
kare, nors labai norėčiau, tačiau nors dvi dienas per mėnesį dalyvauju pratybose, taip
pat esu šaulė. Nemažai metų
dirbau virėja, vėliau dirbau
Karininkų ramovėje, o pastaruosius trejus metus dirbu
apsaugos šaule. Visus raginu
nebijoti įgyvendinti savo svajonių“, – sakė aštuntus metus
savanoriaujanti Audronė Mimonskienė:
„Penkias dienas per savaiNUKelta Į 6 P. 
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ES šalių prezidentai ragina išlaikyti vienybę

Banknoto rašybos klaida privertė susigėsti

Prezidentė Dalia Grybauskaitė ir 20 kitų Europos Sąjungos (ES)
šalių prezidentų paragino išlaikyti vienybę bendrijoje, nepaisant
pasitaikančių nesutarimų. Prognozuojama, kad po EP rinkimų
europarlamente sustiprės kraštutinių dešiniųjų pozicijos.

Australijos centrinio banko vadovams ketvirtadienį teko pripažinti
apmaudų faktą, kad naujausios laidos 50 dolerių nominalo
banknotuose yra rašybos klaidų. Geltonos ir žalios spalvų
banknotai, kurių vertė – apie 31,3 euro, buvo išleisti pernai spalį.

Lietuvos vieta – Tautų Europoje
Vytautas Kamblevičius

Lietuvos Respublikos Seimo frakcijos Tvarka ir teisingumas seniūnas,
partijos kandidatas Europos Parlamento rinkimuose

Prieš artėjančius Europos
Parlamento rinkimus vis
daugiau pasigirsta svarstymų apie Lietuvos vietą Europos Sąjungoje. Šie svarstymai atsiranda ne be pagrindo, nes šis periodas Europai
yra pilnas iššūkių. Gilėjanti
migracijos krizė, Mobilumo
paketo ribojimai transporto
įmonėms, Brexit‘o pavojus,
Lietuvos žemdirbių diskriminacija, šeimos sampratos
kaita yra tik maža dalis probleminių aspektų, kurie nori nenori iššaukia konfliktus
tarp valstybių narių. Net plika akimi matome, kaip eižėja Europos Sąjunga ir šalys
ima sudarinėti atskirus blokus, į kuriuos jungiamasi
idėjiniu pagrindu.
Lietuva kol kas laikosi pasyviai ir nuolankiai paklūsta
visiems sprendimams ateinantiems iš Briuselio koridorių. Rimčiau pakovoti Lietuvos naudai nesugeba ir mūsų
ten deleguoti atstovai. Puikiausias to pavyzdys visai

neseniai vykęs balsavimas dėl
Mobilumo paketo įtraukimo
į darbotvarkę Europos Parlamente, kuomet balsavime
dalyvavo tik vienas Lietuvos
deleguotas narys. Kiti, matyt,
rado svarbesnių reikalų, nors
buvo svarstomas klausimas,
galintis stipriai neigiamai
įtakoti Lietuvos ekonomiką.
Mano galva, tai ne tik netoleruotinas europarlamentarų
požiūris į darbą, bet ir nesugebėjimas išskirti prioritetus.
Darbas Europos Parlamente,
visų pirma, turi būti grindžiamas Lietuvos interesų gynimu, todėl toks mūsų atstovų
atsainus požiūris turėtų būti
pasmerktas Lietuvoje.
Mūsų valstybė, stodama
į Europos Sąjungą, tikėjo
laisvų tautų idėja ir valstybių narių lygiateisiškumu,
tačiau bėgant metams, nesugebėjome tapti lygiaverčiai
vokiečiams, prancūzams ar
italams. Dar blogiau, septynmyliais žingsniais nuo mūsų
nutolo ne tik lenkai, čekai ar

slovėnai, bet ir estai, latviai
bei vengrai. Tą galima sieti ir su mūsų europarlamentarais, kurie apsukriai mėgavosi Europos Parlamento
teikiamomis privilegijomis,
pamiršdami tiesioginį darbą
ir Lietuvos interesų gynimą.
Vis linkčiodami galva ir pritardami kiekvienai Europos
Sąjungos iniciatyvai tapome
klapčiukais, kurių balsas paskęsta tyruose. Gal pagaliau
laikas šią praktiką keisti.
Labai tikiuosi, kad po šių
Europos Parlamento rinkimų turėsime naujus narius,
kurie nebijos įvardinti Europos skaudulius ir sugebės
inicijuoti rimtus darbus, o ne
tuščią oro virpinimą. Prisijungdami prie Europos tautų
šeimos supratome, kad būsime lygiateisiai ir negalėjome
numatyti, kad bus bandoma
ištrinti mūsų tautinę savimonę. Gal pagaliau išdrįskime
pasakyti, kad esame lietuvių Tauta, turinti savo balsą.
Užtenka nuolankiai tarnauti
Briuseliui ir pritarti kiekvienu klausimu. Pritarti galėsime
tuomet, kai tiek lietuvis, tiek
vokietis, tiek italas žemdirbys
gaus vienodą išmoką už tokį
pat atliekamą darbą, pritarti galėsime ir kai kiekvienas
Tautų Europos vežėjas gyvens lygiateisėmis sąlygomis.
Savo pritarimo balsą Europai
galėsime skirti ir tuomet, kai
mes patys tarpusavyje Lietuvoje nuspręsim, ką laiko-

Mariaus Buroko eilėraščiai – tikri, išgyventi, patirti
ATKelta IŠ 1 p.
tų kūrybą.
„Esu žmogus, kuris rašo
mažai ir retai“, – sakė pats
poetas. Iš tiesų, per dvidešimt metų išleistos keturios
poezijos knygos. M. Burokas
įvardijo, kad daugiausia laiko
skiria vertimams ir literatūros
REKLAMA

apžvalgai – išversta per dvidešimt knygų, paskelbta per trisdešimt poezijos ir prozos publikacijų kultūros leidiniuose,
„Poezijos pavasario“ ir „Poetinio Druskininkų rudens“ almanachuose.
Susitikimo metu M. Burokas skaitė eilėraščius iš pasku-

tinės knygos „Švaraus buvimo“, taip pat pristatė ir kelis
naujus eilėraščius – „premjeras“. Kūriniai iš patirtų išgyvenimų, stebėtos aplinkos,
įžvalgų. Prieš skaitydamas eilėraštį autorius pristatydavo,
kam jis skirtas, kokios aplinkybės paskatino jį sukurti. Pa-

me šeima, o Europa supras
mūsų pasirinkimą. Negalime
laikytis dabartinės klapčiuko
pozicijos, kuri Lietuvą stumia
į susinaikinimą.
Visada priklausėme krikščioniškajai Europai. Visada buvome čia, todėl esame
lygiateisiai Europos šeimininkai. Mums nereikia, kad
Briuselis priimtų sprendimus
už mus ir nustatytų kažkokias
migrantų paskirstymu kvotas.
Kodėl tylime ir leidžiame lipti
sau ant galvos, kuomet Europa bando į mūsų visuomenę
importuoti musulmonų ekonominius pabėgėlius? Politkorektiškumas ir baimė pasakyti ką iš tikro galvojame yra
sukausčiusi ne vieną europarlamentarą. Mano galva, pataikavimo laikas turi baigtis, o
Lietuva atvirai ir garsiai turi

priešintis nutautinimui, Europos federalizacijai ir antrarūšės valstybės statusui. Esame
nedidelė valstybė, tačiau esame lygiateisiai sąjungos nariai
ir turime būti girdimi.
Dalyvaudamas Europos
Parlamento rinkimuose tikiuosi permainų. Kas mane
pažįsta supranta, kad esu nepatogus sistemai ir netyliu,
kuomet matau negeroves. Būdami Europos Tautų šeimoje
negalime laikytis pasyviai,
kuomet musulmonai degina
krikščionių bažnyčias, būdami lygiateisiais nariai, negalime leisti Briuseliui diktuoti
sąlygų ir propaguoti gėjų santuokas, gyvendami Lietuvoje
negalime paklusti diktatui ir
per prievartą čia importuoti musulmonus, dirbdami tą
pačią Europos žemę neturi-

me teisės gauti mažesnių išmokų, būdami europiečiais
esame laisvi, o tai reiškia ir
laisvę pasirinkti patiems, o
ne aklai vykdyti biurokratų
nugludintus sprendimus.
Galų gale, būdami Tautų
Europos dalimi negalime
pasyviai stebėti šliaužiančio federalizmo. Turime jį
stabdyti ir paaiškinti visuomenei, kad Europoje kiekviena Tauta yra lygiateisė
ir jokiu būdu negalima leisti nutautinti ar nukultūrinti
savo šalies. Kaip yra sakęs
Prezidentas Aleksandras
Stulginskis: „Laisvės klausimą gali išspręsti tik pati
lietuvių Tauta, tad kovoj tik
ja remtis“. Esame vienos
– Tautų Europos – šeimos
nariai, todėl turime būti ir
būsime išgirsti.

Gegužės 15 d.
17.30 val.

Prienų kultūros ir laisvalaikio centro
mažojoje salėje
Seimo pirminko pavaduotojas

Remigijus
Žemaitaitis

susitiks su Prienų krašto visuomene.
Maloniai kviečiame.
Politinė reklama bus apmokėta iš partijos Tvarka ir teisingumas rinkiminės sąskaitos. Užs. Nr. 2019/8

sak autoriaus, gal eilėraščiai
liūdni, gal nostalgiški, bet tikri, išgyventi, patirti. Ir, poeto
teigimu, nedaug yra jo linksmų eilėraščių, nes neigiamos
patirtys gal labiau įsirėžę.
Atrodo, kad kiekvieno eilėraščio pabaiga palikta skaitytojo interpretacijai. Kaip taikliai pastebėjo Gytis Norvilas,
„ir svarbiausia – daug lieka už

kadro. Tai poezijos egzistavimo sąlyga“.
Susitikimo metu paklaustas
apie įprastą dieną autorius sakė, kad ji yra ganai nuobodi:
„Rytą vedu dukrą į mokyklą,
tada turiu porą valandų skaitymui, tada jau einu į darbą Rašytojų sąjungoje, o dėl smagumo išverčiu keletą eilėraščių.
Žmonės eina pabėgioti, aš ei-

nu eilėraščių versti.“
Susitikimo metu M. Burokas prisipažino tapęs Poezijos
pavasario laureatu (iš penkių
nominuotų autorių) ir juokavo, kad teks važiuoti į Kauną
atsiimti ąžuolo lapų vainiką.
Aurelijus Marčiukaitis,
nuotraukos iš Prienų Justino
Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos archyvų 

 istorija
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Meksikoje nušauti du profsąjungų lyderiai

Jungiasi dvi švietimo profsąjungos

Viename vidurio Meksikos mieste ginkluotas vyras trečiadienį
nušovė du profsąjungų lyderius ir dar du žmones sužeidė per
išpuolį žmonių pilnoje centrinėje aikštėje, pranešė tarnybos ir
aukų artimieji.

Lietuvos švietimo profesinė sąjunga (LŠPS) bei Lietuvos mokytojų,
švietimo ir mokslo profesinė sąjunga (LMŠMPS) jungiasi į vieną
– Lietuvos švietimo ir mokslo profesinę sąjungą. Lietuvoje iš viso
dirba apie 30 tūkst. mokytojų ir 15 tūkst. kitų pedagogų.

Kunigui Juozui Zdebskiui – 90
ATKelta IŠ 1 p.

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

2019-05-01 Birštone pavogti
sanatorijos automobilių stovėjimo aikštelėje stovėjusio
automobilio „Porche Panamera“
priekiniai žibintai. Nuostolis – 2
200 eurų.
2019-05-01 apie 17.45 val. Prienų
r., Stakliškių sen., Lielionių k.
prieš moterį (g. 1970 m.) smurtavo neblaivus (2,43 prom.)
brolis (g. 1962 m.) ir jo neblaivi
(2,68 prom.) sugyventinė (g.
1966 m.). Įtariamieji sulaikyti ir
uždaryti į areštinę.
2019-05-02 apie 21.08 val. gautas pranešimas, kad Veiverių
sen., Mažųjų Zariškių k., Riešuto
g. dega konteineriai. 30 m² plote degė sukrautos šiukšlės.

J. Zdebskis metams nuteisiamas kalėti Lukiškių kalėjime,
kuriame kali tarp kriminalinių
nusikaltėlių.
Išlikę pasakojimų, kaip
kun. Juozas į neviltį varė saugumiečius, kai paklaustas, ko
atvyko į teismą, atsakydavo,
kad atvažiavo rinkti medžiagos Lietuvos Katalikų bažnyčios kronikai. Arba paleistas
po apklausų pasisiūlydavęs
pakrikštyti pareigūnų vaikus.
1969 m. iš kunigų S. Tamkevičiaus ir J. Zdebskio buvo
atimti kunigo registracijos pažymėjimai. Teko kasti melioracijos griovius Prienų rajone.
Šis laikotarpis – tai naujų pažinčių, daugiau laisvo laiko,
galimybių laisviau važinėti po
Lietuvą ir… rengti rekolekcijas. Sugrąžinus kunigo regis-

kizaciją. Tačiau ir šį kalinimą
kunigas priima kaip Dievo
dovaną. Savo dienoraštyje
jis rašo: „Labai norisi išeiti iš
kalėjimo, tačiau jei aš čia esu
Dievo valia, tai reiškia, kad,
per greitai iš čia išėjęs, nebūčiau laimingas. Iš tikrųjų kunigui būti tarp šių žmonių visiškai ne pralaimėjimas. Juk
tai kaip tik žmonės, į kuriuos
nei žodžiu, nei knyga prakalbėti jau neįmanoma.“
Beveik nieko nestebindavo,
kad kun. J. Zdebskis galėjo
gerokai vėliau nei numatyta
pradėti aukoti šv. Mišias, nes
pakeliui pamatė girtą moterį ar vyrą ir gabeno į namus,
kad nesušaltų. Dažnai leido
sau neatvykti į iš anksto sutartą svarbų susitikimą, nes
užsibuvo Rusijos glūdumoje
ar Kazachijoje, kur lankydavo

2019-05-03 vakare, 22.00 val.,
gautas pranešimas, kad Stakliškių sen., Aukštojos k. ant
važiuojamosios kelio dalies
nuvirtęs medis. Medis supjaustytas ir pašalintas nuo kelio.
2019-05-04 vakare, 22.00 val.,
gautas pranešimas, kad Naujosios Ūtos sen., Naujosios Ūtos
k., Mokyklos g. kaimynai kūrena
laužą ir degina automobilio detales. Gyventojai laužą užgesino
iki PGP atvykimo.
2019-05-04 apie 19.35 val. Stakliškių UK pranešė, kad Stakliškių sen., Stakliškių k. Prienų g. į
gaisrinę atėję vaikai pasakė, jog
prie mokyklos į virvę įsipainiojęs
balandis. Po pastato palėpe 3 m
aukštyje į virvę buvo įsipainiojęs
balandis. Paukštis išlaisvintas ir
paleistas.
2019-05-05 Prienų r., Stakliškių
sen., Pakrovų k., įsibrauta į moters (g. 1979 m.) sodybos namą.
Iš vidaus pavogta polikarbonato
danga, iš kiemo pavogtas šiltnamio rėmas. Nuostolis – 260
eurų.
2019-05-06 apie 8.45 val. Prienų
r., Antakalnio k., Ilgojoje g., vyras (g. 1947 m.) pastebėjo, kad iš
ūkinio pastato pavogti fungicidų
„Elatus Era“ ir herbicidų „Elumis“.
Nuostolis – 8226 eurai.
REKLAMA

Kvietimas atvykti į prokuratūrą Prienuose

tracijos pažymėjimą, vėl prasidėjo viešas vaikų ruošimas
sakramentams, pogrindinių
leidinių platinimas, rekolekcijų organizavimas.
Kun. J. Zdebskis visą gyvenimą nuosekliai laikėsi šių
taisyklių: niekada neatsakinėti į kritiką, nesiginti ir niekada
neapkalbinėti, nekaltinti kito.
Savo gyvenimo principais
kun. Juozas primena palaimintąjį Jurgį Matulaitį, kurio
gyvenimo credo „Nugalėk
blogį gerumu“.
1971 metų rugpjūčio 26
dieną kunigas Juozas Zdebskis, tuometinis Prienų parapijos vikaras, iškviečiamas
apklausai pas tardytoją Prienuose ir suimamas. Po keturių dienų išvežamas į Vilnių,
Lukiškių kalėjimą, kur kalėjo
iki 1972 metų pradžios, o tada
buvo perkeltas į Pravieniškių
koloniją. Nuteistas už tą patį
„nusikaltimą“ – vaikų kate-

kurį nors lietuvį kareiviuką ar
politinį kalinį.
Jis buvo tas žmogus, kuriam buvo patikimos pačios
sunkiausios, rizikingos misijos, buvo sakoma: jei Zdebskis to negali, tai negali niekas.
Kun. Juozas labai simboliškai prisidėjo prie Lietuvos
Katalikų bažnyčios kronikos
atsiradimo. Pirmojo Kronikos
numerio išleidimo data – kovo 19-oji, Juozapinės – buvo
pasirinkta simboliškai, pagerbiant tuo metu kalėjusį kunigą
Zdebskį. Išėjęs į laisvę, kunigas Juozas taip pat prisidėjo
prie Kronikos dauginimo, aktyviai rinko jai medžiagą.
Visada apsuptas jaunimo,
visada besistengiantis šypsotis, niekad nekeliantis balso ir
labai tikintis žmogumi, net ir
tuo, kuris yra užverbuotas ar
nebrandus.
Nuolatiniai išbandymai ir

nuovargis ne tik grūdino, bet
ir veikė sveikatą. Tačiau jis
nebuvo linkęs nusileisti. Kuo
daugiau spaudžiamas, tuo aktyviau veikė.
1978 metų lapkričio 13 dieną buvo įkurtas Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komitetas.
Jį įkūrė penki kunigai disidentai: Sigitas Tamkevičius, Vincas Vėlavičius, Alfonsas Svarinskas, Jonas Kauneckas ir
Juozas Zdebskis. Visi šie kunigai jau buvo patekę į KGB
akiratį. A. Svarinskas ir V.
Vėlavičius susipažino Sibire.
Kiti, nors ir nevalgė politinio
kalinio duonos, ne kartą buvo
tardyti ir persekiojami. Komitetas nebuvo anoniminis,
po dokumentais būdavo penki parašai. Visi Komiteto nariai nurodydavo savo adresus
viešai, ragindami tuos, kurių
teisės pažeidžiamos, atsiųsti
apie tai informaciją.
Saugumiečiai suprato, kad
palaužti Akiplėšos (J. Zdebskio slapyvardis, kurį jam davė
KGB) nepavyks. Todėl nuolat
bandyta jį sukompromituoti,
supriešinti su bendražygiais.
1980 m. spalio 3 d. kunigo
Juozo automobilio sėdynės
buvo apipurkštos specialiu
skysčiu. Tokiu būdu turėjo
būti patvirtinti gandai apie kunigo santykius su moterimis.
Turėjo praeiti keletas mėnesių, kol kunigas Juozas grįžo
prie įprastos veiklos. Tačiau

Su tėvais ir sesėmis

sis automobilis ir pienovežis.
Lengvajame automobilyje važiavo keturi keleiviai. Trys keleiviai žuvo, o vienas išsigelbėjo. Milicija kaltę už avariją
suvertė „Žigulių“ vairuotojui
Algimantui Sabaliauskui, kuris esą viršijo greitį, nesuvaldė
automobilio, išvažiavo į priešingą eismo juostą ir kaktomuša susidūrė su pienovežiu.
Iš karto po kraupios avarijos
įvykio vietą apsupo saugumiečiai. Kaip jie taip operatyviai sugebėjo atvykti į įvykio
vietą, jei iš anksto nežinojo,
kad tokia avarija įvyks, sunku paaiškinti, jei laikysimės
oficialios paprastos autoavarijos versijos.
Bičiuliai kunigo Juozo kūną parsivežė į Rudaminą. Jis
buvo pašarvotas vasario 8
dieną Rudaminos bažnyčio-

vavo daug kunigų, klierikų,
palydėti kunigo į paskutinę
kelionę atvyko vyskupai V.
Sladkevičius ir J. Preikšas.
Praėjus beveik dešimtmečiui po J. Zdebskio mirties, didžioji dalis kunigo ameninių
daiktų sugrįžo į vieną iš buvusių jo parapijų – Prienus. Šiuo
metu jie saugojami ir eksponuojami Prienų krašto muziejaus ekspozicijoje „Akiplėša“.
Minint kunigo Juozo Zdebskio 90-metį yra puiki galimybė apsilankyti atnaujintoje
ekspozicijoje, pažinojusiems
prisiminti ir išgirsti jo balsą o
visiems kitiems – susipažinti
su šia meilės ir gėrio kupina
asmenybe.
Kunigas Juozas skubėjo
mylėti, aukotis kiekvienam
sutiktam savo kelyje. Norisi tikėti, kad kunigas Juozas

Tikinčiųjų teisėms ginti komiteto nariai

po nudeginimo J. Zdebskis
nepasitraukė iš kovos. Jis palaikė Kronikos talkininkus,
kai buvo suimtas S. Tamkevičius, toliau rinko Kronikai
medžiagą, vadovavo rekolekcijoms, ruošdavo vaikus
sakramentams.
1986 m. vasario 5 d. kelio
Varėna–Eišiškės susikirtimo
su keliu Eišiškės–Valkininkai zonoje susidūrė lengva-

je. Saugumiečiai darė viską,
kad sutrukdytų žmonėms atvykti atsisveikinti su velioniu.
Nepaisant to, minios žmonių
plūdo atsisveikinti su kunigu.
Kun. Juozas net ir per laidotuves buvo apsuptas jaunimo,
kuris jaučia, kas jiems atveria širdį, kas yra sąžiningas
iki galo.
Nepaisant saugumo daromų kliūčių, laidotuvėse daly-

Zdebskis kada nors bus pripažintas palaimintuoju. Jo gyvenimas buvo pilnas Dievo gailestingumo ir meilės.
Nors ir neteko pažinti kunigo Juozo Zdebskio gyvo,
tačiau norisi tikėti, kad danguje mes turime labai svarbų
užtarėją.
Prienų krašto muziejaus
vyr. fondų saugotoja Ernesta
Juodsnukytė 

renginiai 
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Kaspijos jūroje per gaisrą nukentėjo 14 žmonių

Kanados ministrė patvirtino paramą Kijevui

Kaspijos jūroje plaukiojančiame Azerbaidžano vamzdynų tiesimo
laive „Israfil Huseynov“ trečiadienį vakare kilus gaisrui 14 žmonių
buvo sužeisti, pranešė laivą valdanti bendrovė. Gaisras, kilęs
atliekant vamzdžių klojimo darbus, buvo užgesintas.

Ukrainoje viešinti Kanados užsienio reikalų ministrė Chrystia
Freeland (Kristija Friland) trečiadienį patvirtino savo šalies
„neliečiamą paramą“ Kijevui po prezidento rinkimų, kuriuos
laimėjo komikas Volodymyras Zelenskis.

Svarbesni balandžio mėnesio darbai
Balandžio 3 ir 17 d. vyko
Prienų rajono savivaldybės
kelių eismo saugumo komisijos posėdžiai, kuriuose buvo nagrinėjami gyventojų ir
seniūnų prašymai.
Balandžio 5–6 dienomis
Prienų sporto arenoje vyko 2-asis tarptautinis atviras
aerobinės gimnastikos čempionatas, kuriame dalyvavo
362 dalyviai iš 12 pasaulio
šalių: Graikijos, Australijos,
Baltarusijos, Rusijos, Kazachstano, Švedijos, Estijos,
Prancūzijos, Didžiosios Britanijos, Ukrainos, Latvijos,
Lietuvos.
Balandžio 7 d. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre jau
33 kartą vyko tradicinė rajono
liaudies atlikėjų šventė „Oi,
būdavo, būdavo...“. Šventėje
dalyvavo 148 dalyviai.
Balandžio 11 d. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre pristatytas Prienų krašto muziejaus leidinys „100 iškiliausių
Prienų krašto asmenybių“.
Finansinę paramą leidinio
leidybai skyrė Prienų r. savivaldybė.
Balandžio 12 d. su Centrine projektų valdymo agentūra pasirašyta projekto „Eismo
saugumo priemonių diegimas

REKLAMA

Revuonos g. Prienų mieste“
paramos sutartis. Projekto
vertė 963 774 Eur, paramos
suma 604 765 Eur.
Balandžio 13–14 dienomis
Prienų sporto arenoje vyko
Baltijos šalių veteranų stalo
teniso čempionatas, kuriame
dalyvavo 214 dalyvių iš Latvijos, Estijos ir Lietuvos.
Balandžio mėn. Centrinė
projektų valdymo agentūra
patvirtino projekto „Prienų
rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas“ paraišką.
Parengtas Pakuonio pagrindinės mokyklos stadiono atnaujinimo techninis
projektas.
Parengtas projekto „Bendruomenės laisvalaikio ir užimtumo centro įkūrimas Prienuose sukuriant infrastruktūrą“ techninis projektas.
Balandžio 15 d. Prienuose
jau 13 kartą paminėta Kultūros diena. Renginyje „Baltas
paukštis“ iškilmingai pakelta
Taikos vėliava, apdovanota
Prienų r. savivaldybės konkurso „Metų kultūros darbuotojas“ nugalėtoja – Prienų
kultūros ir laisvalaikio centro
direktoriaus pavaduotoja kul-

tūrinei veiklai, mėgėjų meno
kolektyvų vadovė Ligita Gediminienė.
Balandžio 16 d. vykusiame
pasitarime aptarti pasiūlymai
dėl Prienų rajono savivaldybę reprezentuojančio objekto
eksponavimo Lietuvos miniatiūrų parke ,,Mini Lietuva“
Ukmergės mieste.
Balandžio 18 d. vyko pirmasis Prienų r. savivaldybės
tarybos 2019–2023 m. kadencijos posėdis. Prisiekė 24
tarybos nariai, inauguruotas
meras Alvydas Vaicekauskas.
Mero pavaduotoja patvirtinta
Loreta Jakinevičienė.
Balandžio 19 d. pasirašyta
Prienų autobusų stoties nuomos sutartis su UAB „Kautra“.
Pradėtos projekto „Rail
Baltica“ geležinkelio linijos
Lenkijos ir Lietuvos valstybių siena–Jiesia modernizavimo susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano (valstybės
lygmens specialusis teritorijų
planavimo dokumentas) rengimo procedūros (iniciatorius
– Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija).
Balandžio mėn. užbaigti
Bendruomeninių globos na-

mų Ašmintos k. ir Pakuonio
k. remonto darbai.
Prienų mieste pasodinta 85
medžiai.
Balandžio 29 d. vyko Prienų r. savivaldybės tarybos
posėdis. Jame svarstyti 39
klausimai, administracijos direktore paskirta Jūratė Zailskienė, patvirtintos kultūros
įstaigų ataskaitos, nustatyti
žemės ir nekilnojamojo turto
mokesčių tarifai, patvirtintas Kelių priežiūros ir plėtros
programos lėšomis finansuojamų objektų sąrašas, priimti
kiti sprendimai.
Balandžio mėn. Centrinė
projektų valdymo agentūra
patvirtino projekto „Prienų
miesto J. Vilkutaičio-Keturakio gatvės atkarpos nuo Vytenio g. iki Kęstučio g. rekonstrukcija“ paraišką, rengiama
finansavimo sutartis.
Prienų r. savivaldybės
meras Alvydas Vaicekauskas gyventojus priima antradieniais 9–12 val. ir 17–
18 val.
Prienų r. savivaldybės
mero pavaduotoja Loreta
Jakinevičienė gyventojus
priima trečiadieniais 9–12
val. ir 17–18 val.
Išankstinė registracija telefonu 61 102.
SAVIVALDYBĖS inf. 

 atgarsiai
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Pompeo paragino užkirsti kelią „Nord Stream“

Norvegijoje nuteistas banką apiplėšęs rusas

JAV valstybės sekretorius Mike Pompeo paragino užkirsti kelią
dujotiekio projekto „Nord Stream 2“ įgyvendinimui. „Suprantame,
kad Rusija nori [įgyvendinti projektą –‚Interfax“] „Nord Stream 2“,
kad galėtų naudoti energiją kaip spaudimo Europai svertą”-M.P.

Vienas Rusijos pilietis, gruodžio mėnesį apiplėšęs šiauriausią
pasaulio banką, nuteistas kalėti metus ir du mėnesius Norvegijos
kalėjime. Jis pavogė 70 tūkst. kronų (7 150 eurų) iš vienintelio
banko mieste, kuriame baltų meškų yra daugiau nei žmonių.

Prienuose vyko tariama Prienų rajono
gynybos karinė operacija „Prienų atkirtis“
ATKelta IŠ 1 p.
tę dirbu darželio auklėtoja, o
savaitgaliais „kariauju“. Aš
savanoriauju dar tik devynis mėnesius ir gailiuosi, kad
anksčiau nepradėjau, nes labai įdomu – naujos patirtys,
naujos žinios, daug veiklos,
įdomus gyvenimas, nėra kada
liūdėti. Namuose laukia dvi
dukros ir vyras. Vyras mane
supranta ir palaiko, nes pats
yra karys“, – pasakojo savanorė Deimantė Kudirkienė.
Susirinkusiems prieniškiams kariai savanoriai pademonstravo, kaip pasaloje
buvę kariai sutrukdo „priešui“ įgyvendinti savo tikslus,
čia pat veikė informacijos
centras, buvo demonstruojami ginklai, o visi atvykusieji vaišinami kareiviška koše
bei arbata.
Pratybose dalyvavusiems
kariams už bendradarbiavimą
ir patriotiškumo pamokas dėkojo Prienų rajono savivaldybės mero pavaduotoja Loreta
Jakinevičienė.
Rinktinės kariams savanoriams buvo suteikti kariniai
laipsniai, įteiktos rinktinės vado padėkos.
Savaitgalį Prienų, Jiezno
miestuose ir apylinkėse vykusiose bendrose Lietuvos kariuomenės junginių pratybose
dalyvavo ir Prienų rajono savivaldybės specialistai, Prienų
rajono policijos komisariato
bei Priešgaisrinės apsaugos ir
gelbėjimo tarnybos pareigūnai, Greitosios medicinos pagalbos stoties specialistai.
Tiesa, nemažai prieniečių
buvo nepatenkinti dėl pratybų
laiko. Daug kas kėlė klausimą,
kodėl baugi karinė operacija
su šūviais vyko ankstyvą rytą, ir dar sekmadienį, kai buvo
švenčiama Motinos diena.
Kaip minėjo Vytauto Didžiojo šaulių 2-osios rinktinės
vadas bei Lietuvos kariuomenės krašto apsaugos savanorių pajėgų Dariaus ir Girėno
apygardos II rinktinės vadas,
pratybos buvo surengtos tokiu laiku, kad kariai galėtų
kuo anksčiau baigti pratybas ir
vykti aplankyti savo mamas.
REKLAMA

Tiesa, šauliams pratyboms
baigėsi anksčiau nei savanorių
pajėgoms – netrukus po karinės operacijos ankstyvą rytą.
Šauliai, be karinės operacijos,
turėjo ir dar vieną ne mažiau
svarbią užduotį – po karinės
operacijos išvalyti miestą,
nes gatvėse mėtėsi itin daug
tuščių šovinių gilzių. Reikėjo
pasirūpinti ir laikinaisiais įtvirtinimais –ne tik surinkti smėlio maišus, bet ir išvežti juos į
nuolatinę vietą.
Negana to, operacija vyko
tuomet, kai Prienų gatvės buvo visiškai tuščios ir įvykių
sūkuryje nepasitaikė nei atsitiktinių pėsčiųjų, nei transporto priemonių. Tokie veiksmai dienos metu būtų sukėlę
daugiau chaoso ir panikos nei
triukšmas sekmadienio rytą.
Žiniasklaidoje netruko ir pranešimų apie šią operaciją, todėl daugelis savo kraštu besidominčių prieniečių jau žino-

jo, jog reikėtų tikėtis didesnio
sąmyšio bei baugių šūvių.
Nors klausimas dėl tokių
pratybų ir apskritai dėl ginklavimosi būtinybės keliamas
dažnai, visgi Lietuvos geopolitinė situacija, nuolat tvyranti įtampa ir baugūs pavyzdžiai
Gruzijoje bei Ukrainoje parodė, kad netikėtų išpuolių ir
okupacijos galima tikėtis bet
kada ir bet kur. Jau kuris laikas
akcentuojama, kad įvairiuose
pasaulio regionuose dėl naujų
technologijų mūšiai persikėlė
iš miškų į miestus. Ir būtent
tokioje situacijoje, į miestą
besiveržiant priešui, į pagalbą
galėtų atskubėti profesionaliai
parengti kariai, kurių profesionalumas ir priklauso tik nuo
karinių pratybų.
Jau ne kartą išžvalgyta ir
išbandyta teritoriją, pasak Vytauto Didžiojo šaulių 2-osios
rinktinės vado, leido patobulinti Prienų gynybos schemą.

Paryžiuje antradienį gegužės
7 mirė Jeanas Vanier, vienas iš
žinomiausių katalikų pasaulyje, kurio netektį daugelis palydi gilia malda ir padėka už jo
gyvenimo dovaną Bažnyčiai
ir žmonijai. Jo įsteigtos Arkos
bendruomenės savanoriai visame pasaulyje jau šešis dešimtmečius žadina viltį žmonėms
su proto negalia.

tmečius žadina viltį žmonėms
su proto negalia.
„Jeanas Vanier išmokė Evangelijos palaiminimų turtus skirti
neįgaliesiems ir sugrąžinti gyvenimo prasmę“ (Francesco
Anfossi). Jeanas Vanier interviu
Vatikano radijui kartą pasakė,
kad Arkos bendruomenių, dabar turinčių 150 centrų visame
pasaulyje misija – atsiverti susitikimui su labai silpnu, vargingu ir kenčiančiu pasauliu, su atmestais žmonėmis. Arkos bendruomenės tikslas – skelbti Gerąją Naujieną vargstantiesiems.
Mes jiems sakome: „Dievas
tave myli!“ Tačiau kartu pasakome: „Ir aš tave myliu, tu man
svarbus!“ Mes susitinkame su
vargstančiaisiais, bendruomenė juos priima į nedidelius savo
namus, kad paliudytume jiems,
kad jie yra kažkas“.
„Jeanas Vanier nesitenkino
pagarbos neįgaliesiems ir jų
orumo liudijimu. Jam neįgalieji – Dievo liudytojai, jiems

Paryžiuje antradienį gegužės 7 mirė Jeanas Vanier, Arkos bendruomenės steigėjas,
vienas iš Tikėjimo ir Šviesos
sąjūdžio kūrėjų – „neįgaliųjų
orumo gynėjas“, „meilės mažiausiems milžinas“, „pagarbos
silpniausiems ugdytojas“, „visu
gyvenimu tarnavęs vargstantiesiems“, „gyvas šventasis“,
„revoliucionierius“, „taikos ir
brolybės amatininkas“, „Dievo pamišėlis“, „atjautos apaštalas“ – daugelis nekrologų šitaip mini Jeaną Vanier, vieną iš
žinomiausių katalikų pasaulyje,
kurio netektį daugelis krikščionių tikinčiųjų ir nekrikščionių
palydi gilia malda ir padėka už
jo gyvenimo dovaną Bažnyčiai
ir žmonijai. Jo įsteigtos Arkos
bendruomenės savanoriai visame pasaulyje jau šešis dešim-

skirtas šūkis: „Paskutinieji bus
pirmieji“. Būtent neįgalieji,
ypač asmenys su proto negalia,
atveria mums kelią į šventumą
labiau nei bet kuris kitas tikintysis, vyskupas ar kardinolas,
nes Dievas juos išrinko būti didžiaisiais jo liudytojais“ (Sergio
Centofanti).
Pasak Jeano Vanier, „žmonės
su proto negalia yra super-žmonės! Jie neišvystė proto, tačiau
yra iki galo nuoširdūs. Būtina atsiminti tai, ką per greitai
užmirštame, jog asmenys su
negalia per daug amžių buvo
„nurašomi“ vos ne kaip Dievo
bausmė, jų gėdytasi tiek, kad
būdavo uždaromi ligoninėse.
Mums įvyko savotiška revoliucija: sakome, kad neįgalieji
ne tik nėra Dievo bausmė, bet
kad būtent jie gali mus nuvesti

Vietoj gedulo padėka tikėjimo milžinui
Jeanui Vanier

pas Dievą, padėti tapti žmoniškesniems, atviresniems, jautresniems. Jie yra mūsų mokytojai.
Išmokė džiaugsmo Evangelijos
per šių mažiausiųjų kančias ir
nuoširdumą, išmokė nuosaikesnio gyvenimo prasmės“.
Jeanas Vanier gimė Ženevoje, Šveicarijoje, 1928 metais kanadiečių tėvų šeimoje, tarnavo
karininku Didžiosios Britanijos,
paskui Kanados karinėse jūrų
pajėgose, tačiau atsisakė karininko karjeros – 1950 metais
atsidėjo teologijos ir filosofijos
studijoms, dėstė Toronto universitete, tačiau atsisakė ir akademinės karjeros. Sužavėtas
Evangelijos, Jeanas apsisprendė
savo būdu sekti Kristaus pėdomis, kad įgyvendintų pašaukimą – pamatytų ir parodytų Jėzų
silpnuosiuose ir apleistuosiuose. 1964 metais įkūrė pirmąją Arkos bendruomenę, 1971
metais prisidėjo prie Tikėjimo ir
Šviesos sąjūdžio steigimo.
Jeanas Vanier jau seniai perdavė vadovavimą
Arkos bendruomenei kitiems, kelis
dešimtmečius gyveno pirmojoje savo įsteigtoje Arkos
bendruomenėje šalia
Paryžiaus. Lankydamas bendruomenes
apkeliavo pasaulį
kviesdamas ugdyti
religijų dialogą. Už
savo veiklą buvo apdovanotas Prancūzijos Garbės legiono
ordinu, Kanados ordinu, Templetono premija, daug
kartų buvo nominuotas Nobelio
taikos premijai. Kanų festivalyje prieš pora metų parodytas
dokumentinis filmas: „Jeanas
Vanier – Šventumo sakramentas“. VATICAN NEWS

Ir katalikai juokiasi...
Vyskupas sužinojo, kad kunigas Strazdas, žmonių vadinamas Strazdeliu, nesilaiko
celibato: turi šeimą, turi sūnų. Išsikviečia jį ir pareikalauja
pasiaiškinti.
– Sužinojau, – tarė vyskupas, – kad nesilaikai celibato:
turi šeimą, turi sūnų.
Ar tai tiesa?
– Tiesa, – atsakė Strazdelis,
bet kas čia bloga. Juk ir ponas
Dievas turėjo sūnų.
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Žada paskelbti Iranui naujų sankcijų

Streikuoja „Uber“ ir „Lyft“ vairuotojai

JAV administracija artimiausiu metu ketina paskelbti Iranui naujų
sankcijų. Anksčiau Teheranas paskelbė, kad 60-iai dienų įšaldo
savo įsipareigojimus dėl prisodrinto urano atsargų pagal 2015
metų branduolinį susitarimą su didžiosiomis valstybėmis.

Pavėžėjimo paslaugų milžinių „Uber“ ir „Lyft“ vairuotojai trečiadienį
išjungė išmaniąsias programėles, pasak jų, protestuodami prieš
mažėjantį darbo užmokestį, abiem bendrovėms susižeriant
milijardus.
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Apie gražius, mielus ir malonius dalykus
studijoje „Kvapnūs papuošalai“
Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Daugelis birštoniečių
yra gabūs, talentingi ir
kūrybingi žmonės. Gal
graži gamta, unikalus
kraštovaizdis ar aplink
tvyranti gera aura leidžia
jiems ne tik patiems
džiaugtis visaverčiu
gyvenimu, bet ir kitiems
suteikti trokštamos laimės
ir džiaugsmo.

O štai birštonietė Agnė Ragovskytė-Aleškevičienė kovo pradžioje atidarė studiją
„Kvapnūs papuošalai“.
Šį gražų kampelį, kvepiantį svajonėmis, suteikiantį džiaugsmo ir širdies šilumos galima labai lengvai
rasti pačiame Birštono centre
– Agnės studija „Kvapnūs papuošalai“ įsikūrusi D. Girėno
ir S. Dariaus gatvėje. Susirinkusios į studijos atidarymą
moterys aikčiojo sužavėtos
gražių daiktelių – auskarų,
apyrankių, pakabučių, kaklo
papuošalų, įvairiausių kvapių aliejų, muiliukų ir kitokių
smulkmenų. Su malonumu
visos ragavo arbatos su levandų sirupu, skanavo sūrio
su mėtomis ir kitokių nekasdieniškų gardumynų.
Studijoje galima rasti labai
daug gražių ir moters širdžiai
mielų smulkmenų, sukurtų
Agnės rankomis ir širdimi,
pasitelkiant moterišką intuiciją ir patirtį.
REKLAMA

Birštone atgyja visi 5 pojūčiai

Bet pakalbinkime pačią kūrėją, susipažinkime su jos nuveiktais darbais, svajonėmis,
noru paskatinti kiekvieną savyje ieškoti grožio ir harmonijos, pasitelkiant skonius ir
kvapus...
Kada susidomėjai tokiais
gražiais ir moteriškais dalykais kaip kvapai ir skoniai?
Dar mokydamasi mokykloje lankiau ir meno mokyklą
– grojau fortepijonu ir baigiau
dailės skyrių. Tai buvo tik popamokinė veikla, bet įtakos
grožio suvokimui tikrai turėjo (ypač mokytojos Eglės Janušaitienės stilingas spalvotas
aprangos stilius, gera nuotaika ir šypsena). Nors labiausiai
paveikė studijos universitete. Mokydamasi psichologijos supratau, kad moteriai
daug įtakos turi mažos mielos
smulkmenos.

Kokia buvo pradžia, nes,
kaip minėjai, pirmiausia tapai mokytoja? Ar teko dirbti pedagoginį darbą.
Bakalauro studijas (sporto psichologiją) esu baigusi
Lietuvos kūno kultūros akademijoje. Tada vasaros metu dirbdavau savanore vaikų
stovyklose. Magistro laipsnį
(organizacinė psichologija)
įgijau Vytauto Didžiojo universitete, bet niekada nedirbau
pagal specialybę, nors dabartiniame mano versle tos žinios
labai padeda. Padeda ir darbus
suplanuoti, ir edukacinių užsiėmimų metu „suvaldyti“ grupę (ypač vaikus), ir labai dažnai pasitaiko, kad rinkdamasis
tinkamą papuošalą ar kvapą
žmogus išsipasakoja, kas jį
neramina, ko jis nori ar tikisi. O man labai smagu padėti žmogui – parinkti tinkamo
kvapo eterinį aliejų. Pavyz-

džiui, eterinis apelsinų aliejus
kelia nuotaiką, juo kvepiantis
kaklo kabutis pravers darbe,
ir kolegoms kvapas patiks.
Pipirmėtės kvapas gali padėti,
kad skauda galvą. O levandomis kvepinta apyrankė padės
vakare nuraminti emocijas ir
lengviau užmigti.
Ar dažnai tenka keliauti,
kitaip sakant, vykti į ekspedicijas rinkti eterinių augalų?
Kai tik paaugo vaikai ir leido finansai, stengiuosi keliauti. 2018 metų vasarą aplankiau
Prancūziją – Provanso regioną. Keliavome į levandų festivalį. Aplankėme levandų
ūkius, stebėjome, kaip distiliuojamas eterinis aliejus, mokėmės natūralios kosmetikos
gamybos subtilybių. Kepėme
sausainius su levandomis, virėme levandų sirupą. Šiemet
NUKelta Į 8 p. 

Kelionių žaidimas “Pajausk
Kauno regioną” prasidėjo
gegužės 1 d. Kelionių
žaidimo dalyviai gegužės
7 d. iš Kauno rajono
Ringaudų mokyklos
moksleiviai atvyko į
Birštono sakralinį muziejų,
kad pamatytų, išgirstų,
užuostų ir paragautų
kvepiantį Birštono
banginuką.

Gegužės mėnesis muziejuje
yra ypatingas. Visų pirma, tai
gausiausiai lankytojų sulaukiantis mėnuo. Moksleiviai
mokslo metų žinias įtvirtina ir
neformaliai pažįsta Lietuvos
istoriją bei kultūrą. Antra, tai
muziejininkų profesinė šventė – gegužės 18 d. , šiemet sutampanti su Muziejų nakties
renginiu. Visų jūsų nuoširdžiai
lauksime šeštadienį, gegužės
18 d. nuo 18.30 val. iki 24 val.
renginiuose Birštono sakraliniame muziejuje. Apie renginį informuosime internetinėje
svetainėje ir spaudoje.
Skonio ir kvapo vedini jaunimas iš Kauno vos ne kasdien autobusais skuba į gražųjį mūsų kurortą. Jie pasisemia
gaivaus oro, paragauja gaivą
ir stiprybę teikiančio šaltinių
vandens, o Sakraliniame mu-

ziejuje išgirsta Miesto herbo
atsiradimo istoriją, tikėjimo
žmonių patirtį ir šv. Hildegardos sausainiai - banginukai,
savo rankomis ir meile pasigaminti, ilgam sustiprina patirtus
malonius potyrius Birštone.
Šis projektas skatins iki
2019 m. lapkričio 15 d. keliautojus pažinti Kauno, Raseinių,
Kėdainių, Birštono, Prienų, Jonavos, Kaišiadorių lankytinas
vietas, susijusias su pojūčiais
ir atraktyviais patyrimais. Žaidimo organizatorius yra VŠĮ
Kauno regiono plėtros agentūra, partneriai: minėtų savivaldybių turizmo informacijos
centrai. Žaidime bendradarbiauja “Čiulba ulba” pramogų
organizatorius, Birštono TIC,
Studija “Kvapnūs papuošalai”,
Birštono sakralinis muziejus,
Nemuno kilpų regioninis parkas. Minėtose vietose galima
gauti POJŪČIŲ PASĄ ir laimėti prizą, kurį įsteigė Kėdainių savivaldybė. Daugiau apie
žaidimą ir taisykles galima sužinoti internete: www.krda.lt ir
socialiniame tinkle Facebook:
@PajauskKaunoRegioną.
Birštono sakralinio
muziejaus vadovė
Dr. Roma Zajančkauskienė 
NUKelta Į 9 p. 
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Atleido korupcija įtariamą viceministrą

Rusija išsiuntė iš šalies du švedų diplomatus

Italijos ministras pirmininkas iš savo populistinės vyriausybės
atleido kraštutinių dešiniųjų „Lega“ viceministrą, įtariamą korupcija,
nes „politikai turėtų imtis veiksmų anksčiau nei teismai“, atliekant
tyrimus dėl korupcijos ir organizuotų nusikaltimų.

Rusija iš šalies išsiuntė du švedų diplomatus, po to, kai ši
Skandinavijos valstybė atsisakė išduoti vizas dviem rusų
diplomatams. Vasario pabaigoje švedų pareigūnai sulaikė vieną
Švedijoje dirbusį vyrą, įtariamą šnipinėjus Rusijai.

Apie gražius, mielus ir malonius dalykus studijoje „Kvapnūs papuošalai“
ATKelta IŠ 7 p.
vasaros pradžioje planuoju
vykti į Bulgariją, į rožių festivalį. Planuojame aplankyti
rožynus. Žinoma, svarbiausia
– pamatyti, ką galima daryti iš
rožių žiedlapių ir tas patirtis
pritaikyti savo studijoje. Esu
tikra, kad rožių džemo parsivešiu lauktuvių, bet bandysiu
ir pati virti. Visos mano kelionės – savotiškos komandiruotės.
Kaip tavo šeima vertina
šią veiklą, o gal geriau sakykim, pomėgį, nes tai tau
teikia malonumą?
Šeima, t.y. tėvai, palaiko ir
padeda. O vaikai niekada netrukdė siekti svajonių. Netgi
skatina.Su vyru aš išsiskyrusi,
auginu tris sūnus: vyriausiajam Rapolui – 11 metų, Rokui – aštuoneri, o mažiausiam
Etanui – dar tik treji. Tad galiu
sakyti, kad mane palaiko ir padeda visa mano šeima.

rodo tuščias. Tuomet pradėjau
puošti augalais, domėtis augalų savybėmis, mistinėmis
jų galiomis. Stengiausi kvapo pojūtį sujungti su vaizdu.
Taip ir atsirado puošnus aliejus kūnui.
Domiesi ir gali daug papasakoti tiek apie augalus, tiek
apie kvapus ir akmenis. Ar
savo asmeniniame gyvenime tuo vadovaujiesi?
Be abejo, vadovaujuosi.
Mano namuose visad dega
kvepianti žvakė. Namus ir
studiją kvepinu tik savo kurtais kvapais. Visad kuprinėje
nešiojuosi apsauginį kalnų
krištolo akmenuką. Vaikams
po pagalvėmis dedu levandų
maišelius, kad ramiau miegotų. Geriu tik pačios rinktas
arbatas. Jei netyčia užpuola
kokia baciliukė, mes labai
greitai ją nugalim arbatomis
ir eteriniais aliejais...
Ką apie žmogų gali pa-

Renki augalus, kuri įvairius kvapus, gamini papuošalus. Kokia veikla pati artimiausia ir mieliausia?
Išties aš darau daug sau malonių darbų, bet visi jie susiję
su studijos veikla. Papuošalus
kuriu jau 10 metų ir tai man labai patinka. Ypač patinka moterų šypsenos, kai jos matuojasi ir renkasi. Kvapai, eteriniai aliejai ir džiovinti augalai
(vaistažolės) mano gyvenime
atsirado prieš trejus metus. Tada mokiausi „Agnum“ centre
(Kaune esanti masažo akademija, kurioje vyksta kursai
apie eterinius aliejus ir natūralios kosmetikos gamybą), lankiau kitus kursus ir seminarus
Lietuvoje, supratau, kad vien
buteliukas su aliejumi man at-

sakyti jo nešiojami papuošalai, mėgstama spalva,
akmuo ar kvapas?
Kvapas, spalva, forma –
kriterijai, padedantys nuspėti
žmogaus nuotaiką, jo emocinę būseną. Kristalas, kurį
žmogus renkasi, leidžia nuspėti, ko jam labiausia trūksta. Pavyzdžiui, rožinis kvarcas
yra moteriškumo, švelnumo,
ramių emocijų akmenukas.
Papuošalus iš jo dažniausia
renkasi labai moteriškos moterys. Moterys, kurių darbas
susijęs su finansais, dažniausiai renkasi tamsius papuošalus. Kalnų krištolas ir tigro
akis laikomi stipriausiais apsauginiais akmenimis. Kalnų
krištolą dažniausia renkasi
moterys, vyrai tigro akį kabi-
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na prie raktų.
Vedi edukacijas ne tik
vaikams, bet ir suaugusiesiems. Ko galima atėjus pasimokyti?
Visą dėmesį skiriu kiekvienam užėjusiajam. Nors informacijos gali būti labai daug,
bet stengiuosi, kad žmogus
išsirinktų jam patinkantį daiktą vadovaudamasis nuojauta.
O jau tada papasakoju, kokią
įtaką gali turėti akmenukas,
kvapas ar spalva. Iš šalies gali atrodyti mistiškai, bet labai
dažnai tai suveikia. Žmogus
patiki, kad turėdamas talismaną gali padaryti didelius
darbus. Ir jam tai pavyksta.
Yra buvę atvejų, kad astrologai (ar būrėja) pataria įsigyti
kažkokį akmenuką, ir žmogui
po to pradeda labai sektis. Čia
nėra jokio stebuklo. Žmogus,
patikėjęs akmenuku, imasi
veiksmų ir viską padaro pats.
Iš esmės žmonės patys viską
ir padaro, tik kitiems reikia paskatinimo ir mažyčio priminimo, o juo tampa
akmenukas.
O kai vedu grupinius užsiėmimus, viskas priklauso
nuo grupės dydžio. Jei grupė iki 5 žmonių, tai spėju
su kiekvienu asmeniškai
pabendrauti. Jei apie 10
žmonių – tada jau pristatau priemones, papasakoju apie poveikį, naudą kūnui ir sielai, o žmogus pats
renkasi. Svarbiausia, kad
atėjęs žmogus jaustųsi gerai,
smagiai praleistų laiką ir išsineštų namo jam patinkantį
papuošalą ar kvapą.
Studiją jau turi, o kas
toliau? Sakoma, kai vieną
svajonę įgyvendini, tuoj pat
kyla kita.
Apie studiją pradėjau svajoti jau seniai, kai namuose
pradėjo nebeužtekti spintelių
visiems mano karoliukams ir
buteliukams. Įgyvendinus šią
svajonę norisi skirti laiko pačiai studijai stiprinti, jai reklamuoti. Man labai svarbu, kad
liktų laiko ir pačios tobulėjimui, ir vaikams. Svajoti reikia
labai atsargiai, nes svajonės
turi tendenciją pildytis. Labai
norėčiau Birštone turėti savo
kvepiančią sodybą. Su daug

vaistinių augalų, dideliu sodu,
dideliu levandų lauku, su atskira kvapnių papuošalų studija, savaitgaliniais edukaciniai
užsiėmimais visai šeimai...
Kada pradėjai kurti papuošalus?
Kurti papuošalus pradėjau gimus pirmam sūnui. Aš
tiesiog neturėdavau ką veikti
dienomis, nes mano mažiukas miegodavo po 18 val. per
parą. Tad susigalvojau užsiėmimą... Kai jau visos draugės
buvo papuoštos, reikėjo kažkur realizuoti savo grožius.
Pirma kartą gyvenime, 2007
metais, nuvažiavau į Kauno
Kaziuko mugę... Ir man ten
taip patiko.... Žmonių gausa,
domėjimasis, žavėjimasis kūrėjų išmone ir darbais... Ir nuo
to laiko važinėju po miesto
šventes ir dalyvauju mugėse.
Išties man patinka galimybė
visą savaitę skirti poilsiui, o
dirbti tik savaitgaliais. Nors
atidarius studiją įpareigojau
save darbuotis kasdien. Pirmą

kartą gyvenime aš einu ir grįžtu iš darbo namo. Labai keistas jausmas, kada tu visą gyvenimą darbavaisi namie.
Ką galima pamatyti, nuveikti atėjus į studiją?
Vien tik užėję į studiją, jeigu ir nedalyvausite užsiėmime, tikrai turėsite ką veikti. Akys užkliūva už įvairių
smulkmenų, kurios tiesiog
užburia. Tai karoliukų apyrankės, įvairūs mineralai, akmenys, kuriuos norisi pačiupinėti, netgi pauostyti, kvapnūs
aliejukai, išradingai supilstyti
į buteliukus su žolynais, įdomių formų indeliai, kuriuose
kvapnus aliejus, atrodo, įgyja
ir paslaptingų galių. Kvapai
visada žmogų užburia, suteikia polėkį. Ypač moterims,
kurios yra atviresnės tokiems
magiškiems dalykams. Man
atrodo, kad nė viena studijoje
apsilankiusi moteris neišėjo
ko nors neįsigijusi. Be to, užėjusias moteris visada sužavi
malonus bendravimas, įdo-

mūs pasakojimai apie mums
kiekvienai svarbius psichologinius dalykus.
Džiovinti augalai, natūralūs mineralai, tikri eteriniai
aliejai ir tavo rankų darbas
– studijoje „Kvapnūs papuošalai“. Užsukęs pats galėsi pasigaminti:
> 10 ml kvapnų aliejų SAU
(užsiėmimas trunka apie 1
val., kaina 7 Eur);
> du skaidrius muiliukus su
gėlių ir kristalų inkliuzais viduje (užsiėmimo trukmė apie
1 val., kaina 5 Eur);
> kvepiančią apyrankę su
aromatą skleidžiančiais 24 ar
7 karoliukais + 1 ml patikusio eterinio aliejaus (užsiėmimo trukmė apie 2val., kaina
15 Eur).
Studija „Kvapnūs papuošalai“, S. Dariaus ir S. Girėno
g. 8–2, Birštonas, tel. 8-64677883.
Nuotraukos: autorės ir iš Agnės
Ragovskytės-Aleškevičienės asmeninio archyvo
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Dėl gaisro Karaliaučiuje formuojasi smogas

Rusija ketina pratęsti nulinį muitą kviečiams

Dėl gaisro Rusijoje, Karaliaučiaus srityje, Šakių rajone formuojasi
smogas. Šakių rajono savivaldybė skelbia, kad kol kas ugnį
sulaiko Šešupė, tačiau yra pavojingų vietų, kur ugnis gali
persimesti ir į Lietuvos pusę.

Rusijos žemės ūkio ministerija parengė vyriausybės nutarimo
projektą dėl nulinio muito tarifo kviečių eksportui galiojimo
pratęsimo metams iki 2020-ųjų vidurio. Dabartiniais vertinimais,
šiemet jų derlius sieks 118 mln. tonų.

Birštone atgyja visi 5 pojūčiai
ATKelta IŠ 7 p.

TARPTAUTINĖ
MUZIEJŲ DIENA
IR EUROPOS
MUZIEJŲ NAKTIS
Gegužės 18 d. nuo 18 iki 24
val. kviečiame dalyvauti nemokamoje Tarptautinės muziejų dienos ir Europos muziejų nakties Birštono sakralinio muziejaus programoje:
18.30 val. Susitikime prie
kavos puodelio.
19.00 val. Pal. Teofiliaus
Matulionio fotografijų albumo pristatymas. Dalyvauja
sudarytojas Vaidotas Žukas.
Tai albumas apie vyskupą
kankinį Teofilių Matulionį,
talpinantis 200 nuotraukų, 10

nuotraukų panaudota iš Birštono sakralinio muziejaus
fondo, taip pat yra viena metro pločio 1935 m. nuotrauka iš Baltimorės.
20.00 val. Tapytojo
Boriso Jokubausko Ikonų edukacinis parodos
atidarymas. Ikonos tapomos, naudojant senąją bizantijos ikonų
tapymo techniką, naudojant tik natūralias
medžiagas - kiaušinio temperą, natūralius
gruntus, susalinį auksą.
Dalyvaus autorius.
21.00 val. Muzikos
valanda su Inesa Sėmėnaite (sopranas) ir Laura
Povilaityte Dranseikiene

(mecosopranas).
22.00 val. Muziejaus lankymas su gidu.

Birštono sakraliniame
muziejuje, Birutės g. 10 ,
Birštonas

II Tarptautinis chorų ir orkestrų festivalis ir konkursas
2nd International Choir and Orchestra festival and competition

BIRŠTONAS CANTAT

Gegužės 17-18 d., Birštonas, 2019

17 d. Penktadienis / Friday
14:00

Chorų ir orkestrų konkursas
Choir and orchestra competition
Birštono kultūros centras (Jaunimo g. 4)

19:00

Koncertas ir pretendentų į Grand Prix
konkursą paskelbimas
Concert and Grand Prix applicants
announcement
Birštono Kurhauzas (B. Sruogos g. 2)

18 d. Šeštadienis / Saturday

Dalyviai / Participants
- Kamerinis mokytojų choras / Ogre Teachers' Chamber Choir.
Vadovas / Artistic director Ivars Krauze (Ogre, Latvia)
- Respublikinės muzikos mokyklos berniukų choras /
Boys Choir of the National Music School
Vadovas / Artistic director Pavel Šepelev (Minsk, Belarus)
- Rimskio Korsakovo menų mokyklos mokytojų choras
„Promenade“ / Promenade Teacher’s Choir of The
Rimsky-Korsakov Children’s School of Arts.
Vadovė / Artistic director Nadezhda Pospelova (Tikhvin, Russia)
- Trakų r. Rūdiškių muzikos mokyklos pučiamųjų instrumentų
orkestras „Valery-Brass“ / Valery-Brass wind orchestra of
Rūdiškės music school
Vadovas / Artistic director Aleksandras Šamaninas (Rūdiškės,
Lithuania)

15:00

Orkestrų konkursas
Orchestra Competition

18:00

Grand Prix konkursas. Apdovanojimų
ceremonija
- Varpų ansamblis „Varpelis“ / Chimes Handbells Ensemble.
Grand Prix competition. Awarding ceremony
Vadovė / Artistic director Olga Zheleznikova (Tikhvin, Russia)

- Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Reprezentacinis
pučiamųjų orkestras / Representative Wind Orchestra of the
Interior Ministry of the Lithuania
Vadovas / Artistic director Eimantas Anskaitis (Vilnius, Lithuania)

Birštono kultūros centras (Jaunimo g. 4)

Birštono merė
Nijolė Dirginčienė

Visi festivalio renginiai nemokami

REKLAMA

Daugiau informacijos www.lituaniacantat.lt

Nauji atliekų tvarkymo objektai – kaip juos
mikos ir atsakingo vartojimo kų surinkimo aikštelėse. Šie
pavadinti?
keliu“, - sako ARATC direk- punktai sparčiai populiarėja
Alytaus regiono atliekų
tvarkymo centras (ARATC)
ruošiasi dar vienoms
įkurtuvėms – Alytaus
rajone Takniškių kaime
baigiamas įrengti daiktų
paruošimo pakartotiniam
naudojimui centras.
Pastato statybos darbai
jau baigti, šiuo metu
montuojama įranga ir
tvarkoma aplinka.

Šią vasarą veiklą pradėsiančiame centre bus įrengtos
atskiros įvairių rūšių naudotų
daiktų: drabužių, elektronikos, baldų, žaislų ir kitų daiktų
tvarkymo zonos. Čia dirbantys žmonės tvarkys, taisys
– pakartotiniam naudojimui
paruoš daiktus, kurie kažkam
tapo nereikalingi, bet gali būti
naudojami ir toliau.
„Mūsų dažnai klausia, kaip
mes čia dirbsime, ką ir kaip
darysime? Atsakymas paprastas – mokysimės. Negalime iš anksto žinoti, ką žmonės išmes, kaip tuos išmestus
daiktus pavyks sutvarkyti,
kaip seksis spręsti jų tolesnio
panaudojimo klausimus, bet
einame tuo keliu, kuriuo privalome eiti – žiedinės ekono-

torius Algirdas Reipas.
Naujame objekte bus įrengtas nuolat veikiantis vaikų
mokymo centras. Jame vyks
interaktyvūs užsiėmimai, kurių metu vaikai galės „pasivaikščioti“ atliekų keliais, pamatyti įvairiausias tvarkymo
ir perdirbimo technologijas.
„Mes būsime ugdymo įstaigų pagalbininkai, padedantys formuoti aplinkosaugines
vertybes“, - sako A. Reipas,
pabrėžiantis, kad be vertybinio pagrindo sėkminga atliekų tvarkymo sistema sunkiai
įmanoma.
Baigiamame įrengti daiktų paruošimo pakartotiniam
naudojimui centre numatyta
įkurti iki 16 naujų darbo vietų, čia bus sudarytos sąlygos
dirbti ir neįgaliesiems.
Pastato, kuris turi aukščiausią energetinio naudingumo
klasę, statybai buvo panaudoti
įvairių statybinių bei apdailos
medžiagų likučiai.
Pakartotiniam naudojimui
ruoštini daiktai į centrą bus
vežami iš Alytaus regione
jau veikiančių daiktų mainų
punktų, kurie yra įkurti visose
regiono didelių gabaritų atlie-

– vis daugiau žmonių veža į
juos tinkamus naudoti daiktus ir vis daugiau atsiranda
norinčiųjų jų pasiimti. Daiktai, kuriuos reikia pataisyti,
atsidurs paruošimo pakartotiniam naudojimui centre ir čia
bus tvarkomi.
„Turime daug naujų objektų ir vieną didžiulę problemą
– mūsų objektai neturi vardų“,
- sako ARATC Pakartotinio
naudojimo padalinio vadovė
Agnė Jučienė ir kviečia tapti mainų daiktų punktų bei
juos jungiančio centro krikštatėviais.
ARATC skelbia šių punktų pavadinimo konkursą.
Konkurse gali dalyvauti tiek pavieniai asmenys,
tiek jų grupės. Pavadinimas
turi būti aiškus, trumpas,
atitinkantis lietuvių kalbos normas. Pavadinimo
pasiūlymus iki birželio 15
dienos siųsti elektroniniu
paštu info@alytausratc.lt.
Išrinkto pavadinimo autoriui/autoriams bus įteikta
speciali dovana – ekologinė
edukacija.
Padėkite naujiems objektams surasti vardus! 
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Prancūzija išsiųs ginklų partiją į Saudo Arabiją

Kinijos eksportas balandį smuko

Prancūzijos vyriausybė trečiadienį patvirtino, kad Saudo Arabijai
bus išsiųsta nauja ginklų siunta, nepaisant teiginių, kad Rijadas
naudoja perkamus ginklus per Jemeno konfliktą. JT duomenimis,
dėl kautynių namus buvo priversti palikti 3,3 mln. jemeniečių.

Balandį netikėtai sumažėjęs Kinijos eksportas privertė Pekiną
dar labiau įsitempti artėjant naujam derybų ratui dėl muitų karo
su Vašingtonu, kuris kilo dėl Kinijos plataus užmojo ambicijų
technologijų srityje, pabaigos.

sanatorija

Kviečia į renginius
ARTIMIAUSI RENGINIAI
BIRŠTONE
Gegužės 11 d. 18:00 val. Degustacinė vakarienė „Vytautas mineral
SPA“ restorane „Moon“. Vieta:
Vytautas Mineral SPA
Gegužės 11 d. 09:30 val. Šeštadienio rytai su joga. Vieta: Eglės
sanatorija
Gegužės 11 d. 16:00 val. Royal SPA
Residence grill vakarai. Vieta: Royal
Spa Residence
Gegužės 13 d. 19:00 val. Kangoo
Jumps su Egle, Birštone!. Vieta:
Vytautas Mineral SPA
Gegužės 14 d. 19:00 val. Izraelio
kino seansai Birštone. Vieta: Birštono kultūros centras
Gegužės 14 d. 17:00 val. „Gymstick
treniruotė“. Vieta: Eglės sanatorija
Gegužės 16 d. 17:00 val. „Gymstick
treniruotė“. Vieta: Eglės sanatorija
Gegužės 18 d. 15:00 val. Muziejų
naktis Birštone. Vieta: Birštono
muziejus
Gegužės 18 d. 18:00 val. Degustacinė vakarienė „Vytautas mineral
SPA“ restorane „Moon“. Vieta:
Vytautas Mineral SPA
Gegužės 18 d. Gatvės muzikos
diena
Gegužės 18 d. 09:30 val. Šeštadienio rytai su joga. Vieta: Eglės

Gegužės 18 d. 10:30 val. Pažink Lietuvą žingsniuojant Birštone. Vieta:
Vasaros estrada prie Nemuno
Gegužės 21 d. 19:00 val. Izraelio
kino seansai Birštone. Vieta: Birštono kultūros centras
Gegužės 21 d. 17:00 val. „Gymstick
treniruotė“. Vieta: Eglės sanatorija
Gegužės 22 d. 19:00 val. Komedija
„Pašėlusių moterų išpažintis“. Vieta: Birštono kultūros centras
Gegužės 22 d. 19:00 val. Poezijos
pavasaris. Vieta: Birštono kurhauzas
Gegužės 23 d. 17:00 val. „Gymstick
treniruotė“. Vieta: Eglės sanatorija
Gegužės 24 d. 19:00 val. Tarptautinė Kaimynų diena Birštone. Vieta:
J. Basanavičiaus aikštė
Gegužės 25 d. 18:00 val. Degustacinė vakarienė „Vytautas mineral
SPA“ restorane „Moon“. Vieta:
Vytautas Mineral SPA
Gegužės 25 d. 10:00 val. Disko
metimo varžybos Romo Ubarto
taurei laimėti. Vieta: Birštono
sporto centras
Gegužės 26 d. 19:00 val. Rytai
sutinka Vakarus. Vieta: Birštono
kurhauzas
Gegužės 28 d. 17:00 val. „Gymstick
treniruotė“. Vieta: Eglės sanatorija
Gegužės 29 d. 19:00 val. Izraelio
kino seansai Birštone. Vieta: Birštono kultūros centras

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

Komedija PAŠĖLUSIŲ MOTERŲ
IŠPAŽINTIS Birštone

Kelionę po Lietuvą tęsia
pilnas žiūrovų sales renkanti komedija PAŠĖLUSIŲ
MOTERŲ IŠPAŽINTIS su
puikiai pažįstamomis, talentingosiomis TV ir teatro aktorėmis – AUŠRA ŠTUKYTE
IR VITALIJA MOCKEVIČIŪTE. Aktorės žada
pašėlusį ir iki ašarų juokingą spektaklį gegužės 22
d. 19 val. Birštono kultūros
centre.
Jos niekada nebuvo draugės. Ir netgi pažįstamos „iš
matymo“. Tai, ką mėgsta
viena, kita nė iš tolo į tai nežiūrėtų. Ir kas tokias moteris galėtų vienyti? Pasodinti
prie bendro stalo ir mėgautis pašėlusiomis istorijomis,
audringais barniais ir... dar
kai kuo?
Scenos PrimaMarija ruošiasi svarbiausiam savo gyvenimo vaidmeniui. Susi-

puikiai žiūrovams atpažįstama iš ,,Galinos” vaidmens
kultiniame seriale ,,Moterys

meluoja geriau” ir TV laidos
,,Dviračio šou” personažų)
Trukmė – 1 val. 30 min. 

deracijos modelį“, P. Zychowiczius iš esmės kalba ne
apie galimą lygiaverčių tautų
sąjungą, o apie imperiją, kurioje lenkų kalba ir kultūra
dominuotų kitų etnosų sąskaita. Taip, tarsi griausmingai smerkiant nacionalizmą,
iš esmės vadovaujamasi didžialenkiškomis imperinėmis

bei mesijanistinėmis koncepcijomis.
Nesiimkime spręsti, sąmoningai ar pasąmoningai
autorius tai daro, tačiau P.
Zychowicziui taip ir nepavyko atsikratyti šališkumo,
vienpusiško istorinių įvykių
vertinimo bei kategoriškos
retorikos. 

„Piłsudskio–Lenino paktas“
Piotr Zychowicz. Piłsudskio–Lenino paktas. Iš lenkų
kalbos vertė Aldona Baliulienė. – Vilnius: Briedis. – 424
p. iliustr.
Leidykla „Briedis“ pristato
naujieną – jaunosios kartos
lenkų istoriko Piotro Zychowicziaus knygą „Piłsudskio–
Lenino paktas“.
Diskusijos dėl Lietuvos ir
Lenkijos santykių XX amžiaus 3-iajame ir 4-ajame
dešimtmetyje tiek tarp profesionalių istorikų, tiek tarp
žmonių, besidominčių istorija, netyla iki šiol. Tai turbūt
bene viena populiariausių aptariamų temų.
Piotras Zychowiczius, tėvynėje garsėjantis kontroversiškomis koncepcijomis,
šioje knygoje mėgina ieškoti
atsakymų, kodėl 1919–1920
metais bolševikams pavyko išsilaikyti valdžioje, kokį
vaidmenį galėjo suvaidinti
atsikurianti Lenkijos valstybė
sugriaudama bolševizmą Rusijoje ir ko ji nepadarė.
Naudodamasis alternatyviosios istorijos metodais
autorius aprašo galimus įvykius: kas būtų nutikę, jeigu
Józefo Piłsudskio vadovaujama Lenkijos kariuomenė po
pergalės prie Varšuvos 1920

LEIDĖJAS:

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

kaupimas, neregėti pratimai,
užsidegimas ir nerimas...
Atsakingą repeticiją nutraukia valytoja, kuriai būtina
įsitikinti, kad teatro grindys
– švarios ir pastate nieko neliko. Mėginimas užrakinti
kūrybos mekos duris baigiasi
stulbinančiai – tokių istorijos
vingių bei posūkių nesitikės
net akiliausi žiūrovai.
Režisierius - Ričardas Vitkaitis
Pjesės autorius - Julius
Paškevičius
Vaidina:
Scenos PrimaMarija Aušra Štukytė (TV, teatro ir
kino aktorė, puikiai žiūrovams atpažįstama iš populiarių TV serialų ,,Moterys meluoja geriau”, ,,Šviesoforas”
ir TV laidos ,,Dviračio šou”
personažų.
Valytoja - Vitalija Mockevičiūtė (TV ir teatro aktorė,

Laikraštis „Naujasis Gėlupis“, J. Brundzos g. 4, Prienai.

m. būtų ne sustojusi, bet tęsusi puolimą iki pat Maskvos. P.
Zychowiczius apgailestauja,
kad J. Piłsudskiui neužteko
ryžto sunaikinti bolševizmą
Rusijoje ir nepavyko sukurti
Lenkijos imperijos su 1772
m. Abiejų Tautų Respublikos
sienomis.
Šios knygos rankraštis leidykloje gulėjo kelerius metus. Ilgai svarstyta, ar verta ją
leisti, nes prieštaringus jausmus sukėlė imperialistinis
požiūris ir atvirai antilietuviški trečiosios dalies 11 ir 12
skyriai. Vis dėlto nusprendėme, kad Lietuvos visuomenei
svarbu žinoti dabartinės lenkų jaunosios kartos istorikų
požiūrį į jautrius abiejų valstybių XX a. pirmosios pusės
tarpusavio santykių klausimus, nuoširdžiai tikėdamiesi,
kad mūsų dienų Lenkijoje tokie vertinimai nėra gajūs.
Vadindamas nacionalizmą
viena XX a. rykščių, sutrukdžiusių atgaivinti šlovingą
ir daugiatautę Abiejų Tautų
Respubliką, autorius, kalbėdamas apie lietuvius, vadovaujasi dar radikalesniais –
šovinistiniais – vertinimais.
Pašiepdamas lietuvių norą
turėti savo etninę valstybę
ir vietoj jos siūlydamas „fe-
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06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 Ekspedicija „Nuo
Baltijos iki Bengalijos” 07:00
Premjera. Mumija Dumis ir Achnetuto kapas 08:30 Karinės paslaptys 09:00 Labas rytas, Lietuva 09:30 Žinios. Orai 12:00
Laukiniai gyvūnai. Paros kaleidoskopas 3/ Nepaliaujamos kovos Uoliniuose kalnuose 12:55
Europos tyrai Sniego ir ledo žemė 13:50 Džesika Flečer 10,11
15:25 Klausimėlis 15:43 Loterija “Keno Loto” 15:45 Žinios.
Orai 16:00 Sveikinimų koncertas 17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 Keliai. Mašinos. Žmonės
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 Paliekant Neverlandą 01:00 LRT radijo žinios 01:05 Gyvenimas 02:00
LRT radijo žinios 02:05 Gimę tą
pačią dieną 03:00 LRT radijo
žinios 03:05 TV žaidimas “Kas
ir kodėl?” 03:30 Ryto suktinis
su Zita Kelmickaite 04:00 LRT
radijo žinios 04:05 Nacionalinė
paieškų tarnyba

15:40 Kas žudikas? (3) 17:00
Vanity Fair. Visiškai slaptai (2)
18:00 Nusikaltimų miestas (6)
18:30 Detektyvų istorijos (1)
19:30 Mes vieno kraujo 22:10
MANO HEROJUS Suvokimas
00:40 AŠTRUS KINAS Kovų
meistras

07:00 Programa 07:04 TV parduotuvė 07:20 Partizanų keliais
(6) 07:55 „TV Europa pristato.
Vyrų šešėlyje. Lazdynų Pelėda“
08:30 „TV Europa pristato. Vyrų
šešėlyje. Elza - žvalgybininkė
Marcelė Kubiliūtė“ 09:00 Skinsiu raudoną rožę 09:30 Vantos
lapas 10:00 „24 valandos Žemėje“ 11:00 „Inspektorius Luisas. Didis ir geras“ (2/4) 13:00
„Detektyvas Linlis“ (8) 15:10
„Pasislėpusi Palanga. Palanga
ir grafai Tiškevičiai“ 16:00 Žinios 16:18 Orai 16:20 Čempionai 16:50 „Švari mityba: purvina
tiesa“ 18:00 Žinios 18:28 Orai
18:30 „Kovotojas“ 20:00 Žinios
20:23 Orai 20:25 „Šelesto bylos“ (9; 10) 22:00 Žinios 22:28
Orai 22:30 „Šelesto bylos“ (10
tęs.) 23:05 „Deimantų medžiotojai“ (3; 4) 01:00 „Širdies
plakimas“ (11) 02:00 „Detektyvas Linlis“ (9) 03:30 „Kelrodė
6:20 Tomo ir Džerio šou (24) žvaigždė“ (37; 38) 05:00 „Mentų
06:50 Įspūdingasis Žmogus- karai. Odesa“ (1/6) 05:50 „Nevoras (1) 07:15 “Nickelodeon” prijaukinti. Australija“
valanda. Sveiki atvykę į “Veiną”
(4) 07:45 Kung Fu Panda (9)
08:15 Kiaulė, Ožka, Bananas 06:00 Lietuvos Respublikos
ir Svirplys (17) 08:45 Tomo ir himnas 06:05 Duokim garo!
Džerio nuotykiai (14) 09:10 KI- 07:30 Misija: Vilnija 08:00 GimNO PUSRYČIAI. PREMJERA toji žemė 08:30 ARTS21 09:00
Žaislų parduotuvės paslaptis Iš kur tas švytėjimas 10:00 Į
11:10 Trys nindzės sugrįžta sveikatą! 10:30 Už kadro 11:00
13:05 Marko ir Raselo nuoty- Pradėk nuo savęs 11:30 Mokslo
kiai 14:55 Bėgimas džiunglėse sriuba 12:00 Bela Bartok. Vie17:00 Gyvūnų pasaulis 17:30 naveiksmis baletas „StebuklinBus visko 18:30 Žinios 19:20 gas mandarinas” 12:45 Bela
Sportas 19:27 Orai 19:30 SU- Bartok. Opera „Hercogo MėlynPERKINAS Monstrai prieš barzdžio pilis” 13:50 XVI vaikų ir
ateivius 21:20 Kaip atsikratyti jaunimo muzikos festivalis „Mes
boso 2 23:50 Diktatorius 01:25 – Pasaulis” 15:15 Auto Moto
Kapų plėšikė Lara Kroft. Gyvy- 15:30 Kultūrų kryžkelė 16:00
Euromaxx 16:30 Klauskite dakbės lopšys
taro 17:20 Stilius 18:15 Misija
TV3
– Pasaulio Lietuva 19:00 Daik06:15 Televitrina 3 06:30 Il- tų istorijos 19:45 Stambiu planu
go plauko istorija 1, 4 07:00 20:30 Panorama 20:52 SporŽvaigždžių karai. Sukilėliai 2, tas. Orai 21:00 FINA plaukimo
11 07:30 Aladinas 1, 162 08:00 Čempionų serija 23:00 Tutti!
Ilgo plauko istorija 1, 5 08:30 Lietuvos nacionalinio operos
Kempiniukas Plačiakelnis 1, ir baleto teatro choro koncer147 09:00 Virtuvės istorijos 9, tas 00:00 Anapus čia ir dabar
19 09:30 Skaniai ir paprastai 00:45 Paliekant Neverlandą
2, 2 10:00 Svajonių ūkis 5, 36 04:45 Auto Moto 05:05 Varto10:30 Būk sveikas! 1, 15 11:00 tojų kontrolė
Noriu šio darbo! 1, 4 12:00 KiTV1
tame kūne 13:55 Urmu pigiau 2
15:50 Havajai 5.0 5, 521 16:45 06:20 Neatskleistos TanzaniEkstrasensų mūšis 19, 5 18:30 jos paslaptys (3) 06:50 Akloji
TV3 žinios 131 19:17 TV3 spor- (63) 07:20 Vandenyno paslaptas 1 19:22 TV3 orai 131 19:25 tys su Džefu Korvinu (64,65)
Eurojackpot 19 19:30 Turtuolis 08:15 Daktaras Ozas. Šeimos
vargšas 1, 12 21:00 Aš esu To- gydytojo patarimai (32) 09:15
nia 23:25 Zero 3 02:55 Vyriau- Tėvas Motiejus (24) 10:30
siasis vadas 04:25 Paskutinis iš Būrėja (45,46) 11:35 Šviežias
maistas. Anos Olson receptai
Magikianų 5, 9,10
(31) 12:05 Klasikiniai kepiniai.
Anos Olson receptai (20) 12:35
06:05 Vaikai šėlsta (31,32,33) Akloji (64,65) 13:45 Mylėk savo
07:30 Džiunglių princesė Šina sodą (2) 14:45 Nekviesta mei(3) 08:29 „Top Shop“ televitrina lė 4 (138,139) 15:45 Širdele
08:45 Sveikatos ABC televitrina mano (116,117) 17:45 Akloji
09:00 Lietuvos galiūnų čempio- (24,25) 18:50 Būrėja (87,88)
nato finalas 10:00 Brydės 10:30 20:00 Visa menanti (1) 21:00
Iš visų jėgų (24) 11:00 Būk DETEKTYVO VAKARAS Nuekstremalas (24) 11:30 Atran- sikaltimas prie Baltijos jūros.
ka. Išlieka stipriausi (3) 12:30 Nevaldomas 22:55 Klientų sąDžinas. Nepažintoji Italija (5,6) rašas 00:45 Skola 02:45 Forti13:30 Ekstrasensų mūšis (2) tudas (5,6)
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jas (16) 21:30 Iliuzija (9) 22:30
PREMJERA Mirties įšalas (1)
06:00 Lietuvos Respublikos him- 23:30 Naktinė komanda 01:20 06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Beatos virtuvė 07:00 Kovų meistras
nas 06:05 Labas rytas, Lietuva
Šventadienio mintys 07:30 Klau06:30 Žinios 09:20 Rinkimai
simėlis 08:00 Gyventi kaime gera
2019. Respublikos Prezidento
08:30 Ryto suktinis su Zita Kel- 07:00 Programa 07:04 TV par- rinkimų I turo rezultatai. Tiesiomickaite 09:00 Brolių Grimų pa- duotuvė 07:20 „Gluchariovas“ ginė transliacija iš Valdovų rūsakos 10:00 Gustavo enciklope- (2/25) 08:30 Kaimo akademija mų 13:58 Loterija „Keno Loto”
dija 10:30 Lietuvos tūkstantmečio 09:00 Pasaulis iš viršaus 09:30 14:00 Žinios 14:15 Laba diena,
vaikai 11:30 Mūsų gyvūnai 12:00 Grilio skanėstai 10:00 Šiandien Lietuva 16:40 Premjera. Ponių
Pasaulio dokumentika. Neįmintos kimba 11:00 „24 valandos Že- rojus 17:30 Žinios. Sportas.
ungurio paslaptys 12:55 Pasau- mėje“ 12:00 „Detektyvas Linlis“ Orai 18:00 Klausimėlis 18:30
lio dokumentika. Avilio paslaptys (9) 14:00 „Šerlokas Holmsas“ (3) Klauskite daktaro 19:30 Var13:50 Mis Marpl 1/3 s. iš Pading- 16:00 Žinios 16:18 Orai 16:20 totojų kontrolė 20:25 Loterija
tono 15:25 Klausimėlis 15:43 Krepšinio pasaulyje su V 17:00 „Keno Loto” 20:30 Panorama
Loterija „Keno Loto” 15:45 Žinios. „Elektroninės cigaretės: stebuklas 21:00 Dienos tema 21:20 SporOrai 16:00 Istorijos detektyvai ar grėsmė?“ 18:00 Žinios 18:28 tas 21:29 Loterija „Jėga” 21:30
16:50 Dainuoju Lietuvą 17:30 Ži- Orai 18:30 „Ūsuota auklė“ 20:00 LRT forumas 22:30 Dviračio žinios. Sportas. Orai 18:00 Prem- Prezidento rinkimai 00:00 „Miški- nios 23:00 Premjera. Veisenzė.
jera 19:00 Premjera 20:25 Lote- nis“ (3/25) 01:05 „Gluchariovas“ Berlyno meilės istorija 4 00:15
rijos „Keno Loto” ir „Jėga” 20:30 (2/24) 02:05 „Vienišas vilkas“ (1) Tvin Pyksas 2 01:00 LRT radijo
Panorama 20:52 Sportas 21:00 02:55 „Juodosios katės“ (2) 03:45 žinios 01:10 Istorijos detektyvai
Rinkimai 2019. Respublikos Pre- „Neišsižadėk“ (83) 04:35 „Kelrodė 02:00 LRT radijo žinios 02:05
zidento rinkimų I turo rezultatai žvaigždė“ (38) 05:20 „Juodosios Klauskite daktaro 03:00 LRT ra00:00 LRT radijo žinios 00:10 Tvin katės“ (2)
dijo žinios 03:05 Vartotojų kontroPyksas 2 01:00 LRT radijo žinios
lė 04:00 LRT radijo žinios 04:05
TV6
01:05 Beatos virtuvė 02:00 LRT 06:10 Televitrina 14 06:25 Ledo (Ne)emigrantai 05:00 LRT radijo
radijo žinios 02:05 Klauskite dak- kelias 9/10s. 07:25 Gyvūnų klanai žinios 05:10 Ponių rojus
taro 03:00 LRT radijo žinios 03:05 1/3s. 08:30 Juokingiausi AmeriKlausimėlis 03:30 Dviračio žinios kos namų vaizdeliai 26/8s. 09:00
04:00 LRT radijo žinios
Gyvūnų manija 3/36s. 09:30 Vie- 06:05 Mano gyvenimo šviesa
nam gale kablys 20/19s. 10:00 (802,803,804) 07:35 Tomo ir
Praeities
žvalgas 4/36s. 10:30 Džerio šou (26) 08:00 Volkeris,
06:05 Tomo ir Džerio šou (25)
Teksaso reindžeris (8,9) 09:55
06:30 Įspūdingasis Žmogus- Juokingiausi Amerikos namų Gyvūnų pasaulis 10:25 Namai,
voras (2) 06:55 “Nickelodeon” vaizdeliai 26/9s. 11:00 Sandėlių kur širdis (60) 11:00 Bus visko
valanda. Sveiki atvykę į “Veiną” karai 3/9,10s. 11:55 Beveik neį- 12:00 Yra, kaip yra 13:00 Mano
(5) 07:25 Kung Fu Panda (10) manoma misija 1/1s. 12:55 Gy- likimas (43,44) 15:00 Dvi šeimos
07:55 Kiaulė, Ožka, Bananas ir vūnų klanai 1/4s. 14:00 Išlikimas (68,69) 16:00 KK2 16:35 Labas
Svirplys (18) 08:25 Tomo ir Džerio 28/2806s. 15:00 Pasaulio ralio vakaras, Lietuva 17:40 Yra, kaip
nuotykiai (15) 08:50 KINO PUS- kroso čempionatas Belgijoje 3 yra 18:30 Žinios 19:20 Sportas
RYČIAI Stebuklingas nuotykis 17:00 Sandėlių karai 3/11,12s. 19:27 Orai 19:30 KK2 20:00
10:35 16 norų 12:25 Šokis hip- 18:00 Taikinys 1/3s. 19:00 Pra- Nuo... Iki... 20:30 Paveldėtoja 2
hopo ritmu 3 14:40 Uodega viz- garo kelias 3/10s. 20:00 Trans- (53) 21:00 Monikai reikia meilės
gina šunį 16:40 Ne vienas kelyje porteris 2/203s. 21:00 Žinios 132 (68) 21:30 Žinios 22:20 Sportas
17:20 Teleloto 18:30 Žinios 19:20 21:50 Orai 132 22:00 Nakties 22:27 Orai 22:28 Telefoninė loSportas 19:27 Orai 19:30 Trys TOP 8/15s. 22:30 X Faktorius terija 1634 22:30 VAKARO SEmilijonai eurų 21:20 Prezidento 5/18s. 01:25 Patrulių zona 03:10 ANSAS Leidimas žudyti 00:20
belaukiant 01:00 Galutinis tikslas Amerikos talentai 11/22s.
Judantis objektas (18) 01:20
3 02:40 Diktatorius
Kaip atsikratyti boso 2

TV3

06:15 Televitrina 3 06:30 Ilgo
plauko istorija 1/5s. 07:00 Žvaigždžių karai. Sukilėliai 2/12s. 07:30
Aladinas 1/163s. 08:00 Ilgo plauko istorija 1/6s. 08:30 Mamyčių
klubas 21/19s. 09:00 Kulinarinis
detektyvas 2/19s. 09:30 Penkių
žvaigždučių būstas 6/19s. 10:00
Pasaulis pagal moteris 7/19s.
10:30 Svajonių sodai 36 11:30
Sniego drakonas 13:20 Auklė 3
15:10 Mergina iš Alabamos 17:30
Visi mes žmonės 2/15s. 18:30
TV3 žinios 132 19:22 TV3 sportas 1 19:27 TV3 orai 132 19:30
Lietuvos talentai 6/11s. 22:30
TV3 žinios. Rinkimai 23:30 Markas Feltas. Žmogus, sugriovęs
Baltuosius rūmus 01:35 Karaliaus vardu 3. Paskutinė misija
03:05 Zero 3 04:35 Virtuvė 5/7s.
05:05 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai 26/21,22s.
06:30 Lietuvos galiūnų čempionato finalas 07:30 Džiunglių princesė Šina (4) 08:30 Tauro ragas
09:00 Sveikatos kodas 10:00
Vaikai šėlsta (7) 10:30 Iš visų jėgų
(25) 11:00 Būk ekstremalas (25)
11:30 Atranka. Išlieka stipriausi (4) 12:30 Džinas. Nepažintoji
Italija (7) 13:00 Džinas Italijos
pakrantėje (1) 13:30 Ekstrasensų mūšis (3) 15:45 Kas žudikas?
(4) 17:00 Betsafe–LKL. Žalgiris
- Rytas 19:30 Žiurkių medžiotojas (15) 20:30 Žiurkių medžioto-

05:05 Vartotojų kontrolė 06:00
Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Ievos Narkutės koncertas
„Kai muzika baigias” 07:30 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis
07:45 Kultūrų kryžkelė. Menora
08:00 Kultūrų kryžkelė. Trembita
08:15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus
albumas 08:30 Kelias 08:45
Krikščionio žodis 09:00 Premjera. Pasižvalgykime po 09:30 Euromaxx 10:00 Pasaulio lietuvių
žinios 10:30 Atspindžiai 11:00 7
Kauno dienos 11:30 Dailininko
Augustino Savicko 100-osioms
gimimo metinėms 12:00 Kalbantys tekstai 12:30 Vienuolynų kelias Lietuvoje 13:00 Stop juosta
13:30 Muzikinė pramoginė programa „Du balsai – viena širdis”
15:35 Šventadienio mintys 16:00
Mokytojų kambarys 16:30 Mokslo
sriuba 17:00 Vartotojų kontrolė
18:00 Tarptautinis poezijos festivalis „Poezijos pavasaris 2019”
18:50 Dailininko Augustino Savicko 100-osioms gimimo metinėms
19:40 Premjera. Dauntono abatija
3 20:30 Panorama 20:52 Sportas. Orai 21:00 FINA plaukimo
Čempionų serija 23:00 Šventinis
Vasario 16-osios renginys „MKČ
kodas LT” 01:30 DW naujienos
rusų kalba 01:45 Dabar pasaulyje 02:15 Džiazo muzikos vakaras.
„Vilnius Jazz Young Power 2017”
02:55 Netikras jaunikis 04:20 Į
sveikatą! 04:50 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus sąsiuvinis 05:10 Ten,
kur namai 3
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Iliuzija (9) 02:20 Mirties įšalas (1)
03:05 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (12)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios 09:20 Senis 10:25
06:13 Programa 06:14 TV par- Aukštuomenės daktaras 6 12:00
duotuvė 06:30 „Pasaulis iš vir- Stilius 13:00 Klauskite daktaro
šaus“ 07:00 Šiandien kimba 13:58 Loterija „Keno Loto” 14:00
08:00 Ne spaudai 09:00 Ant Žinios 14:15 Laba diena, Liebangos 10:05 „Gyvybės lange- tuva 16:40 Premjera. Ponių rolis“ (2/1) 11:15 „Krikšto tėvas“ jus 17:30 Žinios. Sportas. Orai
(1) 12:25 „Vienišas vilkas“ (18) 18:00 Rinkimai 2019. Kandidatų
13:35 TV parduotuvė 13:50 „Miš- į Europos Parlamentą debatai
kinis“ (4/20) 15:00 Lrytas tiesio- 19:30 (Ne)emigrantai 20:25 Lotegiai 16:00 Reporteris 16:58 Orai rija „Keno Loto” 20:30 Panorama
17:00 Po darbų 18:00 Reporteris 20:52 Sportas 20:59 Loterija „Jė18:48 Orai 18:50 Rubrika „Mes ga” 21:00 „Eurovizija” 2016. Post
europiečiai“.” 18:55 „Juodosios scriptum. Dokumentinis filmas
katės“ (10) 20:00 Reporteris 22:00 Dainų konkursas „Eurovi20:28 Orai 20:30 Nuoga tiesa zija 2019” 00:00 LRT radijo žinios
22:00 Reporteris 22:53 Orai 00:10 Tvin Pyksas 2 01:00 LRT
22:55 Rubrika „Mes europie- radijo žinios 01:05 Stilius 02:00
čiai“.” 23:00 Ne spaudai 00:00 LRT radijo žinios 02:05 Klauskite
„Miškinis“ (3/26) 01:05 „Glucha- daktaro 03:00 LRT radijo žinios
riovas“ (2/25) 02:05 „Vienišas 03:05 Klausimėlis 03:30 Dviravilkas“ (2) 02:55 „Juodosios ka- čio žinios 04:00 LRT radijo žinios
tės“ (3) 03:45 „Neišsižadėk“ (84) 04:05 Neužmiršti 05:00 LRT radijo
04:35 „Kelrodė žvaigždė“ (39) žinios 05:10 Ponių rojus
05:20 „Juodosios katės“ (3)

TV6

06:15 Televitrina 3 06:30 Iš peties 6/2s. 07:30 Havajai 5.0 7/3s.
08:30 Moterų lyga. Vyrai, pinigai
ir meilė 4/48s. 09:00 Autopilotas
2/19s. 09:30 CSI kriminalistai
703 10:30 Simpsonai 10/9,10s.
11:30 Makgaiveris 2/15s. 12:30
Vedęs ir turi vaikų 7/722,23s.
13:30 Univeras. Naujas bendrikas 1/13,14s. 14:30 Televitrina
13 15:00 Havajai 5.0 7/4s. 16:00
CSI kriminalistai 704 17:00 Makgaiveris 2/16s. 17:55 Vedęs ir turi
vaikų 7/724,725s. 18:55 Univeras. Naujas bendrikas 1/15,16s.
20:00 Moterų lyga. Vyrai, pinigai ir meilė 4/49s. 20:30 Žinios
91 20:55 Orai 94 21:00 Farai 12/34s. 22:00 Naša Raša
5/89,90s. 23:00 Siaubas baubas
3 01:00 Kaip aš susipažinau su
jūsų mama 6/19,20s. 01:50 RaiTV3
06:10 Televitrina 3 06:25 Žvaigž- telis be galvos 2/17s.
džių karai. Sukilėliai 2/11s. 06:55
Simpsonai 16/18,19s 07:55
Svajonių sodai 36 08:55 Meilės 06:00 Lietuvos Respublikos
sūkuryje 3073 10:00 Deganti šir- himnas 06:05 Džiazo muzikos
dis 1/9,10s. 12:00 Paskutinis iš vakaras. XXX tarptautinis džiaMagikianų 5/13,14s. 13:00 Paža- zo festivalis „Vilnius Jazz 2017”
dėtoji 6/353,354,355,356s. 15:00 06:55 Stop juosta 07:25 Alvinas
Simpsonai 16/20,21s. 16:00 ir patrakėliai burundukai 3 07:35
TV3 žinios 94 16:25 TV3 orai 94 Šikšnosparnis Patas 07:50 Lesė
16:30 TV Pagalba 13/49s. 18:30 08:15 Vienuolynų kelias LietuTV3 žinios 133 19:22 TV3 spor- voje 08:45 Neribotos žmogaus
tas 1 19:27 TV3 orai 133 19:30 galimybės 09:15 Labas rytas,
Namas 1/12s. 20:30 Prakeikti Lietuva 12:00 DW naujienos
7/50s. 21:00 TV3 vakaro žinios rusų kalba 12:15 Savaitė 13:10
75 21:52 TV3 sportas 1 21:57 Daiktų istorijos 13:55 Pasaulio
TV3 orai 75 22:00 Adrenalinas lietuvių žinios 14:20 Daunto23:45 Nusikalstami protai. Ki- no abatija 3 15:10 TV daktatapus sienų 2/8s. 00:35 Tironas ras 15:40 Premjera. Alvinas ir
2/7s. 01:35 Amerikiečiai 4/5s. patrakėliai burundukai 3 15:50
02:30 Ekstrasensai tiria 6/103s. Šikšnosparnis Patas 16:05 Le04:00 Nusikalstami protai. Kita- sė 16:30 Laba diena, Lietuva
pus sienų 2/8s. 04:45 Tironas 18:00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus
sąsiuvinis 18:15 Ten, kur namai
2/7s. 05:40 Virtuvė 5/8s.
3 19:00 Mokslo sriuba 19:15 Iš
arti 20:10 Kultūros diena 20:30
06:40 Stoties policija (32) 07:40 Panorama 21:00 Dienos tema
Sudužusių žibintų gatvės (25) 21:20 Sportas. Orai 21:30 Do08:40 Paskutinis faras (35) 09:40 kumentinė apybraiža „Mes nuKobra 11 (1) 11:30 Ekstrasensų galėjom” 22:00 Arbatėlė su Mumūšis (2) 13:45 Stoties policija soliniu 23:55 Putinas amžinai?
(33) 14:50 Sudužusių žibintų ga- 00:15 DW naujienos rusų kalba
tvės (26) 15:55 Paskutinis faras 00:30 Dabar pasaulyje 01:00
(36) 17:00 Info diena 17:30 Ko- Džiazo muzikos vakaras. XXIX
bra 11 (2) 18:30 Mentalistas (59) tarptautinis džiazo festivalis „Vil19:30 Įstatymas ir tvarka. Speci- nius Jazz 2016” 02:05 Arbatėlė
aliųjų tyrimų skyrius (12) 20:25 su Musoliniu 04:00 Legendos
Tautos tarnas (20) 21:00 Lūžio 04:50 Kultūrų kryžkelė. Menora
taškas 23:05 Suvokimas 01:30 05:05 Ten, kur namai 3

06:05 Mano gyvenimo šviesa
(805,806,807) 07:35 Tomo ir Džerio šou (1) 08:00 Volkeris, Teksaso
reindžeris (10,11) 09:55 Monikai
reikia meilės (68) 10:25 Namai,
kur širdis (61) 11:00 Nuo... Iki...
11:30 Paveldėtoja 2 (53) 12:00
Yra, kaip yra 12:55 Mano likimas
(45,46) 14:50 Dvi šeimos (70,71)
16:00 KK2 16:35 Labas vakaras,
Lietuva 17:40 Yra, kaip yra 18:30
Žinios 19:20 Sportas 19:27 Orai
19:30 KK2 20:00 Nuo... Iki... 20:30
Paveldėtoja 2 (54) 21:00 Monikai
reikia meilės (69) 21:30 Žinios
22:20 Sportas 22:27 Orai 22:30
VAKARO SEANSAS Užtikrintas
teisingumas 00:25 Judantis objektas (19) 01:25 Leidimas žudyti

TV3

05:40 Virtuvė 5/8s. 06:10 Televitrina 3 06:25 Žvaigždžių karai.
Sukilėliai 2/12s. 06:55 Simpsonai 16/20,21s. 07:55 Namas
1/12s. 08:55 Meilės sūkuryje 3074 10:00 Deganti širdis
1/11,12s. 12:00 Paskutinis iš
Magikianų 5/15,16s. 13:00 Pažadėtoji 6/357,358,359,360s. 15:00
Simpsonai 17/1,2s. 16:00 TV3 žinios 95 16:25 TV3 orai 95 16:30
TV Pagalba 13/50s. 18:30 TV3
žinios 134 19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 134 19:30 Prieš
srovę 19/19s. 20:30 Prakeikti
7/51s. 21:00 TV3 vakaro žinios
76 21:52 TV3 sportas 1 21:57 TV3
orai 76 22:00 Kartą Rytų Europoje
23:45 Nusikalstami protai. Kitapus
sienų 2/9s. 00:45 Tironas 2/8s.
01:35 Amerikiečiai 4/6s. 02:25
Ekstrasensai tiria 6/104s. 03:50
Nusikalstami protai. Kitapus sienų 2/9s. 04:40 Tironas 2/8s. 05:25
Virtuvė 5/9s.
06:35 Mentalistas (59) 07:30 Stoties policija (33) 08:30 Sudužusių
žibintų gatvės (26) 09:30 Paskutinis faras (36) 10:30 Kobra 11
(2) 11:30 Ekstrasensų mūšis (3)
13:45 Stoties policija (34) 14:50
Sudužusių žibintų gatvės (27)
15:55 Paskutinis faras (37) 17:00
Info diena 17:30 Kobra 11 (3)
18:30 Betsafe–LKL. Žalgiris - Dzūkija. Ketvirtfinalio rungtynės 21:00
Požemių ugnis 23:10 Lūžio taškas
01:15 F. T. Budrioji akis (5)

06:13 Programa 06:14 TV parduotuvė 06:30 Nuoga tiesa 08:00
Reporteris 08:58 Orai 09:00 „Šelesto bylos“ (4) 10:05 „Gyvybės
langelis“ (2/2) 11:15 „Krikšto tėvas“ (2) 12:25 „Vienišas vilkas“
(19) 13:35 TV parduotuvė 13:50
„Miškinis“ (4/21) 15:00 Lrytas tiesiogiai 16:00 Reporteris 16:30
Lietuva tiesiogiai 16:58 Orai 17:00
Po darbų 18:00 Reporteris 18:48
Orai 18:50 Rubrika „Mes europiečiai“.” 18:55 „Juodosios katės“ (11) 20:00 Reporteris 20:30
Lietuva tiesiogiai 20:55 Rubrika
„Renovacija iš arčiau“.” 20:58
Orai 21:00 Adomo obuolys 22:00
Reporteris 22:53 Orai 22:55 Rubrika „Mes europiečiai“.” 23:00
Prezidento rinkimų laida 00:30
Čempionai 01:05 „Gluchariovas“
(2/26) 02:05 „Vienišas vilkas“ (3)
02:55 „Juodosios katės“ (4) 03:45
„Neišsižadėk“ (85) 04:35 „Kelrodė
žvaigždė“ (40) 05:20 „Juodosios
katės“ (4)

TV6

06:15 Televitrina 3 06:30 Iš peties 6/3s. 07:30 Havajai 5.0 7/4s.
08:30 Prakeikti 7/50s. 09:00 Gyvūnų manija 3/36s. 09:30 CSI
kriminalistai 704 10:30 Simpsonai 10/11,12s. 11:30 Makgaiveris
2/16s. 12:30 Vedęs ir turi vaikų
7/724,725s. 13:30 Univeras.
Naujas bendrikas 1/15,16s. 14:30
Televitrina 13 15:00 Havajai 5.0
7/5s. 16:00 CSI kriminalistai 705
17:00 Makgaiveris 2/17s. 17:55
Vedęs ir turi vaikų 7/726,801s.
18:55 Univeras. Naujas bendrikas 1/17,18s. 20:00 Moterų lyga.
Vyrai, pinigai ir meilė 4/50s. 20:30
Žinios 92 20:55 Orai 95 21:00 Visu
greičiu pirmyn 22:50 Aukščiausia
pavara 19/1904s. 00:00 Daktaras
Hausas 7/719s. 01:00 Kaip aš susipažinau su jūsų mama 6/21,22s.
01:50 Raitelis be galvos 2/18s.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Džiazo muzikos vakaras. „Vilnius Jazz Young Power
2017”. 06:45 Auto Moto 07:00
Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė
07:30 Alvinas ir patrakėliai burundukai 3 07:40 Šikšnosparnis
Patas 07:55 Lesė 08:20 Mokslo
sriuba 08:45 TV daktaras 09:15
Labas rytas, Lietuva 12:00 DW
naujienos rusų kalba 12:15 Gimę
tą pačią dieną 13:10 Anapus čia
ir dabar 13:55 Vienuolynų kelias
Lietuvoje 14:25 Iš arti 15:10 TV
daktaras 15:40 Premjera. Alvinas
ir patrakėliai burundukai 3 15:50
Šikšnosparnis Patas 16:05 Lesė
16:30 Laba diena, Lietuva 18:00
Kultūrų kryžkelė. Menora 18:15
Ten, kur namai 3 19:15 „Eurovizijos” virusas 20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama 20:52 Sportas.
Orai 21:00 Dokumentinė apybraiža „Mes nugalėjom” 21:30 Iš
Barbaros Wood kolekcijos 23:00
Mano draugas Borisas Nemcovas
00:20 DW naujienos rusų kalba
00:35 Dabar pasaulyje 01:05
Džiazo muzikos vakaras. XXIX
tarptautinis džiazo festivalis „Vilnius Jazz 2016” 02:00 Iš Barbaros
Wood kolekcijos 03:30 Tarptautinis poezijos festivalis „Poezijos pavasaris 2019”. Atidarymas. 04:20
Pradėk nuo savęs 04:50 Kultūrų
kryžkelė. Trembita 05:05 Ten,
kur namai 3

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.
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06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios 09:20 Senis 10:25
Aukštuomenės daktaras 6 12:00
Nacionalinė paieškų tarnyba 13:00
Klauskite daktaro 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 Klausimėlis
18:30 Klauskite daktaro 19:30
Gyvenimas 20:25 Loterija „Keno Loto” 20:30 Panorama 20:52
Sportas 20:59 Loterija „Jėga”
21:00 Rinkimai 2019. Kandidatų
į respublikos prezidentus debatai
22:45 Dviračio žinios 23:10 Po
vienu dangum 00:15 Tvin Pyksas
3 01:15 Vakaras su Edita 02:05
Klauskite daktaro 03:00 LRT radijo
žinios 03:05 (Ne)emigrantai 04:00
LRT radijo žinios 04:05 Specialus
tyrimas 05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus
06:05 Mano gyvenimo šviesa
(808,809,810) 07:35 Tomo ir Džerio šou (2) 08:00 Volkeris, Teksaso
reindžeris (12,13) 09:55 Monikai
reikia meilės (69) 10:25 Namai,
kur širdis (62) 11:00 Nuo... Iki...
11:30 Paveldėtoja 2 (54) 12:00
Yra, kaip yra 12:55 Mano likimas
(47,48) 14:50 Dvi šeimos (72,73)
16:00 KK2 16:35 Labas vakaras,
Lietuva 17:40 Yra, kaip yra 18:30
Žinios 19:20 Sportas 19:27 Orai
19:30 KK2 20:00 Nuo... Iki... 20:30
Paveldėtoja 2 (55) 21:30 Žinios
22:20 Sportas 22:27 Orai 22:30
VAKARO SEANSAS. PREMJERA Šerifo mašina 00:15 Judantis
objektas (20) 01:15 Užtikrintas
teisingumas

TV3

05:25 Virtuvė 5/9s. 06:10 Televitrina 3 06:25 Aladinas 1/162s.
06:55 Simpsonai 17/1,2s. 07:55
Prieš srovę 19/19s. 08:55 Meilės sūkuryje 3075 10:00 Deganti
širdis 1/13,14s. 12:00 Paskutinis iš Magikianų 5/17,18s. 13:00
Pažadėtoji 6/361,362,363,364s.
15:00 Simpsonai 17/3,4s. 16:00
TV3 žinios 96 16:25 TV3 orai 96
16:30 TV Pagalba 13/51s. 18:30
TV3 žinios 135 19:22 TV3 sportas
1 19:27 TV3 orai 135 19:30 Gero
vakaro šou 5/34s. 20:30 Prakeikti 7/52s. 21:00 TV3 vakaro žinios
77 21:52 TV3 sportas 1 21:57 TV3
orai 77 22:00 Karšta pupytė 22:25
Vikinglotto 20 00:05 Nusikalstami
protai. Kitapus sienų 2/10s. 01:00
Tironas 2/9s. 01:55 Amerikiečiai
4/7s. 02:40 Ekstrasensai tiria
6/105s. 04:05 Nusikalstami protai. Kitapus sienų 2/10s. 04:55
Virtuvė 5/10,11s.
07:05 Stoties policija (34) 08:05
Sudužusių žibintų gatvės (27)
09:05 Paskutinis faras (37) 10:05
Kobra 11 (3) 11:05 Ekstrasensų
mūšis (11) 13:45 Stoties policija
(35) 14:50 Sudužusių žibintų gatvės (28) 15:55 Paskutinis faras
(38) 17:00 Info diena 17:30 Kobra 11 (4) 18:30 Betsafe–LKL.
Neptūnas - Skycop. Ketvirtfinalio
rungtynės 21:00 Septinta kategorija. Pasaulio pabaiga (1,2)
00:40 Požemių ugnis 02:35 F. T.
Budrioji akis (6)
06:13 Programa 06:14 TV par-

Ketvirtadienis, gegužės 16 d.

02:40 F. T. Budrioji akis (7)

duotuvė 06:30 „Pasaulis iš viršaus“ 07:00 Skinsiu raudoną
rožę 07:30 Krepšinio pasaulyje
su V 08:00 Reporteris 08:58 Orai
09:00 „Šelesto bylos“ (5) 10:05
„Gyvybės langelis“ (2/3) 11:15
„Krikšto tėvas“ (3) 12:25 „Vienišas vilkas“ (20) 13:35 TV parduotuvė 13:50 „Miškinis“ (4/22) 15:00
Lrytas tiesiogiai 16:00 Reporteris
16:30 Lietuva tiesiogiai 16:58 Orai
17:00 Po darbų 18:00 Reporteris
18:48 Orai 18:50 Rubrika „Mes
europiečiai“.” 18:55 „Juodosios
katės“ (12) 20:00 Reporteris
20:30 Lietuva tiesiogiai 20:58 Orai
21:00 Ant bangos 22:00 Reporteris 22:53 Orai 22:55 Rubrika „Mes
europiečiai“.” 23:00 Nuoga tiesa
00:00 „Miškinis“ (3/27) 01:05 „Gluchariovas“ (2/27) 02:05 „Vienišas
vilkas“ (4) 02:55 „Juodosios katės“
(5) 03:45 „Neišsižadėk“ (86) 04:35
„Kelrodė žvaigždė“ (41) 05:20
„Juodosios katės“ (5)

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios 09:20 Senis 10:25
Aukštuomenės daktaras 6 12:00
Gyvenimas 13:00 Klauskite daktaro 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 Rinkimai 2019. Kandidatų
į Europos Parlamentą debatai
19:30 Specialus tyrimas 20:25
Loterija „Keno Loto” 20:30 Panorama 21:00 Dienos tema 21:20
Sportas 21:29 Loterija „Jėga”
21:30 Pusvalandis iki „Eurovizijos” 22:00 Dainų konkursas „Eurovizija 2019” 00:45 Klausimėlis
01:00 LRT radijo žinios 01:05
Gyvenimas 02:00 LRT radijo žinios 02:05 Stilius 03:00 LRT radijo žinios 03:05 Keliai. Mašinos.
Žmonės 03:30 Ryto suktinis su
Zita Kelmickaite 04:00 LRT radijo
TV6
žinios 04:05 Nacionalinė paieškų
06:15 Televitrina 3 06:30 Išlikimas tarnyba 05:00 LRT radijo žinios
28/2805s. 07:30 Havajai 5.0 7/5s. 05:10 Ponių rojus
08:30 Prakeikti 7/51s. 09:00 Statybų gidas 5/36s. 09:30 CSI kriminalistai 705 10:30 Simpsonai 06:05 Mano gyvenimo šviesa
10/13,14s. 11:30 Makgaiveris (811,812,813) 07:35 Tomo ir
2/17s. 12:30 Vedęs ir turi vai- Džerio šou (3) 08:00 Volkeris,
kų 7/726,801s. 13:30 Univeras. Teksaso reindžeris (14,15) 10:10
Naujas bendrikas 1/17,18s. 14:30 Namai, kur širdis (63) 10:55 PaTelevitrina 13 15:00 Havajai 5.0 veldėtoja 2 (55) 12:00 Yra, kaip
7/6s. 16:00 CSI kriminalistai 706 yra 13:00 Mano likimas (49,50)
17:00 Makgaiveris 2/18s. 17:55 15:00 Dvi šeimos (74,75) 16:00
Vedęs ir turi vaikų 8/802,803s. KK2 16:35 Labas vakaras, Lie18:55 Univeras. Naujas bendri- tuva 17:40 Yra, kaip yra 18:30
kas 1/19,20s. 20:00 Moterų ly- Žinios 19:20 Sportas 19:27 Orai
ga. Vyrai, pinigai ir meilė 4/51s. 19:30 KK2 20:00 Valanda su
20:30 Žinios 93 20:55 Orai 96 Rūta 21:30 Žinios 22:20 Spor21:00 Kerštas 22:50 Aukščiausia tas 22:27 Orai 22:30 VAKARO
pavara 19/1905s. 00:00 Daktaras SEANSAS Kruvini pinigai 00:45
Hausas 7/720s. 01:00 Kaip aš su- Judantis objektas (21) 01:45
sipažinau su jūsų mama 6/23,24s. Šerifo mašina 03:10 Alchemi01:50 Paskutinis iš vyrų 4/1,2s. ja. Švietimo amžius 03:40 RETROSPEKTYVA
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Džiazo muzikos vakaras. XXIX tarptautinis džiazo festivalis „Vilnius Jazz 2016” 07:10
Nerami kelionė po Augustino
Savicko minčių ir spalvų sodus
07:30 Alvinas ir patrakėliai burundukai 3 07:40 Šikšnosparnis
Patas 07:50 Lesė 08:15 Pradėk
nuo savęs 08:45 TV daktaras 09:15 Labas rytas, Lietuva
12:00 DW naujienos rusų kalba
12:15 Brandūs pokalbiai 13:00
Tarptautinis poezijos festivalis
„Poezijos pavasaris 2019”. Atidarymas. 13:50 Nerami kelionė
po Augustino Savicko minčių ir
spalvų sodus 14:15 „Eurovizijos”
virusas 15:10 TV daktaras 15:40
Premjera. Alvinas ir patrakėliai
burundukai 3 15:50 Šikšnosparnis
Patas 16:05 Lesė 16:30 Laba diena, Lietuva 18:00 Kultūrų kryžkelė. Trembita 18:15 Ten, kur namai
3 19:15 Premjera. Kalnų žolelių
paslaptys 20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama 20:52 Sportas.
Orai 21:00 Mokytojų kambarys
21:30 Elito kinas. Premjera. Pasiklydę Paryžiuje 22:50 Angela
Merkel. Neįtikėtina karjera 00:15
DW naujienos rusų kalba 00:30
Dabar pasaulyje 01:00 Džiazo
muzikos vakaras. XXIX tarptautinis džiazo festivalis „Vilnius Jazz
2016” 02:00 Elito kinas. Pasiklydę Paryžiuje 03:25 Mokslo sriuba
03:45 Anapus čia ir dabar 04:30
Kalbantys tekstai 04:55 Kultūrų
kryžkelė. Vilniaus albumas 05:10
Ten, kur namai 3

Penktadienis, gegužės 17 d.

TV3

05:20 Virtuvė 5/11s. 06:10
Televitrina 3 06:25 Aladinas
1/163s. 06:55 Simpsonai
17/3,4s. 07:55 Gero vakaro
šou 5/34s. 08:55 Meilės sūkuryje 3076 10:00 Deganti širdis
1/15,16s. 12:00 Paskutinis iš
Magikianų 5/19,20s. 13:00 Pažadėtoji 6/365,366,367,368s.
15:00 Simpsonai 17/5,6s. 16:00
TV3 žinios 97 16:25 TV3 orai 97
16:30 TV Pagalba 13/52s. 18:30
TV3 žinios 136 19:22 TV3 sportas 1 19:27 TV3 orai 136 19:30
Farai 12/35s. 20:30 Prakeikti
7/53s. 21:00 TV3 vakaro žinios
78 21:52 TV3 sportas 1 21:57
TV3 orai 78 22:00 Maištinga siela 00:10 Nusikalstami protai. Kitapus sienų 2/11s. 01:05 Tironas
2/10s. 02:00 Amerikiečiai 4/8s.
02:55 Ekstrasensai tiria 6/106s.
04:25 Nusikalstami protai. Kitapus sienų 2/11s. 05:10 Virtuvė
5/12,13s.
07:10 Stoties policija (35) 08:10
Sudužusių žibintų gatvės (28)
09:10 Paskutinis faras (38) 10:10
Kobra 11 (4) 11:10 Ekstrasensų
mūšis (12) 13:45 Stoties policija
(36) 14:50 Sudužusių žibintų gatvės (29) 15:55 Paskutinis faras
(39) 17:00 Info diena 17:30 Kobra 11 (5) 18:30 Betsafe–LKL.
Pieno žvaigždės - Lietkabelis.
Ketvirtfinalio rungtynės 21:00 Išrinktųjų medžioklė 23:15 Septinta
kategorija. Pasaulio pabaiga (1,2)

06:13 Programa 06:14 TV parduotuvė 06:30 „Pasaulis iš viršaus“ 07:00 Vantos lapas 07:30
Grilio skanėstai 08:00 Reporteris 08:58 Orai 09:00 Ant bangos
10:05 „Gyvybės langelis“ (2/4)
11:15 „Krikšto tėvas“ (4) 12:25
„Vienišas vilkas“ (21) 13:35 TV
parduotuvė 13:50 „Miškinis“
(4/23) 15:00 Lrytas tiesiogiai
16:00 Reporteris 16:30 Lietuva
tiesiogiai 16:58 Orai 17:00 Po
darbų 18:00 Reporteris 18:48
Orai 18:50 Rubrika „Mes europiečiai“.” 18:55 „Raudonoji
karalienė“ (1) 20:00 Reporteris
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“ (3/28) 01:05 „Gluchariovas“
(2/28) 02:05 „Vienišas vilkas“
(5) 02:55 „Juodosios katės“ (6)
03:45 „Neišsižadėk“ (87) 04:35
„Kelrodė žvaigždė“ (42) 05:20
„Juodosios katės“ (6)

TV6

06:15 Televitrina 3 06:30 Išlikimas 28/2806s. 07:30 Havajai 5.0 7/6s. 08:30 Prakeikti
7/52s. 09:00 Vienam gale kablys
20/19s. 09:30 CSI kriminalistai
706 10:30 Simpsonai 10/15,16s.
11:30 Makgaiveris 2/18s. 12:30
Vedęs ir turi vaikų 8/802,803s.
13:30 Univeras. Naujas bendrikas 1/19,20s. 14:30 Televitrina
13 15:00 Havajai 5.0 7/7s. 16:00
CSI kriminalistai 707 17:00 Makgaiveris 2/19s. 17:55 Vedęs ir turi
vaikų 8/804,805s. 18:55 Univeras. Naujas bendrikas 1/21,22s.
20:00 Moterų lyga. Vyrai, pinigai
ir meilė 4/52s. 20:30 Žinios 94
20:55 Orai 97 21:00 Valstybės
priešas 23:45 Aukščiausia pavara 19/1906s. 01:00 Daktaras Hausas 7/721s. 01:50 Kaip
aš susipažinau su jūsų mama
7/1,2s. 02:40 Paskutinis iš vyrų 4/3,4s.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Džiazo muzikos vakaras. XXIX tarptautinis džiazo festivalis „Vilnius Jazz 2016” 07:00
Pasižvalgykime po 07:30 Alvinas
ir patrakėliai burundukai 3 07:40
Šikšnosparnis Patas 07:55 Lesė
08:20 Į sveikatą! 08:45 TV daktaras 09:15 Labas rytas, Lietuva
12:00 DW naujienos rusų kalba
12:15 Legendos 13:05 Stambiu
planu 13:50 Atspindžiai 14:20
Kalnų žolelių paslaptys 15:10
TV daktaras 15:40 Premjera. Alvinas ir patrakėliai burundukai 3
15:50 Šikšnosparnis Patas 16:05
Lesė 16:30 Laba diena, Lietuva
18:00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus
albumas 18:15 Ten, kur namai
3 19:15 Premjera. Sen Mišelio
kalnas. Neištyrinėtas stebuklas
20:10 Kultūros diena. 20:30
Panorama 21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai 21:30 Brandūs pokalbiai 22:20 Nėra laiko
gerumui 23:30 Anapus čia ir dabar 00:45 DW naujienos rusų kalba 01:00 Dabar pasaulyje 01:30
Džiazo muzikos vakaras. XXIX
tarptautinis džiazo festivalis „Vilnius Jazz 2016” 02:15 Nėra laiko
gerumui 03:25 Atspindžiai 03:55
Muzikinė pramoginė programa
„Du balsai – viena širdis”

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Labas
rytas, Lietuva 06:30 Žinios
09:20 Senis 10:25 Aukštuomenės daktaras 6 12:00
(Ne)emigrantai 13:00 Vartotojų kontrolė 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 Rinkimai 2019.
Kandidatų į Europos Parlamentą 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 Fantastiškas penktadienis. Atgal į ateitį 01:50 Tomo Krauno afera 03:45 Klausimėlis
04:00 Teisė žinoti 04:25
Džesika Flečer 7
06:05 Mano gyvenimo šviesa (814,815,816) 07:35 Tomo ir Džerio šou (4) 08:00
Volkeris, Teksaso reindžeris
(16,17) 10:00 Namai, kur širdis (64) 10:40 Valanda su Rūta 12:00 Yra, kaip yra 13:00
Mano likimas (51,52) 15:00
Dvi šeimos (76,77) 16:35
Labas vakaras, Lietuva 17:35
Bus visko 18:30 Žinios 19:20
Sportas 19:27 Orai 19:30
KK2 penktadienis 21:30 SAVAITĖS HITAS Audros sūkuryje 23:15 Mirties kurjeriai
01:35 Kruvini pinigai

TV3

06:10 Televitrina 3 06:25
Kempiniukas Plačiakelnis
1/147s. 06:55 Simpsonai 17/5,6s. 07:55 Farai
12/35s. 08:55 Meilės sūkuryje 3077 10:00 Deganti širdis
1/17,18s. 12:00 Tarp mūsų,
mergaičių 1/101s. 13:00 Pažadėtoji 6/369,370,371,372s.
15:00 Simpsonai 17/8,10s.
16:00 TV3 žinios 98 16:25
TV3 orai 98 16:30 TV Pagalba 13/53s. 18:30 TV3 žinios 137 19:22 TV3 sportas
1 19:27 TV3 orai 137 19:30
Aladinas 21:15 Kapitonas
Amerika. Pilietinis karas
00:15 Žiauriai baisi naktis 2 02:10 Karšta pupytė
04:00 Paskutinis iš Magikianų 5/17,18s. 05:00 Virtuvė
5/14s. 05:25 Juokingiausi
Amerikos namų vaizdeliai
26/24s.
07:20 Stoties policija (36)
08:20 Sudužusių žibintų gatvės (29) 09:20 Paskutinis
faras (39) 10:20 Kobra 11
(5) 11:20 Ekstrasensų mūšis
(13) 13:45 Stoties policija
(37) 14:50 Sudužusių žibintų
gatvės (30) 15:55 Paskutinis
faras (40) 17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 (6) 18:30 Betsafe–LKL. Juventus - Rytas.
Ketvirtfinalio rungtynės 21:00
Amerikietiškos imtynės (18)
23:00 Specialistas 01:10 Išrinktųjų medžioklė 03:10 F. T.
Budrioji akis (8)
06:13 Programa 06:14 TV
parduotuvė 06:30 „Pasau-

lis iš viršaus“ 06:35 Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu 07:00 Kitoks pokalbis su
D 07:30 Kaimo akademija
08:00 Reporteris 08:58 Orai
09:00 Nuoga tiesa 10:30 10
min iki tobulybės su Jurijumi
10:45 Čempionai 11:25 Adomo obuolys 12:25 „Vienišas
vilkas“ (22) 13:35 TV parduotuvė 13:50 „Miškinis“ (4/24)
15:00 Lrytas tiesiogiai 16:00
Reporteris 16:30 Kitoks pokalbis su D 16:58 Orai 17:00
Po darbų 18:00 Reporteris
18:53 Orai 18:55 „Raudonoji
karalienė“ (2) 20:00 Reporteris 20:30 Kitoks pokalbis
su D 20:58 Orai 21:00 Europos Parlamento rinkimų laida
22:00 Reporteris 22:58 Orai
23:00 Ant bangos 01:25 „Moterų daktaras“ (3/19; 3/20)
02:55 „Šeimininkė“ (1/11;
1/12) 04:35 Vantos lapas
05:00 „Ūsuota auklė“

Šeštadienis, gegužės 18 d.

(6) 17:00 Betsafe–LKL. Numatomos ketvirtfinalio rungtynės 19:30
Lietuvos balsas. Vaikai 21:50 MANO HEROJUS Drakono vartai
00:15 AŠTRUS KINAS Grobis
02:00 F. T. Budrioji akis (7,8)

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 Neužmiršti 07:00
Premjera. Mokytojas Keisas ir
linksmoji klasė 08:30 Karinės paslaptys 09:00 Labas rytas, Lietuva 09:30 Žinios 12:00 Pasaulio
dokumentika. Liūtų kelionė 12:55 07:00 Programa 07:04 TV parPasaulio dokumentika. Europos duotuvė 07:20 „Partizanų keliais“
tyrai 13:50 Džesika Flečer 7 15:25 (2/1) 07:55 „TV Europa pristato.
Klausimėlis 15:43 Loterija „Keno Vyrų šešėlyje. Julija BeniuševiLoto” 15:45 Žinios. Orai 16:00 čiūtė Žymantienė-Žemaitė“ 08:30
Sveikinimų koncertas 17:30 Ži- „TV Europa pristato. Vyrų šešėlynios. Sportas. Orai 18:00 Teisė ži- je. Archeologė Marija Gimbutienė“
noti 18:30 Vakaras su Edita 19:30 09:00 Skinsiu raudoną rožę 09:30
Stilius 20:25 Loterijos „Keno Loto” Vantos lapas 10:00 „Nuostabūs
ir „Jėga” 20:30 Panorama 20:52 pojūčiai“ (1) 10:30 Kitoks poSportas 21:00 Valanda iki „Euro- kalbis su D 11:00 „Inspektorius
vizijos” 22:00 Dainų konkursas Luisas. Meilės alegorija“ (3/1)
„Eurovizija 2019” 00:30 Prem- 13:00 Adomo obuolys 14:05 Ne
jera. Persekiotojų klubas 02:00 spaudai 15:10 „Pasislėpusi PaPasaulio dokumentika. Nepapras- langa. Dviveidė Palanga“ 16:00
tos gyvačių galios 02:55 Pasaulio Žinios 16:18 Orai 16:20 Čempidokumentika. Šri Lanka. Indijos onai 16:50 „Kaip rasti meilę intervandenyno perlas 03:45 Smege- netu?“ 18:00 Žinios 18:28 Orai
nų paslaptys. Marselis Prustas. 18:30 Nuoga tiesa 20:00 Žinios
TV6
03:55 Keliai. Mašinos. Žmonės 20:23 Orai 20:25 „Šelesto bylos“
06:15 Televitrina 3 06:30
(11; 12) 22:00 Žinios 22:28 Orai
04:20 Mis Marpl 1
Beveik neįmanoma misija
22:30 „Šelesto bylos“ (12 tęs.)
1/1s. 07:30 Havajai 5.0 7/7s.
23:05 „Deimantų medžiotojai“
08:30 Prakeikti 7/53s. 09:00 06:15 Tomo ir Džerio šou (3) (5; 6) 00:30 „Širdies plakimas“
Praeities žvalgas 4/36s. 06:40 Įspūdingasis Žmogus-vo- (12; 13) 02:00 „Detektyvas Linlis“
09:30 CSI kriminalistai 707 ras (3) 07:05 “Nickelodeon” va- (10) 03:30 „Kelrodė žvaigždė“ (39;
10:30 Simpsonai 10/17,18s. landa. Sveiki atvykę į “Veiną” (6) 40) 05:00 „Mentų karai. Odesa“
11:30 Makgaiveris 2/19s. 07:35 Kung Fu Panda (11) 08:05 (1/7) 05:50 „Neprijaukinti. Naujoji
12:30 Vedęs ir turi vaikų Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svirplys Zelandija“
8/804,805s. 13:30 Univeras. (19) 08:35 Tomo ir Džerio nuotyTV6
Naujas bendrikas 1/21,22s. kiai (16) 09:05 Ogis ir tarakonai
06:25
Pragaro
kelias 3/10s. 07:25
14:30 Televitrina 13 15:00 (46) 09:15 KINO PUSRYČIAI
Havajai 5.0 7/8s. 16:00 CSI Šonku dienoraščiai. Vienaragio Gyvūnų klanai 1/4s. 08:35 Sankriminalistai 708 17:00 Mak- nuotykiai 11:05 Trys nindzės dėlių karai 3/11s. 09:00 Vienam
gaiveris 2/20s. 17:55 Vedęs imasi veikti 12:55 Ponas būrio gale kablys 20/19s. 09:30 Stair turi vaikų 8/806s. 18:25 Ve- mama 14:40 Kelionė į Ameriką tybų gidas 5/37s. 10:00 Keliauk
dęs ir turi vaikų 8/807s. 18:55 17:00 Gyvūnų pasaulis 17:30 Bus išmaniai 1/8s. 10:30 Autopilotas
Univeras. Naujas bendrikas visko 18:30 Žinios 19:20 Sportas 2/20s. 11:00 Lietuvos mokyklų
1/23,24s. 20:00 Farai 12/6s. 19:27 Orai 19:30 SUPERKINAS žaidynės 3/33s. 11:30 Sandėlių
21:00 Žinios 137 21:50 Orai Monstrų viešbutis 21:20 PREM- karai 3/12s. 12:00 Beveik neį137 22:00 Amerikos gangste- JERA Ilgas pasivažinėjimas 2 manoma misija 1/2s. 13:00 Gyris 01:10 Valstybės priešas 23:20 Pačiūžomis į šlovę 01:10 vūnų klanai 1/5s. 14:00 Išlikimas
28/2807s. 15:00 Ledo kelias
PREMJERA Jūsų nešvankybe
10/1s. 16:00 Iš peties 6/4s. 17:00
02:55 Audros sūkuryje
Sandėlių karai 3/13s. 17:30 San06:00 Lietuvos Respublikos
dėlių karai 3/14s. 18:00 Taikinys
TV3
himnas 06:05 Džiazo muzikos vakaras. XXIX tarptauti- 06:15 Televitrina 3 06:30 Ilgo 1/4s. 19:00 Pragaro kelias 3/11s.
nis džiazo festivalis „Vilnius plauko istorija 1/6s. 07:00 Žvaigž- 20:00 Transporteris 2/204s. 21:00
Jazz 2016” 07:00 Mokyto- džių karai. Sukilėliai 2/13s. 07:30 Žinios 138 21:50 Orai 138 22:00
jų kambarys 07:30 Alvinas Aladinas 1/164s. 08:00 Ilgo plau- Kelnėse dar ne senelis 00:05
ir patrakėliai burundukai 3 ko istorija 1/7s. 08:30 Kempiniu- Kerštas 01:45 Amerikos talen07:40 Šikšnosparnis Patas kas Plačiakelnis 1/148s. 09:00 tai 11/23s.
07:55 Lesė 08:20 Už kadro Virtuvės istorijos 9/20s. 09:30
08:45 TV daktaras 09:15 Skaniai ir paprastai 2/3s. 10:00
Labas rytas, Lietuva 12:00 Svajonių ūkis 5/37s. 10:30 Būk 06:00 Lietuvos Respublikos himDW naujienos rusų kalba sveikas! 1/16s. 11:00 Noriu šio nas 06:05 Domanto Razausko
12:15 Misija – Pasaulio Lie- darbo! 1/5s. 12:00 Beždžionėlė le- ir Sauliaus Petreikio koncertuva 13:00 7 Kauno dienos do ritulininkė 13:55 Meilės lažybos tas 08:00 Gimtoji žemė 08:30
13:25 Stop juosta 13:50 15:45 Havajai 5.0 5/522s. 16:45 ARTS21 09:00 Napoleonas KitKalbantys tekstai 14:15 Ekstrasensų mūšis 19/6s. 18:30 kauskas 10:00 Į sveikatą! 10:30
Sen Mišelio kalnas. Neišty- TV3 žinios 138 19:17 TV3 sportas Už kadro 11:00 Pradėk nuo savęs
rinėtas stebuklas 15:10 TV 1 19:22 TV3 orai 138 19:25 Euro- 11:30 Kęstučio Antanėlio ir Arūno
daktaras 15:40 Premjera. jackpot 20 19:30 Turtuolis vargšas Navako roko opera „Peras GiunAlvinas ir patrakėliai burun- 1/13s. 21:00 Madmuazelė Para- tas” 12:50 Iš širdies į širdį. Litedukai 3 15:50 Šikšnosparnis dis 22:55 Belė 01:05 Kapitonas ratūrinė – muzikinė kompozicija
Patas 16:05 Lesė 16:30 Laba Amerika. Pilietinis karas 03:40 „Sava” 13:50 XVI vaikų ir jaunimo
diena, Lietuva 18:00 Kelias. Havajai 5.0 5/522s. 04:30 Pasku- muzikos festivalis „Mes – PasauLaida apie evangelikų ben- tinis iš Magikianų 5/19,20s. 05:30 lis” 15:15 Auto Moto 15:30 Kuldruomenes Lietuvoje 18:20 Juokingiausi Amerikos namų vaiz- tūrų kryžkelė. Rusų gatvė 16:00
Euromaxx 16:30 Klauskite dakLietuvos tūkstantmečio vai- deliai 26/29s.
taro 17:20 Stilius 18:15 Misija
kai 19:15 Pasakojimai iš Ja– Pasaulio Lietuva 19:00 Daiktų
ponijos 4 20:10 Kultūros diena. 20:30 Panorama 21:00 06:05 Vaikai šėlsta (34,35,36) istorijos 19:45 Stambiu planu
Dienos tema 21:20 Sportas. 07:30 Džiunglių princesė Šina 20:30 Panorama 20:52 Sportas.
Orai 21:30 Europos kinas. (5) 08:29 „Top Shop“ televitrina Orai 21:00 Kino žvaigždžių alėja.
Staigiam posūky 23:00 Do- 08:45 Sveikatos ABC televitrina Alisa 22:45 Orkestro gimtadienio
manto Razausko ir Sauliaus 09:00 Baltijos galiūnų čempiona- koncertas 00:00 Anapus čia ir daPetreikio koncertas 00:30 tas 10:00 Vaikai šėlsta (8) 10:30 bar 00:45 Kino žvaigždžių alėja.
Dabar pasaulyje 01:00 Eu- Iš visų jėgų (26) 11:00 Būk ekstre- Alisa 02:30 Kęstučio Antanėlio ir
ropos kinas. Staigiam posū- malas (26) 11:30 Atranka. Išlieka Arūno Navako roko opera „Peras
ky 02:30 Stop juosta 03:00 stipriausi (5) 12:30 Džinas Italijos Giuntas” 03:50 Auto Moto 04:05
ARTS21 03:30 Brandūs po- pakrantėje (2,3) 13:30 Ekstrasen- Sportinio ėjimo Europos taurė. 20
kalbiai 04:15 Klauskite dak- sų mūšis (4) 15:45 Kas žudikas? km. Moterys.
taro 05:05 Stilius
Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.
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Informuojame, kad 2019 m. gegužės 22 d. 10.00 val. bus
vykdomi žemės sklypo Birštono sav., Birštono sen., Vaitiškių k., Šilo g. 22 (kad. Nr. 6908/0006:150) kadastriniai matavimai. Prašome gretimo sklypo (kad. Nr. 6908/0006:151)
savininkus, paveldėtojus ar suinteresuotus asmenis dalyvauti žemės sklypų ribų ženklinime. Darbus atlieka UAB
„Geoginta“, Žiburio g. 9-43, Alytus, tel. 8 645 94361, el.
p. info@geoginta.lt
Informuojame, kad 2019 m. gegužės 22 d. 11.30 val.
bus vykdomi žemės sklypo Birštono sav., Birštono sen.,
Vaitiškių k. (kad. Nr. 6908/0006:176) kadastriniai matavimai. Prašome gretimo sklypo (kad. Nr. 6908/0006:152)
savininkus, paveldėtojus ar suinteresuotus asmenis dalyvauti žemės sklypų ribų ženklinime. Darbus atlieka UAB
„Geoginta“, Žiburio g. 9-43, Alytus, tel. 8 645 94361, el.
p. info@geoginta.lt
Prašome atsiliepti Anastazijos Cėplaitės turto paveldėtojus ar jų įgaliotus asmenis, kadangi 2019 m. gegužės 24
d. 16.00 val. bus atliekami Prienų r. sav., Naujosios Ūtos
sen., Žemaitkiemio k., Upelio g. 16 esančio sklypo (kad.
Nr. 6938/0001:3) kadastriniai matavimai, reikia suderinti
bendrą žemės sklypo ribą (per 10 dienų). Kreiptis į UAB
„Žemės sklypas“ adresu: Žalgirio g. 19, Raudondvario
k., Kauno r. sav., tel. 8 688 59734, el. p. anenartaviciene@gmail.com
Informuojame, kad 2019-05-24 d. 10.00 val. bus atliekami V. L. suprojektuoto žemės sklypo (proj. skl. Nr. 537-14),
esančio Ingavangio k., Šilavoto sen., Prienų r. sav., kadastriniai matavimai. Kviečiame atvykti gretimų sklypų (kad.
Nr. 6958/0002:84; Nr. 6958/0002:322) mirusio savininko
R. J. turto paveldėtojus. Matavimus atliks UAB „Geodala“
matininkė Erika Petruškevičiūtė. Tel. 8 685 08308, Vasario
16-osios g. 6-4, 44250 Kaunas, el.p. info@geodala.lt

Nekilnojamasis
turtas
Parduoda
2 KAMBARIŲ BUTUS
2 k. bt. (54 kv. m, I a. 2 a. n., autonominis dujinis šildymas, mūrinis
40 kv. m garažas) Birštono vnk.
Tel. 8 602 75937.

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

NAMUS
Medinį apmūrytą gyvenamąjį
namą (66 kv. m, vietinis centrinis
šildymas, vandentiekis, kanalizacija, mūrinis garažas ir tvartas,
18 a žemės) Prienuose. Tel. 8
607 59331.
2 a. namą už buto kainą (200 kv.
m, su patogumais, reikalingas
remontas, apšildymas kietu
kuru, 14,5 a žemės, šalia miško ir
2 magistralinių kelių) Žalgirio g.,
Prienuose. Tel. 8 621 07006.
REKLAMA

Rąstinį namą (prižiūrimas, pakeistas stogas, langai, vietinis
centrinis šildymas ir patogumai,
yra ūkiniai pastatai, rūkykla, 30 a
žemės ir šalia 60 a ūkio paskirties
žemė iki tvenkinių) Išlauže, Prienų
r. Tel. 8 614 63499.

SODYBAS, SODUS
Sodybą (geras privažiavimas, 25 a
namų valdos sklypas) Paprūdžių
k., Balbieriškio sen., Prienų r. Tel.
8 627 35509.
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
19 a namų valdos sklypą (geras
susisiekimas, yra elektros įvadas,
10 000 Eur) Kauno g., Mauručių
k., Prienų r. Tel. 8 683 91121.

Be tarpininkų parduoda: 27 a komercinės paskirties žemės sklypą,
esantį Prienų miesto ribose prie
magistralinio kelio Kaunas–Alytus
ir 15 a namų valdos žemės sklypą
J. Vilkutaičio-Keturakio g., Prienuose. Tel. 8 614 34541.

Perka
Naujos statybos arba gražiai
renovuotą namą Prienuose arba
Birštone. Gali mokėti iki 130 000
Eur. Tel. 8 684 56620.
Ieško pirkti nebrangios sodybos
Prienų arba Birštono savivaldybėse. Gali būti vienkiemis. Tel. 8
671 61261.
Brangiausiai Lietuvoje miškus
(brandžius, jaunus, malkinius,
iškirstus), žemes, sodybas.
Atsiskaito iš karto. Tel. 8 676
41155.
Brangiai miškus: jauną, malkinį ir brandų. Žemę apaugusią
medžiais ar krūmais. Tel. 8 615
16617.
Brangiai mišką (gali turėti bendrasavininkių, būti neatidalintas, 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

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

Tel. 8 680 81777

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

IŠSINUOMOJA
Skubiai moteris išsinuomotų 1 k.
butą arba sodybą (gali prižiūrėti)
Prienuose arba Birštone. Tel. 8
607 27125.

Automobiliai ir
jų dalys
Brangiai perkame
automobilius,
mokame nuo 50
Eur iki 5000 Eur.
Tel. 8 627 32407.

ŽEMĖS ŪKIS
PARDUODA
Bičių šeimas. Tel. 8 603 26706.
Pigiai šviežiapienę ožką su ožiuku
ir dvi pieningas ožkas. Tel.: (8 37)
551021, 8 648 78267.

Tel. 8 657 69 676
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Ūkininkas parduoda svilintą
kiaulių skerdieną, kaina – 2,39
Eur/kg. Motininių kiaulių skerdiena – 1,99 Eur/kg. Sprandinę,
nugarinę, kumpį... atvežame.
Tel. 8 607 12690.
10 m. stambią darbinę kumelę
(yra pasas) ir 4 mėn. kalytę (taksų
veislės). Tel. 8 602 02939.
5 m. veršingą karvę. Tel.: 8 600
43893, 8 671 73817.
Šviežiapienę karvę. Tel. 8 650
81827.
Žieminius kviečius (10 Eur/50 kg).
Galime pristatyti už papildomą
kainą. Tel. 8 682 42445.
Kviečius (8 Eur/50 kg) ir žemės
ūkio techniką. Tel. 8 618 51957.
PERKAME ĮVAIRIUS
Kviečius ir avižas.BRAngIAI
Tel. 8 650
ARKlIUS, JAUČIUS,
41295.
TElYČIAS, KARVES.
Tel. 8 625 93 679
Žirnius, kviečius ir miežius. PaPavasarinė akcija! Užsakius akinius
geidaujant atveža. Tel. 8 609
regėjimo tikrinimas
.
68381.

NEMOKAMAI

Akinių rėmeliai nuo 2 Eur.

Kokybišką šieną ritiniais (laikomas
kluone). Tel. 8 606 91063.
Kalnapušes. Perkant didesnį
kiekį, kaina derinama. Tel.: 8 319
69026, 8 686 70328.
Naujas gamyklines lenkiškas lėkštes „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).

„Optika Armelt“

Adresas: Vytauto g. 24, Prienai.

Tel. 8 612 26398.
Kultivatorių „T-40“, šieno vartytuvą, savadarbę priekabą, girnas,
svarsčius (200 kg), 6 metalines
talpas kurui (po 200 l), metalinę
ir plastikinę talpas vandeniui
(po 200 l), vežimą, 2 akselines ir
„kreizą“. Tel. 8 600 19450.

Purkštuvą (400 l), šieno vartytuvą, vartytuvą-grėblį (5 ratai). Tel.
8 611 96944.

Presą „Welger“ 41, dvi vienaašes
priekabas, grūdų ventiliatorių,
savadarbį volą, arklinį grėblį ir
vartytuvą. Tel. 8 699 63243.

Šieno vartytuvą „Dobilas“, barstyklę, purkštuvą, rotacinę (šienpjovę), kombainą „Claas“ (plotis
3,20 m). Tel.: 8 646 34267, 8 671
56662.

PERKA
Telyčią arba veršį nuo 6 mėn. iki 4
m. auginimui ir pienines telyčias.
Tel. 8 625 93679.

UAB

SŪDUVOS
GALVIJAI

tiesiogiai be tarpininkų
brangiai PERKA bulius,
karves, telyčias. Moka 6-21
proc. Sutvarko dokumentus
subsidijoms gauti. Sveria,
pasiima iš kiemo.
Atsiskaito iš karto.
Tel.: 8 614 44299 („Bitė“),
8 620 35000 („Omnitel“),
8 613 79515 („Tele 2“).

Brangiai perka įvairius veršelius
nuo 2 sav. iki 8 sav. amžiaus.
Sveria el. svarstyklėmis. Atsiskaito vietoje, iš karto. Tel. 8
612 34503.
NUKelta Į 14 p. 
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ĮVAIRIOS PREKĖS
PARDUODA

Muzikantai visomis progomis:
dainavimas, muzikavimas, vedimas, žaidimai, filmavimas. Tel. 8
614 06146.

Giedame
laidotuvėse

M A L KO S
Vilniaus apskrities ūkininkas nuolat perka
arklius. Suteikia transporto paslaugas.
Tel.: 8 656 39189,
8 616 14424.
ŽŪB „Žara“ perka karves, jaučius, telyčias.
Atsiskaito iš karto.
Tvarko valstybines išmokas.
Sveria el. svarstyklėmis.
Pasiima patys. Tel.: 8 685
86121, 8 699 57191.
Superkame karves, bulius ir telyčias. KREKENAVOS
AGRO FIRMOS supirkėja Olga Smailienė.
Tel. 8 612 02125.

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.

BRAngIAI PERKAME ĮVAIRIUS

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

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

Tel.: 8 636 47223, 8 616 92369.

Šiltnamių g. 8, 59118 Prienai
Mob. tel.: (8 638)77387, (8 650) 62733.
El. p. aaukuras@gmail.com

Laidojimo paslaugos:
Prienuose, Birštone, Balbieriškyje,
Pakuonyje, N.Ūtoje, Jiezne,
Veiveriuose, Žemaitkiemyje, Išlauže.

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

Tel. 8 625 93 679

Atlieku įvairius vidaus ir lauko apdailos darbus. Tel. 8 689
80927.

Skardinimo darbai: kraigai, vėjinės, pakalimai, kaminai ir t.t.
Montuojame „Cedral“ dailylentes. Dengiame stogus. Patirtis.
Garantijos. Kokybė. Tel. 8 636
94394.

Dažymas, glaistymas, senų medinių namų bei butų remonto
darbai, laminato klojimas ir griovimo darbai. Tel. 8 647 02708.

Naudotus: šaldytuvą „ Liebherr“,
trijų durų spintą, veidrodį su
spintele ir sekciją trijų durų. Tel.
8 611 10837.
Išilginio pjovimo ir obliavimo
stakles (stalo plotis – 45 cm, ilgis
– 205 cm, 4 peilių, volo plotis – 30
cm, kaina – 500 Eur). Diskas 40050, kaina – 70 Eur. Pjūklo stalo
priedas (voliukas su kojomis)
70 Eur. Įvairios frezos (9 vnt., 1
vnt./30–50 Eur), frezų peiliukai
(90 vnt., 1 vnt./1–2 Eur). Tel. 8
677 90075.

PASLAUGOS

Profesionali stogdengių brigada
atlieka visus stogo remonto, įrengimo darbus. Sudarome sąmatas, pristatome medžiagas, suteikiame garantijas.
Tel. 8 677 68382.
Mūriju, betonuoju, šiltinu stogus
ir atlieku kitus statybos darbus.
Taip pat montuoju valymo įrenginius. Tel. 8 607 14112.
Dažome medinius namus (fasadus ir stogus) savo ir užsakovo
medžiagomis. Patirtis. Kokybė.
Tel. 8 636 94394.

Šarvojimo salė
Karstai, urnos ir ritualiniai rūbai
Autokatafalkas
Kremavimas Lenkijoje ir Lietuvoje
Gedulo gėlės ir vainikai

Mobilaus kubilo (jacuzzi) nuoma.
Tel. 8 657 57395, www.7verslai.lt
Paminklų, tvorelių, kapaviečių
uždengimų gamyba. Betonavimas, montavimas, užpylimas
skalda, senų kapaviečių restauravimas ir kiti akmens gaminiai.
Nemokama konsultacija. Tel. 8
686 96155.

Paskolos!!! Turimų paskolų ir skolų refinansavimas. 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. Konsultuojame pensijų kaupimo II - III
pakopoje klausimais. Tarpininkas
Ričiardas (ind. veiklos pažym. Nr.
621263). Tel. 8 601 50935.

SKLYPŲ KADASTRINIAI
MATAVIMAI

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

UAB „GEONETAS“
Adresas: Vytauto g. 11A,
Prienai (priešais Autobu
sų stotį, laiptais į rūsį).
Tel.: 8 683 98043,
8 614 38124.

Impregnuoju ir perdažau medinius rąstinių namų fasadus, tvoras, terasas bei kitus medinius
objektus. Renovuoju laiptines,
pirtis, namus, sodybas, garažus.
Atlieku langų ir durų restauracijas. Tel. 8 675 20291.
Gaminame betoną, kalkinį skiedinį, šulinio žiedus (nuo 0,7
iki 3 m), įvairią gelžbetoninę
produkciją. Vežame žvyrą, smėlį.
Atliekame metalo tekinimo ir
suvirinimo darbus. Tel. 8 687
95399.
Liejame pamatus, betonuojame.
Montuojame gipso kartoną,
glaistome, dažome, kalame dailylentes, dedame visų tipų grindis,
klojame plyteles, atliekame santechnikos, elektros instaliacijos
ir griovimo darbus. Klojame
trinkeles. Lankstome skardas. Tel.
8 600 96399.
Šlifuojame, dedame ir lakuojame parketą, dengiame stogus,
lankstome skardas, skardiname,
šiltiname ir dažome namų fasadus. Statome karkasinius namus.
Kasame pamatus, mūrijame,
tinkuojame, betonuojame, montuojame tvoras, atliekame langų
apdailą, montuojame langus ir
duris. Tel. 8 620 85350.
Kokybiškai remontuojame butus: dažome, glaistome, klojame
laminatą, atliekame kitus darbus.
Tel. 8 606 46488.
Ilgą patirtį turintis meistras kokybiškai ir greitai klijuoja visų rūšių
plyteles. Tel. 8 638 86086.
Atliekame įvairius statybos apdailos bei remonto darbus. Tel.
8 603 12588.

Galingu vikšriniu mini krautuvu
„Bobcat“ lyginu sklypus, sklaidau
gruntą, gręžiu skyles ir t.t. Taip pat
traliuku pervežu įvairią techniką
iki 8 t. Tel. 8 679 28782.
Frezuoju ir dirbu žemę su mini
traktoriuku. Tel. 8 615 57976.
Nemokamai tvarkome apleistus
(apžėlusius ir apaugusius medžiais ir krūmais) žemės ūkio
paskirties žemės sklypus. Tel. 8
680 81777.

Atvažiuojame
nemokamai.

Gerai įmitusius, liesus
ir traumuotus galvijus (AB „Krekenavos
agrofirma“ kainomis). Taip pat arklius.
Sveriame elektroninėmis
svarstyklėmis. Atsiskaitome
iš karto. Tel. 8 616 43646.

ARKlIUS, JAUČIUS,
TElYČIAS, KARVES.

(1 vakaras ir
palydėjimas – 120 Eur,
keturnedėlis ir
metinės – 60 Eur).

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

Kokybiškos elektriko paslaugos: varžų matavimai, elektros gedimų taisymas, naujos
statybos namų elektros instaliacija, sąmatų sudarymas ir
kiti darbai. Tel. 8 671 88433.
Visi santechnikos darbai: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos.
Komplektuojame medžiagas su
nuolaidomis. Tel. 8 640 39204.

Pjaunu ir skaldau malkas. Griaunu
senus pastatus ir dirbu kitus ūkio
darbus. Tel. 8 677 22930.
Pjaunu ir skaldau malkas bei pjaunu žolę trimeriu. Atvykstu savo
transportu. Tel. 8 603 70769.
Mobiliuoju juostiniu gateriu kokybiškai pjaunu medieną. Atvykstu
į vietą. Tel. 8 601 02662.

Gaminame duris namams, ūkiniams pastatams bei laiptų pakopas su pastoviu ir slenkančiu
apšvietimu. Garantija ir kokybė.
Tel. 8 682 62195.
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, džiovykles, el. virykles ir
kt. Suteikiame garantiją, taikome
nuolaidas! Atvykstame į
namus, dirbame ir savaitgaliais. Tel. 8 645 04370.

Pavojingų medžių
pjovimas, genėjimas.
Sklypų valymas.
Tel.: 8 683 99 233,

greblysirbebras@gmail.com

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

DARBO
SKELBIMAI
REIKALINGA

Vežame žvyrą, smėlį, skaldą, atsijas ir kitus birius krovinius. Tel.
8 690 66155.

Darbas namų tvarkytojoms (ams) Anglijoje, įdarbinimo mokesčių nėra. Atlyginimas 15002000 Eur. Amžius neribojamas,
kalba nebūtina. Tel.: 8 672 41083,
www.superdarbas.com

Atliekame įvairius žemės kasimo, lyginimo darbus: kasame,
valome tvenkinius, darome pylimus, šlaitus, lyginame, tvarkome
teritorijas. Konsultuojame. Turime patirtį. Dirbame kokybiškai.
Tel. 8 640 50090.

Viešbučiui-restoranui Birštone
reikalinga administratorė su
patirtimi, virėja (-as) ir virėjos (o) padėjėja. Taip pat reikalingos
barmenės-padavėjos vasaros
sezonui.Tel. 8 687 53756. CV galima siųsti el.p. pusynebirstone@
gmail.com
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UAB „Naujasis Nevėžis“ – bendrovė, gaminanti sausus pusryčius, traškučius, sūrius bei saldžius užkandžius, pusgaminius maisto
pramonei bei tekstūruotus miltus, šiuo metu siūlo darbą

technologinių įrengimų
operatoriams (-ėms).
Darbo pobūdis: įrengimų priežiūra, produktų pakavimas, darbas pamainomis po 12 val.
Reikalavimai: atsakingumas, kruopštumas, darbštumas, gebėjimas
dirbti komandinį darbą.
Mes siūlome: įdomų ir atsakingą darbą stabiliai veikiančioje įmonėje, laiku mokamą atlyginimą, socialines garantijas.
Vežame į/iš darbo.
Kreiptis tel. 8 656 22104, Birutė.

Detalių tiekėjas (filtrų ir detalių
pirkimui, duomenų suvedimui į
kompiuterį). Geras atlyginimas už
gerą darbą. Tel. 8 652 65769.
Baldų įmonei – stalius. Gaminame nestandartinius medinius
baldus ir duris. Tel. 8 679 11884,
www.baldaiirspalvos.lt

Dingo
ŠILAVOTO SEN. KLEBIŠKIO
KAIMO APYLINKĖSE
IŠ KIEMO DINGO DIDELIS
BALTAS ŠUO

Pagalbinis darbininkas žvėrelių
ūkyje Šilavoto sen., Prienų r.
(privalumas – vairuotojo pažymėjimas). Tel. 8 685 83504.
Įmonei reikalingi pagalbiniai darbininkai be žalingų įpročių. Tel. 8
698 46063.
Kelių statybos ir priežiūros įmonė ieško: 1. Kelio darbininkų; 2.
Buldozerio mašinisto; 3. Ekskavatoriaus mašinisto; 5. Greiderio
mašinisto. Darbas Kauno apskrityje. Įmonė įsikūrusi Ilgakiemio
k., Kauno r. Tel. 8 691 44404.

Alytuje įsikūrusi statybos
įmonė UAB „INSTITA“ į darbą
priims

ekskavatorininkus.
Darbas Lietuvoje.

Tel. 8 699 83548.

Laikyti
negaliojančiu
Pamestus: traktoriaus priekabos
(valst. Nr. LS 3045) registracijos liudijimą Nr. 68554, ratinio
traktoriaus (valst. Nr. 6305LI)
registracijos liudijimą Nr. 68545,
ratinio traktoriaus (valst. Nr.
T9654B) registracijos liudijimą
Nr. 0284118, laikyti negaliojančiais.

Nori susipažinti
42 m. dirbanti moteris ieško
draugo. Tel. 8 601 60767.
REKLAMA

PRIGLAUDUSIUS,
SUTIKUSIUS AR MAČIUSIUS
LABAI PRAŠOME ATSILIEPTI
tel. 8 616 81 292.
ATSILYGINSIME !

Informacija
NEĮGALIŲJŲ DĖMESIUI! Prienų rajono neįgaliųjų draugija
organizuoja kelionę į Šventąją
birželio 12–17 dienomis. Kaina
40 Eur. Išvykstame nuo draugijos
birželio 12 dieną 14 val. Kreiptis
dėl kelionės tel.: (8 319) 51408, 8
640 73586. (Prienų rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė)

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

Kviečia į renginius
ARTIMIAUSI RENGINIAI
PRIENŲ RAJONE
Gegužės 11 d. 11 val. Šilavoto
pagrindinės mokyklos stadione – Šilavoto seniūnijos sporto
šventė „Aš ir tu – sportuokime
kartu“. Programoje – šaškių

turnyras, stalo teniso varžybos,
smiginis, krepšinis 3x3, linksmos
rungtys ir estafetės, nugalėtojų
apdovanojimai.
Gegužės 14 d. 17 val. Prienų
Justino Marcinkevičiaus viešojoje
bibliotekoje – nemokama paskaita „Gyvensenos įtaka genams ir
streso profilaktikai“. Lektorius per.
dr. genetikas Danielius Serapinas.
Reikalinga išankstinė registracija
el. paštu prienai.vs.biuras@gmail.
com arba tel. (8 319) 54 427.
Gegužės 14 d. 18 val. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre – kino
filmas „Išgyventi vasarą“. Bilieto
kaina 5 Eur. Apdovanojimų „Sidabrinė gervė“ laureatės Marijos
Kavtaradzės debiutas pripažintas
geriausiu Baltijos šalių filmu.
Gegužės 15 d. 10 val. Skriaudžių
laisvalaikio salėje – minėjimas,
skirtas hab. dr. Angelės Vyšniauskaitės 100-osioms gimimo metinėms. Parodos „Tautos etninės
kultūros tyrinėtoja ir skleidėja
Angelė Vyšniauskaitė“ atidarymas; Pranešimas „Angelės Vyšniauskaitės gyvenimas ir kūryba“
(pristatys Skriaudžių pagrindinės
mokyklos mokiniai); Prisiminimais
apie kraštietę pasidalins kalendorių kolekcininkas Pijus Brazauskas;
Hab. dr. Angelės Vyšniauskaitės
atminimo pagerbimas Skriaudžių
kapinėse.
Gegužės 15 d. 16 val. Prienų
Justino Marcinkevičiaus viešojoje
bibliotekoje – knygos „Žmonės,
kurie saugo Europą“ pristatymas. Dalyvaus Europos Komisijos
atstovybės Lietuvoje politikos
analitikas Justas Klimavičius, žurnalistas, prozininkas ir scenaristas
Aidas Puklevičius, knygos herojus
Vilniaus teritorinės muitinės Mobiliosios grupės posto vyr. inspektorius Dovydas Mazaliauskas.
Gegužės 17 d. 10 val. Prienų
kultūros ir laisvalaikio centre
– konferencija „Man reikalingi
pasaulio centrai, kuriuose aš
noriu užkariauti Lietuvai vietą“
(Matas Šalčius), skirta Pasaulio
lietuvių metams. Konferencijos
metu bus įteikta Mato šalčiaus
premija. Pranešimus skaitys:
dr. Benediktas Šetkus, Vilniaus
universitetas. Dalia Henke, Pasaulio lietuvių bendruomenės
(PLB) pirmininkė. Vyks viešos
diskusijos. Diskusijas modernuos
žurnalistai Aurimas Perednis ir
Edmundas Jakilaitis. Diskusijose
dalyvaus: Dalia Henke, pasaulio
lietuvių bendruomenės pirmininkė, Vilma Aleksandrova ir
Aistė Sabaliauskaitė Tsachev,
Bulgarijos lietuvių bendruomenės
atstovės, Jonas Vaičiulis, Punsko
lietuvių bendruomenės atstovas,
Linas Kojala, žurnalistas, Vytautas
Benokraitis, Delfi generalinis
direktorius, kraštietis, Vytautas Kandrotas, Leidybos namai

„Terra Publica“ plėtros vadovas,
kraštietis, kiti kraštiečiai, Prienų
rajono savivaldybės atstovai. Bus
pasirašytos Tarptautinės kultūrinio bendradarbiavimo sutartys.
Susidomėjusius konferencija
Prienuose kviečiame registruotis
tel. +370 319 60 380, +370 319 60
arba el. p. daiva.cepeliauskiene@
prienubiblioteka.lt, dalia.bredeliene@prienubiblioteka.lt.
Gegužės 17 d. 19 val. Jiezno kultūros ir laisvalaikio centre – Vilijos
Liutkevičienės-Garkauskaitės Dainų vakaras namuose. Vilija kartu
su šeima kviečia į romansų ir dainuojamosios poezijos vakarą.
Gegužės 18 d. 12 val. kaimo turizmo sodyboje „Šaltupis“ – 11-asis
mėgėjų teatrų festivalis „Šaltupis
2019“. Festivalio atidarymas – 12
val. Festivalyje dalyvaus mėgėjų
teatrai iš Kauno, Skaudvilės, Voškonių, Prienų rajono ir kt. Taip pat
jūsų laukia Ramūnas Laukaitis ir
draugai (fortepijonas, smuikas, fagotas), Kauno taikomosios dailės
mokyklos fotografijos specialybės
mokinių retrospektyvinė paroda,
Dovilės rytietiškų šokių studijos
šokėjos ir kt.
PARODOS PRIENŲ RAJONE
Prienų Justino Marcinkevičiaus
viešojoje bibliotekoje eksponuojama Kolekcininkų klubo „Senasis
„Hemingvėjus“ spausdinimo
mašinėlių paroda. Paroda veiks
iki gegužės 17 d.
Prienų rajono savivaldybėje (2
aukšte) eksponuojama dailininko
Vlado Tranelio autorinė tapybos
darbų paroda.
Prienų krašto muziejaus kiemelyje eksponuojama lauko paroda
„Miesto bitės: žmonės ir jų darbai
Kaune 1918–1940 m.“, skirta
Laikinosios sostinės 100-mečiui
paminėti. Paroda veiks iki gegužės 31 d.
Prienų Justino Marcinkevičiaus
viešojoje bibliotekoje ir jos teritoriniuose struktūriniuose padaliniuose veiks paroda „Lietuva margoje Europos mozaikoje – 15 m.“.
Paroda veiks iki gegužės 11 d.
Naujosios Ūtos laisvalaikio salėje
gegužės mėn. eksponuojama
Prienų krašto fotomenininkų darbų paroda „Nemunas man“.
Stakliškių kultūros ir laisvalaikio
centre eksponuojama seniūnijos
gyventojų įvairių kolekcijų paroda
„Aš – kolekcionierius“. Paroda veiks
iki gegužės 17 d.
Prienų kultūros ir laisvalaikio centre eksponuojama fotografijų
paroda „Dailininkai atkurtai Lietuvos valstybei“ – nuotraukos iš
R. Dichavičiaus albumo „Laisvės
paženklintieji“.

HOROSKOPAS
Gegužės 13-19 d.



JAUTIS
(04.21-05.21)

režisierius ROBERTAS ZEMECKIS

Stichija: Žemė
Planeta: Venera
Savaitės diena: penktadienis
Akmuo: safyras ir turkis
Spalvos: alyvinė, balta, geltona ir žalia



AVINAS
(03.21-04.20)

Visą šią savaitę Avinai trykš energija, entuziazmu ir bus pilni artėjančių nepaprastų pokyčių nuojautos. Pats laikas ruoštis į medžioklę,
leistis ieškoti nuotykių ir linksmybių. Ketvirtadienį gali tekti priimti
gana svarbų sprendimą, galintį turėti ilgalaikių padarinių, tad būkite
tikras, kad šios savaitės pramogų
troškimas nesumažins jūsų sugebėjimų racionaliai protauti.



JAUTIS
(04.21-05.21)

Jaučių laukia itin aktyvi protinė veikla, o gal net nervinis išsekimas.
Savaitės pradžioje būsite praktiškai
nepajėgus priimti bent kiek svarbesnį sprendimą. Net nebandykite, juolab kad nuo savaitės vidurio
padėtis turėtų radikaliai keistis. Kad
ir ko imtumėtės, viskam bus savas
laikas, savos ribos ir taisyklės. Su
tuo teks tiesiog susitaikyti.



DVYNIAI
(05.22-06.21)

Iš tikrųjų jums visiškai tas pat, kas
vyks šią savaitę. Jūs viską darysite lengva ranka ir su gera nuotaika, tuo nusipelnydamas aplinkinių
pagarbą. Savo sėkminga veikla
taip sužavėsite įtakingą asmenį,
kad užsitikrinsite sau gerą vietą
ateityje. Jei visuomet viskas būtų taip paprasta, kaip lengva būtų gyventi!



VĖŽYS
(06.22-07.22)

Šią savaitę iš tiesų verta būti itin
akylam. Kažkur jūsų laukia puiki proga. Būkite atidus! Vienintelis laiku ir vietoje pasakytas žodis
ateityje gali atnešti didžiulės naudos. Savaitgalį buvimas namuose
gali varginti.



LIŪTAS
(07.23-08.21)

Jūsų galvoje sukasi mintys kažką
palenkti į savo pusę ir parodyti tam žmogui visokeriopas savo
simpatijas. Jei sumanytą susitikimą įtrauksite į šios savaitės planus,
turėsite daugiausia šansų pasiekti
trokštamą tikslą. Savaitgalį praeitis darys įtaką jūsų nuotaikoms ir
sprendimams.



MERGELĖ
(08.22-09.23)

Dvasios taika ir ramybė - štai ko
sieksite visą šią savaitę. Šia prasme
rezultatai ims matytis nuo savaitės
vidurio. Iki to laiko dienos gali būti
neramios ir permainingos.



SVARSTYKLĖS
(09.24-10.23)

Jūsų aktyvumas šią savaitę kitiems
gali sukelti ne itin malonius jausmus. Pirmoje savaitės pusėje jūsų
idėjoms, kaip reikėtų leisti pinigus,
bus gana energingai pasipriešinta.
Savaitės pabaigoje pagaliau jums
pavyks išsiaiškinti, iš kurios pusės
pučia vėjas, ir į daug ką pažvelgsite kitomis akimis.



SKORPIONAS
(10.24-11.22)

Iš aplinkinių galite tikėtis tik įvairiausių bandymų kaip nors pasinaudoti jumis saviems tikslams.
Labai tikėtina, kad būsite sutrikęs,
blaškysitės, neracionaliai išnaudosite tiek darbui, tiek poilsiui skirtą
laiką. Tikriausiai verta paklusti instinktyviam norui kiek galima daugiau laiko praleisti namuose.



ŠAULYS
(11.23-12.22)

Ši savaitė jums bus tokia, kad privalote gyventi plačiai atmerktomis
akimis ir į viską labai gerai įsiklausyti. Jeigu jums pavyktų teisingai
nukreipti svarbius įvykius ir pasirinkti reikiamą tolesnį veikimo
planą, sėkmė būtų garantuota.
Savaitės viduryje priimti sprendimai gali turėti įtakos jūsų finansinei padėčiai.



OŽIARAGIS
(12.23-01.20)

Mąstymas bus greitesnis, kūrybiškesnis ir lankstesnis. Ypač harmoningi santykiai su sutuoktiniu.
Reikalai gali šiek tiek komplikuotis
savaitės viduryje, bet į pabaigą vėl
viskas susitvarkys.



VANDENIS
(01.21-02.18)

Visą savaitę bus aktualios bendravimo ar tiesiog santykių su kitais žmonėmis problemos. Prieš
ką nors galutinai nuspręsdamas,
įsitikinkite, kad numatėte visus
įmanomus padarinius. Savaitgalį saugokitės kartu su senais rakandais neišmesti ir naudingų
daiktų (ir tiesiogine, ir perkeltine
prasme).



ŽUVYS
(02.19-03.20)

Labai tinkama savaitė imtis naujos
veiklos - gal nauja tarnyba, sporto
šaka ar hobis. Lygiai taip pat galimi pokyčiai dvasinėje plotmėje.
Žvaigždės skatins išsivaduoti iš bet
kokių pančių ar suvaržymų. Būsite
laisvesnis dvasiškai ir kūrybiškesnis nei paprastai.
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Gegužės 11 d.
ŠEŠTADIENIS
Pagarbos mokesčių mokėtojams diena
Tulpių žydėjimo šventė
Pasaulinė migruojančių
paukščių diena
Saulė teka 05:23
leidžiasi 21:09
Dienos ilgumas 15.46
Priešpilnis (7 mėnulio diena)
Mamertas, Skirgaudas, Miglė,
Pilypas
Tinkamas laikas sėti:
česnakus.
Sode, darže:
tinkamas laikas pjauti žolę,
laistyti, netinkamas laikas
kaupti vaisius.

Matematinis galvosūkis

Įrašykite skaitmenis nuo 1 iki 9
taip, kad matematiniai veiksmai
atitiktų gautus rezultatus.
Kiekvienas skaitmuo gali būti panaudotas tik vieną kartą.

11

Š E Š T A DI E NIS

+10
+19
KLAIPĖDA

VILNIUS

+6 +12

SEKMADIENIS

GEGUŽĖS

12

+10
+21
KLAIPĖDA

VILNIUS

+8 +20
GEGUŽĖS

13

+5 +14

PIRM A DI E NIS

+11
+19

KLAIPĖDA

VILNIUS

+10 +18

+10 +21
GEGUŽĖS
Atsakymai

14

A N T R A DI E NIS

+12
+22
KLAIPĖDA

VILNIUS

+12 +21
GEGUŽĖS

15

Gegužės 13 d.
PIRMADIENIS
Meilės diena, deivės Mildos
šventė
Pasaulinė kokteilių diena
Saulė teka 05:19
leidžiasi 21:13
Dienos ilgumas 15.54
Priešpilnis (9 mėnulio diena)
Tautmilas, Alvydė, Milda
Tinkamas laikas sėti:
česnakus, ropinius svogūnus,
ridikus, ridikėlius, bulves, topinambus.
Sode, darže:
tinkamas laikas pjauti žolę,
laistyti, netinkamas laikas
kaupti vaisius.

+9 +15

T R E Č I A DI E NIS

+12
+20
KLAIPĖDA

VILNIUS

+13 +20
GEGUŽĖS

16

Šio kryžiažodžio atsakymas –
Valtornos.

Gegužės 15 d.
TREČIADIENIS
Steigiamojo Seimo
susirinkimo diena
Tarptautinė šeimos diena
Šv. Izidorius, Sėjos pabaiga
Saulė teka 05:15
leidžiasi 21:16
Dienos ilgumas 16.01
Priešpilnis (11 mėnulio diena)
Izidorius, Sofija, Algedas, Jaunutė, Zofija
Tinkamas laikas sėti:
šaknines petražoles, ropinius
svogūnus, ridikus, ridikėlius,
ropes, grieščius, bulves, topinambus, svogūnines gėles.
Sode, darže:
netinkamas laikas laistyti.

GEGUŽĖS

+9 +16

Gegužės 12 d.
SEKMADIENIS
Tarptautinė slaugytojų diena
Saulė teka 05:21
leidžiasi 21:11
Dienos ilgumas 15.50
Priešpilnis (8 mėnulio diena)
Achilas, Vaidutis, Vilgailė, Nerėjas, Nerys, Nerijus
Tinkamas laikas sėti:
česnakus, ropinius svogūnus,
ridikus, ridikėlius, bulves, topinambus.
Sode, darže:
tinkamas laikas pjauti žolę,
laistyti, netinkamas laikas
kaupti vaisius.

Sudoku

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

Lošimas
Nr. 1365
2019-05-08

SKAIČIAI
Pagrindiniai skaičiai: 04, 06, 21,
25, 26, 31
Vikingo skaičius: 02

Vieno derinio laimėjimų
lentelė (laimėtojai iš Lietuvos)
6+1

5684860.50€ 0

6

439340.50€ 0

5+1

14508.50€ 0

5

530.50€

5

4+1

81.50€

39

4

8.50€

248

3+1

4.50€

675

3

1.50€

4367

2+1

1.25€

4749

2

0.75€

32670

Kito tiražo prognozė:

7 mln. Eur

vikinglotto lošiama trečiadienį
Eurojackpot lošiama penktadienį
Teleloto lošiama sekmadienį

+6 +13

KET VIRTADIENIS

+9
+18

KLAIPĖDA

VILNIUS

+10 +18
GEGUŽĖS
Atsakymai

Gegužės 14 d.
ANTRADIENIS
Pilietinio pasipriešinimo diena
Saulė teka 05:17
leidžiasi 21:14
Dienos ilgumas 15.57
Priešpilnis (10 mėnulio diena)
Motiejus, Gintaras, Vilda, Bonifacas, Gintarė
Tinkamas laikas sėti:
šaknines petražoles, ropinius
svogūnus, ridikus, ridikėlius,
ropes, grieščius, bulves, topinambus, svogūnines gėles.
Sode, darže:
tinkamas laikas pjauti žolę,
laistyti, netinkamas laikas
kaupti vaisius.

ORAI

m. gegužės 11 d.:
Albertas Einšteinas
viešai pristatė reliatyvumo teoriją.

+10
+16
KLAIPĖDA

VILNIUS

+5 +10

VANDENS TEMPERATŪRA

1871

1916

P E N K T A DI E NIS

+9 +13

m. gegužės 13 d.:
Savaitė
Vatikanas prijungtas
prie
Italijos
karalystės, o popieistorijos puslapiuose
žiaus suverenitetas apribotas
m. gegužės 11 d.:
Vatikano rūmais, Romos katalikų
Vokietijos parlabažnyčia ir popiežiaus užmiesčio
mentas (Reichstagas) vienbalrezidencija.
siai atmetė vyriausybės pasiūm. gegužės 14 d.:
lytą įstatymo projektą, kuriuo
Kaune susidegino
buvo numatyta imtis represijų
Romas Kalanta.
prieš socialistus.

1895

17

+4 +12

Edvardas Dženeris nuo raupų sėkmingai paskiepijo aštuonmetį
berniuką. Tačiau tik po kelerių
metų gydytojas įrodė, kad skiepai nuo raupų yra reikalingi.

1920

m. gegužės 16
d.: popiežius Benediktas XV paskelbė Žaną D’Ark
šventąja.

1198

m. gegužės 17 d.:
Sicilijos karaliumi
m. gegužės 15 d.:
paskelbtas Stalino karūnuotas trejų metų Frydripasirašytas dekretas, kuriuo sie- chas II.
kiama, kad iki 1937 metų gem. gegužės 17 d.:
gužės 1 dienos „Dievo vardas
belgų muzikos insm. gegužės 14 būtų pamirštas visoje šalies te- trumentų meistras Adolfas Sakd.: anglų chirurgas ritorijoje”.
sas sukūrė saksofoną.

1972
1796

1932

1846

+14 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
+13 KAUNO MARIOS
+9 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+13 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

SAULĖS AKTYVUMAS

G0
S0
R1

Geomagnetinės audros
nenumatomos.

Saulės audrų
nenumatoma.

Numatomos mažos radiometrinės (radio trukdžių) audros.

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

1949

m. gegužės 11 d.:
Siamo karalystė
pakeitė savo pavadinimą į Tailando.

1926

m. gegužės 12 d.:
norvegas Roaldas
Amundsenas (Roald Amundsen),
italas Umbertas Nobilė (Umberto Nobile) ir amerikietis Linkolnas
Elsvortas (Lincoln Elssworth) pasiekė Šiaurės ašigalį dirižabliu.

GAMA RADIACINIS FONAS

38
40

KAUNE
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE
8838 nSv/val.

ALYTUJE ČERNOBYLIO AE
8260 nSv/val.

nSv/val.

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

