Nepatikėsite! Prienų
rajone gegužės
7-ąją džiaugėsi 1000
knygų!

Prieš patyčias kitaip
– su muzika

Po baroko bažnyčios
skliautais – baroko
muzika
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Respublikos prezidento
rinkimų antrajame ture
varžysis Gitanas Nausėda
ir Ingrida Šimonytė

SKAITYKITE 8 p.

Paprienės
bendruomenės
nariai puoselėja savo
erdves

Mantvydas

PREKEVIČIUS
Po dviejų savaičių
prezidento rinkimų
antrajame ture varžysis
ekonomistas Gitanas
Nausėda ir Seimo narė
Ingrida Šimonytė.

Vienas iš rinkimų lyderių

SKAITYKITE 8 p.

JT: iš dalies žmonijos
nulemti aplinkos
pokyčiai kelia pavojų
apie milijonui rūšių

Laima

SKAITYKITE 10 p.

NUKelta Į 3 p. 

Atgal į gamtą

DUOBLIENĖ

REKLAMA

jau paaiškėjo tik pradėjus
plaukti pirmiesiems rezultatams į Vyriausiąją rinkimų
komisiją. Po 21 val. pirmosiose rinkimų rezultatus pateikusiose apylinkėse dominavo
G. Nausėda. Keliose savivaldybėse iš pirmųjų suskaičiuotų balsų buvo galima tikėtis,
kad dominuos S. Skvernelis,

Gegužės 6 d. Prienų
„Žiburio“ gimnazijoje vyko
ketvirtoji ir jau tarptautinė
mokinių aplinkotyros –

anglų kalbos konferencija
„Atgal į gamtą“. Joje
dalyvavo ir 36 tiriamuosius
darbus pristatė mokiniai ne
tik iš 22 Lietuvos miestų,
bet ir iš Estijos, Jungtinės
Karalystės, Graikijos bei
Jordanijos.
NUKelta Į 5 p. 

Prenumeruokite Nemuno krašto laikraštį „Naujasis Gėlupis“!
Neatsilikite nuo svarbiausių krašto ekonominių, kultūrinių ir politikos naujienų!

Prenumeruokite telefonu 8 700 55 400 išsikviesdami laiškininką į namus arba internete adresu
www.prenumeruok.lt
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Šiemet Lietuvoje erkiniu encefalitu užsikrėtė septyni
urbimo metu.
susirgo 2293 asmenys.
asmenys
Žmonės gali užsikrėsti ir
Nors sergamumas erkių
Medikai jau skaičiuoja
erkiniu encefalitu (EE)
užsikrėtusius ligonius.
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS
centro duomenimis,
pirmas šios sunkios erkių
platinamos ligos atvejis
šiemet užregistruotas
balandžio viduryje.

Iš viso šiemet Lietuvoje EE
susirgo septyni asmenys nuo
35 iki 73 m. amžiaus. Užsikrėtusiųjų yra Vilniaus, Utenos, Švenčionių, Varėnos,
Kauno rajonuose, Palangoje.
Pernai didžiausias sergamumas EE registruotas Utenos apskrityje. Pernai EE Lietuvoje susirgo 384 asmenys,
2 iš jų mirė, Laimo liga (LL)

platinamomis ligomis pernai
buvo mažesnis nei užpernai
(2017 m.), manoma, dėl erkėms nepalankių klimatinių
sąlygų – itin sausos vasaros,
vis dar išlieka didelis – 13,7
atv./ 100 tūkst. gyventojų. Sergamumas erkių platinamomis
ligomis Lietuvoje yra vienas
didžiausių Europoje.
Erkinis encefalitas – arboviruso sukeliama liga – klasikinė gamtinė židininė infekcija.
Erkinio encefalito virusas sukelia virusinę centrinės nervų
sistemos ligą, kuri plačiai paplitusi Rytų Europoje ir Azijoje. Šios ligos virusą platina
Ixodes genties erkės (I. ricinus, I. persulcatus) kraujo si-

per nepasterizuotą, infekuotą erkinio encefalito virusu
(EEV) ožkų ar karvių pieną,
tačiau tokie atvejai yra reti.
Virinant pieną EEV žūsta per
2 min., veikiant 70 ºC temperatūrai – per 5 minutes.
Iksodinės erkės, kurios yra
pagrindinis šių ligų platintojos, paplitusios Europoje ir
visoje Lietuvos teritorijoje.
EE ir LL liga užsikrečiama
visuose administraciniuose
rajonuose. Nors efektyviausia
apsaugos nuo EE priemonė –
skiepai, nuo LL vakcinos nėra, todėl labai svarbu tinkamai
elgtis, t.y. laikytis visų individualių apsaugos priemonių,
naudoti repelentus. ULAC
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Mirė humoristas Vytautas Šerėnas

Užfiksavo daugiau nei 37 tūkst. pažeidimų

Penktadienio vakarą eidamas 60-uosius metus, savo sodyboje
Labanore, mirė humoristas, laidos „Dviračio žinios“ vedėjas
Vytautas Šerėnas. 2002 metais jis kandidatavo į Lietuvos
prezidentus ir surinkęs beveik 8 proc. rinkėjų balsų liko ketvirtas.

Vidutiniai greičio matuokliai šiemet per keturis mėnesius
užfiksavo 37 tūkst. 193 Kelių eismo taisyklių pažeidimus. Šiuo
metu Lietuvos keliuose veikia 25 kelių atkarpose įrengtos
vidutinio greičio matavimo sistemos.

REDAKTORIAUS SAVAITĖ
Mantvydas

PREKEVIČIUS
iluma nudžiuginęs balandis estafetę perdavė
vėsuma dvelkiančiai gegužei. Ir tikrai – nors už lango
žaliuoja pievos, laukai ir medžiai, deja, dangaus pilkuma
ir stingstančios nuo šalčio
rankos žadina širdyje ne itin
linksmas mintis.
Daugelis, išgirdę žodį „vasarą“, rūbus pradeda nusirenginėti dar mintyse ir jau planuoja, kaip saulės atokaitoje
vėl išeis į gamtą – dirbti, žūklauti, pramogauti. Nors dar
ne vasara ir net neįsivaizduojame, kokia ji bus, tačiau planų vasarai – su kaupu. Ir iš tikrųjų, skubame planuoti, kaip
deginsimės sunkiai tveriamame karštyje, nors net nežinome, ar vasara bus karšta. O
gal reikės iš spintų vėl traukti
rudeninę aprangą arba net šiltesnius kailinukus?

Š

Žmogaus mintys,
svajonės ir
fantazijos visiškai
neprognozuojamos ir
nekontroliuojamos,
todėl vieną akimirką
galime būti eiliniai
bėdžiai susirangę su
vilnonėmis kojinėmis
ant ne vieną dešimtį
metų skaičiuojančios
sofos, o kitą akimirką
– pasaulio valdovai,
besimaudantys šilto
pieno voniose.
Et, iš tikrųjų, koks nuostabus tas protas! Jo dėka žmogus vos per keletą sekundžių
gali tapti pačiu laimingiausiu
žmogumi pasaulyje! Tereikia
pagalvoti ir pasvajoti!
Antai, mintyse greitai nuspalviname dangų romantiška
žydryne, pakabiname saulę,
ryškiai salotine spalva nupiešiame žolę... Na, pridėkime
ir pilkšvai violetinius kalnus
baltomis kepurėmis, o tarp
jų – akmeninę pilį! Nors ne,

geriau baltą, betoninę, nutinkuotą pilį. Raudoni pailgi pilies bokštų stogai kur kas gražiau kontrastuos tokioje spalvų gamoje. Tiesa, bokštų tai,
atleiskite, turėtų būti ne trys,
o kokia dešimt, ir būtinai plonų, aukštų, beveik siekiančių
kalnų viršūnes! Na štai, gera
pradžia – pusė darbo. Dar ant
bokštų smailių trūksta tų ilgų,
vėjyje besiplaikstančių vėliavų kaip pasakose. Jos turėtų
būti išmargintos raudonos,
geltonos, mėlynos, na gal ir
baltos spalvos tiesėmis. Tik
ne kitomis, nes vaizdo spalvinė gama gali neatitikti mūsų
gražių svajonių. Būtent – mūsų gražių svajonių! Vadinasi,
net ir nepraktiškos, ir kažin
ar kada nors egzistavusios
vėliavos mūsų svajonių peizažui tiks!

Kad jį kur! Pamiršome
kelią! Taip! Vadinasi,
darome taip – nuo
žaliųjų miškų ir pievų
nuvingiuojame gelsvą
kelią tarp kalnų linijų iki
pat pilies vartų! Kodėl
gelsvą žvyrkelį? Nes
juodos spalvos asfalto
gyvatė sugadintų
piešinį! Ir negana to
– čia mūsų svajonė!
Todėl prašmatnių
karietų vilkstinė šiuo
keliu važiuos visiškai
nekeldama dulkių!
Na štai! Kiek daug padaryta! Telieka mintyse „nutapyti“
sosto menę ir soste sėdintį save. Žinoma, sunkiausia, kaip
ir kiekvienam žmogui, yra
nupiešti žmogų. Ir dar ne bet
kokį žmogų, o save! Vadinasi,
piešti teks ilgai ir kruopščiai.
Tai turėtų trukti ne trumpiau
negu tikra plastikos operacijų
ir veido retušavimo funkcijų
kolekcija, nes tokioje nuostabioje pilyje gali karaliauti tik
pats nuostabiausias karalius
arba karalienė. O kur dar jų
tarnai, artimiausi draugai ir
antrosios pusės? Suprantama,
čia jau tektų pasitelkti daugiau

fantazijos, nes dažnoje pilyje
šios svajonės valdovų giminių
nerasime nė su fantastiškiausiu žiburiu.

Ką gi, viena sunkiausių
dalių baigta. Bet...
nieko netrūksta?
Žinoma, kad trūksta!
Kiekviena gera svajonė,
kaip ir pasaulis aplink
mus, reikalauja dviejų
svarbių elementų –
erdvės ir laiko. O kokia
gi svajonė, jei joje
nieko nevyksta?
Taigi, mums reikės dar vieno peizažo. Na, jis iš esmės
sutilptų dešiniame apatinia-

me mūsų piešinio kampe,
kuriame tamsiausiomis žaliomis spalvomis nuspalvintoje miško tankmėje išdygtų
dar viena pilis. Žinoma, tai
gali būti ir ne miškas, o pilka, ruda ir tamsiai violetine
spalva nuspalvinta dar viena
kalnuota sritis, kurioje stovėtų, pavyzdžiui, kaimyno pilis.
Arba vaikystės draugo, kuris
iš mūsų tyčiojosi, pilis. Jeigu
mūsų fantazija gana laki, čia
galėtų stovėti ir su skauduliu
prisimenamo buvusiojo ar buvusiosios pilis.
Ką gi, nupieškime pilį! Ji
turėtų būti... žinoma, apgriuvus! Statyta iš keturių akmenų, penkių pagalių ir krūvos
žabų! Iš ko gi daugiau ta bjaurybė dar gali pastatyti savo pilį? Ir apskritai argi čia pilis?
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Tiesiog kažkoks apgriuvęs,
niekad nedažytas ir nevalytas vasarnamis kreivomis durimis ir išdaužytais langais.
Norite pasakyti, kad pilyse
nebuvo stiklinių langų? Koks
jūsų reikalas – buvo ar nebuvo?! Šioje rupūžių irštvoje yra
stikliniai langai ir jie turi būti
išdužę! Tai mano peizažas –
kaip norėsiu, taip ir bus!
Taigi, šioje pilyje gyvena
Blogis. Misteris, o gal misis.
Didelio skirtumo, kaip atrodo
jo ar jos veidas, – nėra. Svarbiausia suprasti, kad tai būtent
tas blogis. O viskam kitam
pritaikome tik tam privalomus akcentus – žvairas akis,
kreivus ar iškritusius (geriau
išdaužytus) dantis, vietoj šukuosenos – varnų lizdą (ne-

blogai būtų – kartu su jame
gyvenančia varna), kažkokius
nuvalkiotus kailinius (nesvarbu, kad mūsų peizaže – vasara), kurie stipriai atsiduoda
smalkėmis, ir taukų kvapą,
panašų į tą, kuris lieka po
blynų kepimo, na ir, žinoma,
klišą koją. Suprantama, tikras
blogis turi būti šlubčiojantis
šio pasaulio defektas. Visam
peizažui paįvairinti aplink tą
„nesąmonę“, kuri turėtų būti
jo pilimi, pripiešiame visokių
kaukolių, kaulų, nugaišusių
žiurkių, pakabiname keletą
metalinių narvų ir, suprantama, nupiešiame kartuves.
Šiaip, paįvairinimui...
Mūsų peizažas jau tapo
prasmingas. Belieka paleisti
laikrodį ir leisti laikui padaryti
savo darbą! Suprantama, pagal tam tikras taisykles.

Taigi, blogasis Blogis iš tos
baisiausios irštvos vien dėl savyje slypinčio egzistencinio
blogio, be abejonės, nuspręs
užpulti mūsų pilį ir mums
sugriauti gyvenimą. Kitaip
ir būti negali! Žinoma, jis
atsives didelę kariuomenę...
tris kartus didesnę už mūsų...
Nors ne – dešimt kartų didesnę! Ką sakot? Mūsų piešinyje
esančioje toje juodoje irštvoje
nėra vietos tokiai kariuomenei? Neaiškinkit, ne jūsų reikalas! Yra ten tos vietos, o jei
ką, tai jo armijos ateina iš už
jūrų marių...
Kaip suprasti „tavo svajonių peizaže nenupiešta nei jūra, nei laivai, kuriais jie galėtų
atplaukti“? Tu nori, kad ir tave nupieščiau tam dešiniame

apatiniame kampe??? Blogis
atrodys kaip angelas šalia tavęs!!!...
Taigi, peizaže įvykiai klostosi ūmiai ir baugiai. Pirmiausiai miršta, suprantama, trečiaplaniai, antraplaniai mūsų
svajonės veikėjai. Kaip ir filmuose... Priešas visur, Blogis
juokiasi, jog pavyko viską sunaikinti, ir staiga iš Baltosios,
apgriuvusios (taip reikia, kad
vaizdingiau būtų), pilies išjoja pasaulio valdovas arba valdovė... na, arba jie abu ir susiremia žvangančiais ginklais.
Vaizdas tikrai įspūdingas. Kodėl? Nes priešai šienaujami be
jokio pasigailėjimo! Taip, šienaujami. Nes svajonės valdovas tikrai per daug užsiėmęs,
kad savo svajonėje užleistų
vietą ir laiką kovai su vienu
priešininku. Todėl nesvarbu,
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Užsakomieji straipsniai, reklama
Neapmokami pranešimai spaudai
Skaitytojų straipsniai

kad trumpu elegantišku kardu Baltosios pilies valdovas
visus priešus šienauja kaip
su dalgiu.
Ir štai – pergalė! Prieš valdovo akis pilies fone (suprantama, jau atstatytoje prieš porą
minučių) – tas nusmurgėlis iš
dešiniojo mūsų peizažo kampo. Lygiai toks pats žvairas, su
atsikišusiais dantimis, klišas
arba visoks kitoks, koks tik
mums atrodo turėtų būti pats
bjauriausias padaras pasaulyje. Ir valdovas taria: tu bandei mane užpulti, sunaikinai
mano draugus (trečiaplanius
ir antraplanius), tačiau aš tavęs nesunaikinsiu, o ištremsiu
atgal į tavo irštvą, kad toliau
gyventum vienišas ir nelaimingas (tiesa, kodėl dažniausiai norime tokius blogiukus
ištremti ir pačiam tenka eiti ir
rinkti karo aukas – neaišku)!
Ir pagaliau graži pabaiga.
Visa pilis bei karalystė švenčia kelias paras. Alkoholio
vartojimas svajonėse dažniausiai išlieka panašaus masto
kaip ir realiame gyvenime.
Suprantama, kyla klausimas
– kodėl? Gal savo svajonėms
neturime kitokių pavyzdžių,
o gal būtent svajonėse įsivaizduotą alkoholio vartojimą
stengiamės pakartoti ir realiame gyvenime?

Turbūt ne vienas savo
mintyse turi daugiau
ar mažiau panašią
istoriją. Keisčiausia,
kad mūsų svajonės
bei mintys ir parodo,
kokie mes esame, ko
trokštame. Tačiau yra
vienas „bet“. Mielai
fantazuodami tylomis,
pafantazuojame
ir garsiai, tačiau
dažniausiai fantazijos
baigiasi ne realiais
veiksmais, o tik
kalbomis.
Ne mažiau svarbu ir tai, jog
nė vienoje svajonėje nelaikome savęs tuo Blogiu, gyvenančiu dešiniame apatiniame
piešinio kampe. Mūsų vieta
visada būna peizažo centre
– netgi šiek tiek aukščiau. Toje baltoje pilyje už tvirtų prabangių sienų, su didžiausia
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6,1 balo žemės drebėjimas Panamoje

Albanijos sostinę sudrebino protestų banga

anamą sekmadienį sukrėtė 6,1 balo žemės drebėjimas, per jį
buvo sužeisti mažiausiai penki žmonės, taip pat buvo padaryta
žalos pastatams. Galingo požeminio smūgio židinys buvo 37 km
gylyje Panamos vakarinėje dalyje netoli sienos su Kosta Rika.

Dar viena protestų banga sudrebino Albanijos sostinę Tiraną – per
susirėmimais su protestuotojais sužalojimų patyrė 15 teisėsaugos
pareigūnų, skelbia naujienų agentūra MIA.

šios karalystės karūna. Kodėl?
Nes sau esame svarbiausias
žmogus – Aš (lot. Ego), kuris
privalo būti visa ko centre (lot.
Centrum). Esame egocentristai. Tie, kurie norime būti pasaulio centru. Tai nėra keista.
Esame savo gyvenimo valdovai, priimantys sprendimus ir
patys sprendžiantys, kaip turime gyventi.
Tačiau bėda kyla tada, kai
žmogus, esantis savo pasaulio centru, nori tapti ir kito
žmogaus pasaulio centru. Suprantama, fiziškai to negali
padaryti netgi despotai ir vergvaldžiai. Prievarta niekuomet nepavyks pasisavinti viso
žmogaus, nes žmogaus protas
ir pasirinkimo laisvė – visada

balta, šviesu, taisyklinga ir
spalvinga. Į dešinįjį apatinį
kampą, aišku, sudėsite viską,
kas neigiama, tamsu, turi trūkumų, yra pilka ir nepateisinama. Tai jūsų svajonė, į kurią perkelsite savo gyvenimo
patyrimus ir nuotaiką. Su blogiu savo svajonėse jūs galite
susidoroti lengvai, tačiau...
svajonės ateitis – laikas yra
tik tada produktyvus ir naudingas mūsų sąmonei, kai turi
bent kažkokį ryšį su realybe.
Mūsų svajonė nebus svajonė,
jeigu savo mintyse sunaikinsime priešą, bet realiame gyvenime nuolat jį sutiksime. Taip,
neretam žmogui kyla pagunda svajonėse verdančią kovą
perkelti į realybę.

laisva, netgi tada, kai jo fizinė laisvė yra suvaržyta. Taigi,
parazituojantys egocentristai
dažniausiai bando savo pasaulį primesti kitiems per savo peizažą. Per savo susikurtą svajonių ir fantazijų derinį,
kuris turi savo erdvę ir laiką
tik jų pačių sąmonėje.
Tai dažniausiai atliekama
per mums puikiai pažįstamą
verbalinį bendravimą – per
ištartą žodį. Pabandykite į mūsų nusipieštą peizažą sustatyti
sau artimus personažus: centre jums svarbiausią žmogų,
be kurio aplinkinio pasaulio
neregėtumėte, – save, o dešinėje, apatiniame kampe –
žmogų, kurio nekenčiate arba
tiesiog ant jo pykstate, nes jis
jūsų gyvenime kažkada paliko, o gal palieka ir šiandien,
juodą dėmę.
Natūralu, kad realųjį gyvenimą perkelsite į svajonių
peizažą, o peizažo centrui,
sau, pritaikysite viską, kas

Ir štai tuomet iš savo artimųjų, draugų, pažįstamų lūpų
išgirstame fantasmagorišką jų
svajonių pasaulio atskiestos
nuotaikos istoriją. Trumpai
tariant, gandą, arba pletką.
Tokiose istorijose, pasakotojas yra idealus, darantis tik
puikius darbus ir išmanantis,
kaip viską sukurti, o jo draugai ir žmonės, kuriems jis
jaučia simpatiją, tampa antraplaniais ir trečiaplaniais
(reikalui esant – paaukojamais) gėrio sąjungininkais.
Tuo tarpu konkretus Blogis
tampa visišku blogiu, apipintu tik neigiamais „priedais“,
netgi tokiais nereikšmingais
kaip netinkama namo spalva
ar šukuosena.
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Ir visiškai nenuostabu,
kad toks peizažas
tampa bendra viso
pasaulio samprata, nes
visi turime tokią pilį,

kurioje gali gyventi tik
nepriekaištingi, idealūs
pasaulio valdovai. Ir
visi savo širdyse turime
tą kampą, kuriame
gyvena tas, kurį esame
pasiryžę apkaltinti
ne tik dėl konkrečių
veiksmų, bet ir dėl iš
čiaupo bėgančio per
karšto vandens.
Net nesusimąstydami, ar ši
istorija reali, ar viso labo paremta tik asmeniniais išgyvenimais, sustiprintais fantastiškojoje pilyje, mes tuo
patikime ir pasaką apie karalystę pasakojame kitiems. Dar

pridėdami ir nuotykių iš savo
pilies apylinkių.
Žmonės yra labai sudėtingi ir kartu paprasti. Ir dažnai
kyla klausimas, kas yra sudėtingiau: ar juos suprasti, ar paskatinti juos būti supratingesnius ir prieš kalbant – sužinoti,
prieš teigiant – pagrįsti, prieš
žadant – įsitikinti, prieš smerkiant – įvertinti.
Geri darbai ir gerosios patirtys negimsta Baltojoje pilyje. Jos gimsta čia, realiame pasaulyje. Tačiau mintys
visada prasideda nuo peizažo, kuriame nenaikinami ir
neaukojami nei antraplaniai,
nei trečiaplaniai, nei neigiami herojai. Mintys prasideda
peizaže, kuriame nėra pavienių tamsių zonų, o tėra tik visuma. Nes pasaulis ir susideda
iš to, ką regime ir ko neregime. Viskas tarpusavyje susiję,
o tas bendras ryšys yra tikras,
o ne gimęs niekuo negrįstos
nuomonės pilyje.

Nepatikėsite! Prienų rajone gegužės 7-ąją
otekoje prie akcijos prisijundžiaugėsi 1000 knygų!
Gegužės 7-ąją, minint
Spaudos atgavimo, kalbos
ir knygos dieną, visoje
Lietuvoje vyko Lietuvos
leidėjų asociacijos (LLA) ir
Lietuvos spaustuvininkų
asociacijos (LISPA)
inicijuojama skaitymo
skatinimo akcija „Lietuva
skaito!“. 2019 m. akcijos
šūkis: „Nudžiugink nors
vieną knygą!“.

Prienų kraštas į akciją nėrė
stačia galva, kad tik kuo daugiau besidžiaugiančių – vaikų,
suaugusiųjų ir knygų – būtų visame Prienų rajone. Prieniškiai
skaitė bibliotekose, darželiuose, mokyklose, pievelėse.
Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje
vyko susitikimas su rašytoja
Une Kaunaite. Susitikimo metu rašytoja ne tik pristatė savo
kūrybą, bet ir kartu su Prienų
„Ąžuolo“ progimnazijos bei
Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos mokiniais diskutavo, kokia turėtų būti mokykla, kaip turėtų vykti pamokos ir kaip sudominti šiuolaikinius mokinius knyga. Susitikimo metu Unės Kaunaitės
knygų ištraukas vienu metu
skaitė 81 žmogus – mokiniai,
mokytojai ir bibliotekininkai.
Prienų „Revuonos“ pagrindinėje mokykloje skaityti susibūrė gražus 130-ies knygos
mylėtojų būrys. Prienų „Žiburio“ gimnazijos gimnazistų
klasė (ne mažiau kaip 18 mokinių) su knygomis rankose
susibūrė ant „Žiburio“ kalnelių
kalnelio. Išlaužo pagrindinėje
mokykloje skaitė visi mokyklos darbuotojai, administracija, mokiniai, mokytojai, darželinukai, auklėtojai, iš viso 148
skaitantieji. Prie jų prisijungė
ir Išlaužo bibliotekos lankytojai, pradžiuginę 28 knygas. O
Jiezno gimnazijoje, pakviesti
Jiezno bibliotekos bibliotekininkių, su knyga linksmai leido laiką net 152 akcijos dalyviai. Veiverių Tomo Žilinsko
gimnazijoje akcijos „Lietuva
skaito“ metu vyko renginys
„100-mečio skaitymai“, skirtas gimnazijos 100-osioms
įkūrimo metinėms. Šio renginio metu buvo skaitomos

ištraukos iš buvusio gimnazijos mokinio – prozininko
gamtininko, fotografo, aplinkosaugininko Selemono Paltanavičiaus kūrybos, taip pat
Veiverių mokykloje dirbusios
lietuvių kalbos mokytojos,
rašytojos, režisierės Bronės
Buivydaitės poezija. Kūrinius
skaitė gimnazijos 6–8 ir Ig bei
IIg klasių mokiniai ir Veiverių miestelio bibliotekos atstovė, buvusi Veiverių Tomo
Žilinsko gimnazijos mokinė,
poetė Vilytė Stelmokienė, kuri
mielai prisijungė prie akcijos
ir pasidalino savo kūryba. Iš
viso skaitymo akcijoje dalyvavo 65 mokiniai, mokytojai
ir svečiai.
Balbieriškio bibliotekos
skaitytojai kartu su Balbieriškio pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokiniais sudarė
62 skaitytojų būrį. Kunigiškių

bibliotekoje 12 lankytojų, išsirinkę po mėgstamą knygą, ne
tik skaitė, bet ir dalijosi mintimis apie perskaitytas ir itin patikusias knygas, pristatė knygų
„Rekomendacijas“. Naujosios
Ūtos pagrindinė mokykla, kartu su biblioteka, pasirinko jaukiai skaityti pievelėje – čia, lyg
pienių žiedai, virš knygų palinko 50 galvelių.
Pakuonio bibliotekoje 13
ištikimų bibliotekos lankytojų skaitė joms patikusių, šiais
metais perskaitytų knygų ištraukas, dalijosi mintimis ir
įspūdžiais. Skriaudžių bibli-

gė 23 skaitytojai, o Stakliškių
gimnazijos bendruomenė ilgosios pertraukos metu, į aktų salę prigužėjus įvairaus amžiaus mokinių ir mokytojų, suskaičiavo 65 akcijos dalyvius.
IIIg klasės mokinė Gabrielė
Kamblevičiūtė pasveikino visus Spaudos atgavimo, kalbos
ir knygos dienos proga. Visi
atėjo nešini knygomis, kurias
padovanojo vienas kitam, pažadėdami perskaityti, o tuo
metu Stakliškių gimnazijos
ikimokyklinio ugdymo skyriaus vaikučiai klausėsi Kristinos Bružaitės-Riaukienės
iliustruoto pasakojimo „Kaip
pelytė Zirzė ieškojo savo mamos...“, taip prisijungdami
prie akcijos ir papildydami
akcijos dalyvių būrį dar 30
jaunųjų skaitytojų.
Ašmintos bibliotekoje akcijoje „Lietuva skaito“ dalyvavo
Prienų „Ąžuolo“ progimnazi-

jos Ašmintos pradinio ugdymo
skyriaus mokiniai, mokytojai
ir kiti bibliotekos skaitytojai,
iš viso 46 skaitytojai. Jie skaitė vaikų mėgstamas knygeles
„Drambliukas“, „Pagyrūnas
baravykas“. Skaitymui laiko
skyrė Šilavoto (46), Kašonių
(21), Sūkurių (6) Vėžionių
(4) skaitytojai. O suskaičiavus
juos visus – akcijoje „Lietuva
skaito“ dalyvavo ir pradžiugino nors po vieną knygą 1000
(įsivaizduojate – visas tūkstantis!) skaitytojų.
Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka
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Liūtis užtvindė Gruzijos sostinės dalį

Užpuolikai bažnyčioje nužudė šešis žmones

Stipri liūtis, lydinama krūšos, sekmadienio pavarę užtvindė
Gruzijos sostinės dalį, nuniokojo gyvenamųjų namų stogus,
sutrikdė eismą. Perteklinis kritulių kiekis gali smarkiai kilstelti
vandens lygį upėse ir sukelti didelių nuošliaužų kalnuose.

Burkina Faso šiaurėje esančiame Dablo mieste užpuolikai per
sekmadienio mišias katalikų bažnyčioje nužudė kunigą ir dar
penkis žmones. Šioje skurdžioje Vakarų Afrikos šalyje pastaruoju
metu padaugėjo nužudymų, dėl kurių kaltinami džihadistai.

Respublikos prezidento rinkimų antrajame ture varžysis Gitanas Nausėda
Atiduota balsų už Ingridą Šimonytę Prienų rajono savivaldybėje
ir Ingrida Šimonytė
NUSIKALTIMAI IR
NELAIMĖS
parengta pagal Alytaus apskrities
Vyrausiojo policijos komisariato
ir Kauno apskrities priešgaisrinės
gelbėjimo valdybos informaciją

2019-05-06 apie 18.56 val. gautas PK pranešimas, kad Jiezno
sen., Vilūnėlių k. po eismo
įvykio gali užsidegti automobilis
„Seat Ibiza“. Gaisro požymių
nebuvo.
2019-05-07 apie 15.20 val. Prienuose, Vilniaus g., patikrinimui
sustabdžius automobilį „VW
Passat“, jį vairavęs neblaivus
(2,80 prom. alkoholio) vyras (g.
1994 m.) sulaikytas ir uždarytas
į areštinę.
2019-05-07 apie 10.17 val. gautas pranešimas, kad Prienuose,
Vytauto g. reikia pagalbos atidaryti buto duris, viduje yra senyvo
amžiaus moteris, nukritusi ant
grindų. Buto durys, iš vidaus
užkabintos, buvo atidarytos
panaudojus rankinį inventorių,
įleisti GMP darbuotojai. Ant
grindų gulėjusiai buto savininkei
(g. 1928 m.) medikai pagalbą
suteikė vietoje.
2019-05-07 apie 19.42 val. gautas Stakliškių UK pranešimas,
kad Stakliškių sen., Stakliškių k.,
Vilniaus g. mato iš ūkinio pastato rūkstančius dūmus. Degė
lauko tualetas ir ūkinio pastato
medinė skliauto dalis. Apdegė
medinis lauko tualetas, taip pat
šalia tualeto esančio mūrinio
ūkinio pastato (perdanga medinė, stogas dengtas šiferiu) stogo
skliauto medinė dalis (8 m²) ir 2
m² stogo dangos.
2019-05-07 vėlai vakare, 22.23
val., gautas pranešimas, kad
Prienuose, Žaliojoje g. dega
namo kaminas. Ūkinio pastato
kamine degė suodžiai. Ugniagesiai budėjo, kol suodžiai
baigė degti.
2019-05-08 gautas pranešimas,
kad Birštone, Kęstučio g. Reikia
pagalbos atidaryti duris. Paaiškėjo, jog žmogus buvo išėjęs.
Pranešimas nepagrįstas.
2019-05-08 apie 17.56 val. gautas pranešimas, kad Ašmintos
sen., Bagrėno k., Sodų g. dega
žolė. Išdegė apie 10 arų žolės.
REKLAMA

ATKelta IŠ 1 p.
tačiau artėjant vidurnakčiui ir
aiškėjant didžiųjų rinkiminių
apylinkių balsavimo rezultatams S. Skvernelį įtikinamai
išstūmė I. Šimonytė.
Didmiesčiai mieliau rinkosi
I. Šimonytę, kuri didžiausiose apylinkėse surinko daugiau
nei 40 proc. balsų. Visgi G.
Nausėdą jai pavyko aplenkti
nežymiai.
Pirmadienio rytą, šiek tiek
po 7 val., vyriausiąsias rinkimų komisijas pasiekus paskutiniams rezultatams paaiškėjo,
jog 46 savivaldybėse pagal
surinktų balsų skaičių lyderiu
tapo Gitanas Nausėda, 3-iose
– Saulius Skvernelis, 8-iose
– Ingrida Šimonytė, dar 3-iose – Valdemaras Tomaševskis. Už Ingridą Šimonytę iš
viso balsavo 440202 rinkėjai,
arba 31,15 proc. visų rinkėjų,
už Gitaną Nausėdą – 437342
rinkėjai, arba 30,95 proc. visų
rinkėjų. Už Saulių Skvernelį
savo balsus atidavė 278344
– 19,70 proc. rinkėjų.
Prienų rajone 30,18 proc.
rinkėjų pasirinko Gitaną Nausėdą, o 28,47 proc. – Ingridą
Šimonytę, trečioje vietoje liko
Saulius Skvernelis su 24,08
proc. balsų.
Nors Prienų rajono savivaldybėje pagal bendrą balsų
skaičių nugalėjo G. Nausėda,
visgi Prienų rajono rinkėjų
nuomonės skyrėsi. Balbieriškio krašto rinkėjai buvo

palankesni S. Skverneliui,
Prienų miesto – I. Šimonytei,
daugumos kitų vietovių rinkėjai pasirinko G. Nausėdą.
Tuo tarpu Birštono kraštas
tapo vienu iš didžiausių socialdemokrato Vytenio Povilo
Andriukaičio rėmėju.
Kiti kandidatai bei V. Andriukaitis neperlipo 5 proc.
balsų ribos ir atitinkamai pelnė: V. P. Andriukaitis – 4,79
proc., Arvydas Juozaitis –
4,69 proc., Valdemaras Tomaševskis – 3,99 proc., Mindaugas Puidokas – 2,58 proc.,
Naglis Puteikis – 0,79 proc.,
Valentinas Mazuronis – 0,65
proc. rinkėjų balsų.
Gegužės 12-ąją vyko ir du
referendumai. Lietuvos Respublikos piliečiai turėjo apsispręsti, ar sumažinti Seimo
narių skaičių nuo 141 iki 121
ir ar suteikti galimybę iš Lietuvos į Europos Sąjungos bei
Šiaurės Atlanto Sutarties (NATO) šalis išvykusiems Lietuvos piliečiams turėti dvigubą
pilietybę, iš kurių viena būtų
Lietuvos.
Referendumas dėl Seimo
narių skaičiaus mažinimo nuo
141 iki 121 neįvyko, nors dauguma balsavusiųjų palaikė
siūlomą Konstitucijos nuostatą. Jame dalyvavo apie 47
proc. rinkėjų, o referendumui
įvykti reikėjo ne mažiau kaip
50 proc. aktyvumo. Siūlomą
nuostatą dėl Seimo narių skaičiaus mažinimo palaikė dauguma – per 75 proc. balsavusiųjų referendume.
Seimo inicijuotas referendumas dėl dvigubos pilietybės išplėtimo įvyko – jame
balsavo daugiau kaip 50 proc.
rinkimų teisę turinčių piliečių, bet Konstitucijos pataisai priimti pritrūko balsų. Už
dvigubos pilietybės išplėtimą
buvo 73 proc. dalyvavusiųjų,
prieš – 26 procentai. Už balsavo daugiau kaip 900 tūkst.
rinkėjų, bet tam, kad Konstitucija būtų pakeista, pataisą
privalo palaikyti ne mažiau
kaip 1 mln. 236 tūkst. 203
rinkėjai, tai yra daugiau kaip
pusė visų rinkimų teisę turinčių piliečių.

Atiduota balsų už Gitaną Nausėdą Prienų rajono savivaldybėje
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Sudegintas televizijos redaktoriaus automobilis

Susmukęs ringe mirė imtynininkas

Nežinomi asmenys sekmadienio naktį Kijeve padegė ukrainiečių
televizijos TVi vyriausiojo redaktoriaus Volodymyro Jehorovo
automobilį, kuris visiškai sudegė. Žurnalistas sakė pastaruoju
metu grasinimų nesulaukęs, bet „spėlionių turintis“.

Meksikiečių imtynininkas Silveris Kingas, labiausiai garsėjantis
piktadario vaidmeniu filme „Načas Libras“, per šou Londone
susmuko ir mirė. Jį įveikęs varžovas ėmė švęsti savo pergalę, kai
kiti nuskubėjo padėti Silveriui Kingui, likusiam gulėti ant nugaros.

Atgal į gamtą
ATKelta IŠ 1 p.

Klausė pranešimų,
pristatė tiriamuosius
darbus, atliko praktines
užduotis
Konferencijos dalyvius ir
svečius sveikino LR Seimo
nario Andriaus Palionio padėjėja Valė Petkevičienė, Prienų
rajono savivaldybės Švietimo
skyriaus vyr. specialistė Laimutė Jančiukienė, „Žiburio“
gimnazijos direktorė Irma Kačinauskienė.
JAV ambasados politikos
ir ekonomikos pareigūnė Ani
Muradyan skaitė pranešimą
apie JAV nacionalinius parkus,
Vytauto Didžiojo universiteto
ŽŪA Miškų ir ekologijos katedros lektorius dr. Žydrūnas
Preikša supažindino su meldinės nendrinukės tyrimais nuo
perimviečių iki žiemaviečių.
Išklausę pranešimus, konferencijos dalyviai tęsė darbą
keturiose sekcijose. Dviejose
sekcijose tiriamieji darbai buvo pristatomi lietuvių, dviejose – anglų kalbomis. Darbus
vertino ir iš kiekvienos sekcijos po vieną geriausią darbą
atrinko komisija. Penki pranešimai, kuriuos skaitė mokiniai
iš Graikijos ir Jungtinės Karalystės mokyklų, buvo pristatyti
vaizdo konferencijoje.
Vėliau mokinių ir mokytojų
laukė praktiniai užsiėmimai.
Pirmoji grupė, kuriai vadovavo KTU Maisto instituto lektorė dr. Renata Žvirdauskienė,
atliko mielių gyvybingumo
tyrimą. Antroji grupė, vadovaujama VDU Biochemijos
katedros lektorės dr. Violetos
Vaitkevičienės, gilinosi į magiškąją chemiją – spalvotuoREKLAMA

sius metalų junginius. Trečioji
grupė, kuriai vadovavo VDU
ŽŪA Miškų ir ekologijos katedros lektorius dr. Žydrūnas
Preikša, gimnazijos kieme
mokėsi atpažinti kerpes.
Mokytojai, padedant Akmenės gimnazijos mokytojai
Laimai Zdanavičienei, analizavo mokymosi sėkmės garantą – mokinio motyvaciją
bei dalinosi praktinėmis metodikomis.

Išrinkti ir apdovanoti
geriausi darbai
Apibendrindami konferenciją komisijos nariai džiaugėsi
mokinių darbų gausa, negailėjo pagyrų už tiriamųjų darbų

aktualumą, informatyvumą
bei išskirtinumą ir nusprendė
apdovanoti ne keturis, bet penkis jų autorius.
Moksliškiausių darbų autoriai buvo apdovanoti Prienų
savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjo diplomais bei
Prienų savivaldybės atminimo dovanėlėmis, kurias įteikė
savivaldybės meras Alvydas
Vaicekauskas.

Moksliškiausiais
darbais pripažinti:
„Invazinės rūšys ir jų būklė

Lietuvoje“. Darbo autorius –
Kauno Jurgio Dobkevičiaus
progimnazijos mokinys Matas Stasytis (mokytojas Gediminas Čapkauskas);
„Oro teršalų įtaka cheminių elementų kaitai bei infraraudonųjų spindulių sugerčiai spygliuočiuose medžiuose“. Darbo autorė – Akmenės
gimnazijos mokinė Raminta
Kuprelytė (mokytoja Laima
Zdanavičienė);
„Bitės kaina: tyrimas kaip
mes vertinam apdulkintojus ir
kaip išsaugoti populiaciją (The
price of a bee: anexploration
into how we value pollinators and how best to conserve
populations)“. Darbo autorė
– Oxford d’Overbroeck mokyklos mokinė Molly Cham-

bers (vadovas – John Paul
Davies);
„Papildomo maitinimo poveikis žiemos paukščių gausai
(The effect of additional feeding on the abundance of winter time birds)“. Darbo autorė
– Airiin Ling(Tartu Jaan Poska
gimnazija ir Tartu gamtos namai, vadovai – Lauri Mällo ir
Jaanus Elts);
„Mūsų ir mūsų kaštono
ateitis (The tomorrow of us
and my chestnuttree)“. Darbo
autorė – Vilniaus „Gabijos“
gimnazijos mokinė Sandra

„Ąžuolo“ progimnazijos komanda pristatė tiriamąjį darbą „Prienų miesto įstaigų
„nuožulniųjų užlipimų“ naudingumas, taupant žmogaus jėgas“.

Slušnytė (mokytoja Virginija
Kriaučiūnaitė).

Tarptautinėje
konferencijoje – naujos
patirtys
Konferencijos organizatoriai džiaugėsi galimybe rengti tarptautinio lygio jaunųjų
mokslininkų konferencijas,
kurios suteikia progą didinti
mokinių motyvaciją bei sti-

printi STEM ugdymą ir populiarinimą, lavintii kalbines
kompetencijas, bendradarbiavimą, gebėjimą mokytis vienas iš kito. Labai svarbu, kad
konferencijos dalyviai gauna
galimybę skaityti pranešimus

ir anglų kalba, savo tiriamuosius darbus gali pristatyti ir žemesnių 7–8 klasių mokiniai,
kurie dar tik pradeda tiriamąją veiklą. Ne mažiau svarbi ir
konferencijos praktinė dalis,
kai mokiniai, susiskirstę į grupes, atlieka praktines užduotis,
vadovaujami universiteto dėstytojo – specialisto.
Viena iš organizatorių, „Žiburio“ gimnazijos anglų kalbos mokytoja Vilija Gustaitytė
džiaugėsi, kad šiais metais net
dviejose sekcijose darbai buvo
pristatomi anglų kalba ir net
penki pranešimai pristatyti pasitelkiant internetinį ryšį.
„Tiriamojo darbo ir praktinių veiklų metu mokiniai skatinami išsiugdyti sisteminius
mokslinio tyrimo darbo įgūdžius (išmokti savarankiškai
naudotis papildoma literatūra, apdoroti ir analizuoti stebėjimų duomenis, apibendrinti gautus rezultatus); mokytis
laisvai protauti: suprasti idėjas ir koncepcijas; jomis, pastebėjimais ir eksperimentais
remiantis daryti logiškas išvadas ir logiškus sprendimus; suprasti supančio pasaulio sudė-

tingumą ir harmoniją bei užtikrinti patirti pažinimo džiaugsmą. Toks yra šios akademinės
visuomenė susibūrimo tikslas.
Todėl labai džiaugiuosi, kad
mūsų mokykla šiuo atžvilgiu
tapo traukos centru“, – teigė
renginio sumanytoja ir organizatorė Rasa Kučinskienė.
Konferencijoje dalyvavusi
Tarptautinio Baltijos jūros projekto Estijos mokyklų komanda supažindino su jų mokykloje atliekamais tiriamaisiais
darbais, o po konferencijos
stebėjo Bagrėno salų paukščius, lankėsi Nemuno kilpų
regioninio parko direkcijoje,
Kauno T. Ivanausko zoologijos muziejuje. Tikimasi, kad
prasidėjusi draugystė ir bendradarbiavimas tęsis.
Konferencijąorganizavo
Prienų „Žiburio“ gimnazija,
bendradarbiaujant su Prienų miesto savivaldybe, Prienų Švietimo pagalbos tarnyba, Nemuno kilpų regioniniu
parku, Lietuvos aukštosiomis
mokyklomis: VDU Gamtos
mokslų fakulteto Biochemijos
katedra, VDU ŽŪA, KTU bei
dideliu būriu rėmėjų.
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Vokietija svarsto „mečečių mokestį“

Perspėja dėl protestų per Europos rinkimus

Vokietijoje auga pritarimas „mečečių mokesčiui“, kad islamo
institucijos būtų mažiau priklausomos nuo potencialiai
nedemokratiškų ar radikalių užsienio finansavimo šaltinių. Kai
kurios mečetės jau buvo uždarytos dėl radikalių islamistinių idėjų.

JK vyriausybės narys perspėjo, kad ateinančius Europos
Parlamento rinkimus kai kas laikys „paskutine proga protesto
balsui“, apklausoms rodant, kad tęsiantis chaosui dėl „Brexit“
populistai galėtų nušalinti pagrindinės srovės britų partijas.

Po baroko bažnyčios skliautais – baroko muzika
Stasė

ASIPAVIČIENĖ

A. Kučingio meno mokyklos atstovai

Duonos kepalas - dovana Jiezno muzikos mokyklos direktorei

Birštono meno mokykla

Gegužės 10 dienos popietę
Jiezno baroko stiliaus Šv.
Petro ir Povilo bažnyčioje
trečią kartą vyko tradiciniu
tampantis jaunųjų atlikėjų
festivalis „Baroko ritmu“.
Šis populiarėjantis ir
vis daugiau dalyvių
sulaukiantis puikus
renginys buvo skirtas
Jiezno muzikos mokyklos
įkūrimo 30-mečiui.

Nors Jiezno muzikos mokykla oficialiai švenčia 30metį, tačiau, kaip sakė istorikas Vytautas Kuzmickas,
muzikos tradicijoms Jiezne
turėtų būti daugiau kaip 140
metų. V. Kuzmickas, įteikdamas dovaną muzikos mokyklos direktorei Aidai Puraitei-Jankauskei, paminėjo,
kad dovanojamoje fotografijoje užfiksuotos akimirkos
iš muzikavimo Jiezno bažnyčioje maždaug prieš 140
metų. Reikia pasakyti, kad ir
dabar Jiezno muzikos mokykla puoselėja gražias tradicijas ir surengia vaikams skirtus
renginius, kurie išlieka ilgam
atmintyje.
Jiezno muzikos mokyklos
kolektyvą gražaus ir jaunatviško jubiliejaus proga pa-

sveikino Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas
Vaicekauskas bei Kultūros,
švietimo ir sporto skyriaus
vedėjas Rimvydas Zailskas.
Jie linkėjo mokyklai dar ilgai
gyvuoti, nestokoti gerų idėjų
ir pritraukti kuo daugiau jaunimo mokytis muzikos. Savivaldybės atstovai įteikė padėkas Jiezno muzikos mokyklos direktorei ir mokytojams
už 30-mečio proga surengtą festivalį „Baroko ritmu“.
Festivalio dalyvius sveikino
Jiezno seniūnijos seniūnas
Algis Bartusevičius, Jiezno
gimnazijos direktorė Neringa Zujienė, Birštono meno
mokyklos direktorė Laimutė
Raugevičienė, Alytaus muzikos mokyklos atstovės vardu
buvo linkima tobulėti ir augti
bei ugdyti jaunąją kartą, o A.
Kučingio meno mokyklos atstovas J. Derbutis linkėjo kuo
geriausios sėkmės, kartu primindamas apie šios mokyklos
įkūrimo pradžią ir to iniciatorių šviesaus atminimo Anatolijų Bernatavičių.
Apdovanojimus Jiezno meno mokyklos mokytojams
įteikė Prienų savivaldybės
meras Alvydas Vaicekauskas
ir Kultūros, švietimo ir sporto
skyriaus vedėjas R. Zailskas.
Jiezno mokyklą sveikino
visi festivalyje dalyvavusių

mokyklų atstovai, linkėdami kuo geriausios sėkmės
ateityje.
Trečią kartą Jiezno bažnyčioje vykstančiame festivalyje
„Baroko ritmu“ dalyvavo jaunieji atlikėjai iš įvairių šalies
muzikos mokyklų. Festivalį
pradėjo mokytojų iš Jiezno,
Alytaus, Prienų ir Kauno meno mokyklų ansamblis, atlikęs Hendelio kūrinį.
Festivalyje pirmieji muzikavo Lazdijų meno mokyklos
Veisiejų skyriaus akordeonistų ansamblis, vadovaujamas mokytojos Irinos Gudebskienės.
Antrieji muzikinį kūrinį pagal D. Balčiūnaitės muziką ir
žodžius „Jėzaus meilė“ atliko
Jiezno muzikos mokyklos vokalinis ansamblis.
Vienas po kito muzikinius
kūrinius atliko Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų
mokyklos, Prienų meno mokyklos, Alytaus muzikos mokyklos, Birštono meno mokyklos, Vilniaus muzikos mokyklos „Muzikinė dėžutė“,
Kauno „Vyturio“ gimnazijos
Muzikos skyriaus atlikėjai,
Garliavos ir Trakų meno mokyklų mokiniai, Kauno Juozo
Naujalio muzikos mokyklos
atlikėjai, Kauno 1-osios muzikos mokyklos ir Kauno sakralinės muzikos mokyklos mo-

kiniai bei Prienų rajono Veiverių Antano Kučingio meno
mokyklos atlikėjai.
Renginys ir jo programa
tikrai buvo įspūdingi ir verti
festivalio po barokinės bažnyčios skliautais. Kaip sakė
Prienų savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjas R. Zailskas,
„kas gali būti gražiau už barokinę muziką, skambančią
bažnyčioje“.

Renginio pabaigoje Jiezno
mokyklos direktorė A. Puraitė-Jankauskė visiems festivalio dalyviams įteikė padėkas
už puikų dalyvavimą. Mokyklos vadovė padėkojo ir festivalio partneriams, rėmėjams
(Seimo nariui A. Palioniui,
Jiezno seniūnui A. Bartusevičiui, Vilmai ir Arūnui Vaidogams, Laimai ir Vidui Šiupšinskams, Gitanai ir Eugenijui
Cikanavičiams, IĮ „Eulanta“,
Laimos Beliūnienės IĮ kavinei
„Pas močiutę“) bei informaciniams rėmėjams.

Jiezno gimnazijos atstovai

Jungtinis mokytojų ansamblis

Birštono meno mokyklos atstovai
REKLAMA

Kauno I-oji muzikos mokykla
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Per ataką Pakistane žuvo penki žmonės

Prie Klaipėdos uosto vartų aptiko miną

Pakistano regioninės policijos viršininkas sekmadienį paskelbė,
kad per išvakarėse viename prabangiame viešbutyje surengtą
ataką žuvo penki žmonės, o dar keturis užpuolikus nukovė
saugumo pajėgos.

Baltijos jūroje vykstant minų paieškos ir nukenksminimo
operacijai šeštadienį prie Klaipėdos uosto vartų rasta ir sunaikinta
Antrojo pasaulinio karo mina. Vokiška jūrinė kontaktinė mina
EMD aptikta maždaug dvi jūrmylės nuo Klaipėdos uosto vartų.

Prieš patyčias kitaip – su muzika
Laima

DUOBLIENĖ
JAV ambasados kvietimu
gegužės 6–10 dienomis
Lietuvoje lankėsi
pasaulinio garso hiphopo
atlikėjas Wordsmith su
komanda.

Ši viešnagė yra tarptautinio
Wordsmith turo Lietuvoje,
Baltarusijoje, Latvijoje ir Estijoje dalis. Viešnagės metu
atlikėjas siekė atkreipti visuomenės dėmesį į opią patyčių
problemą, skatinti sąmoningus žmones, ypač jaunimą, jas
pastebėti ir žinoti būdus, kaip
su patyčiomis kovoti.
Wordsmith su komanda ir Lietuvos hiphopo atlikėjai Omerta ir „Operatyvūs“ , dalyvaujantys projekte
„Hype’ink be patyčių“, apsilankė penkiuose Lietuvos
miestuose – Ukmergėje, Prienuose, Utenoje, Šiauliuose ir
Kaune, kur moksleiviams ir
miestiečiams surengė edukacines dirbtuves ir nemokamus
koncertus.

Patyčios – globali
problema
Repo atlikėjas Wordsmith
(tikrasis vardas AnthonyParker) yra kilęs iš Baltimorės,
Merilando valstijos. Jo tikslas – kurti kokybišką ir prasmingą muziką, kuri šviestų
visuomenę aktualiomis temomis bei, žinoma, leistų pasilinksminti.
Wordsmith sukūrė daugiau nei 30 kūrinių filmams,
televizijai, interneto vaizdo
įrašams, žaidimams ir reklamoms tokių kompanijų kaip
NFL Network, CBS, NBC,
Fox, Style, Bravo, NintendoWii ir daugeliui kitų. Jo kūriniai dažnai skamba įvairiuose
renginiuose bei filmuose. Per
ketverius metus už savo muziką Wordsmith pelnė „PRO
Society“ apdovanojimą ASCAPLUS.
Dėl savo pasiekimų nepriklausomos muzikos scenoje
Wordsmith tapo „Grammy“
komisijos nariu. Jis taip pat
dalyvauja JAV Valstybės departamento kultūrinės diploREKLAMA

matijos programose.
Lankydamasi Prienuose
Wordsmith sutiko atsakyti į
keletą klausimų.
Kodėl dalyvaujate tokiame, prieš patyčias nukreiptame, projekte? Kokį tikslą
tikitės pasiekti?
Patyčios yra globali problema. Panašiuose projektuose
dalyvauju ir gimtinėje, tai yra
mano gyvenimo dalis, nes labai svarbu siųsti pozityvią žinutę – apie tai kalbėti ir kartu
kovoti. Vienas iš ginklų yra
muzika. Labai svarbu vaikus
ir jaunus žmones įkvėpti geriems dalykams, juos kažko
svarbaus išmokyti, o kartu ir
pasilinksminti. Muzika gali
visa tai sujungti – įkvėpti ir
perteikti svarbią žinutę.
Mes savo programoje daug
dėmesio skiriame daugeliui
svarbių temų, tokių kaip žodžio laisvė, motyvacijos stoka, tolerancija, diskriminacija
ir aplaidumas, ypač kalbantis
su jaunimu.
Svarbiausias šių susitikimų-koncertų tikslas yra susitikti su jaunais žmonėmis,
pakalbėti, įkvėpti geriems
darbams, kažką pakeisti jų
gyvenime, juos apginti, parodyti pavyzdį, juk jų amžius – labai svarbus, nes jie
bręsta ir formuojasi kaip asmenybės.
Ar lengva pasiekit jaunų
žmonių širdis?

Nuotrauka: JAV ambasada Lietuvoje/Vytas Neviera

Dažniausiai tokie susitikimai su jaunais žmonėmis,
koks vyko ir jūsų mieste, pavyksta gerai. Tačiau ne visada
būna lengva. Nors dažniau-

atvirus ir apie tai kalbėti.
Ką spėjote pamatyti Lietuvoje ir Prienuose?
Labai mažai. Tačiau jau
spėjau susižavėti Vilniaus
arkikatedros architektūra.
O Prienuose mačiau dar tik
gimnaziją bei restoraną, kur

siai muzika ir atviri pokalbiai
greitai padeda rasti bendrą
kalbą, bet pasitaiko, kad tai ir
užtrunka – iš pradžių vaikai
būna drovūs, susikaustę, bet
pamažu, praleidus šiek tiek
laiko kartu, jie atsiskleidžia.
Ar pats esate patyręs patyčias?
Ne, man pasisekė, aš to
asmeniškai nepatyriau ir net
nesu daug kartų susidūręs.
Tačiau jau mokydamasis
mokykloje kalbėdavausi ir
su vaikais, kurie tyčiojasi, ir
su tais,kurie patyčias patiria,
skatindavau kitus vaikus būti

pietavome.
Prieš atvykdamas į Lietuvą
šiek tiek domėjausi šalimi bei
stengiausi išmokti lietuviškų
žodžių, bet susidūriau su problema – nėra geros kokybės
garso įrašų.
Jūs pasirodote ne vienas?
Kartais pasirodymus rengiu
ir vienas, tačiau dažnai kartu
vyksta ir didžėjus. O kad būtų
profesionaliau, į pasirodymus
įtraukiame ir klavišinius instrumentus, pritariamąjį vokalą, šokėją.
Ačiū už pokalbį.

„Norėtųsi, kad jauni
žmonės pradėtų
mąstyti“
Iš Prienų kilęs Julius Podlipajevas, geriau žinomas kaip
reperis Omerta, šiandien – vienas žinomiausių šalies hiphopo atstovų, pelnęs ne vieną
prestižinį muzikos apdovanojimą ir daug gerbėjų simpatijų.
Kūrybinį kelią jis pradėjo 2005
m. Šįkart Julius į gimtinę grįžo
su kilnia misija – kartu su komanda prisideda prie to, kad
patyčių sumažėtų.
Jis pasakojo, kad mokantis
mokykloje su patyčiomis nesusidūrė. Tačiau pastaruoju
metu jį labai sukrečia išgirsti
tragiški atvejai, kai jauni žmonės dėl patyčių nusižudo. Sužinojęs statistiką, kiek paauglių
skambina, rašo „Vaikų linijai“
ir dalijasi skaudžiais patyčių
išgyvenimais, su draugais buvo pradėję organizuoti panašų, kovai su patyčiomis skirtą
projektą. Ir kaip tik tuo metu
JAV ambasada paskelbė atlikėjų, dalyvausiančių projekte
„Hype’ink be patyčių“, konkursą. Laimėję šį konkursą ir
tapę tarptautinės komandos
nariais labai apsidžiaugė, nes
šis projektas – kur kas didesnis, brandesnis ir pasieksiantis didesnę auditoriją, negu jų
pradėtas organizuoti.
Juliaus manymu, patyčių
problema – labai didelė, todėl
reikia šviesti paauglius, kalbėti
su jais, kad negalima tyčiotis,
reikia skatinti jų kūrybiškumą,
įtraukti į įvairias iniciatyvas.

Tai, padedant muzikai, atlikėjai ir stengiasi daryti – kūrybinėse dirbtuvėse su mokiniais
žaismingai kalbamasi rimtomis temomis, atliekamos kūrybinės užduotys ir skamba
muzika.
„Problemos nepanaikinsime, bet norėtųsi, kad jauni
žmonės pradėtų mąstyti, išsineštų kūrybiškumo ir gerų
emocijų, pasiklausytų muzikos, pabendrautų su muzikantais. „Einame“ per pozityvą, per geras emocijas. Bet
gal reikia surasti kitokį bendravimo „kampą“, tegul ir
sukrečiantį, gal mes per daug
juos saugome nuo neigiamos
informacijos? Gal mokytojai
turi juos labiau skatinti dalyvauti tokiuose projektuose,
būti socialiai atsakingesniais,
rodyti daugiau entuziazmo?“
– svarstė Julius.
Jis pats pastaruosius metus
nuo kūrybos buvo šiek tiek
atitolęs: „Buvau ieškojimuose – ir muzikos, ir temų, ir savęs“. Tačiau jau ateina laikas,
kai kūriniai pradės lietis vienas
po kito. Šiuo metu Julius įrašinėja naują albumą, kuris pasirodys iki žiemos, o jau po kelių
dienų išgirsime naują dainą ir
pamatysime vaizdo klipą, skirtą Prienų „Skycop“ krepšinio
komandai.
Renginiai Lietuvoje yra Lietuvos vaikų ir jaunimo centro
kartu su VšĮ „Miesto pulsas“
įgyvendinamo ir JAV ambasados Vilniuje remiamo projekto
„Hype’ink be patyčių“ dalis.
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JAE Fudžeiros uostas neigia sprogimus

M. Pompeo: JAV ir Rusija gerai bendrauja

Jungtinių Arabų Emyratų (JAE) Fudžeiros uosto valdyba paneigė
pranešimus, kad sekmadienį uostą sudrebino keli galingi
sprogimai. Visgi, laivai perspėjami aplenkti šį uostą, kuomet
paaiškėjo, jog prieš 4 tanklaivi us buvo rengtas sabotažas.

AV valstybės sekretorius Maikas Pompėjas teigiamai įvertino
bendradarbiavimą su Rusija tokiais klausimais kaip padėtis
Sirijoje, Afganistane ir Venesueloje, kova su terorizmu. M.
Pompeo kitą savaitę ketina apsilankyti Maskvoje ir Sočyje.

„Mama, tu visada su manim esi“

Esi trapi, kaip pavasario
žiedelis, švelni, kaip mano
vaikiškas sapnas, esi
vienintelė, o Mama.

Gegužės 3 dieną Ašmintos
laisvalaikio salėje skambiausius žodžius ir švelniausius
jausmus mieloms mamytėms
skyrė Ašmintos pradinio ugdymo skyriaus mokiniai, ku-

riuos paruošė mokytojos R.
Vaitauskaitė, R. Margelevičiūtė ir V. Žiūkienė. Išsakyti
nuoširdžiausi žodžiai privertė ne vieną mamą nubraukti
džiaugsmo ašarą. Skambiomis dainomis susirinkusias
mamas, močiutes sveikino
Ašmintos laisvalaikio salės
folkloro grupė „Ošvenčia“

(vad. R. Vilkienė)
Motinos dienos šventės
proga mamas sveikino Pakuonio seniūnijos seniūnas
Antanas Keturakis, linkėdamas, kad šviesi laimė visada
spindėtų jų akyse, kad visada
šildytų vaikų meilė.
Ašmintos laisvalaikio salės
renginių organizatorė Rima
Vilkienė

Motinos dienos šventė ,,Tau – mamyte“
Gegužės 3 d. Kašonių
ir aplinkinių vietovių
gyventojai gausiai rinkosi
į Kašonių bendruomenės
namus, į Motinos dienai
skirtą koncertą „Tau –
Mamyte“.

Kašoniškiai vaikai mamytėms, močiutėms skyrė daineles, posmus, nuoširdžią
meilę ir dovanojo savo rankomis pagamintas gėlytes. Prie
vaikų sveikinimų prisidėjo ir
bendruomenės pirmininkas
Dalius, kuris kiekvienai mamytei ir močiutei dovanojo

gyvų gėlių.
Labai gražų šventinį pasirodymą padovanojo Prienų
kultūros ir laisvalaikio centro mėgėjų teatras ,,Langas“
(vadovė Alma Vaišnienė) bei
folkloro grupė ,,Gija“ (vadovė
Dalė Zagurskienė). Visa salė
buvo sužavėta abiejų grupių
pasirodymu, kartu dainavo
liaudies ir gerai žinomas lietuvių autorių dainas.
Kiekvienas atėjęs į šventę
grožėjosi vaikų piešinių paroda ,,Mano mamytė“. Piešinius piešė Jiezno gimnazijos

priešmokyklinukai (mokytoja Daiva Buzienė) ir ketvirtokai (mokytoja Roma Kandrotienė).
Kolektyvams ir mokytojoms bendruomenės pirmininkas Dalius įteikė padėkos raštus, o sveikintojams
ir piešėjams – šokoladus ir
saldainių.
Renginį organizavo Kašonių bibliotekininkė, kaimo
bendruomenė ,,Kašonys“ ir
projekto ,,Stipri šeima“ užimtumo specialistė Romutė.

Paprienės bendruomenės nariai puoselėja
valdyboje pa- gyventojus, ir svečius. „Mes
savo erdves bendruomenės
siūlė kalnelį prie skulptūros visi tikime, kad ši vieta trauks
Gegužės 3-iąją Paprienės
bendruomenės nariai
gausiai susirinko į talką
prie stilizuotos žmogaus
skulptūros netoli Prienų
ligoninės. Tai jau antroji
bendruomenės talka
– balandžio 17-ąją buvo
tvarkoma sporto ir
laisvalaikio erdvė prie
Nemuno.

Dar žiemą Dainora Šaltienė

praeivių dėmesį“, – džiaugiasi
bendruomenės pirmininkė Jūratė Zailskienė.
Po talkos vykusiame bendruomenės susirinkime pasidžiaugta gražėjančia Papriene, aptarti ateities planai ir
veiklos bei išrinkta nauja Paprienės bendruomenės pirmininkė Loreta Danilevičienė.

Paprienės bendruomenės
informacija 

Paminėta Antrojo pasaulinio karo pabaiga

Danutė Bajorienė 

Laima

DUOBLIENĖ
Prienuose gegužės 9
d. paminėtos Antrojo
pasaulinio karo pabaigos
Europoje 74-osios metinės.

REKLAMA

apželdinti šluotelinėmis hortenzijomis, o visuotiniame susirinkime šiai idėjai, kuri buvo
suderinta su vyriausiąja architekte D. Joneliūniene, pritarė
visi bendruomenės nariai.
Paprieniečiai savo lėšomis
nusipirko 17 šluotelinių hortenzijų ir jomis gegužės 3-iąją apsodino kalnelį – belieka
laukti gražių žiedų, kurie ilgainiui džiugins ir Paprienės

Prienų karių kapinėse, kur
palaidota beveik 500 karių,
susirinko karo veteranai, jų artimieji ir tie, kam svarbi istorija. Minėjime taip pat dalyvavo Rusijos ambasados atsto-

vas Dmitrijus Urvačiovas.
Karo veteranas prieniškis Aleksandras Monašovas,
trumpai priminęs Antrojo pasaulinio karo eigą, visiems
susirinkusiems linkėjo taikos,
stiprios sveikatos, nepamiršti
istorijos ir šios svarbios pergalės. Žuvusiųjų atminimas buvo pagerbtas tylos minute.
A. Monašovas apgailestavo, kad karo veteranų Prienuose kasmet vis mažėja: „Visai neseniai mūsų buvo 107,

per pastaruosius dvejus metus
į paskutinę kelionę palydėjome 15 karo veteranų“.
Minėjimo dalyviai pasidalijo prisiminimais apie savo
artimuosius, žuvusius Antrojo
pasaulinio karo metais.
Kauno klubo „Nadiežda“
ansamblis „Nadiežda“ pradžiugino eilėmis ir dainomis.
Prie paminklo tarybiniams
kariams ir ant antkapių buvo
padėta vainikų ir gėlių.

atgarsiai 

TREČIAdienis, 2019 m. GEGUŽĖS 15 d., www.naujasisgelupis.lt

JT: nepakankamai kovojama su klimato kaita

Dalyvavo pirmose mišiose po Velykų atakų

Jungtinių Tautų generalinis sekretorius, sekmadienį Naujojoje
Zelandijoje pradėdamas trumpą kelionę pietiniame Ramiojo
vandenyno regione, perspėjo, kad pasaulis nepakankamai
stengiasi apriboti temperatūros kilimą.

Tūkstančiai katalikų sustiprinto saugumo sąlygomis sekmadienį
dalyvavo pirmose po Velykų atakų mišiose Šri Lankos sostinėje
Kolombe. Dėl balandžio 21-osios sprogdinimų vyriausybė kaltina
vietos džihadistus. Per atakas žuvo mažiausiai 258 žmonės.

Aš – Europa – Rytdiena

Šilavote – poezijos ir muzikos vakaras „Gera
muzikos vakaras „Gera Prienų kultūros ir laisvalaikio
būti drauge“ josbūtiirdrauge“,
kuriame dalyva- centro mėgėjų teatro „Langas“
Sakoma, kad poezija – tai
muzika sielai. O gal tai
sielos muzika? Juk eilės
gimsta iš sielos gelmių,
o poezija ir muzika kartu
sutelkia žmogų, neišblaško,
palengvina akistatos
su savimi minutes. Kaip
pavasarinis lietus atgaivina
žemę, taip eilės ir muzika
– sielą.

Balandžio 26 d. Šilavoto
laisvalaikio salėje vyko poezi-

vo rajono skaitovai ir dainuojamosios poezijos atlikėjai.
Vakarą pradėjo dainuojamosios poezijos atlikėjas Vytautas
Trakymas. Pirmą kartą viešai
savo kūrybos eilėraščius skaitė Kristina Tamašauskienė.
Gitaros garsų lydimas dainas
pagal Prienų krašto poetų eiles atliko Lijana Sarnickienė
.Mintis pakylėjo ir šildė Nijolės Spūdienės skaitomi eilėraščiai. Maloniai visus nuteikė

artistų Romualdo Zapasnyko
ir Leono Sakalavičiaus atlikta
meninė programa.
Šiltą ir jaukų poezijos ir muzikos vakarą vainikavo Vytauto atliekama daina „Lietutis“.
Susirinkusieji negailėjo atlikėjams aplodismentų, o organizatoriai įteikė Prienų kultūros
ir laisvalaikio centro padėkas.

Maisto produktus kviečiame atsiimti adresu: Kęstučio
g. 63, Prienai (buvusi Prienų

specialioji mokykla). Prašome turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Vienam labiausiai nepasiturinčiam asmeniui skirtas
maisto produktų kiekis:
miltai (1 vnt.), vištienos
konservai (1 vnt.), rapsų alie-

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka gegu-

žės 6 d. Stakliškių gimnazijos
mokinius pakvietė į susitikimą
su ERASMUS+ dalyve Živile
Dirsyte, kuri pasidalino savo
sėkmės istorija. Živilė Dirsytė, studijuodama ekonomiką

Prienų Justino Marcinkevičiaus
viešoji biblioteka 

Šilavoto laisvalaikio salės kultūrinių renginių
organizatorė Saulė Blėdienė

ES parama maisto produktais Prienų mieste
ES parama maisto
produktais Prienų mieste
teikiama 2019 m. gegužės
8 d. – gegužės 17 d. nuo
12.00 iki 14.00 val.

Prienų rajone prasidėjo
Europos dienai skirtų
renginių ciklas AŠ –
EUROPA – RYTDIENA.

Vilniaus universitete, dalyvavo „Erasmus“ programoje ir
išvyko studijuoti į Portugaliją,
Aveiro miestą. Vėliau, baigusi
marketingo ir integruotos komunikacijos magistro studijas,
atliko praktiką Lisabonoje, dirbo su „Erasmus studentais. Ji
ragino gimnazistus pasinaudoti mainų programomis, tokiomis kaip „Erasmus“, „Erasmus+“, ir išvažiuoti studijuoti
į kitas Europos Sąjungos šalis,
pritaikyti studijų metu įgytas
teorines žinias praktikoje, susipažinti su kitomis kultūromis,
kartu patobulinti užsienio kalbų gebėjimus, sustiprinti pasitikėjimą savimi, patirti daug
malonių, įsimintinų ir nepakartojamų įspūdžių.

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

BIRŠTONAS CANTAT

jus (1 vnt.), grikiai (virimo
pakeliuose) (1 vnt.), avižiniai sausainiai su šokolado
gabaliukais (1 vnt.), konservuoti žalieji žirneliai (1 vnt.),
konservuota daržovių sriuba
(1 vnt.).

Gegužės 17-18 d., Birštonas, 2019

SAVIVALDYBĖS inf.

Pasitarimas su Jaunimo reikalų departamento
toja-jaunimo projektų koordi- nia apie atvirą jaunimo erdvę,
atstovais
natorė Živilė Rusevičienė bei o vasaros sezono specifika leGegužės 6 d. Prienų r.
savivaldybėje lankėsi
Jaunimo reikalų
departamento prie
Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos atstovės
– vyresnioji patarėja Valda
Karnickaitė ir vyriausioji
specialistė Gintarė
Stankevičienė.

Pasitarime su Jaunimo reikalų departamento atstovėmis
dalyvavo meras Alvydas Vaicekauskas, mero pavaduotoja
Loreta Jakinevičienė, administracijos direktorė Jūratė Zailskienė, Savivaldybės Kultūros,
sporto ir jaunimo skyriaus vedėjas Rimantas Šiugždinis,
Savivaldybės jaunimo koordinatorė Roberta Revuckienė,
Prienų kultūros ir laisvalaikio
centro direktorė Virginija Naudžiūtė ir jos pavaduotoja Ligita
Gediminienė, jaunimo darbuoREKLAMA

socialinis darbuotojas, supervizorius-konsultantas Edvinas
Vrubliauskas.
Jaunimo reikalų departamento atstovės pasidžiaugė,
kad pirmasis jų prieš metus
vykdytas projektas – 3 mėnesių finansinė parama atvirai
jaunimo erdvei steigti – tikrai
pasiteisino.
Edvinas Vrubliauskas, kuris padėjo įkurti atvirą jaunimo erdvą Prienuose, bei naujoji jaunimo darbuotoja Živilė
Rusevičienė labai džiaugiasi
teigiamais pokyčiais darbo su
jaunimu srityje. Edvinas Vrubliauskas pažymėjo, kad jaunuolių pritraukimo procesas
yra lėtas, tačiau jau matomi
rezultatai skatina judėti toliau,
kurti ilgalaikę strategiją. Jo
nuomone, dabar labai svarbu,
kad kuo plačiau pasklistų ži-

mia, jog reikės jaunimo ieškoti
už erdvės ribų. Živilė Rusevičienė pasidžiaugė, kad vyksta
glaudus bendradarbiavimas
su įvairiomis savivaldybės ir
valstybės įstaigomis ir institucijomis.
Jaunimo reikalų departamento atstovės pažymėjo, kad
jau reikėtų galvoti apie darbo
su jaunimu plėtrą – mobilų darbą su jaunimu už Prienų miesto ribų, Savivaldybės jaunimo
koordinatorei patarė toliau organizuoti tarpžinybinius susitikimus, aiškiai suformuluoti jaunimo politikos kryptis ir
prioritetus.
Meras Alvydas Vaicekauskas pasidžiaugė, kad darbas
su jaunimu Prienuose turi teigiamų pokyčių, metų rezultatas labai ženklus. SAVIVALDYBĖS inf.

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

Daugiau informacijos www.lituaniacantat.lt
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Meksikoje aptikti 35 žmonių kūnai

Druskininkuose buvo sugedęs lynų keltuvas

Meksikiečių pareigūnai masinėse kapavietėse aptiko 35 žmonių
palaikus. 27 kūnai buvo surišti. Nuo 2006-ųjų, kai Meksikos
vyriausybė pasitelkė kariuomenę kovai su narkotikų karteliais,
daugiau kaip 40 tūkst. žmonių dingo ir yra laikomi mirusiais.

Vienintelis Lietuvoje keleivinis lyninis keltuvas „Lynų kelias“,
jungiantis Druskininkų vandens parką ir „Snow Areną“, sugedo
apie 15.35 val. Tuo metu keturiose jo kabinose buvo apie 30
keleivių. Apie 18.15 val. keltuvai pajudėjo ir visi buvo išlaipinti.

JT: iš dalies žmonijos nulemti aplinkos pokyčiai kelia pavojų apie milijonui rūšių
Žmonija sparčiai naikina
natūralią aplinką, nuo
kurios priklauso jos
pačios klestėjimas ir
netgi išlikimas, sakoma
pirmadienį paskelbtoje
svarbioje Jungtinių Tautų
ataskaitoje.

Pokyčiai, sukelti dešimtmečius vykdyto grobuoniškos
išteklių naudojimo ir miškų,
vandenynų, dirvožemių ir
oro taršos kelia visuomenei
„mažų mažiausiai tokią pačią
grėsmę kaip klimato kaita“,
sakė Robertas Watsonas (Robertas Vatsonas), pirmininkavęs 132 šalių atstovų susitikimui, per kurį buvo patvirtinta
ataskaita „Suvestinė politikos
formuotojams“ (Summary for
Policymakers), parengta 450
ekspertų.
Dokumento autoriai rašo,
kad milijonui gyvūnų ir augalų rūšių gresia pavojus išnykti, daugeliui – per kelis ateinančius dešimtmečius, nustatė tyrėjai.
Unikalių gyvybės formų
spartėjantis nykimas, kuris
jau dabar vyksta dešimtis arba
šimtus kartų greičiau negu per
pastaruosius 10 mln. metų, gali sukelti Žemėje pirmąjį masinį rūšių išmirimą per pastaruosius 66 mln. metų. Vėliausias
didelio masto rūšių išmirimas
nušlavė visus dinozaurus, išskyrus paukščių protėvius.
Trumpuoju laikotarpiu
žmonijai grėsmės nėra, sakė
Vokietijoje veikiančio Helmholtzo (Helmholco) aplinkos
tyrimų centro profesorius Josefas Settele (Jozefas Zėtelė).
Jis taip pat yra JT Tarpvyriausybinei biologinės įvairovės ir ekosistemų funkcijų
platformos (IPBES) vienas
iš vadovų.
„Ilgesniu laikotarpiu – sunku pasakyti, – sakė jis naujienų agentūrai AFP. – Jeigu
žmonės išnyks, gamta ras būdą, kaip būdavo visada.“
Siekiant sustabdyti šias
grėsmingas tendencijas ir atgręžti procesus atgal reikėtų
„transformatyvių pokyčių“
– iš pagrindų pertvarkyti gamybos ir vartojimo įpročius
visose srityse, ypač susijusiose su maistu, nurodoma atasREKLAMA

kaitoje.
„Pasaulio mastu silpniname
savo ekonomikų, pragyvenimo, maisto saugumo, sveikatos apsaugos ir gyvenimo kokybės pagrindus“, – perspėjo
R. Watsonas.
„Transformatyvius pokyčius suprantame kaip fundamentalų, sistemos masto pertvarkymą“, – pridūrė jis.

Pasak eksperto, tikėtina, kad
tokios pastangos sulauktų „suinteresuotų šalių“ stipraus pasipriešinimo.
„Suvestinėje politikos formuotojams“, pagrįstoje platesne 1,8 tūkst. puslapių ataskaita ir parengtoje remiantis
15 tūkst. šaltinių, apžvelgiama, kaip mūsų pačių rūšies
didėjantis poveikis ir poreikiai
kelia pavojų žmonių civilizacijos išlikimui būtinų gamtinių išteklių atsinaujinimui,
įskaitant gėlą vandenį, kvėpuoti tinkamą orą ir derlingą
dirvožemį.

Užburtas ratas
Spalio mėnesį paskelbtoje
JT klimato kaitos komisijos
(IPCC) ataskaitoje taip pat buvo niūriai vaizduojama padėtis
dėl klimato kaitos ir akcentuojama „beprecedenčio masto“
socialinės transformacijos būtinybė siekiant pasaulio temperatūros kilimą apriboti 1,5
laipsnio Celsijaus.
Pasaulio temperatūra jau
yra pakilusi 1 laipsniu ir jei
išliks dabartinės tendencijos,
iki šimtmečio pabaigos padidės dar 3 laipsniais.
Klimato kaita ir bioįvairovės nykimas, pasirodo, kursto vienas kitą ir taip susidaro
užburtas ratas.
Miškų kirtimas ir pramoninė žemdirbystė yra svarbūs
veiksniai, skatinantys rūšių ir
ekosistemų nykimą, be to, nulemia mažiausiai ketvirtada-

lį žmogaus vykdomos taršos
šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis.
Nukirsti medžiai išskiria
planetą šildantį anglies dvideginį. Kasmet sunaikinant tokį
atogrąžų miškų plotą, kuris
prilygsta Anglijai, mažėja anglies dvideginį absorbuojanti
augalijos „kempinė“.
Pasaulinis atšilimas, savo
ruožtu, stumia tūkstančius
gyvūnų ir augalų rūšių iš jų
„komforto zonų“, ir stiprina
tokias karščio bangas ir sausras, kurios neseniai kurstė beprecedenčius gaisrus Australijoje, Indonezijoje, Rusijoje,
Portugalijoje, Kalifornijoje ir
Graikijoje.
Iš dalies sutampančios pasaulinio atšilimo ir bioįvairovės nykimo varomosios jėgos
byloja apie bendrus sprendimus, bet čia taip esama politikos konflikto galimybės,
perspėjama naujojoje ataskaitoje.
Planuose padaryti pasaulio
ekonomiką „žalią“ labai svarbus vaidmuo numatomas biokuro deginimui su išskiriamo
anglies dvideginio surinkimu
bei saugojimu (BECCS).
Tačiau kalbant apie tokį
mastą, didžiulis žemės plotas, kurio reikėtų biokurui
skirtiems augalams auginti –
maždaug dvigubai didesnis už
Indiją – prieštarautų saugomų
plotų didinimui ir pastangoms
atkurti miškus, jau nekalbant
apie maisto gamybą.

Vartotojų visuomenė

IPBES pirmą kartą sudarė
pagrindinių penkių priežasčių, nulemiančių rūšių nykimą ir gamtos degradavimą,
sąrašą.
Pirmosios dvi yra sumažėjusios ar degradavusios buvei-

nės ir medžiojimas maistui ar
prekybai – dažnai nelegaliai
– gyvūnų kūnų dalimis.
Pavyzdžiui, mažėja arba iki
tvarumo ribos yra išnaudoti visi, išskyrus septynis procentus,
svarbūs jūrinių žuvų ištekliai,
nors regioninės administravimo organizacijos deda pastangas, kad žūklė būtų tvari.
Trečioje sąrašo vietoje yra
pasaulinis atšilimas, kuris tikriausiai sąraše kils aukščiau.
„Galime matyti, kad klimato kaitos signalas tikrai ir
tikrai greitai stiprėja“, – sakė
IPBES viena vadovių Sandra
Diaz (Sandra Dias), Kordobos valstybinio universiteto
Argentinoje profesorė.
Ketvirtoje ir penktoje vietose yra tarša – kasmet į vandenynus ir upes patenka 400
mln. t sunkiųjų metalų, toksiškų nuosėdų ir kitų teršalų – ir svetimos rūšys, tokios
kaip žiurkės, uodai, gyvatės
ir augalai, į kitas pasaulio dalis patenkantys laivais ar lėktuvais.
„Taip pat yra dvi didelės netiesioginės bioįvairovės nykimo ir klimato kaitos varomosios jėgos: pasaulio žmonių
skaičius ir auganti jų geba vartoti“, – sakė R. Watsonas.
Tekste, dėl kurio buvo daug
deramasi, nenurodomos pažangos gairės ar „paskutinio
šanso“ imtis veiksmų terminai, kaip buvo minėtoje 2018
metų ataskaitoje dėl klimato.
IPBES taip pat neturi mandato teikti tikslias politikos rekomendacijas.
Tačiau ataskaitoje aiškiai
nurodomi reikalingi veiksmai:
mėsos vartojimo mažinimas,
miškų kirtimo sustabdymas
atogrąžų šalyse, skatinimas
nevartoti prabangos prekių,
žymus nepagrįstų subsidijų
sumažinimas, lėtai augančios
ekonomikos koncepcijos priėmimas.
Ataskaita „pasitarnaus kaip
pagrindas mūsų tikslų apibrėžimui iš naujo“ prieš numatomą svarbų JT Biologinės įvairovės konvencijos narių susitikimą Kinijoje 2020 metų spalį, sakė viena autorių Yunne Jai
Shin (Jun Džai Šin), Marselyje
įsikūrusio Plėtros tyrimų instituto mokslininkė. BNS
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Paragino kitas šalis gaminti prekes JAV

Nelaikąs raketų paleidimo „piktnaudžiavimu“

Amerikiečių prezidentas šeštadienį pareiškė, kad kitos užsienio
šalys gali išvengti muitų, jei gamins savo prekes JAV teritorijoje.
Penktadienį D. Trumpas padidino spaudimą prekybos kare su
Kinija, nurodęs padidinti muitus beveik visoms prekėms iš Kinijos.

JAV prezidentas Donaldas Trampas penktadienį pareiškė, kad
neseniai šiaurės korėjiečių įvykdyti raketų paleidimai nepaveikė
jo santykių su Šiaurės Korėjos lyderiu nors kiek anksčiau išreiškė
savo nepasitenkinimą tokiais izoliuotos valstybės veiksmais.
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Prie Tuniso krantų nuskendo 60 migrantų

Siūlo imtis medinių bažnyčių apsaugos

Viduržemio jūroje apvirtus iš Libijos į Italiją keliavusių migrantų
valčiai žuvo apie 60 žmonių. Tragedija įvyko, kai maždaug 75
žmonių buvo perkelti į mažesnę perkrautą pripučiamą valtį, o ši
po 10 minučių nuskendo.

Po Paryžiaus Švč. Dievo Motinos katedros gaisro grupė Seimo
narių siūlo parlamente priimti rezoliuciją dėl medinio sakralinio
kultūros paveldo sergėjimo. Seimo nariai ragina numatyti lėšų
gaisro signalizacijai, pažeidžiamoms konstrukcijoms impregnuoti.

Didžiausios pradedančiųjų bėgikų
klaidos: kaip išvengti traumų?
Bėgimui populiarėjant,
į šio sporto mėgėjų
gretas įsitraukia vis
daugiau žmonių, norinčių
atsipalaiduoti po darbo,
sutvirtinti kūną, pagerinti
emocinę būklę ar išbandyti
jėgas varžybose.

Tačiau ilgų distancijų bėgimui būtina nuosekliai ir tinkamai ruoštis, o per didelės
nepamatuotos ambicijos varžybose gali baigtis traumomis ir sveikatos problemomis.
Specialistai pataria, ką reikėtų
žinoti, kad pradedančiųjų bėgimo entuziazmo netemdytų
skausmas.
Kiekvienai fizinei veiklai
reikia ruoštis apgalvotai ir
įvertinti savo galimybes – jeigu daug metų nesportavote,
svarbu apgalvotai pasirinkti bėgimo krūvį ir treniruotis
su pertraukomis. Staiga padidinus krūvį, didėja traumų
tikimybė.
„Pradedančiajam bėgikui
nereikėtų sportuoti kiekvieną dieną, organizmas neretai
nespėja prisitaikyti prie intensyvaus krūvio, todėl gali
prasidėti antkaulio uždegimas
– pradeda skaudėti šoninę ar
priekinę blauzdikaulio dalį.
Traumoms gali turėti įtakos
ir staigus sporto įpročių keitimas – jeigu visą laiką bėgote
ilgas distancijas labai lėtu tempu, nesugalvokite staiga bėgti
trumpai, bet greitai, tai iš karto
atsiliepia achilo sausgyslei, gali prasidėti uždegimas“, – sako
lengvaatletis, bėgimo treneris
Vitalijus Kozlovas.
Norint apsisaugoti nuo traumų, svarbi ir bėgimo technika.
Kai kurie sportininkai bėga
tolygiai ir minkštai, kiti įpratę
kelti aukštai kojas ir tarsi mesti
koją iš viršaus ant žemės. Pasak V. Kozlovo, pakeisti bėgimo įpročius yra gana sudėtinga, todėl svarbu pasirūpinti
minkšta avalyne, kuri suteiks
geresnę amortizaciją ir koja
bus labiau apsaugota.
„Jeigu batai turi storą padą,
jie yra lėtesni, kuo žmogus
yra arčiau žemės, tuo avalynė
padeda greičiau bėgti, tačiau
saugiau rinktis batus aukštesREKLAMA

niu kulnu – jis padeda apsaugoti kelius, dubenį ir pėdas nuo
smūgių. Tai ypač tai aktualu
bėgiojant žvyrkeliu ar kalnuotomis vietovėmis“, – išskiria
lengvaatletis.

Greitėti – palengva
Prieš kiekvieną bėgimą svarbu atlikti apšilimą, pagrindinės
taisyklės ypač svarbios ruošiantis varžyboms. Kadangi į
starto vietą žmonės dažnai atvyksta transportu, lengvo pasivaikščiojimo varžybų vietoje apšilti neužtenka. Pasak V.
Kozlovo, reikia stebėti kūno
siunčiamus ženklus, geras apšilimas atliktas tuomet, jeigu
kūne jaučiate šilumą.

„Dažniausiai apšilimas daromas likus 40 min. iki starto. Pirmas 12-15 min. galite
lengvai prasibėgti, kad kūnas
sušiltų ir lengvai suprakaituotų. Tuomet atlikite keletą viso
kūno tempimo pratimų – pradėkite nuo galvos ir leiskitės
žemyn, nepamirškite pečių,
dubens, kelių. Jeigu laukdami
varžybų pradžios pajutote, kad
kūnas spėjo atšalti, galima atlikti kelis pagreitėjimus“, – pataria treneris.
Varžybų metu svarbiausia
nepersistengti – jeigu raumenys nepratę prie ilgo darbo,
labai greitai ims trūkti deguonies.
„Tiems, kurie bėga distanciją pirmą kartą, siūlau ją prabėgti ne laikui, o tiesiog įveikti pasirinktą atkarpą. Nestokite starto linijos priekyje, kur
stovi profesionalūs bėgikai, o
pradėkite bėgti lėtai, savo tempu. Jeigu bėgate 5 km., jau po
3 km. pats kūnas duos ženklą
lėtėti ar greitėti, bet išvengsite
nebaigtos distancijos“, – sako
V. Kozlovas ir akcentuoja, jog

būtent laimės hormonai, kurie
užplūsta įveikus distanciją, yra
didėlė motyvacija tolesnėms
treniruotėms.

Stiprinti ir vidų
Ruošiantis bėgimui svarbu
užtikrinti gerą viso organizmo
pusiausvyrą. „Eurovaistinės“
vaistininkė Kristina Staivė sako, jog sportuojančiam žmogui reikėtų gerti daug skysčių,
kad nepasireikštų dehidratacija, taip pat pasirūpinti svarbiausiais mikroelementais,
nes prakaituodami netenkame
svarbių elektrolitų.
„Kartu su prakaitu pasišalina magnis, kalis, kalcis ir cinkas, todėl svarbu visada galvoti
apie jų atstatymą. Pakankamas
elektrolitų kiekis užkerta kelią
širdies permušimams, mėšlungiui, padeda išvengti silpnumo
jausmo, stiprina nervinę sistemą, užtikrina, kad nejaustume didelio nuovargio“, – sako
vaistininkė.
Treniruotės ar varžybų metu, kur naudojamas fizinis krūvis, organizmas patiria oksidacinį stresą. Todėl labai svarbu
pasirūpinti antioksidantais A,
C, E ir selenu, kurie apsaugo
nuo raumenų skausmo, uždegimų, taip pat aktyvina imuninės sistemos veiklą. „Fizinė
veikla yra didelė apkrova organizmui, todėl neretai praėjus
2-3 dienoms po didelio fizinio
krūvio, žmonės suserga ausų,
gerklės ar nosies ligomis, būtent antioksidantai gali padėti
šių susirgimų išvengti“, – pažymi „Eurovaistinės“ specialistė.
Bėgiojantiems lauke K.
Staivė primena pasirūpinti ir
apsauga nuo saulės. Net jeigu nėra ryškių saulės spindulių, oras gali būti apgaulingas
– veidą, rankas ir kitas atviras
vietas ji rekomenduoja pasitepti kremu su SPF apsauga,
ypač turintiems labai baltą ar
linkusią į pigmentines dėmes
odą. Miesto gyventojams,
kurių bėgimo maršrutas yra
gamtoje – miške, parke ar kitose gamtos vietovėse, vertėtų nepamiršti ir preparatų nuo
alergijos. 

Neurologė apie galvos skausmą,
kuris ypač būdingas vyrams
Galvos skausmas
savarankiška liga
laikomas tuomet, kai
pacientus kamuoja
skausmas, o galvos
vaizdo ir laboratoriniuose
tyrimuose jo priežasčių
nenustatoma.

Kitaip sakant, toks skausmas vadinamas pirminiu. Pasak Vilniaus „Kardiolitos“ klinikų Galvos skausmo centro
galvos skausmo specialistės,
gydytojos neurologės dr. K.
Ryliškienės, galvos skausmas
dažniau vargina moteris, bet
yra ir tokių skausmų, kurie
labiau būdingi vyrams. Apie
vieną iš jų ir pasakoja specialistė.

per dieną yra vadinamas klasteriniu periodu, dažniausia jo
trukmė 1-2 mėn. „Šis skausmo tipas įdomus tuo, kad jis
labai bioritmiškas, paūmėjimai (klasteriniai periodai) dažniausiai vyksta pavasario ar
rudens lygiadieniais, nes šiuo
laikotarpiu keičiasi melatonino sintezė.
Dar vienas pablogėjimo provokatorius – gausesnis alkoholio vartojimas, todėl jauniems
vyrams klasterinis periodas
neretai prasideda po gimtadienio ar Naujųjų metų šven-

Dėl akies ir nosies simptomų
pacientai pirmiausia kreipiasi
pas ausų, nosies, gerklės gydytojus, akių ligų gydytojus
ar odontologus“, – ligą ir jos
simptomus komentuoja gydytoja.

timo. Patys priepuoliai labai
dažnai linkę kartotis tuo pačiu
paros metu, bent 1 priepuolis
būna naktinis. Dėl nenustatytos priežasties klasteriniu galvos skausmu jauni 20-40 metų
vyrai serga 5-7 kartus dažniau
nei moterys. Tarp sergančiųjų
daug gausiai rūkančių.

priėmimo skyrių. Ligos gydymas dėl savitos specifikos
taip pat nėra įprastas. Paprasti
vaistai nuo skausmo ir uždegimo nėra veiksmingi, o neilga priepuolio trukmė reikalauja greit veikiančių vaistų ir
priemonių.
„Priepuolis yra nutraukiamas kvėpuojant 100% deguonį per kaukę 20-30 min. Tai
galima atlikti ir priėmimo skyriuje pirmąkart įtarus klasterinį
galvos skausmą. Jei diagnozė
yra nustatyta, pacientas informuojamas, kad paūmėjimo
metu gali reikėti išsinuomoti
deguonies koncentratorių, kurį
sėkmingai galės panaudoti namie, ypač nakties metu.
Dienos metu ne namie kylantis priepuolis malšinamas
triptanais, kuriais gydomas ir
migrenos priepuolis. Pablogėjimas nutraukiamas skiriant
kardiologinius vaistus. Be minėtų priemonių dar taikoma ir
pakaušinio nervo blokada“, –
apie klasterinio galvos skausmo gydymą pasakoja Vilniaus
„Kardiolitos“ klinikų galvos
skausmo specialistė, neurologė dr. K. Ryliškienė.

Specifinei ligai –
specifinis gydymas
Kadangi skausmo priepuoliai yra labai stiprūs, o pablogėjimo metu kartojasi 2-4 kartus
per parą, neretai ligoniai kviečia greitąją medicinos pagalbą
arba patys vyksta į ligoninės

Klasterinis skausmas
dažniau pasireiškia
vyrams
Pasak galvos skausmo gydytojos, išskiriamos trys pagrindinės pirminio galvos
skausmo grupės: įtampos tipo
galvos skausmas, migrena ir
trigeminalinės autonominės
cefalagijos, iš kurių dažniausias susirgimas yra klasterinis galvos skausmas. Migreninis ir įtampos tipo galvos
skausmas įprastai nesunkiai
atpažįstamas, o apie klasterinį
skausmą pacientai žino žymiai
mažiau.
Pastarasis dažniau pasireiškia vyrams nei moterims ir sutinkamas rečiau. Dėl skausmą
lydinčių reiškinių neretai pacientai ligos priežasčių ieško
ne pas neurologus, todėl diagnozės nustatymas gali vėluoti mėnesiais ir metais. Pastarųjų metų tyrimai rodo, kad
diagnostinį tikslumą labai pagerina visuomenės švietimas,
supažindinimas su šio skausmo ypatybėmis.
Pirmieji klasterinio skausmo
atvejai medicininėje literatūroje aprašyti dvidešimto amžiaus pirmoje pusėje. Skausmui „klasterio“ pavadinimas
suteiktas dėl paūmėjimo metu atsirandančio labai dažno
skausmo kartojimosi (angl.
cluster – kekė, grupė). Paūmėjimo periodas, kada skausmas
yra kasdienis ir po kelis kartus

Kada pasireiškia ir
kaip elgtis?
Skausmo priepuolio trukmė,
pasak gydytojos neurologės,
nuo 15 min iki 3 val. Skausmas vienpusis ir beveik niekada nekeičia pusės, veriančiai, duriančiai ir labai stipriai
ar nepakeliamai skauda akiduobę. Skaudanti akis ašaroja,
užgula tos pačios pusės nosis,
gali atsirasti vienpusis nosies
varvėjimas, rečiau akies paraudimas, vokų paburkimas. Kuo
ilgesnis priepuolis tuo dažniau
atsiranda ir migrenai būdingų
lydinčių reiškinių: pykinimas,
vėmimas.
„Priešingai nei migrena
sergantieji, klasterinio galvos
skausmo ligoniai priepuolio
metu neranda vietos, negali
gulėti lovoje, tampa neramūs.
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Paprasto skelbimo kaina vienam kartui
privatiems asmenims - 1,75 Eur, versLo klientams - 2,50 Eur.

Prienų
turguje
Šeštadienio turgus
buvo gana nemažas,
tačiau jau ne toks
didelis kaip pereitą
savaitgalį. Tikriausiai
įtakos turėjo ir apniukęs
rytas, žadantis lietų.
Jau po truputį mažėja
daržovių ir gėlių daigų,
vaismedžių ir vaiskrūmių
bei žalumyninių daržovių
kainos. Vis paklausūs
naminių paukščių
jaunikliai ir triušiai,
kuriuos mielai perka
kaimo žmonės.

Populiarios ir pernykštės
daržovės, tokios kaip morkos, bulvės, burokėliai, svogūnai bei česnakai. Palyginti
su pereitais metais, kai kurių
daržovių kainos išaugo. O
jeigu prisimintume, kiek kainavo litais ir kiek dabar – eurais, tai nustebtume, kokias
brangias bulves ar svogūnus
valgom...
Kilogramas didelių ir gražių bulvių kainavo 0,4–0,5
euro, o nestandartinių, nors
irgi nemažų, buvo galima
nusipirkti ir už 0,2 euro. Kilogramą burokėlių pardavė
už 0,3–0,5 euro, svogūnų galvučių – už 0,4–0,8 euro. Kilogramą kopūstų (pernykščių)
buvo galima nusipirkti už 0,4
euro, o šiųmečių – už 1 eurą.
Už didesnę česnako galvutę
pardavėjai prašė 0,8 euro, o
už mažesnę – 0,5 euro. Kilogramas morkų kainavo irgi
nemažai – 0,6–0,9 euro.
Kilogramas trumpavaisių
lietuviškų agurkų kainavo 2
eurus, ridikėlių ryšelis – 0,4–
0,5 euro, 100 g svogūnų laiškų – 0,5 euro, žiupsnelis krapų
– 0,3–0,4 euro, o nedidelė gūželė salotų (sveriama) – apie
0,3–0,4 euro. Labai malonu,
kad žmonės atveža parduoti
savo pačių išaugintas daržoves šviežias ir puikios prekinės išvaizdos.
Dabar dauguma prekiauja
atvežtiniais obuoliais ir uogomis. Kilogramas obuolių
kainavo 0,5–0,6 euro, braškių – 2,5–2,8 euro, o šilauogių – 5,99–6,99 euro. Po daug
neperka, tačiau daugelis suREKLAMA
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Įvertintas Venecijos bienalės „Auksiniu liūtu“

JAV toliau stiprina pajėgas Vidurio Rytuose

Lietuvos paviljonui 58-oje Venecijos šiuolaikinio meno bienalėje
pirmą skirtas pagrindinis bienalės apdovanojimas – „Auksinis
liūtas“. Šį apdovanojimą pelnė menininkių naujausias kūrinys
opera-performansas „Saulė ir jūra (Marina)“.

Jungtinės Valstijos pranešė siunčiančios į Vidurio Rytus jūrų
desanto operacijų laivą ir raketų „Patriot“ bateriją, o šis
sprendimas, kaip ir ankstesnis įsakymas dislokuoti Persijos
įlankos regione lėktuvnešio grupę bei strateginių bombonešių.

sigundo nusipirkti nors pusę
kilogramo vienokių ar kitokių uogų.
Nors kaimuose gyventojai
laiko mažiau karvių, tačiau
pieno produktų stygiaus kol
kas nesijaučia. Patiems turguje parduoti pieną bei jo
produktus geriau apsimoka,
negu gauti keliolika centų iš
pieno supirkėjų už žaliavinį pieną.
Litras pieno kainavo 0,5
euro, grietinės – 3,4–3,6 euro, pusė kilogramo varškės
– 0,8–1,3 euro, puskilogramis
sviesto – 3,5–4 eurus, o sūriai
–1,5–3,5 euro, priklausomai
nuo dydžio ir iš ko pagaminti. Labiausiai buvo perkama
grietinė ir sūriai. Pirmiausia
sūrius išparduota tos moterys,
kurios turi savos pirkėjus ir
kurių sūriai patys skaniausi.
Nemažai ant prekystalių
buvo kiaušinių. Dešimtį kaimiškų vištų kiaušinių buvo
galima nusipirkti už 1,2 euro
(jauniklių vištų, mažesnių)
arba už 1,5–1,8 euro (normalaus dydžio). Dešimtį antinių
kiaušinių pardavė
už 2,2 euro.
Viena kita moterėlė turėjo atsinešusi ir papjautų
naminių paukščių.
Kilogramas mėsinės vištos kainavo 3,7–4 eurus, o
antienos – 5,5–6
eurus. Kilogramą
paukštyno vištos
buvo galima nusipirkti už 2,5 euro.
Šviežios ir rūkytos mėsos bei įvairių gaminių
buvo galima įsigyti kioskuose ir paviljone. Kaip ir visada,
paviljone kaina buvo keliasdešimčia centų didesnė.
Kilogramas šoninės kainavo 3,5–4 eurus, kumpio
– 3,49–4 eurus, karbonado
ir sprandinės – 4,98–5,5 euro, lašinukų – 1,8–2,2 euro,
maltos mėsos – 3,5–4 eurus,
šonkauliukų – 3,99– ,39 euro,
karkos – 1,5–2,15 euro.
Po truputį auga rūkytos mėsos ir jos gaminių kainos. Jeigu prieš mėnesį kilogramas
rūkytų lašinukų (su raumeniu)
kainavo 6,4 euro, tai dabar
pardavėjai prašo šiek tiek daugiau nei 7 eurus. Žinoma, yra
naujų prekiautojų, kurie kainų

dar nepakėlė, tad galima rasti
ir pigesnių prekių.
Daugelis pardavėjų už kilogramą lašinukų su raumeniu
prašė 6,8–7,8 euro, už kumpį
– 7,5–7,8 euro. Kilogramas
suktinio ar išpjovos kainavo
9–10 eurų, pūslės (maltos ar
pjaustytos) – 10–15 eurų. Už
sausesnes dešras prašė brangiau, už šviežesnes – pigiau.
Ne mažiau paklausios buvo
ir nedaug rūkytos bei vytintos dešrelės, kurių kilogramas
kainavo 5,8–6,5 euro. Nors
buvo galima gauti ir pigesnių
šiek tiek parūkytų dešrelių (iš
mėsos) už 2,9 euro. Norint
pigiau nusipirkti, reikia šiek
tiek pasižvalgyti ir pasidomėti
kainomis.
Visgi reikia paminėti, kad
pirkėjai mielai renkasi ne tik
rūkytus mėsos gaminius, bet
ir sūdytus, kurie keliasdešimčia centų pigesni už rūkytus.
Taip pat populiarios vytintos
dešros bei išpjovos.
Daugelis pirkėjų vaikštinėjo
po gyvūnijos turgavietės dalį,
kuri labai atsigavusi. Atšilus

orams, netrūko paukščių jauniklių, kurie įvairiais balsais
viliojo pirkėjus. Populiariausi
buvo jau šiek tiek ūgtelėję mėsiniai viščiukai, kainuojantys
1,8–2,2 euro. Už paaugusius
ančiukus pardavėjai prašė 3–5
eurų, už žąsyčius – 3–7 eurų,
o už 3 savaičių mėsinių kalakutų patinėlius – 7–8 eurų. Už
dar nematytų suaugusių rudų
ančių trijulę šeimininkas prašė
18 eurų, o už jų ančiukus – 5
eurų. Naminių margų kalakučiukų buvo galima nusipirkti
už 3–4 eurus, putpeliukų – už
3 eurus.
Bitininkai už pusės litro stiklainį pernykščio medaus prašė 3–4 eurų, o už didesnį, trijų
ketvirčių stiklainį – 5 eurų.

Pusės litro butelį šaltai
spausto sėmenų aliejaus prekiautojai pardavė už 3,5 euro.
Šį kartą gyvūnijos turgavietėje buvo ir didesnių gyvuliukų. Vienas vyriškis siūlė pirkti
pernykštį, dar metų neturintį
ožį už 30 eurų, o už mažas
ožkytes prašė po 15 eurų. Iš
pat pradžių niekas pirkti neskubėjo, o kaip toliau sekėsi
prekiautojui – neaišku.
Suaugusios vištos, jau dedančios kiaušinius, kainavo
5–7 eurus, jaunos vištaitės –
5,5–6 eurus, kalakutės – 15–
18 eurų, žąsys – 25–27 eurus,
antys – 10–12 eurų, putpelės
– 4 eurus. Jūros kiaulytė kainavo 10 eurų, o nutrija – 25
eurus.
Pasibaigus sėjai, ūkininkai
parduoda likusius javus, kad
galėtų išvalyti sandėlius ir
paruošti juos naujam derliui.
Miežių, kviečių bei kvietrugių kainos buvo panašios: už
centnerį reikėjo mokėti 10–13
eurų. Už grikių ir kviečių mišinį šeimininkas prašė 8 eurų, už centnerį kukurūzų
– 13–15 eurų, už centnerį pupų – 13,3–15 eurų.
Centnerį pašarinių miltų
siūlė pirkti už 12 eurų. Labai mažai buvo miežių, o
turgui įpusėjus jų iš viso
neliko. Maišelis (apie 30
kg) pašarinių morkų kainavo 6 eurus.
Nemažai buvo prekiautojų dėvėtais rūbais ir kitokiais sendaikčiais ar
naujais daiktais už mažesnę kainą.
Šiuo metu žmonės domisi
vasarinėmis prekėmis, tiek
drabužiais, tiek namų apyvokos ir buities daiktais.
Gėlės vazonuose kainavo
4–8 eurus, o pavienės (pelargonijos, surfinijos, ramunės,
ledinukai, petunijos, jurginukai bei serenčiai) – nuo 0,5
iki 2,5 euro. Daugelis pirkėjų
negailėjo pinigėlių ir pirko po
keletą gėlių daigų ar vazonų.
Taip pat gerai buvo perkami
vaismedžiai ir vaiskrūmiai,
uogakrūmiai, kurie kainavo
6–8 eurus. Dekoratyviniai
medeliai kainavo nuo 5 iki 15
ar net 20 eurų.
Pavasaris jau eina į pabaigą, tad visi skuba gražintis ir
džiaugtis jo spalvomis. NG

Nekilnojamasis
turtas

Automobiliai ir
jų dalys

Parduoda

Perka

NAMUS
109 kv. m rąstinį namą su ūkiniais
pastatais (30 a sklypas) Ąžuolų
Būdos k., Kazlų Rūdos sav. Tel. 8
688 12917.

Perka
Naujos statybos arba gražiai
renovuotą namą Prienuose arba
Birštone. Gali mokėti iki 130 000
Eur. Tel. 8 684 56620.
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
SU ŽEME (ir išsikirsti),
APVALIĄJĄ MEDIENĄ.
Tel. 8 682 61641.

Išnuomoja
Pensininkų porai, norinčiai vasarą
pailsėti kaime, išnuomoju 1-o,
2-ių arba 3-ių k. butą su visais patogumais. Yra sodas, daržas, netoli miškas (400 m) netoli Prienų.
Jeigu patiks, tarsimės ilgesniam
laikui. Tel. 8 617 03893.
Du didelius garažus komercinei
veiklai Prienuose. Parduoda
motobloką (kultivatorius). Tel. 8
656 35185.

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

Brangiai perkame
automobilius,
mokame nuo 50
Eur iki 5000 Eur.
Tel. 8 627 32407.
žemės ūkis
Parduoda
Pigiai šviežiapienę ožką su ožiuku
ir dvi pieningas ožkas. Tel.: (8 37)
551021, 8 648 78267.
5 m. veršingą karvę. Tel.: 8 600
43893, 8 671 73817.
Šviežiapienę karvę. Tel. 8 650
81827.
Kviečius ir avižas. Tel. 8 650
41295.
Žirnius, kviečius ir miežius. Pageidaujant atveža. Tel. 8 609
68381.
Kalnapušes. Perkant didesnį
kiekį, kaina derinama. Tel.: 8 319
69026, 8 686 70328.
Purkštuvą (400 l), šieno vartytuvą, vartytuvą-grėblį (5 ratai). Tel.
8 611 96944.
Šieno vartytuvą „Dobilas“, barstyklę, purkštuvą, rotacinę (šienpjovę), kombainą „Claas“ (plotis
3,20 m). Tel.: 8 646 34267, 8 671
56662.

PERKA
Brangiai perka įvairius veršelius
nuo 2 sav. iki 8 sav. amžiaus.
Sveria el. svarstyklėmis. Atsiskaito vietoje, iš karto. Tel. 8
612 34503.
Vilniaus apskrities ūkininkas nuolat perka
arklius. Suteikia transporto paslaugas.
Tel.: 8 656 39189, 8 616 14424.
Superkame karves, bulius ir telyčias. KREKENAVOS
AGRO FIRMOS supirkėja Olga Smailienė.
Tel. 8 612 02125.
NUKelta Į 14 p. 
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paryškinto skelbimo kaina vienam kartui
privatiems asmenims - 1,90 Eur, versLo klientams - 2,70 Eur.
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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.
Gerai įmitusius, liesus
ir traumuotus galvijus (AB „Krekenavos
agrofirma“ kainomis). Taip pat arklius.
Sveriame elektroninėmis
svarstyklėmis. Atsiskaitome
iš karto. Tel. 8 616 43646.
A. Bagdono PĮ – brangiai veršelius auginti. Moka 6–21 proc.
Sveria el. svarstyklėmis. Pasiima
patys. Tel.: 8 699 93682, (8 319)
69541.
Viena didžiausių įmonių Lietuvoje tiesiogiai perka karves, bulius,
telyčias. Sveria el. svarstyklėmis.
Moka 6 ir 21 proc. PVM. Atsiskaito iš karto. Tel. 8 635 07197
(Ričardas Lukauskas).
Brangiai visoje Lietuvoje superkame galvijus: karves, jaučius,
telyčias. Vežame į užsienį. Atsiskaitome vietoje. Tel. 8 615
28106.

ĮVAIRIOS PREKĖS
PARDUODA

M A L KO S

Nuolat prekiaujame
lapuočių malkomis. Skaldytos,
kaladėmis arba rąsteliais.
Malkos tvarkingai sukrautos.
Skubus nemokamas pristatymas.
Tel. 8 672 51171
Miško savininkas – lapuočių ir
spygliuočių malkas. Pristato.
Perka mišką. Atsiskaito iš karto.
Tel. 8 690 66155.
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.
REKLAMA

PASLAUGOS

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.

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

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.

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

Vežame žvyrą, smėlį, skaldą, atsijas ir kitus birius krovinius. Tel.
8 690 66155.
Atliekame įvairius žemės kasimo, lyginimo darbus: kasame,
valome tvenkinius, darome pylimus, šlaitus, lyginame, tvarkome
teritorijas. Konsultuojame. Turime patirtį. Dirbame kokybiškai.
Tel. 8 640 50090.
Pjaunu ir skaldau malkas bei pjaunu žolę trimeriu. Atvykstu savo
transportu. Tel. 8 603 70769.
Mobiliuoju juostiniu gateriu
pjauname medieną iki 9 m ilgio, apipjauname lentas kliento
kieme. Pjauname ir nedidelius
kiekius. Tel. 8 610 03983.
Mobiliuoju juostiniu gateriu kokybiškai pjaunu medieną. Atvykstu
į vietą. Tel. 8 601 02662.

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.
Visi santechnikos darbai: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos.
Komplektuojame medžiagas su
nuolaidomis. Tel. 8 640 39204.
Įvairūs staliaus darbai: gipso
kartono montavimas, vėdinami
fasadai bei betonavimas. Tel. 8
614 21249.
Kokybiškai taisau
automatines

SKALBIMO
MAŠINAS

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

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

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

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

greblysirbebras@gmail.com

DARBO SKELBIMAI
REIKALINGA
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
Restoranui „Bajorų kiemas“,
esančiam PLC „Mega“ Kaune,
reikalinga virėja (-as). Darbas
pamainomis. Reikalavimai: sąžiningumas, atsakingumas, noras

dirbti ir užsidirbti. Atlyginimas
nuo 700 Eur. Reikalui esant suteikiame apgyvendinimą Kaune.
Tel. 8 611 29129,el. p. Gamyba@
bajorukiemas.lt
Detalių tiekėjas (filtrų ir detalių
pirkimui, duomenų suvedimui į
kompiuterį). Geras atlyginimas už
gerą darbą. Tel. 8 652 65769.
Įmonei reikalingi pagalbiniai darbininkai be žalingų įpročių. Tel. 8
698 46063.
Kelių statybos ir priežiūros įmonė ieško: 1. Kelio darbininkų; 2.
Buldozerio mašinisto; 3. Ekska-

vatoriaus mašinisto; 5. Greiderio
mašinisto. Darbas Kauno apskrityje. Įmonė įsikūrusi Ilgakiemio
k., Kauno r. Tel. 8 691 44404.

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)
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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.

Penktadienis, gegužės 17 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
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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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Gegužės 16 d.
KETVIRTADIENIS
Tarptautinė jūros kiaulės
(delfino) diena
Pasaulinė taikaus gyvenimo
kartu diena
Tarptautine šviesos diena
Saulė teka 05:13
leidžiasi 21:18
Dienos ilgumas 16.05
Priešpilnis (12 mėnulio diena)
Andriejus, Ubaldas, Vaidmantas, Bitė, Andrius
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
netinkamas laikas laistyti.

ARTIMIAUSI RENGINIAI
PRIENŲ RAJONE

Lošimo Nr. 1205
Data: 2019-05-12
37 67 55 45 20 59 15 60 01 38
71 51 13 44 63 30 54 40 02 25
42 31 21 33 28 22 32 35 08 68
14 36 75 17 47 66 06 26

VISA LENTELĖ
53 27 46 57 58 73 62 72 49 19

LAIMĖJIMAI (laimėtojų)
16629.00€ 1
43.00€ 230
2.00€
9973
2.00€
9550

PAPILDOMI PRIZAI
0406171
0401248
031*219
021*704
023*020
004*463

Fiat 500
FIAT TIPO
Pakvietimas į TV
Pakvietimas į TV
Pakvietimas į TV
Pakvietimas į TV

PROGNOZĖ: Aukso puode –
200 000 Eur

Gegužės 17 d.
PENKTADIENIS
Pasaulinė informacinės visuomenės diena
Lošimo Nr. 696
Tarptautinė diena prieš hoData: 2019-05-06
mofobiją
Saulė teka 05:12
Tel. 1634
leidžiasi 21:20
Nissan Qashqai - 696-0043485
Dienos ilgumas 16.08
Priešpilnis (13 mėnulio diena) 1000 Eur - 696-0049*63
Paskalis, Virkantas, Gailė, BaSekančio tiražo prizas:
zilė
3000€, 10 x 1000€, 40 x 300€
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas pjauti žolę,
laistyti.
Lošimo Nr. 328
Gegužės 18 d.
ŠEŠTADIENIS
Tarptautinė muziejų diena
Tarptautinė žavėjimosi augalais diena
Saulė teka 05:10
leidžiasi 21:21
Dienos ilgumas 16.11
Pilnatis (14 mėnulio diena)
Erikas, Erdvilas, Rytė, Julita, Venancijus
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas pjauti žolę,
laistyti.
Gegužės 19 d.
SEKMADIENIS
Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės diena
Tarptautinė mirusiųjų nuo
AIDS atminimo diena
Saulė teka 05:08
leidžiasi 21:23
Dienos ilgumas 16.15
Pilnatis (15 mėnulio diena)
Gilvinas, Tauras, Celestinas
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti ir šaldyti vaisius, tręšti.

Data: 2019-05-10

SKAIČIAI
05, 07, 15, 19, 29 + 03, 08

LAIMĖJIMAI
5+2
5+1
5
4+2
4+1
4
3+2
2+2
3+1
3
1+2
2+1

45000000.00€ 0
994790.90€ 0
66331.60€ 0
2671.00€ 0
160.10€ 8
76.80€
11
35.20€
29
13.80€
220
13.80€
239
11.90€
351
7.40€
977
6.70€
2760

PROGNOZĖ: 10 000 000 Eur

Sudoku

Gegužės 15 d. 10 val. Skriaudžių laisvalaikio salėje – minėjimas, skirtas hab. dr.
Angelės Vyšniauskaitės 100osioms 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.

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

1918–1940 m.“, skirta Laikinosios sostinės 100-mečiui
paminėti. Paroda veiks iki
gegužės 31 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 Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje
eksponuojama Kolekcininkų
klubo „Senasis „Hemingvėjus“ spausdinimo mašinėlių
paroda. Paroda veiks iki Prienų kultūros ir laisvalaikio
gegužės 17 d.
centre eksponuojama fotografijų paroda „Dailininkai
Prienų rajono savivaldybėje
atkurtai Lietuvos valstybei“
(2 aukšte) eksponuojama
– nuotraukos iš R. Dichavidailininko Vlado Tranelio
čiaus albumo „Laisvės paautorinė tapybos darbų
ženklintieji“.
paroda.
Išlaužo laisvalaikio salėje gePrienų krašto muziejaus
gužės mėn. eksponuojama
kiemelyje eksponuojama
Arūno Aleknavičiaus fotolauko paroda „Miesto bitės:
grafijų paroda „Magiškoji
žmonės ir jų darbai Kaune
Norvegija“.
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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
Įrašykite skaitmenis nuo 1
iki 9 taip, kad
skaitmenys
nesikartotų
eilutėse, stulpeliuose bei
paryškintuose 9 langelių
(3×3) kvadratuose.
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VANDENS TEMPERATŪRA
+15 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
+14 KAUNO MARIOS
+9 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+12 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

SAULĖS AKTYVUMAS

G1
S0
R0

Numatomos mažos
geomagnetinės audros.
Saulės audrų
nenumatoma.
Radiometrinių (radio trukdžių)
audrų nenumatoma.

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

(šio numerio atsakymai)

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.

GAMA RADIACINIS FONAS

39
39

KAUNE
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE
8845 nSv/val.

ALYTUJE ČERNOBYLIO AE
nSv/val. 8220 nSv/val.

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

