
NUKelta Į 3 p. 

2018 m. KOVO 24 d., Nr. 23 (1955) ŠEŠTADIENIS www.naujasisgelupis.lt             http://www.facebook.com/labirintai Kaina 0,50 €

Mintimis dalijasi 
praeiviai. Ką veikiate, 
kai per televizorių 
rodo reklamą? 
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Žolės gaisrai neša ugnį 
į sodybas ir miškus
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pasitinkam 
pavasarį su 
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Belaukiant šv. Velykų 

„100 iškiliausių 
prienų krašto 
asmenybių“ 
rinkimai. Sąrašas 
ir kuponas.

NEMUNO KRAŠTO LAIKRAŠTIS

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

Prenumeruokite telefonu 8 700 55 400 išsikviesdami laiškininką į namus arba internete adresu www.prenumeruok.lt
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Šv. Velykos – ne tik 
didžiausia ir svarbiausia 
krikščionių šventė, bet 
ir labai svarbi metinė 
liaudies kalendoriaus 
pavasario šventė. 

Šioje šventėje krikščioniš-
kieji elementai susilieja su 
senosiomis liaudies tradicijo-
mis, su augmenijos prisikėli-
mo apeigomis, kuriose buvo 

garbinama deivė Žemyna. 
Velykų apeigos pradedamos 
prieš savaitę Verbų sekma-
dieniu. 

Paskutinis sekmadienis 

Auginkime savyje gerumo Žemei sparnus
Visi Žemės draugai, 
susibūrę į draugišką 
gamtai veiklą, kasmet 
mini Žemės dieną. Šiemet 
Balbieriškio pagrindinėje 
mokykloje tai buvo 
netradicinio ugdymo 
diena. 

Pirmiausia, dirbdami gru-
pėmis, 1–10 klasių mokiniai 
ant senų skėčių parengė ir 
eksponavo kūrybinius dar-

žo, Balbieriškio pagrindinės 
mokyklos, Prienų „Ąžuolo“ 
progimnazija, Prienų „Saulu-
tės“ ir „Gintarėlio“ darželiai. 
Konkurso-parodos tikslas 
– skatinti mokinius generuo-
ti kūrybiškas antrinių žaliavų 
rūšiavimo ir gamybos proce-
se likusių atliekų panaudo-
jimo idėjas bei senų, nenau-
dojamų daiktų „prikėlimą“ 
antram gyvenimui. Tinkamas 

atliekų tvarkymas padeda ne 
tik saugoti gamtą, išteklius, 
bet ir taupyti energiją, mažinti 
taršą bei mūsų išlaidas. 

Mūsų šventėje dalyvavo 
LR Seimo nario Andriaus 
Palionio padėjėja Regina 
Juočiūnienė, Prienų rajono 
savivaldybės mero pavaduo-
tojas Algis Marcinkevičius, 
Prienų rajono savivaldybės 

prieš Velykas vadinamas Ver-
bų sekmadieniu, kartais – 
Kančios sekmadieniu. Ši tra-
dicija, kai žmonės mojuoda-
mi palmių šakomis sveikina 
Jėzų, prisimindami, kaip jį 
sveikino apaštalai, gimė Jeru-
zalėje. Piligrimė Egerija, ku-

Dainos Lietuvai
SKAITYKITE 5 p.

Laikas pasukamas 
viena valanda į priekį 

Naktį, 3 valandą, iš kovo 
24-osios į 25-ąją Lietuvoje 
pereinama prie vasaros lai-
ko – laikas persukamas vieną 
valandą į priekį. Vasaros lai-
kas įvedamas paskutinį kovo 
sekmadienį. Jis atšaukiamas 
kasmet paskutinį spalio se-
kmadienį, kuomet laikrodžio 
rodyklė pasukama atgal.

Šiais metais Europos par-
lamente nutarta, jog tokio 
laiko kaitaliojimo reiktų at-
sisakyti.

Svarbu patikėti 
vieni kitais...

SKAITYKITE 8 p.

bus pagal 4 stichijas: Van-
duo, Ugnis, Žemė, Oras. Po 
to vyko jau tradiciniu tapęs 
rajoninis renginys – moki-
nių kūrybinių darbų kon-
kursas-paroda „Žemei reikia 
draugų. Daikto gyvenimas 
iš naujo“. Jame dalyvavo 11 
rajono ugdymo įstaigų: Jiez-
no, Veiverių, Stakliškių gim-
nazijos, Prienų „Revuonos“, 
Pakuonio, Skriaudžių, Išlau-

Mantvydas
PREKEVIČIUS

Sakoma, jog kantrybė 
verta aukso. Ir kas 
gi galėtų ginčytis? Iš 
tikrųjų, dažnai sakome 
sau, kad galėjome 
luktelėti bent akimirką. 
Akimirką – ko nors 
nepasakant, nepadarant ar 
„neprisidirbant“.

Pamoka, kad visada reikia 
išlaukti, kaip bebūtų gaila, 
turi dvejopą efektą. Iš vienos 
pusės – tai sėkmę žadantis 
efektas, kai šiek tiek palaukę 
gauname naudą. Na, bent jau 
ekonomiškai ar morališkai di-
desnę, nei nelaukdami. Iš kitos 
pusės – visada reikia žinoti, 
ko ir kada galima laukti, kad 
mūsų laukimas netaptų mūsų 
neveiklumu.

Suprantama, kad didelė sė-
NUKelta Į 2 p. 
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Vilniuje, Santaros klinikose, šeštadienį nuo meningokokinės 
infekcijos mirė vaikas. „pusantrų metų vaikas prieš tai sirgo 
vėjaraupiais, po to tėvai kreipėsi papildomai į medikus, dieną 
prieš, bet kadangi vaikas sirgo vėjaraupiais, nepastebėta 
simptomų“, – BNS sakė Nacionalinio visuomenės sveikatos 
centro Užkrečiamų ligų valdymo skyriaus vedėja.

  Ispanijos automobilių detalių gamintojos „CIE Automotive“ 
valdoma Lietuvos alkūninių velenų gamintoja „CIE LT Forge“ 
investavo 10 mln. eurų į plėtrą Marijampolėje. per dvejus 
metus įmonėje sukurta 60 naujų darbo vietų. Bendrovė 
kovo viduryje Marijampolėje atidarė antrą velenų gamybos 
liniją – ji pajėgumus turėtų padidinti tris kartus.

Valstybės valdomos energetikos  grupės „Lietuvos energija“ 
antrinės dujų ir elektros skirstymo bendrovės „Energijos 
skirstymo operatorius“ (ESO) visuomeninė elektros 
tiekimo veikla bus perduota kitai grupės įmonei „Lietuvos 
dujų tiekimas“ (LDT). Tokiu būdu elektros ir dujų tiekimą 
gyventojams užtikrins viena įmonė.  

kmė, jei neskubame parduoti 
savo turto ir vėliau jį parduo-
dame brangiau. Ir labai didelė 
nesėkmė, jei laukiame tol, kol 
turto vertė visiškai krinta, ir 
tai, ką laikėme turtu, pavirsta 
į „šnipštą“. 

Pasaulyje verdanti politinė 
košė labiau panaši į tą situa-
ciją, kai dar reikėtų palūkėti, 
tačiau išlikti budriems. 

Gilėjanti krizė tarp Rytų ir 
Vakarų vieną dieną tikrai paro-
dys tikrąjį savo veidą ir pastū-
mės žmoniją kažkuria linkme. 
Klausimas – kokia?

Nors Lietuvos pozicija Ru-
sijos atžvilgiu nuo pat Nepri-
klausomybės atkūrimo yra 
labiau ne būdraujanti, o akty-
viai priešiška ir užsitraukia su 
Rusija verslo santykiuose pui-
kiai sutariančių valstybių bei 
asmenų kritiką, vis tiek reikia 
pripažinti, kad dabartinė Lie-
tuvos valdžia bando pakartoti 
Lietuvos didžiojo kunigaikš-
čio Vytauto šlovę bei svarbą 
kontinentinėje pusiausvyroje. 

Skamba didingai ir įtarti-
nai pompastiškai, tačiau bū-
tent Vytauto laikais Lietuvos 
valstybė, išsiplėtusi iki pat 
Juodosios jūros, buvo „bute-
lio kamštis“ – nieko neįleis-
davęs ir nieko neišleisdavęs 
nei į rytus, nei į vakarus. Bū-
tent tada vakaruose stovėju-
sios kryžiuočių ordino pilys 
bei visa Europa į vakarus nuo 
Lietuvos išvengdavo mongo-
lų ordos puolimų, o kryžiuočių 
kelionės į šiaurės rytinę Eura-
zijos pusę dažniausiai strigda-
vo būtent Vytauto valdomose 
LDK žemėse. 

Po 500 metų, nors Lietu-
va jau ne tokia plati ir ne to-
kia didi, tačiau vis dar atlieka 
„kamščio“ tarp rytų ir vakarų 
pareigas. Kodėl NATO blokas 
sureikšmina Baltijos šalis? Už 
jų – tik Rusija (na, ir Baltaru-
sija – trečias „brolis Jonas“, 
kuris bando išlaukti sau nau-
dingos situacijos). Kol Lietuva 
laisva ir provakarietiška, visi 
žino, kad Rusijos įtaka Rytų 
Europoje bus tik sąlyginė. 

Dujų ir naftos vamzdynai 
yra valdžia tik tada, kai jais 

ri lankėsi Jeruzalėje 381–384 
metais, savo kelionės užra-
šuose aprašo įspūdžius apie 
Verbų sekmadienio procesiją, 
kuri prasidėjo 11 val. Alyvų 
kalne ir baigėsi vakare šviesų 
uždegimo liturgija Anastazis 
(Kristaus kapo) bazilikoje Je-
ruzalėje. Šis paprotys iš Rytų 
per Ispaniją ir Galiją pasiekė 
ir prigijo Romoje tik VII a. 
pabaigoje. Tuo tarpu Romoje 
krikščionys Didžiąją savaitę 
pradėdavo Kristaus Kančios 
apmąstymu ir Evangelijos 
skaitymu. Mus pasiekė net 
19 popiežiaus Leono Didžiojo 
kalbų, skirtų Kančios apmąs-
tymui. Šiai dienai būdingos 
dvi Rytų ir Vakarų tradicijos 
dabar viena kitą papildo ir 
susijungia.

Verbų sekmadienį galima 
laikyti ir archaiška švente, 
susijusia su papročiu garbinti 
medžius, kurie pirmieji pra-
deda rodyti gyvybės ženklus. 
Šios šventės metu įvairiose 
Lietuvos vietose buvo garbi-
nami skirtingi medžiai: Že-
maitijoje, Užnemunėje ir da-
lyje Vidurio Lietuvos šventai 
verbai naudojo kadagio ša-
keles, Rytų Lietuvoje – žil-
vitį, kitose vietose buvo vari-
juojama. Kadagio žaliavimas 
simbolizuoja nenutrūkstamą 
gyvybę, o raudonam žilvi-
čiui buvo priskiriama magiš-
ka savybė atbaidyti piktąsias 
jėgas. Vėliau verbų puokštėje 
atsiranda ąžuolo ir beržo ša-
kelių – tai stiprybės ir pagar-
bos simboliai. Verbų sekma-
dienį buvo paprotys plaktis 
verbomis. Kiekvienas steng-

Belaukiant šv. Velykų 
davosi kuo anksčiau atsikel-
ti ir suduoti verba dar gulin-
čiam. Anksčiausiai atsikėlęs 
ir išplakęs kitus galėjo tikėtis 
laimės, sveikatos. Suduodant 
verba buvo pusiau pasakoja-
mi, pusiau dainuojami šie ar 
kiti žodžiai:

Ne aš mušu, 
Verba muša, 
Tolei muš, kol sulūš.
Už savaitės viena diena. 
Tegul linksmina kiekvieną.
Linkiu Tau sveikam būt. 
Ar žadi velykaitį? 

Parnešta iš bažnyčios verba 
– kadagio šakelė būdavo su-
džiovinama ir laikoma už bal-
kio arba šventųjų paveikslų 
visus metus. Užklupus audrai, 
žmonės ta kadagio šakele rū-
kydavo trobą.  Spyglius su-
dėdavo į švarų maišelį, o per 
Jurgines berdavo į molinį ar 
ketaus puodą su žarijomis. To-
kį puodą apnešdavo tris kartus 
apie galvijus – tai turėjo gyvu-
lius saugoti nuo vilkų ir ligų. 
Verbą kaldavo ir prie avilio, 
kad bitės geriau spiestų. Ver-
bomis iškaišyta troba turėjo 
būti apsaugota nuo piktųjų 
dvasių. Verbų dieną, parsine-
šę pašventintas verbas, jomis 
plakdavo į galvą tiems, kurie 
buvo namie, sakydami: „Liga 
lauk, sveikata į vidų.“ 

Dar viena verbų atmaina 
– dekoratyvinės puokštės iš 
sausų varpų, gėlių. Jos atsira-
do vėliau, pamiršus pradinę, 
mitinę verbų prasmę. Tai ga-
lima laikyti etnografiniu de-
koratyviniu dalyku. 

Paskutinis ketvirtadienis 

prieš Velykas vadinamas Di-
džiuoju, arba švariuoju, ke-
tvirtadieniu. Bažnyčia mini 
Eucharistijos įsteigimą Ve-
lykų vakarienėje, kurią Jėzus 
su mokiniais valgė Jeruzalėje. 
Ši diena tai – Kunigystės sa-
kramento bei šv. Mišių įstei-
gimo diena. 

Šią dieną moterys namuo-
se stengėsi viską sutvarkyti: 
valydavo langus, balindavo 
sienas ir krosnis, iki baltumo 
šveisdavo grindis, skalbdavo 
drabužius, šluodavo kiemą. 
Sergantys odos ar kitomis li-
gomis prieš saulės tekėjimą 
maudydavosi upėse, ežeruose 
ar šaltiniuose, tikėdamiesi 
pasveikti. Buvo tikima, kad 
šią dieną vanduo yra stebu-
klingas, gydantis ligas, sau-
gantis nuo negerų žmonių 
akių ir piktųjų dvasių. 

Didįjį penktadienį prisi-
mename Viešpaties kančią 
ir mirtį, be kurių nebūtų 
prisikėlimo. Didysis penk-
tadienis yra kančios diena. 
Bažnyčiose būna organi-
zuojami kryžiaus keliai, va-
kare vyksta kryžiaus kan-
čios pagerbimo apeigos. 
Mūsų močiutės šią dieną, 
kad išnyktų iš trobų įvairūs 
vabzdžiai, krosnis kūrendavo 
kiečiais, į ugnį mesdavo tara-
konus, blakes ir t.t. Pelenus 
susemdavo ir nunešę toli nuo 
namų pakasdavo. 

Didysis šeštadienis skirtas 
paminėti Viešpaties kapo tylą, 
paslaptingą perėjimą iš mir-
ties į prisikėlimą. Šios dienos 
vakaras yra pats svarbiausias 
šv. Velykų centras – vyksta 
velykinis budėjimas, kurio 
metu šventinama ugnis, van-
duo, atnaujinami krikšto paža-
dai. Ilgų pamaldų šeštadienio 
vakarą metu skaitomos Šven-
tojo Rašto ištraukos, gieda-
mos psalmės. 

Šią dieną niekas nieko ne-
skolindavo – bijojo, kad su 
skolintu daiktu iš namų bus 
išneštas būsimas javų derlius, 
skalsa ir sveikata. 

Apeiginis Velykų stalas 
būdavo apkraunamas tradi-
ciniais valgiais: kiaušiniais, 
kiaulės galva ar paršeliu, 
žvėriena, sūriu, sviestu, kep-
tu avinėliu. Jei neturėdavo 
tikro avinėlio, tai jį padary-
davo iš sviesto ar cukraus ir 
įstatydavo į indą, priželdintą 

avižų daigų. Šventinis valgy-
mas buvo pradedamas nuo 
kiaušinio. Velykų papročiuose 
kiaušiniui skiriama ypatinga 
reikšmė, nes jis – gyvybės at-
siradimo, gamtos prisikėlimo 
simbolis. Kiaušinių dažymo 
ir jų keitimosi papročiai yra 
daug senesni už krikščiony-
bę. Lietuvoje kiaušinius dažy-
davo ne tik prieš Velykas, bet 
ir prieš Jurgines, Sekmines. 
Kiaušiniui priskiriama nepa-
prasta vaisingumo, gyvybin-
gumo galia, jis simbolizuoja 
gyvenimo atsinaujinimą. 

Anksčiau kiaušiniai daž-
niausiai buvo marginami 

dviem būdais: išbraižant raš-
tus vašku ar išskutant aštriu 
daiktu jau nudažyto kiaušinio 
paviršių. 

Margučių dažymo būdų 
yra keliolika. Žinomiausias ir 
net dabar dažnuose namuose 
praktikuojamas yra dažymas 
svogūnų lukštais. 

Dažymas dilgėlėmis
Prirenkama dilgėlių lapų. 

Lapų dedama daug, kad iš-
eitų tiršta lapienė, ir verdama 
apie 20 min. Po to iškošiama, 
atvėsinama, sudedami kiauši-
niai ir vėl verdama. Kiaušiniai 
bus šviesiai žalios spalvos. 
Jei kiaušinius dėsime į puodą 
neišėmę lapų, kiaušiniai bus 
dėmėti. Įdėjus alūno spalva 
patamsės. 

Dažymas burokais
Nulupti raudoni burokėliai 

supjaustomi, užpilami vande-
niu ir paverdami. Išgriebę tirš-
čius, sudedame kiaušinius ir 
verdame. Kiaušiniai nusidažo 
švelniai raudona spalva. 

Dažymas kerpėmis
Naudojamos susmulkintos 

beržų, pušų, eglių, juodalks-
nių kerpės. Į puodą deda-
mos kerpės sluoksniuojant su 
kiaušiniais ir verdama. Kiau-
šiniai nusidažo rausvai gelto-
na spalva. 

Dažymas medžių žieve
Jei norite juodos spalvos 

margučių, jums prireiks alks-
nio arba juodalksnio, arba 
ąžuolo žievės. Žieves reikia, 
kokią parą ar keletą dienų iš-
mirkius, pavirti. Paskui pri-
rinkti visokių nereikalingų 
geležinių surūdijusių dalykų 
ir sumesti viską į didelį puo-
dą su tom žievėm. Pastovėjęs 

savaitę ar dvi tas skystis pa-
juoduoja – gausime dažus, 
kuriuos vadindavo „gela-
žuniai“.

Dažymas 
ramunėlėmis

Vasarą prisirinkę ramunė-
lių ir įbėrę į jų nuovirą trupu-
tį alūno, kiaušinius nudažy-
sime auksine spalva.

Prieš pradedant margin-
ti kiaušinius, juos pirmiau-
sia reikia bent pusvalandį 
palaikyti šaltame vandeny-
je, paskui su muilu ar indų 
plovikliu, kad neliktų jo-
kio riebalinio sluoksnio ant 

kiaušinio lukšto, nuplauti po 
tekančio vandens srove. Kai 
kiaušinis išdžiūsta, jį reikėtų 
palaikyti delne, kad sušiltų. 
Kai kiaušinis įšyla, galima 
pradėti jį marginti vašku. Ge-
riausia vašku marginti baltus 
kiaušinius, nes ant jų spal-
va būna ryškesnė, o ant rudo 
lukšto kiaušinių marginimo 
gali beveik nesimatyti. 

Kai vaškas įkaista, imame 
pagaliuką ar pieštuką, į kurio 
vieną galą įsmeigta vinutė ar 
adatėlė. Tada atsargiai įmer-
kiame pagaliuką į vašką, tru-
putį palaukiame ir piešiame 
ornamentus ant kiaušinio.

Dažniausiai piešiami saulės, 
mėnulio, žvaigždės, ugnies 
ženklai. Taip pat mėgstamas 
ir žalčio ornamentas, prime-
nantis „s“. Dažnas marginimo 
ornamentas – paukščio pėde-
lės. Paukščio pėdelės dažnai 
kiaušinį dalija išilgai į dvi da-
lis – dieną ir naktį. 

Margučiai dovanojami 
linkint sveikatos, laimės ir 
džiaugsmo. 

Prienų krašto muziejaus  
informacija 

Elvyra Pempytė, 
1990 m.
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Atsižvelgusi į geresnes ekonomikos augimo perspektyvas, 
JAV Federalinio rezervo sistema (FRS) trečiadienį pirmą 
kartą šiais metais padidino bazinę palūkanų normą ir davė 
suprasti, kad kitąmet norma bus didinama kiek sparčiau. 
posėdžiui, kuriame bazinė palūkanų norma buvo padidinta 
ketvirčiu procentinio punkto iki 1,5–1,75 proc.

  Baltieji rūmai įsiutę dėl informacijos nutekinimo apie 
netikėtą Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) sprendimą 
pasveikinti Rusijos lyderį Vladimirą putiną su pergale 
rinkimuose, šiam sveikinimui sulaukus griežtos įstatymų 
leidėjų kritikos.

Iš Rusijos Baikonuro kosmodromo Kazachstane 
trečiadienį sėkmingai pakilo du JAV astronautai ir vienas 
rusų kosmonautas, pradėję savo dviejų dienų kelionę į 
Tarptautinę kosminę stotį (TKS), kurioje vykdys penkis 
mėnesius truksiančią misiją.

Mintimis dalijasi 
praeiviai

Kalbina ir fotografuoja Laima Duoblienė

Aivaras Raugevičius
Jei pradedu žiūrėti kokią 

nors laidą ar filmą, nesiblaš-
kau ir per reklamą kanalų 
neperjunginėju – kol rodo 
reklamą, skaitau knygą arba 
nueinu pasidaryti arbatos.

Jonas ir Teresa Kandzerauskai

Elgiamės įvairiai – kartais 
„palakstom“ po kitus kana-
lus, bet ten dažniausiai taip 
pat reklamas rodo, kartais 
„sulakstom“ į virtuvę ar šal-
dytuvą. Ypač nepatinka re-
klamos, kuriose reklamuo-
jamos kokios nors prekės, 
nes, mūsų manymu, jos bū-
na prastos kokybės ir never-
tos dėmesio. Gailestis kyla 
matant prekes reklamuo-
jantį Sabonį – antireklamą 
sau darosi. Anonsai kartais 
naudingi – sužinai, apie ką 
bus laida. Geriausia žiūrėti 
jau laidų įrašus, tuomet gali 
sutaupyti laiko praleidžiant 
reklamas. Nors „anais lai-
kais“, kai mūsų televizijos 
reklamų dar nerodė, tos re-
klamos, pamatytos per už-
sienietiškus kanalus, atrodė 
tokios įdomios, linksmos. 
Dabar, deja, reklamos jau 
įkyrėjo ir sukelia atvirkštinį 
efektą – žinai, ko nepirkti.

Juozas Gylys

Kai pradeda rodyti rekla-
mą, perjungiu kitą kanalą 
ir žiūriu kitas laidas. Nors 
dažnai būna, kad reklamos 
prasideda beveik visuose 
kanaluose vienu metu. Kar-
tais ir iš reklamos ką nors 
naudingo sužinai, visiškai 
nedomina tik parduotuvių 
reklamos. 

Elvyra Puidokienė
Aš „išmani“, tiksliau – te-

levizorius išmanus. Jei ne-
noriu žiūrėti reklamos, galiu 
ją persukti, nes dažniausiai 
mėgstamas laidas žiūriu, kai 
jos jau būna pasibaigusios 
arba kitą dieną. Anonsų ne-
žiūriu, nes turiu žurnalą su 
programa, o ir reklamos bū-
na įvairios – kai kurios labai 
įkyrios,o kai kurios įdomios, 
tai priklauso nuo kūrėjų. 

Ką veikiate, 
kai per 
televizorių 
rodo reklamą? 

administracijos Statybos ir 
ekonominės plėtros skyriaus 
vyriausioji specialistė Ilo-
na Ramanauskienė, Prienų 
švietimo pagalbos tarnybos 
metodininkė Danguolė Da-
mijonaitytė, VĮ Prienų miškų 
urėdijos Naujosios Ūtos giri-
ninkijos eigulys Valdas Kve-
daravičius, Nemuno kilpų re-
gioninio parko direkcijos kul-
tūros paveldo specialistė, gidė 
Ramutė Milušauskienė, Prie-
nų sveikos gyvensenos klubo 
„Versmenė“ atstovės Dainora 
Šaltienė ir Vida Januševičie-
nė, dienraščio „Krašto vitri-
na“ vadovas Vaclovas Sin-
kevičius, Balbieriškio seniū-
nė Sigita Ražanskienė ir jos 
pavaduotoja Vilma Galinytė, 
Prienų Justino Marcinkevi-
čiaus viešosios bibliotekos 
Balbieriškio filialo vyresnioji 
bibliotekininkė Edita Marcin-
kevičienė, rėmėjai, mokyklos 
bendruomenė.

Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui Gražina Antana-
vičienė pakvietė pamąstyti, 
kaip pasaulį padaryti geres-
nį, kad jame būtų gera ne tik 
žmonėms, bet ir žaislams, gė-
lėms, kad augintume savyje 
gerumo sparnus. Žaislams 
tikrai pasisekė, kad kelionėje 
nuo Balbieriškio atodangos 
jie pasuko į gerus namus, į 
mūsų Gamtosauginę moky-
klą, turinčią jau tris Žaliąsias 
vėliavas. Žaislai prakalbo vai-
dinime „Daiktą reikia gerbti“, 
kurį režisavo mokytoja Irena 
Liutkevičienė. Jaunaisiais ak-
toriais tapo penktokai Justas 
Kariniauskas, Gerda Žvirbly-
tė, Austėja Kozlovaitė, Joli-
ta Juodžiukynaitė, šeštokės 
Austė Kukankaitė, Lukrecija 
Marčiulaitytė, Vaida Stagniū-
naitė, septintokai Martynas 
Šarauskas, Gabija Savickaitė, 
aštuntokės Rasa Radžiūnaitė, 
Silvija Paužaitė, Augustina 
Siaurukaitė. Kai nuskriausti 
seni žaisliukai dingo iš Trep-
sės namų, kai juos apgaubė 
meile, rūpesčiu kita mergaitė 
– Jūratė, Trepsė suprato, kad 
nereikia būti vartotoja. Juk ir 

žaislai, net rožė gali turėti an-
trą gyvenimą.  Svarbiausia, 
kad būtų gerai žmogaus širdy, 
tada bus gerai ir Žemei. 

Po tokio jausmingo vaidini-
mo mokyklos direktorius Sta-
sys Valančius džiaugėsi vaikų 
rankų šiluma, įdėta į darbus, 
tikėdamas, kad paliksime gra-
žią, saugią aplinką, saugosi-
me mūsų mylimos Lietuvos 
gamtą. O kad darbai tikrai 
kūrybiški, pastebėjo vertini-
mo komisija, kai reikėjo iš-
rinkti laureatus ir nominantus. 
Vertinimo komisiją sudarė: 
Prienų švietimo pagalbos tar-
nybos metodininkė Danguolė 
Damijonaitytė, Prienų rajono 
savivaldybės administraci-
jos Statybos ir ekonominės 
plėtros skyriaus vyriausioji 
specialistė Ilona Ramanaus-
kienė, Prienų rajono savival-
dybės administracijos Švieti-
mo skyriaus vyriausioji spe-
cialistė Laimutė Jančiukienė, 
Birštono gimnazijos techno-
logijų mokytojas metodinin-
kas Algis Guobys ir Balbie-
riškio pagrindinės mokyklos 
technologijų vyresnioji mo-
kytoja Daina Kundrotienė. 
Laureatais tapo Ugnė Kava-
liauskaitė, IUG „Pelėdžiukai“ 
ugdytiniai, Justina Mitrulevi-
čiūtė (Balbieriškio pagrindi-
nė mokykla), IUG „Ežiukai“ 
ugdytiniai (Pakuonio pagrin-
dinė mokykla), Vytautas Pe-
trauskas (Prienų „Revuonos“ 
pagrindinė mokykla), Miglė 
Švedaitė (Skriaudžių pagrin-
dinė mokykla). Nominacijas 
pelnė Evelina Klimaitė, Emi-
lija Žilionytė (Prienų „Ąžuo-
lo“ progimnazija), Justina 
Juozapavičiūtė (Prienų „Re-
vuonos“ pagrindinė moky-
kla), Viktorija Stankūnaitė, 
Mantas Andriukevičius (Bal-
bieriškio pagrindinė moky-
kla), Kamilė Urbelytė (Jiez-
no gimnazija). Jų mokytojai 
(auklėtojos) – Danguolė Sta-
naitienė, Jurgita Deltuvienė, 
Ramunė Aleksynienė, Re-
gina Eidukevičienė, Danutė 
Moisejevienė, Irena Petraš-
kienė, Neringa Sincevičie-
nė, Ramutė Švedienė, Dalia 
Dragūnienė, Rasa Uleckienė, 
Daina Kundrotienė, Audronė 
Jusienė.

Auginkime savyje gerumo Žemei 
sparnus Džiugu, kad labiausiai pa-

tikusių darbų autorius paska-
tino ir mūsų šventės svečiai 
bei socialiniai partneriai. Tai 
LR Seimo nario Andriaus Pa-
lionio padėjėja Regina Juo-
čiūnienė, Prienų rajono savi-
valdybės mero pavaduotojas 
Algis Marcinkevičius, Ne-
muno kilpų regioninio parko 
kultūros paveldosaugininkė 
Ramutė Milušauskienė, Prie-
nų sveikos gyvensenos klubo 
„Versmenė“ atstovės Dainora 
Šaltienė ir Vida Januševičie-
nė, Prienų visuomenės svei-
katos biuro sveikatos priežiū-
ros specialistė Eglė Zokaitytė, 
Balbieriškio seniūnė Sigita 
Ražanskienė, Prienų Justino 
Marcinkevičiaus viešosios 
bibliotekos Balbieriškio fili-
alo vyresnioji bibliotekinin-
kė Edita Marcinkevičienė, 
Prienų salono „Rasa“ savi-
ninkė Rasa Zdanevičienė, 
socialiniai partneriai Agnė ir 
Audrius Mitrulevičiai, Dalia 
ir Vincas Žvirbliai, Danutė ir 
Vidmantas Petraškai, Ginta-
rė ir Donatas Miknevičiai, 
Laimutė ir Pranas Dargužiai, 
Rūta Ūsienė, Loreta Launiko-
nienė, Elvyra ir Sigitas Juo-
džiūnai, Rasa ir Algimantas 
Mieliauskai, Eglė ir Vytenis 
Šiaučiūnai, Jūratė ir Rimas 
Baranauskai.

Renginio pabaigoje pažiū-
rėjome edukacinį filmuką, 
kaip surūšiuotos atliekos at-
gimsta naujam gyvenimui. 
Šokėjos, vadovaujamos mo-
kytojos bei Balbieriškio kul-
tūros ir laisvalaikio centro 
šokių grupės ‚Fidema“ va-
dovės Daivos Alaveckienės, 
Žemei ir Žemės draugams 
skyrė šokį. Mokyklos vado-
vai padėkojo visiems organi-
zatoriams, rėmėjams, verti-
nimo komisijai, vaidinimo ir 
kūrybinių darbų dalyviams, 
svečiams.  Pajutome, kad Že-
mė – mūsų rankose. Saugo-
kime ją rūšiuodami atliekas, 
augindami savyje gerumo 
sparnus, puoškime medžiais 
ir gėlėmis, kad ji būtų gyva, 
o mes gyventume sveiki ir 
laimingi. 

Balbieriškio pagrindinės 
mokyklos gamtosauginio ko-
miteto narė mokytoja Janina 

Grigutienė 

kas nors teka. Deja, daug kas 
bando tai ignoruoti ir sudievi-
na tai, kas yra paremta tik ele-
mentaria prekyba. 

Pabandykite nieko nepirkti 
iš parduotuvės ir ji bankrutuos. 
Ar ir tada parduotuvės direk-
torių laikysite įtakingiausiu 
žmogumi pasaulyje? Tačiau 
apie tai visi pagalvoja tik tada, 
kai parduotuvė bankrutuoja, o 
ne tada, kai lenkia galvą savo 
išgalvotiems dievams.

Esame pasiekę dar vieną 
pasaulio pokyčio etapą, ku-
riame sprendžiasi, kam pri-
klausys kitas ramusis šlovės 
etapas – Rytams ar Vakarams? 
Deja, į šį klausimą atsakymą 
pateiks tik laikas. O laikas ne-
stovi vietoj.

Dažnai provakarietiški lietu-
viai, kai prorytietiški tautiečiai 
zirzia, kad anie serga sunkia 
paranojos forma, skundžiasi, 
jog Vakarų valstybės ignoruo-
ja mūsų nerimą ir įspėjimus. 
Paskutiniai įvykiai, kai pasau-
lyje nuskamba Rytų padarytos 
klaidos Sirijoje, sporto areno-
je, o dabar ir Didžiosios Brita-
nijos konkrečiai įvardijamame 
pasikėsinime į jos teritorijoje 
gyvenančio specialiojo agen-
to ir jo dukros gyvybes, parodo 
du svarbius aspektus.

Pirmasis – tuomet, kai gal-
voji, kad esi visagalis ir užti-
krintas dėl savo galių, pradedi 
klysti. Pradedi daryti klaidas, 
kurios parodo tavo tikrąjį vei-
dą, tikrąsias užmačias ir, kas 
svarbiausia, sukuria nepalan-
kią nuomonę apie tave. An-
trasis – nereikia skubėti, ir tie, 
kurie galvoja, jog yra ramūs ir 
saugūs, gana greitai pastebės, 
kad jų saugumas – sąlyginis, 
kad bet koks didesnių galių 
suteikimas Rytams atsisuks 
ne prieš ką nors kitą, o prieš 
juos pačius. 

Kažkodėl visada tikime tuo, 
ką sako didesnis ir galingesnis, 
net nesusimąstydami, kad jis, 
tikėdamas savo galia valdyti 
mus kaip nori, tai sako speci-
aliai. Specialiai meluodamas. 
Žinoma, tam patvirtinti visada 
yra faktų, kuriuos jau pastebi 
ir tie, kuriems tai niekada ne-
rūpėjo.

atKelta IŠ 2 p.



4
ŠEŠTAdIEnIS, �018 M. KoVo �4 d., www.nAUjASISgElUPIS.lT
VERTA ŽInoTI

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

2018-03-14 ugniagesiai gelbė-
tojai padėjo GMP medikams iš 
buto Balbieriškio sen. Balbieriškio 
mstl. Jaunimo g. išnešti ligonę V. 
L. (gim. 1952 m.) ir įkelti į GMP 
automobilį. 

2018-03-14 ugniagesių gelbėtojų 
pagalbos prireikė, kad Veiverių 
sen. Veiverių mstl. į butą patektų 
spec. tarnybos. Atidarius namo 
duris, įleisti policijos pareigūnai 
bei vandentiekio avarinės tarny-
bos darbuotojai.

2018-03-14 gautas pranešimas, 
jog Birštone, Vilniaus g., reikia 
pagalbos išnešti ir įkelti į GMP 
automobilį ligonę D. A. (gim.1937 
m.).

2018-03-16 apie 21.40 val. grįžęs į 
namus Prienuose G. T. (gim. 1972 
m.), būdamas neblaivus (2,44 
prom. alkoholio), tarpusavio konf-
likto metu virtuvėje spyrė neblai-
viai (2,18 prom. alkoholio) žmonai 
S. T. (gim. 1978 m.) į kairįjį šoną 
ir kairiąją ranką, nukentėjusiajai 
sukeldamas fizinį skausmą. G. T. 
laikinai sulaikytas ir pristatytas į 
areštinę. 

2018-03-16 apie 21.44 val. Prienų 
r., kaimo ribose, nuosavo miško 
sklype, rastas P. Š. (gim. 1953 m., 
gyv. Kaune) lavonas be išorinių 
smurto žymių. Pirminiais duome-
nimis, vyras buvo atvykęs į savo 
miško sklypą malkų. 

2018-03-17 apie 16.00 val. Prienų 
r., S. K. sodybos kieme kilo konf-
liktas tarp neblaivios (1,27 prom. 
alkoholio) R. D. (gim. 1984 m.) ir 
taip pat neblaivaus (2,65 prom. 
alkoholio) jos sutuoktinio S. D. 
(gim. 1987 m.). Konflikto metu 
S. D. sudavė ranka du smūgius R. 
D. į galvos sritį, tuo sukeldamas 
fizinį skausmą. R. D. dukrai E. A. 
(gim. 2002 m.) ginant motiną, S. D. 
įspyrė vieną kartą koja į tarpukojį, 
pataikydamas į lytinius organus, 
dėl to E. A. jautė fizinį skausmą. 
E. A. gindamasi ranka praskėlė 
S. D. kairės pusės antakį. S. D. 
sulaikytas 48 val.  

JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas), 
namuose patiriantis vis didesnį spaudimą dėl nenoro 
stoti į konfrontaciją su Vladimiru putinu, yra pasirengęs 
siekti „patraukti Rusiją atsakomybėn“ už buvusio dvigubo 
agento apnuodijimą Britanijoje, trečiadienį pranešė 
Baltieji rūmai.

  Kinija artėja prie pasaulinės lyderystės pagal tarptautines 
patentų paraiškas ir turėtų šiuo atžvilgiu aplenkti Jungtines 
Valstijas po trejų metų, trečiadienį pranešė Jungtinės Tautos. 
praėjusiais metais buvo pateiktas rekordinis skaičius – 243 
500 – tarptautinių patentų paraiškų, o tai yra 4,5 proc. 
daugiau nei ankstesniais metais.

Jungtinės Valstijos ir Europa pradeda naują derybų raundą, 
kad rastų „abipusiai naudingą“ sprendimą dėl prekybinių 
nesutarimų, įskaitant ir plieno ir aliuminio importo muitus, 
trečiadienį pranešė Vašingtono ir Briuselio pareigūnai. Apie 
tai pranešta prieš vėliau šią savaitę įsigaliojant naujiems JAV 
plieno ir aliuminio importo muitams.

REKLAMA

perkate dūmų signalizatorių? patikrinkite, ar jis 
sertifikuotas
Likus vos daugiau nei 
mėnesiui iki gegužės 1 
d., kai įsigalios Bendrųjų 
gaisrinės saugos 
taisyklių pakeitimai 
ir gyvenamuosiuose 
būstuose gyventojai turės 
įsirengti autonominius 
dūmų signalizatorius, šie 
įrenginiai graibstomi iš 
parduotuvių. 

Bet ar visada žmogus par-
sineša namo geros kokybės 
prekę? Pasak ugniagesių, ren-
kantis autonominį dūmų si-
gnalizatorių, reikėtų atkreipti 
dėmesį, ar jis  yra sertifikuo-
tas. Ant sertifikuotų dūmų si-
gnalizatorių ir jų pakuočių tu-
ri būti matomas CE atitikties 
ženklas ir nurodytas standar-
tas EN 14604:2005/AC:2008. 
CE ženklas parodo, kad pro-
duktas buvo įvertintas ir ati-
tinka Europos Sąjungos rei-
kalavimus.

Apie tai, ar šalyje parduoda-
mi saugūs ir sertifikuoti auto-
nominiai dūmų signalizatoriai, 
į Priešgaisrinės apsaugos ir 
gelbėjimo departamentą pa-

sikalbėti buvo atvykę Valsty-
binės vartotojų teisių apsaugos 
tarnybos Produktų saugos ir 
kokybės departamento direk-
torius Arvydas Naina ir šios 
tarnybos Rizikos priežiūros 
planavimo, analizės ir kontro-
lės skyriaus vyriausiasis speci-
alistas Virginijus Jusys. Jie in-
formavo, jog šiemet nuo kovo 
15 iki balandžio 30 d. tarnyba 
vykdo gaisro aptikimo ir si-
gnalizavimo sistemų įrangos 
autonominių dūmų signali-
zatorių saugos tikrinimo pro-
gramą. Siekdami apginti var-
totojų teises, specialistai tikri-
na prekyvietėse parduodamus 
signalizatorius, ar jie atitinka 
nustatytus reikalavimus. 

Pasak A. Nainos, įtarimą 
dažniausiai kelia ypač pigūs, 
Kinijoje pagaminti prietaisai. 
„Nustačius neatitiktį, priima-
mas sprendimas laikinai juos 
uždrausti tiekti ir pardavinėti, 
nes kilus gaisrui jie papras-
čiausiai gali nesuveikti. Mū-
sų specialistai tikrina, ar dūmų 
signalizatoriai yra paženklinti 
CE žymeniu, įvertina bendrą 
ženklinimą ir gaminio eksplo-

Žolės gaisrai neša ugnį į sodybas ir miškus
Lietuvoje  vis daugėja 
žolės gaisrų, kuriuos 
neretai sukelia padegėjai. 
Per praėjusias   paras 
ugniagesiams jau 
teko gesinti 50 gaisrų 
atvirosiose teritorijose. 

Iš viso šiemet  jau kilo per 
260 tokių gaisrų. Dažniausiai 
žolė liepsnoja Vilniaus aps-
krityje, kur šiemet gesinti 107 
gaisrai ir Kauno apskrityje, 
kur kilo 59 tokie gaisrai. 

Prienų rajone šiemet kilo 
jau 3 gaisrai.

Vilniaus rajone, Sudervės 
seniūnijoje, Klevinų kaime, 
degė keliems savininkams 
priklausantis medinis gy-
venamasis namas, garažas 
ir  ūkinis pastatas. Atvykus 
ugniagesiams, jie jau buvo 
apimti liepsnos. Ugnis su-
naikino visus minėtus pas-
tatus.  Gaisro metu sudegė ir 
automobiliai „Opel Vectra“ ir 
„Toyota“,  apdegė automobi-
lis „Lada“. Išdegė apie 50 arų 
žolės. Nuo ugnies gaisrinin-
kams pavyko apsaugoti už 

atacinių savybių deklaraciją. 
Jeigu kažkas neatitinka, lai-
kinai stabdome prekybą jais, 
kol bus pateikta gamintojo 
dokumentacija. Visoje res-
publikoje bus atlikta 60 tokių 
patikrinimų, daugiau dėmesio 
skiriant mažesniems mies-
tams. Vėliau bus apdorojama 
statistika ir pateiktos tikrinimų 
išvados. Beje, pradėjome ben-
dradarbiauti ir su muitinės pa-
reigūnais, kad įvežami dūmų 
signalizatoriai būtų tikrinami 
ir muitinėje, o radus neatitiktį 
turinčių prietaisų, kviečiamas 
mūsų tarnybos specialistas.“

Valstybinės priešgaisrinės 
gelbėjimo tarnybos specia-
listai padėkojo Valstybinės 
vartotojų teisių apsaugos tar-
nybos darbuotojams, kad jie 
geranoriškai atsiliepė į depar-
tamento iniciatyvą ir tikrina  
prekyvietėse parduodamus 
signalizatorius. „Mūsų tiks-
las – kad visuomenė žinotų, 
kad šiems gaminiams yra nu-
statyti specialūs reikalavimai 
ir gyventojų namus pasiektų 
tik saugūs įrenginiai,“ –  sakė 
jie.    VPGT 

20 metrų esantį gyvenamąjį 
namą. Pirminiais duomeni-
mis, gaisras galėjo kilti ir dėl 
padegtos žolės. 

„Pastebėjus savo žemėje 
gaisrą ir nesiimant priešgais-
rinės apsaugos priemonių – 
nepranešant ugniagesiams, ar 
nebandant užgesinti patiems, 
žemės savininkai gali būti 
nubausti nuo 50 iki 300 eurų 
bauda“, - sako Priešgaisrinės 
apsaugos ir gelbėjimo depar-
tamento Valstybinės prieš-
gaisrinės gelbėjimo valdybos 
vyriausiasis specialistas Auri-
mas Gudžiauskas.  

Ugniagesiai primena, kad 
už žolės deginimą gresia 
administracinė atsakomybė. 
Už ražienų, nenupjautų ir ne-
sugrėbtų  žolių, nendrių, javų 
ir kitų žemės ūkio kultūrų de-
ginimą gali būti skiriama nuo 
50 iki 300 eurų bauda, o įmo-
nių vadovams ar kitiems at-
sakingiems asmenims – nuo 
120 iki 350 eurų. Dar dides-
nės baudos gresia už durpynų 
ir durpingų pievų deginimą. 
Pažeidėjams taip pat gali tekti 
atlyginti gamtai padarytą ža-
lą, kuri kartais siekia ne vieną 
šimtą eurų.  VPGT 

Aurelijaus Lipinsko nuotr.
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VAlSTYBĖS ŠIMTMEČIUI

REKLAMA

Didžiosios Britanijos užsienio reikalų sekretorius Borisas 
Johnsonas (Borisas Džonsonas) trečiadienį pareiškė, 
kad nusitaikydama į buvusį savo šnipą Britanijoje 
Maskva nusprendė pasiųsti žinutę kitiems potencialiems 
persimetėliams, nes Londonas nevengia viešinti Maskvos 
nusižengimų.

  Tebesitęsiant diplomatiniam kivirčui dėl šnipo apnuodijimo, 
Didžiosios Britanijos užsienio reikalų sekretorius Borisas 
Johnsonas pareiškė reikalaująs iš Rusijos garantijų, kad anglų 
sirgaliai per pasaulio futbolo čempionatą Rusijoje birželį ir 
liepą jausis saugūs. Jis pažymėjo, jog jam bloga darosi nuo 
prezidento Vladimiro putino „garbinimo“ Rusijoje.

44 Afrikos valstybės pasirašė susitarimą dėl didžiulės 
laisvosios prekybos zonos sukūrimo, kuris laikomas itin 
svarbiu šio žemyno ekonominiam vystymuisi, pranešė 
Afrikos Sąjungos vadovas. Susitarimas pasirašytas po dvejus 
metus trukusių derybų ir yra vienas svarbiausių Afrikos 
Sąjungos projektų, siekiančių skatinti integraciją žemyne.

1. ADAMONIENĖ ANARSIJA 
2. ALEKNAVIČIENĖ ANTANINA 
3. ALEKSYNAS KOSTAS ALGIRDAS 
4. AŠMANTAS LEONAS VAIDOTAS 
5. AUKŠTAKALNYTĖ-HANSEN EGLĖ 
6. BALTRUŠAITIS JUOZAS, TIGRAS
7. BARANAUSKAS MARIUS
8. BARTNINKAITĖ-RŪTELIONIENĖ PETRONĖLĖ 
9. BIČKAUSKAS EGIDIJUS 
10. BIELIAUSKAS PRANAS 
11. BRUNDZA JUOZAS 
12. BUBNYS VYTAUTAS 
13. BUDBERGIS ARVYDAS 
14. BULIKA BRONIUS
15. BULOTAS ALFONSAS 
16. BUZAS POVILAS 
17. ČAIKAUSKAS VLADAS 
18. ČERNECKYTĖ-SIMS MARIJA 
19. DABRIŠIUS GINTAUTAS
20. DAUNORA KOSTAS (KONSTANTINAS) 
21. DEGUTIS ANTANAS 
22. DEGUTIS VYTAUTAS 
23. DVLINSKAITĖ-LAUKIENĖ DANUTĖ 
24. EIDUKEVIČIUS JUOZAS
25. FYLERYTĖ-RASLAVIČIENĖ DALYTĖ 
26. GARMUS POVILAS 
27. GARMUTĖ-SKUČAITĖ KATARINA ANTANINA 
28. GĖLELĖ-LINKAITĖ MORTA
29. GREIMAS JULIUS 
30. GRIGALIŪNAS–GLOVACKIS VINCAS 
31. GRINKEVIČIUS KAZIMIERAS ANTANAS 
32. GRUZDZEVIČIUS JONAS 
33. GUDAUSKAS RENALDAS 
34. GUREVIČIUS VYTAUTAS 
35. IŠKAUSKAS ČESLOVAS
36. JANČORAS ALOYZAS 
37. JARUŠEVIČIUS JUOZAS 
38. JUDICKAS ROBERTAS 
39. JUOČAS KLEMENSAS 
40. JUODIS JURGIS 
41. JUODSNUKIS TADAS 
42. JUOZAITIS JUOZAS 
43. JURŠIENĖ STEFA 
44.  KAIRAITYTĖ-MARCINKEVIČIENĖ IRENA 
45. KAJOKAS DONALDAS 
46. KALINAUSKAS ROLANDAS 
47. KANDROTAI VYTAUTAS IR DANGUOLĖ 

48. KARMALAVIČIUS RAMUTIS
49. KARVELIS PETRAS 
50. KAZLAUSKAS JONAS 
51. KĖKŠTAS-MAČYS JONAS
52. KEMEŽYTĖ-BREDELIENĖ JANINA 
53. KLIMAITIS JUOZAS 
54. KRIKŠČIŪNAS ANTANAS 
55. KRŠČIŪNAS JURGIS, RIMVYDAS
56. KRUPAVIČIUS MYKOLAS 
57. KUČINGIS ANTANAS 
58. KUDIRKA JUOZAS 
59. KUZMICKAS BRONISLAVAS JUOZAS 
60. LACRIMA-KATILIŪTĖ MARIJA
61. LASTAUSKAS ADOMAS
62. LEONAS PETRAS 
63. LEONAS SILVESTRAS 
64. LYBERIS ANTANAS 
65. LINCEVIČIENĖ MARIJA 
66. LINCEVIČIUS PETRAS 
67. LOPATA IGNOTAS 
68. LUCKUS JUOZAS, KUNIGAS 
69. LUKŠA ANTANAS, ARŪNAS
70. LUKŠA JUOZAS, DAUMANTAS
71. MACEINA ANTANAS, JASMANTAS
72. MACIULEVIČIUS GEDIMINAS 
73. MARCINKEVIČIUS JUSTINAS 
74. MARČIULAITYTĖ-KALANTIENĖ 
      TERESĖ LEONORA 
75. MARIJA AUKŠTAITĖ- RADKEVIČIŪTĖ 
      NAVIKEVIČIENĖ  KOTRYNA
76. MARKŪNAS RAIMUNDAS
77. MARTIŠIUS FELIKSAS, KUNIGAS
78. MAŠČINSKAS ROLANDAS 
79. MEDZIUKAS IGNAS
80. MEŠKA VYTAUTAS JURGIS 
81. MICKA ALBINAS 
82. MIKAILA JURGIS 
83. MYKOLAITYTĖ-SLAVĖNIENĖ MAGDALENA 
84. MIKUTAVIČIUS JUOZAS
85. MONTVILA JURGIS 
86. NATKEVIČIUS GINTAUTAS 
87. NORKEVIČIUS GEDVYDAS 
88. OSTRAUSKAS KOSTAS 
89. OŠKINIS BRONIUS 
90. PAKARSKAS VYTAUTAS 
91. PALIONIS JUOZAS 
92. PEMPĖ PETRAS GEDIMINAS 

93. PETRAUSKAS ANTANAS, MIC
94. PILIPAVIČIUS ALGIRDAS JUOZAS
95. PYPLYS KAZIMIERAS, AUDRONIS, MAŽYTIS
96. PŠEMENECKIS CEZARAS
97. PURICKIS JUOZAS 
98. PUSKUNIGIS PRANAS 
99. PUTINAS-VINCAS MYKOLAITIS
100. RADUŠIS ANTANAS, KUNIGAS
101. RASIMAVIČIUS LIUDVIKAS NARCIZAS 
102. RUSECKAITĖ ALDONA 
103. SABECKIS VYTAUTAS 
104. SAKALAUSKAS ALGIMANTAS 
105. SENIKAS ALFONSAS 
106. SIAURUSEVIČIUS AUDRIUS 
107. SILVANAVIČIUS NIKODEMAS 
108. SINKEVIČIUS ALEKSANDRAS 
109. SKERNEVIČIUS JUOZAS
110. SODAITYTĖ BIRUTĖ 
111. STANIŠKIS SERGIJUS, LITAS, TĖVUKAS
112. STRAVINSKAS JUOZAS, ŽIEDAS, KARDAS
113. ŠACHOVAS BENIA 
114. ŠALČIUS MATAS 
115. ŠALČIUS PRANAS 
116. ŠALTIENĖ DAINORA 
117. ŠAPALAS ANTANAS 
118. ŠERVENIKAITĖ NIJOLĖ 
119. ŠERVENIKAS ROBERTAS 
120. TEIŠERSKIS STANISLOVAS 
121. TREIGYS REMIGIJUS 
122. URMANAVIČIŪTĖ-JONAITIENĖ MONIKA 
123. UŽUPIS JUOZAPAS 
124. VALAITIS ANTANAS 
125. VARKALA KAZYS ALGIRDAS, 
         ŽALIUKAS, DAUMANTAS
126. VEINGERTNERIS EDVARDAS 
127. VILKUTAITIS JUOZAS, KETURAKIS
128. VIRBICKAITĖ-URBŠIENĖ JULIJA 
129. VYŠNIAUSKAITĖ ANGELĖ 
130. VYŠNIAUSKAS ANTANAS 
131. ZALIECKAS JUOZAS 
132. ZDEBSKIS JUOZAS 
133. ŽILINSKAS TOMAS FERDINANDAS 
134. ŽIŪKAS MARIUS 
135. ŽUKAITĖ IRENA 
136. ŽVIRGŽDAS STANISLOVAS 

Prienų krašto muziejus skelbia iniciatyvą – „100 iškiliausių Prienų krašto asmenybių“, skirtą Lietuvos valstybingumo at-
kūrimo šimtmečiui. Jos metu prisimename kraštiečius, kurių darbai yra žinomi ne tik Prienų krašte, bet ir visoje Lietuvoje 
bei pasaulyje. 

Skelbiame Jūsų siūlytų ir atrinktų Prienų krašto šviesuolių sąrašą.  Kviečiame ir toliau būti aktyvius. Kupone pažymėkite 
tris asmenybes (jų numerius), kurios yra labiausiai vertos patekti į „100 iškiliausių Prienų krašto asmenybių“ sąrašą. Užpil-
dytų kuponų laukiame adresu: Prienų krašto muziejus, F. Martišiaus g. 13, Prienai. Siųskite arba atneškite į muziejų. Bal-
sai priimamai ir elektroniniu paštu: prienumuziejus@gmail.com. Balsavimas vyks iki 2018 m. birželio 1 d. Jam pasibaigus 
skelbsime 100 Jūsų išrinktų ir pasiūlytų asmenybių.

Manau, kad verčiausi (-sios) patekti į  
„100 IŠKILIAUSIŲ PRIENŲ KRAŠTO ASMENYBIŲ“  

sąrašą yra: 

(įrašykite trijų kandidatų numerius iš sąrašo)

Kuponą pristatykite adresu prienų krašto muziejus, 
F. Martišiaus g. 13, prienai iki 2018 m. birželio 1 d.
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VERTA ŽInoTI

ARTIMIAUSIOS VARŽYBOS
ORIENTAVIMOSI SPORTAS

Kovo 25 d. 
1200 val.

„Kauno čempionatas“
Nemajūnų šilas

Organizatorius: VšĮ „Sportas miške“

KREPŠINIS

Kovo 31 d.

1630 val.

Prienų KKSC arenoje
Prienų-Birštono „Vytautas“ prieš 
Panevėžio „Lietkabelis“  LKL

ORIENTAVIMOSI SPORTAS

Kovo 31 d. 
1200 val.

„Kauno estafetė“
Žvėrinčiaus miškas

Organizatorius: OK Medeina

KREPŠINIS

Balandžio 8 d.

1720 val.

BTV
 Vilniaus „Lietuvos rytas“ prieš 
Prienų-Birštono „Vytautas“ LKL

KREPŠINIS

Balandžio 12 d.

1800 val.

DELFI TV
Kėdainių „Nevėžis“ prieš Prienų-

Birštono „Vytautas“ LKL

KREPŠINIS

Kovo 25 d.

1500 val.

Prienų KKSC arenoje
Prienų-Birštono „Vytautas“ prieš 

Kėdainių „Nevėžis“  LKL

prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas sakys 
kalbą per bendrą abiejų Kongreso rūmų posėdį, kai 
lankysis Jungtinėse Valstijose balandį, pranešė Atstovų 
Rūmų pirmininkas. Remiantis p. Ryano biuro pranešimu, E. 
Macronas bus pirmasis prancūzijos prezidentas po daugiau 
nei dešimties metų, kuris kreipsis į Kongreso narius.

  Vatikano komunikacijų vadovas Dario Vigano atsistatydino 
dėl įtariamo manipuliavimo buvusio popiežiaus Benedikto 
XVI parašytu laišku apie jo įpėdinį popiežių pranciškų. 
Monsinjoras D. Vigano atsistatydino, kaltinamas netinkamai 
pasinaudojęs privačiu laišku, reklamuodamas pranciškaus 
penktųjų pontifikato metinių proga išleistą knygų rinkinį.

Vis didesnį pagreitį įgyja judėjimas #IštrinkFacebook, 
raginantis internautus ištrinti savo paskyras. Jis kilo kuomet 
Jungtinėje Karalystėje įsikūrusi bendrovė „Cambridge 
Analytica“, bendradarbiavusi su Jungtinių Valstijų prezidento 
Donaldo Trumpo rinkimų kampanija, esą rinko ir netinkamai 
panaudojo 50 mln. „Facebook“ vartotojų duomenis.

Prenumeruokite 
Nemuno krašto 

laikraštį 
„Naujasis Gėlupis“ 

2018 m.!

prenumeruokite „Naująjį 
Gėlupį“ ir neatsilikite 

nuo svarbiausių krašto 
ekonominių, kultūrinių ir 

politikos naujienų!

REGIONŲ KREpŠINIO LYGA B div. B gr.

TURNYRINĖ
LENTELĖ

1. Vilniaus „Stekas-Rivilė“
pERG. pRAL. SANTYKIS

20 2 1996:1607

2. Stakliškių „Guosta“
pERG. pRAL. SANTYKIS

18 4 1761:1532

3. Rokiškio „Feniksas“
pERG. pRAL. SANTYKIS

15 7 1846:1619

4. Kaišiadorių „Kaišiadorys-Savingė“
pERG. pRAL. SANTYKIS

15 7 1590:1576

5. Vilniaus „Lietuvos rytas-2“
pERG. pRAL. SANTYKIS

13 9 1716:1614

6. Kupiškio KK „Kupiškis“
pERG. pRAL. SANTYKIS

11 11 1738:1699

7. Kauno „perkūnas-Vytrita“
pERG. pRAL. SANTYKIS

11 11 1732:1786

8. Kauno r. „Xiaomi-Tornado KM“
pERG. pRAL. SANTYKIS

9 13 1633:1684

9. Kauno krepšinio akademija „Snaiperis“
pERG. pRAL. SANTYKIS

7 15 1595:1730

10. Lietuvos kurčiųjų sporto klubas
pERG. pRAL. SANTYKIS

5 17 1564:1880

11. Anykščių „KKSC-Elmis“
pERG. pRAL. SANTYKIS

4 18 1420:1691

12. Alytaus SRC- „Dzūkija“
pERG. pRAL. SANTYKIS

4 18 1713:1886

Dainos Lietuvai
laima

dUoBlIEnĖ
Prienų lopšelyje-darželyje 
„Pasaka“ surengtas Prienų 

miesto ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio amžiaus 
vaikų dainų festivalis 
„Dainuoju Lietuvai“. 

Šis festivalis buvo skirtas 
kūrybiškai paminėti Lietu-

vos Nepriklausomybės Akto, 
žyminčio Lietuvos valstybės 
atkūrimo ir Lietuvos Respu-
blikos sukūrimo, 100-metį, 
tačiau dėl gripo epidemijos 
įvyko tik prieš pat Kovo 11-
ąją. Tikslas liko tas pats – ug-
dyti vaikų pilietiškumą, meilę 
ir pasididžiavimą savo gim-

tine, ugdyti saviraišką, artis-
tiškumą, pasitikėjimą savimi 
bei siekti, kad atlikėjai patirtų 
muzikinės išraiškos ir dainos 
atlikimo džiaugsmą.

Dainas Lietuvai ir apie Lie-
tuvą dainavo lopšelių-darželių 
„Gintarėlis“, „Saulutė“, „Pa-
saka“, „Ąžuolo“ progimnazi-

jos ir „Revuonos“ pagrindinės 
mokyklos vaikai bei lopše-
lio-darželio „Pasaka“ moterų 
vokalinis ansamblis. Mažieji 
festivalio dalyviai buvo ap-
dovanoti padėkomis, saldžio-
mis dovanomis bei specia-
liais šiam festivaliui sukurtais 
prizais. 

IT konkursas atskleidė meilę augintiniams

laima
dUoBlIEnĖ

„Revuonos“ pagrindinėje 
mokykloje buvo surengta 
rajoninio informacinių 
technologijų konkurso 
„Įdomus gyvūnas“ 
baigiamoji šventė. 

Konkursas – jau keturio-
liktas. Tema kasmet keičia-
si, tačiau nesikeičia tikslai ir 
uždaviniai. Konkursu siekia-
ma skatinti mokinius naudo-
tis populiariausiomis kom-
piuterinėmis programomis ir 
technologijomis, ugdyti norą 
reikšti savo mintis pasitel-
kiant IT, skatinti kūrybišku-
mą, susipažinti su kompiuterio 
sandara bei ugdyti gebėjimą 
konstruoti.

Šiais metais konkursui buvo 
pateikti 65 darbai: 19 erdvinių 
ir 46 kompiuteriniai. Darbus 

pateikė 72 mokiniai iš 9 rajo-
no mokyklų, mokiniams pasi-
ruošti padėjo 19 mokytojų. 

Konkursui pateikti erdviniai 
darbai sukurti iš panaudotų 
kompiuterio detalių. Kom-
piuterinių darbų kategorijai 
buvo galima pateikti savo su-
kurtą filmą, piešinį, pateiktį 
ar koliažą.  

Konkursui pateiktus dar-
bus vertino komisija, kuri iš-
rinko dviejų darbų kategorijų 
nugalėtojus trijose amžiaus 
grupėse. 

Šiais metais pirmas vietas 
laimėjo Saulius Malinauskas 
(Išlaužo pagrindinė mokykla, 
mokyt. J. Knašienė), Dona-
ta Raguckaitė („Revuonos“ 
pagrindinė mokykla, mokyt. 
R. Alaburdienė), Rima Ra-
simaitė („Žiburio“ gimnazi-
ja, mokyt. Ž. Jurkšienė ir D. 
Sabanskienė), Tomas Pašu-
kevičius (Stakliškių gimnazi-
ja, mokyt. D. Stankevičienė), 

Dainius Bieliauskas (Stakliš-
kių gimnazija, mokyt. V. No-
reika), Kęstutis Aleksevičius ir 
Karolis Aponas („Revuonos“ 
pagrindinės mokyklos Specia-
liojo ugdymo skyrius, mokyt. 
I. Kuzminskienė).

Konkurso nugalėtojai ir 
prizininkai buvo apdovano-
ti diplomais ir asmeninėmis 
dovanomis, o visi konkurso 
dalyviai bei mokytojai – pa-
dėkos raštais. 

Konkursą organizuoja „Re-
vuonos“ pagrindinė mokykla 
kartu su Prienų švietimo pa-
galbos tarnyba ir Prienų rajo-
no informacinių technologijų 
mokytojų metodiniu būreliu. 

Konkurso pagrindinis rė-
mėjas – UAB „Prienų kom-
piuteriai“. Įmonės vadovai 
Dainora ir Darius Kuliešos ne 
tik kasmet dalyvauja vertinant 
konkursui pateiktus darbus, 
bet ir pasirūpina dovanomis 
nugalėtojams. 

Sveikindamas konkurso da-
lyvius D. Kulieša linkėjo kur-
ti ne tik konkursams – kūryba 
turėtų lydėti kiekvieną dieną. 

„Revuonos“ pagrindinės 
mokyklos direktorė Ilona Bal-
čiukynienė džiaugėsi, kad iš 
konkursui pateiktų darbų ma-
tyti, jog vaikai myli gamtą – IT 
darniai susipina su gamta.

Konkurso vertinimo ko-
misijos narė mokytoja Rasa 
Uleckienė sakė, kad vertinto-
jus džiugino vaikų meilė savo 
augintiniams, nes dauguma jų 
kompiuteriniuose darbuose 
pasakojo apie arčiausiai esan-

tį gyvūną – namų augintinį. 
R. Uleckienė pateikė pastabų 
ir pastebėjimų, kokias klai-
das dažniausiai daro jaunieji 
kūrėjai. 

Šio konkurso sumanytoja 
„Revuonos“ pagrindinės mo-
kyklos direktoriaus pavaduo-
toja Rasa Alaburdienė džiau-
gėsi, kad daugėja konkurso 
dalyvių, pateikiami vis ori-
ginalesni, kūrybiškesni, ko-
kybiškesni darbai, kad verti-
nimo komisijos nariai nebijo 
sunkaus darbo, kad konkurso 
rėmėjai jau daug metų palai-
ko organizatorių iniciatyvą ir 
apdovanoja vaikus. R. Ala-
burdienės teigimu, konkurso 
organizatoriai susiduria su 
dviem sunkumais: labai sunku 
išrinkti nugalėtojus, nes darbų 
lygis – panašus, o sunkiausia 
– sugalvoti patrauklią temą. 

Šventėje buvo galima susi-
pažinti su konkursui pateiktais 
darbais – erdviniai buvo eks-
ponuojami, o geriausi kom-
piuteriniai – parodyti ekrane.  

Konkurso dalyvius menine 
programa pradžiugino „Re-
vuonos“ pagrindinės moky-
klos mokiniai. 

I. Balčiukynienė, R. Alaburdienė ir D. Kulieša.
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VERTA ŽInoTI

ARTIMIAUSIOS VARŽYBOS
ORIENTAVIMOSI SPORTAS

Balandžio 14 d. 
1200 val.

„Prienų atviras OS čempionatas“
(tikslinama)

Organizatorius: OSK „Šilas“

KREPŠINIS

Balandžio 15 d.

1500 val.

Prienų KKSC arenoje
Prienų-Birštono „Vytautas“  prieš 

Alytaus „Dzūkija“  LKL

KREPŠINIS

Balandžio 19 d.

1845 val.

DELFI TV
Utenos „Juventus“ prieš Prienų-

Birštono „Vytautas“ LKL

KREPŠINIS

Balandžio 22 d.

1720 val.

DELFI TV
Kauno „Žalgiris“ prieš Prienų-

Birštono „Vytautas“ LKL

KREPŠINIS

Balandžio 25 d.

1850 val.

Prienų KKSC arenoje
Prienų-Birštono „Vytautas“ prieš 

Šiaulių „Šiauliai“  LKL

KREPŠINIS

Balandžio 28 d.

1700 val.

Prienų KKSC arenoje
Prienų-Birštono „Vytautas“ prieš 

Klaipėdos „Neptūnas“  LKL

Didžiausia privati Rusijos naftos pramonės grupė „Lukoil“ 
grynojo pelno pagal tarptautinius finansinės apskaitos 
standartus 2017-aisiais uždirbo dukart daugiau nei 2016 
metais - 418,8 mlrd. rublių (6 mlrd. eurų). pardavimų 
pajamos augo 13,6 proc. iki 5,937 trln. rublių.

  „Mes negavome įtikinamo atsakymo, kodėl Rusijoje 
pagaminta nervus paralyžiuojanti medžiaga buvo 
panaudota Didžiojoje Britanijoje, – sako Didžiosios 
Britanijos ambasados Maskvoje pareigūnas. – Užujot 
atsakiusi, Rusija toliau skleidžia melą ir dezinformaciją“.

Sirijos šiaurės vakaruose Idlibo provincijoje karo aviacijos 
smūgis prie mokyklos pražudė mažiausiai 16 vaikų, 
pranešė stebėsenos organizacija „Syrian Observatory for 
Human Rights“ (SOHR). Smogta patikros postui, kurį prižiūri 
džihadistų grupuotė. Kol kas nežinoma, kas smogė – Sirijos 
režimo ar Rusijos lėktuvas.

LIETUVOS KREpŠINIO LYGA

TURNYRINĖ
LENTELĖ

1. Kauno „Žalgiris“
RUNGT. pER. pRAL. TAŠKAI

26 23 3 23

2. Vilniaus „Lietuvos rytas“
RUNGT. pER. pRAL. TAŠKAI

26 21 5 21

3. Klaipėdos „Neptūnas“
RUNGT. pER. pRAL. TAŠKAI

26 20 6 20

4. panevėžio „Lietkabelis“
RUNGT. pER. pRAL. TAŠKAI

26 17 9 17

5. Šiaulių „Šiauliai“
RUNGT. pER. pRAL. TAŠKAI

26 10 16 10

6. pasvalio „pieno žvaigždės“
RUNGT. pER. pRAL. TAŠKAI

26 10 16 10

7. Utenos „Juventus“
RUNGT. pER. pRAL. TAŠKAI

26 9 17 9

8. Alytaus „Dzūkija“
RUNGT. pER. pRAL. TAŠKAI

25 8 17 8

9. Kėdainių „Nevėžis“
RUNGT. pER. pRAL. TAŠKAI

26 6 20 6

10. prienų-Birštono „Vytautas“
RUNGT. pER. pRAL. TAŠKAI

25 5 20 5

pRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS  
TARYBOS pOSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

2018 m. kovo 29 d. 10 val.
1. Dėl pritarimo Prienų lopšelio-darželio „Gin-

tarėlis“ 2017 metų veiklos ataskaitai
2. Dėl pritarimo Balbieriškio kultūros ir lais-

valaikio centro vadovo 2017 metų veiklos atas-
kaitai

3. Dėl pritarimo Jiezno kultūros ir laisvalaikio 
centro vadovo 2017 metų veiklos ataskaitai

4. Dėl pritarimo Prienų kultūros ir laisvalaikio 
centro vadovo 2017 metų veiklos ataskaitai

5. Dėl pritarimo Stakliškių kultūros ir laisvalai-
kio centro vadovo 2017 metų veiklos ataskaitai

6. Dėl pritarimo Prienų Justino Marcinkevi-
čiaus viešosios bibliotekos vadovo 2017 metų 
veiklos ataskaitai

7. Dėl pritarimo Prienų krašto muziejaus va-
dovo 2017 metų veiklos ataskaitai

8. Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės 
kūno kultūros ir sporto centro vadovo 2017 me-
tų veiklos ataskaitai

9. Dėl pritarimo VšĮ Balbieriškio pirminės 
sveikatos priežiūros centro 2017 metų veiklos 
ataskaitai

10. Dėl pritarimo VšĮ Jiezno pirminės sveikatos 
priežiūros centro 2017 metų veiklos ataskaitai

11. Dėl pritarimo VšĮ Prienų ligoninės 2017 
metų veiklos ataskaitai

12. Dėl pritarimo VšĮ Prienų rajono pirminės 
sveikatos priežiūros centro 2017 metų veiklos 
ataskaitai

13. Dėl pritarimo VšĮ Veiverių pirminės svei-
katos priežiūros centro 2017 metų veiklos atas-
kaitai

14. Dėl pritarimo VšĮ Stakliškių pirminės 
sveikatos priežiūros centro 2017 metų veiklos 
ataskaitai

15. Dėl pritarimo Jiezno vaikų globos namų 
2017 metų veiklos ataskaitai

16. Dėl pritarimo Prienų globos namų 2017 
metų veiklos ataskaitai

17. Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės 
socialinių paslaugų centro 2017 metų veiklos 
ataskaitai

18. Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės 
visuomenės sveikatos biuro 2017 metų veiklos 
ataskaitai

19. Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldy-
bės priešgaisrinės tarnybos 2017 metų veiklos 
ataskaitai

20. Dėl klasių, ikimokyklinio ir priešmokykli-
nio ugdymo grupių skaičiaus Prienų rajono savi-
valdybės mokyklose 2018–2019 mokslo metais 
patvirtinimo

21. Dėl Prienų kultūros ir laisvalaikio centro 
teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo

22. Dėl Prienų krašto muziejaus didžiausio leis-
tino pareigybių skaičiaus patvirtinimo

23. Dėl pritarimo projektui „Darželio-moky-
klos pastato, Kauno g. 2C, Prienai, moderniza-
vimas“

24. Dėl projekto „Jiezno miesto viešųjų erdvių 
sutvarkymas“ veiklų projektavimo ir statybos 

darbų užsakovo funkcijų pavedimo Prienų rajo-
no savivaldybės administracijai

25. Dėl projekto „Prienų miesto autobusų sto-
ties ir aplinkinės teritorijos pritaikymas bendruo-
menės ir verslo poreikiams“ veiklų projektavimo 
ir statybos darbų užsakovo funkcijų pavedimo 
Prienų rajono savivaldybės administracijai

26. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 
2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 „Dėl 
Prienų rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto 
patvirtinimo“ pakeitimo

27. Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo investicijų 
projektams finansuoti

28. Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės 
teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir 
disponavimo juo tvarkos aprašo ir Prienų rajono 
savivaldybės turto nuomos konkursų organizavi-
mo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo

29. Dėl Prienų rajono savivaldybės būsto nuo-
mos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių 
dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo, 
mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžini-
mo tvarkos aprašo patvirtinimo

30. Dėl žemės sklypo Išlaužo k., Išlaužo sen., 
Prienų r. sav., pirkimo

31. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 
2017 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T3-8 „Dėl 
Prienų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos 
rėmimo specialiosios programos 2016 metų 
priemonių vykdymo ataskaitos ir Prienų rajono 
savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specia-
liosios programos 2017 metų sąmatos patvirtini-
mo“ pakeitimo

32. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 
2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T3-251 „Dėl 
Jiezno vaikų globos namų teikiamų paslaugų įkai-
nių ir išlaidų normų patvirtinimo“ pakeitimo

33. Dėl Prienų globos namų nuostatų patvir-
tinimo

34. Dėl Prienų rajono savivaldybės 2018 metų 
socialinių paslaugų plano patvirtinimo

35. Dėl Konkursų viešųjų asmens sveikatos 
priežiūros įstaigų, kurių savininkė Prienų rajono 
savivaldybė, direktorių pareigoms eiti organiza-
vimo ir vykdymo aprašo patvirtinimo

36. Dėl stacionarinės slaugos paslaugos vie-
no lovadienio, išlaikomo iš Prienų rajono savi-
valdybės biudžeto lėšų, kainos nustatymo Bal-
bieriškio, Jiezno ir Veiverių pirminės sveikatos 
priežiūros centruose

37. Dėl Prienų rajono savivaldybės visuome-
nės sveikatos biuro 2018 m. veiklos programos 
patvirtinimo

38. Dėl Prienų rajono savivaldybės 2017 m. 
melioracijos remonto darbams panaudotų lėšų 
ataskaitos ir 2018 m. melioracijai skirtų lėšų pa-
skirstymo patvirtinimo

39. Dėl gatvės panaikinimo ir gatvių geografi-
nių charakteristikų pakeitimo

_________________
Tarybos sprendimų projektai skelbiami Sa-

vivaldybės interneto svetainėje www.prienai.lt, 
skyriuose „Teisinė informacija“ ir „Tarybos posė-
džių darbotvarkės“. Tarybos posėdžių tiesiogines 
transliacijas galima stebėti Savivaldybės interneto 
svetainėje www.prienai.lt.

NUKelta Į 15 p. 

Pasaulio sveikatos 
organizacija atkreipia dėmesį 
į gėlo vandens svarbą, nes 
dėl vandens trūkumo ar 
prastos kokybės gali plisti 
užkrečiamosios ligos.

Su vandeniu susijusių užkre-
čiamųjų ligų problema išlieka 
viena pagrindinių visame pa-
saulyje. Pasaulio sveikatos or-
ganizacijos duomenimis, besi-
vystančiose šalyse nuo žarny-
no infekcinių ligų, plintančių 
dėl nesaugaus vandens ir jo 
trūkumo, kasmet miršta apie 2 
mln. vaikų.

Užterštas vanduo ir blogos 
sanitarinės sąlygos yra pagrin-
dinė choleros, vidurių šiltinės, 
virusinio hepatito A protrūkių 
priežastis Azijos bei Afrikos 

Medikai įspėja 
apie per vandenį 
plintančias infekcijas
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premjeras Saulius Skvernelis sako, kad Vyriausybė neskubės 
su sprendimais dėl paslaugų transseksualams teikimo 
tvarkos. Taip jis komentavo Vyriausybės atstovės Europos 
Žmogaus Teisių Teisme (EŽTT) Karolinos Bubnytės raginimą 
įpareigoti sveikatos apsaugos ministrą reglamentuoti 
paslaugų tokiems asmenims teikimą.

  Alkoholio akcizų pajamos, pernai per du mėnesius staigiai 
šoktelėjusios dėl būsimo akcizų tarifo augimo, šiemet yra 
mažesnės. Deklaruoti alkoholio akcizai sausį–vasarį siekė 
42,37 mln. eurų – 54,3 proc. mažiau nei 2017-ųjų sausį–vasarį 
(92,756 mln. eurų). Sausį-vasarį vyno realizuota 71,9 proc., 
spiritinių gėrimų – 69,7 proc., o alaus – 48,5 proc. mažiau.

 Išmokos vaikams bus didinamos nuo sausio, jos gali kilti 
nuo dabartinių 30 iki maždaug 50–60 eurų, sako premjeras 
Saulius Skvernelis. „Jie bus padidinti nuo 2019 metų sausio 
1 dienos, tikrai bus didinami daugiau negu dešimt eurų. 
Tikėtina, kad galime kalbėti apie 50-60 eurų, kada ne 30, o 
iki 60 eurų. Kol kas anksti kalbėti, nes biudžeto dar nėra“.

Kurie maisto produktai sužadina laimės jausmą?
gali sukelti irzlumą, depre-
siją, nuotaikos svyravimus. 
Kasdien suvalgant po plyte-
lę šokolado, pastebimai su-
mažėja streso hormonų lygis 
organizme. Kuo daugiau ka-
kavos sausųjų medžiagų yra 
šokolade, tuo organizmui jis 
naudingesnis. Tad jeigu jau-
čiatės nelaimingi, į kišenę 
įsimeskite šokolado plytelę, 
kuris padės nepasiduoti už-
plūstančiam liūdesiui.

Kakava
Ypatingai mėgstama vaikų 

ir nepelnytai pamirštas suau-
gusių. „Kakavos pupelės tu-
ri nedidelį endorfinų kiekį, 
todėl šios priežasties kaka-
vos gėrimas gerina nuotaiką. 
Kakava aprūpina organizmą 
naudingoms medžiagomis, 
joje gausu geležies, magnio ir 
kalcio“, - teigė „Nestle“ ats-
tovė. Vertėtų nepamiršti, kad 
kakavoje, esantis kofeinas su-
teikia energijos, todėl kakavą 
rekomenduotina gerti pusry-
čiams. Ruošiant maistą ar gė-
rimus namuose, juos galima 
papildyti kakavos milteliais, 
taip būsite tikri, kad į patieka-

lus nebus pridėta nenaudingų 
priedų, kurie slopina antioksi-
dantus. Reguliariai vartojant 
kakavą ir naudos organizmui 
bus daugiau, ir jūsų akys spin-
dės labiau.

Bananai
Ypatingai nuotaiką geri-

nantis produktas – bananai. 
Šiame vaisiuje randama trip-
tofrano – medžiagos, kuri 
reikalinga  serotino gamy-
bai. Serotinas padeda page-
rinti nuotaiką, atsipalaiduoti, 
išvengti nuotaikų svyravimų 
bei pagerinti miego kokybę. 
Bananuose taip pat gausiu B 
grupės vitaminų, kurie pade-
da nuraminti nervų sistemą. 
Jeigu jaučiate energijos trū-
kumą, suvalgykite bananą, 
kuris greitai suteiks energijos 
ir pakels nuotaiką.

Riešutai
Tai vienas svarbiausių mū-

sų baltymų bei energijos šal-
tinių. Riešutuose gausu anti-
oksidantų, seleno, vitamino 
E.  Būtent šie elementai, pa-
laiko energijos kiekį organiz-
me. Visi riešutai be išimčių 

Laimės jausmą sukelia 
daug veiksnių – darnūs 
santykiai šeimoje, įdomus 
darbas, pomėgiai. Vienas 
iš svarbių laimės faktorių 
yra maistas – pavalgę 
jaučiamės ne tik sotūs, 
tačiau ir laimingi.

Vienas iš laimės jausmo su-
kėlėjų – dopaminas. Tai natū-
ralus žmogaus organizme ga-
minamas junginys, dar vadi-
namas „laimės hormonu“. 

Vieni maisto produktai 
smegenis skatina pagaminti 
daugiau dopamino, kiti – ma-
žiau. Jūsų dėmesiui, penki 
maisto produktai, kurie leis 
pasijausti tarsi devintame 
danguje.

Šokoladas
Šokolade, ypač juodaja-

me, esantys antioksidantai 
teigiamai veikia visą orga-
nizmo darbą: atpalaiduoja 
kraujagyslių sieneles, mažina 
kraujo spaudimą, gerina krau-
jo cirkuliaciją. Pasak maisto 
bendrovės „Nestle“ atstovės 
Arianos Rastauskaitė, juoda-
jame šokolade gausu magnio, 
kurio trūkumas organizme 

turi daug mononesočiųjų ir 
polinesočiųjų riebalų rūgščių. 
Tai yra rūgštys, kurios padeda 
sumažinti cholesterolio kiekį 
kraujyje.

Norite ilgiau gyventi? Val-
gykite riešutus. Atlikti tyrimai 
rodo, kad žmonės, kurie var-
toja daugiau riešutų - gyvena 
ilgiau. Nesirinkite tik vienos 
riešutų rūšies, mat skirtingi 
riešutai pasižymi ir skirtingų 
žmogui reikalingų medžiagų 
kiekiu. Tik vertėtų riešutų ne-
padauginti, kadangi šie „ma-
žyliai“ yra labai kaloringi.

Natūralus jogurtas/
kefyras

Jogurtas ar kefyras, pra-
turtintas gerosiomis bakteri-
jomis, arba kitaip – probio-
tikais, kurie reikalingi ne tik 
sveikatai, bet ir gerai emoci-
nei savijautai. Probiotikai tie-
siogiai veikia medžiagų apy-
kaitą, kadangi skaido maisto 
angliavandenius, sintetina ir 
išskiria vandenyje tirpius vi-
taminus. Vartojant produktus, 
kuriuose gausu probiotikų, 
jausitės lengvi ir energingi.

pasitinkam pavasarį su muzika

grožio garsų pasaulį.
Artėjant pavasariui Prie-

nų meno mokykloje vyksta 
jau tradicija tapęs fortepijo-
no klasės mokinių ansamblių 
koncertas „Grojame kartu“. 
Šiais metais renginys vyko 
kovo 13 d. Jaunieji pianistai 
keturiomis rankomis skam-
bino nuotaikingus skirtingų 
žanrų kūrinius. Džiaugiamės, 
kad šiuos koncertus su malo-
numu lanko tėveliai, kuriems 
įdomu pamatyti scenoje savo 
muzikuojantį vaiką.

Prienų meno mokyklos 

mokytojai organizuoja dau-
gybę koncertų, skirtų tėvams 
ir Prienų visuomenei. Tai 
kalėdiniai koncertai, susiti-
kimai-koncertai Prienų glo-
bos namuose, darželių ir ki-
tų mokyklų ugdytiniams ir 
kt. Mokiniai noriai dalyvau-
ja renginiuose. Vienas tokių 
renginių – koncertas Prienų 
lopšelyje-darželyje „Ginta-
rėlis“. Kovo 15 d. mokytojos 
Oksana Kovalenko ir Tamara 
Speteliūnienė kartu su savo 
ugdytiniais paruošė ikimoky-
klinio amžiaus vaikučiams ir 

Muzikos menas – vienas 
iškiliausių, tiesiogiai 
veikiantis žmogaus 
dvasinį pasaulį. Iš visų 
meno šakų turbūt 
populiariausia yra muzika. 

Ji guodžia ir džiugina. Ji at-
skleidžia giliausias, subtiliau-
sias žmogaus jausmus, pripil-
do dvasios tuštumas ir nuvalo 
sielą... Ir svarbiausia yra gal-
būt ne tai, ar vaikas pasirinks 
muziko profesionalo kelią, ar 
ne. Svarbu, kad kuo daugiau 
vaikų turėtų galimybę įžengti 
į stebuklingą, kupiną gėrio ir 

jų auklėtojoms fortepijoninius 
ansamblius. Koncerte daly-
vavo Rusnė Matusevičiūtė 
(1 kl.), Saulė Tamulaitytė (1 
kl.), Guosnė Genevičiūtė (2 
kl.), Milda Dubinskaitė (2 
kl.), Gabrielė Stanevičiūtė (2 
kl.), Liepa Dėringytė (2 kl.), 
Greta Granickaitė (3 kl.), 
Elžbieta Pilipavičiūtė (3 kl.), 
Patricija Ruseckaitė (4 kl.), 
Daineta Deleckytė (5 kl.), Ga-
bija Deleckytė (6 kl.), Emili-
ja Juozaitytė (6 kl.), Augustė 
Bisikirskaitė (išp. 1 kl.). Mo-
kiniai atliko charakteringus 
muzikos kūrinėlius. Skam-
bėjo valsai, maršai, dainelės, 
polka, regtaimas. Mažieji 
klausytojai aktyviai įsitraukė 
į veiksmą: puikiai atsakinėjo 
į pateiktus klausimus, žygia-
vo ir garsiai plojo atlikėjams. 
Tikimės, kad šis susitikimas 
paliko daug gražių įspūdžių 
visiems dalyviams, o muzika 
skatins nuolat matyti pasaulį 
pilną paslapčių, netikėtumų 
ir nepažintų dalykų. 

Prienų meno mokyklos vyr. 
mokytoja, koncertmeisterė me-
todininkė Oksana Kovalenko 

BALANDŽIO 5 D. 18 VAL.
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PRIE VYTAUTo KAlno
Europos Sąjunga pranešė, kad pradėjo veikti Europos 
Komisijos sukurtas interneto portalas „WiFi4EU“. Gegužės 
viduryje bus skelbiamas pirmas kvietimas teikti projektus, 
o visos savivaldybės kviečiamos jau dabar registruoti 
savo duomenis, kad galėtų pasinaudoti ES finansavimu 
viešosioms nemokamo belaidžio interneto zonoms įrengti.

  Valstybės ir savivaldybių kontroliuojamos bendrovės pernai 
paramai ir labdarai skyrė 1,747 mln. eurų – mažiau nei 
2016 metais tam skyrė vien valstybės valdomos įmonės. 
parlamentinio Audito komiteto duomenimis, 12 iš 45 
valstybės valdomų įmonių paramai ir labdarai pernai skyrė 
954,1 tūkst. eurų, tuo metu 2016 metais – beveik 2 mln. eurų.

Vyriausybė trečiadienį patvirtino Tėvo Stanislovo 100-ųjų 
gimimo metinių minėjimo programą. pagal ją, visus 2018-
uosius metus bus organizuojamos stovyklos, edukacinės 
programos, dailės, muzikos ir poezijos vakarai, rengiamos 
pažintinės ekskursijos į paberžę

laikraščio priedas Birštono 
savivaldybės gyventojams

Birštone paminėta Žemės diena PRIE VYTAUTO 
KALNO

Birštono savivaldybė 
kviečia visus gyventojus 
kovo 24 d., 20.30 val., 
vienai valandai išjungti 
visus elektrinius 
prietaisus, pastatų 
fasadų apšvietimą, visus 
nebūtinus šviesos bei 
kitus elektros šaltinius, 
o kavinių ir restoranų 
lankytojams sukurti jaukią 
atmosferą žvakių šviesoje.

Prisidėti prie „Žemės va-
landos“ kviečiami Lietuvos 
miestai ir kaimeliai, moky-
klos ir universitetai, nevy-
riausybinės organizacijos ir 
verslo įstaigos, darbdaviai ir 
darbuotojai, jaunimo, visuo-
meninės ir religinės organi-
zacijos, vaikai ir suaugusieji. 
Elektros energijos gamyba 
– tai vienas iš svarbiausių 
klimato kaitos veiksnių. Jį 
reikėtų spręsti ne valandą, ne 
dieną, o ištisus metus. Šian-
dien svarbiausia suklusti, pa-
busti ir susijungti tiems, kam 
planetos ateitis – ne vis vien. 
Kiekvieną dieną tausodami 
energiją prisidėsime prie že-
mės išsaugojimo.

Gatvės, kuriose bus išjun-
giamas apšvietimas:

1. Birutės g.
2.  J. Basanavičiaus a.
3. S. Dariaus ir S. Girė-

no g.
4. Pušyno g., Žvėrinčiaus 

g.,Tylioji g.
5. Buvusioje Vienkiemio 

gyvenvietėje, šiuo metu jau 
prijungtoje prie Birštono 
miesto.   SAVIVALDYBĖS inf. 

Birštono 
savivaldybė 
jungiasi prie 
„Žemės 
valandos“ akcijos

Stasė
ASIPAVIČIEnĖ

Kovo 20-ąją minima 
pasaulinė Žemės diena. 
Ji vadinama Žemės 
gimtadieniu, kurį švenčia 
ir mini tiek daug žmonių 
visoje planetoje. Smagu, 
nes dabar jau prasidėjo 
tikras astronominis 
pavasaris, diena susilygino 
su naktimi ir po truputį 
ilgės iki Joninių.

Žemės gimtadienio 
šventė

Birštone Žemės vėliava Sa-
vivaldybės aikštėje buvo pa-
kelta 11 valandą. Į iškilmes 
atėjo Birštono gimnazijos pra-
dinių klasių mokiniai su sa-
vo klasių vadovais, kai kurie 
aukštesniųjų klasių mokiniai, 
miestelio gyventojai bei savi-
valdybės darbuotojai.

Pradinukai į Žemės gimta-
dienį atėjo su dovanomis – at-
sinešė pasigaminę įvairių gra-
žių dalykų (gėlių puokščių, 
laivelių, krepšelių) iš atliekų. 
Vaikai smagiai šoko, džiau-
gėsi atėjusiu pavasariu ir gra-
žia diena.

Su pavasariu sveikino ir 
apie šią ypatingą dieną kalbėjo 
Birštono savivaldybės admi-
nistracijos direktorius Valen-
tinas Vincas Revuckas. 

Jis paminėjo, kad 1971 me-
tais Jungtinės Tautos pavasario 
lygiadienį paskelbė pasauline 
Žemės diena. Lietuva šią die-
ną pradėjo minėti tik atgavus 
nepriklausomybę, tai yra nuo 
1992 metų. 

Jau įprasta, kad Žemės die-
ną visi kalba apie mūsų pla-
netos išsaugojimą, diskutuo-
ja aplinkosaugos temomis, 
kalba, kaip kiekvienas galime 
prisidėti, kad mūsų planeta 
nevirstų šiukšlynu, kad tu-
rėtume švarų orą ir vandenį, 

gražius žalius miškus ir pie-
vas. Visi žinome ir supranta-
me, kad mūsų planetai Žemei 
yra iškilusi grėsmė, tad visi 
turime stengtis, kad žmogaus 
veikla nebūtų skirta tik sa-
vo pačių gerovės ir patogu-
mo kūrimui, negalvojant, kas 
bus po keleto ar keliasdešim-
ties metų, kaip gyvens kitos 
kartos, ką jos ras po mūsų. 
Maži vaikai, maži jų darbeliai, 
bet jie rodo, kad ne kiekvie-
ną daiktą panaudojus galima 
išmesti į šiukšlyną – iš jo ga-
lima dar pagaminti gražių ir 
reikalingų daiktų, suteikiant 
antrą gyvenimą. Patys turime 
saugoti vandenis, tausoti me-
dienos išteklius ir elektrą, ši-
lumą, kuriai pagaminti reikia 
daug energijos. Valdžios žmo-
nės turėtų susimąstyti, kaip ap-
saugoti atmosferą, kad nešiltų 
klimatas, netirptų ledynai ir 
nebūtų pasaulinių kataklizmų, 
pražudančių žmoniją.

Sveikindamas visus su pa-
sauline Žemės diena V. Revuc-
kas pasidžiaugė, kad mokiniai 
kiekvienais metais gražiai pa-
žymi šią dieną – vienais metais 
kelia inkilus paukšteliams, ki-
tais metais surengia gražų pa-
sirodymą, gamina prasmingas 
dovanas Žemės gimtadieniui.

Nemuno kilpų regioninio 
parko vyr. specialistė Ramutė 
Milušauskienė padėkos raš-
tais apdovanojo pradinukų 
mokytojas, kurios vaikams 
padėjo pasiruošti gražiai šven-
tei ir pradžiuginti susirinku-
siuosius.

Po iškilmių Savivaldybės 
aikštėje mokiniai su plakatu 
„Sveikas augu sveikoj Že-
mėj“ iškeliavo į centrinį ku-
rorto parką.

Žemės diena mus įpareigo-
ja konkrečiais darbais prisidė-
ti prie gamtos puoselėjimo ir 
saugojimo. O pradėti turime 
nuo savęs, nuo savo kambario, 
savo kiemo, savo gatvės, savo 

Tel. 8 604 80752 
El. p. redakcija@naujasisgelupis.lt
www.naujasisgelupis.lt
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Kovo 18 dieną Birštono 
šachmatininkai dalyvavo 
LR Seimo nario Juliaus 
Sabatausko taurės 
„greitųjų“ šachmatų 
turnyre Alytuje.Turnyre 
dalyvavo 49 suaugusieji 
ir 23 vaikai iki 10 metų 
iš Alytaus, Druskininkų, 
Tauragės, Vilkaviškio, 
Seirijų ir Birštono.

Iš turnyre dalyvavusių birš-
toniečių aukščiausią 14-ą vietą 
bendroje įskaitoje užėmė Ka-
zimieras Senavaitis, surinkęs 
5,5 taško, Jonas Džervus su 
5,5 taško liko 15 vietoje ben-
droje įskaitoje ir antroje vieto-
je tarp 60-mečių žaidėjų.

Danutė Urbanavičiūtė, su-
rinkusi 5 taškus, užėmė 21 

Birštoniečių laimėjimai Alytuje

vietą bendroje įskaitoje ir bu-
vo antra tarp moterų. 

Justas Martusevičius surin-
ko 5 taškus ir liko 22 vietoje.

Jonas Džervus ir Danutė 
Urbanavičiūtė buvo apdova-
noti sidabro medaliais ir di-
plomais.

Pirmokėliams Aistei Bisi-
kirskaitei ir Adomui Darge-
niui tai buvo pirmosios išvy-
kos varžybos.

Turnyro nugalėtoju „Jau-
nasis alytiškis“ – tapo Domas 
Vasiliauskas, į savo sąskaitą 
įsirašęs 8 taškus.

Visi turnyro dalyviai gavo 
dovanų po simbolinę šach-
matų figūrą.

Birštono šachmatų būrelio 
informacija 

Kovo 16-ąją Birštono 
gimnazijoje jos mokytojai 
rodė spektaklį „Privalome 
tikėti“, kurio scenarijaus 
autorė ir režisierė Asta 
Ferevičienė. Pasibaigus 
vaidinimui, buvo gera 
klausytis žmonių, matyti 
riedančias ašaras, dalintis 
mintimis, įspūdžiais. 

Birštono gimnazijos direkto-
rius Alvydas Urbanvičius pri-
siminė, kad daugiau nei prieš 
20 metų tuometinės Birštono 
vidurinės mokyklos mokyto-
jai buvo pastatę G. M. Marti-
nezode Sieros pjesę „Lopši-
nė vienuolyne“. Direktorius 
džiaugėsi, kad mums dar kartą 
pavyko suburti trupę ir sukur-
ti naują pjesę. Bendras darbas 
padėjo vieniems kitus geriau 
pažinti, susidraugauti, supras-
ti. Vieniems teko vaidinti, ki-
ti kūrė dekoracijas, garsino, 
dirbo prie aparatūros. Džiugu, 
kad įsitraukė ir tėveliai. Esame 
labai dėkingi visiems: tiems, 
kurie padėjo mums, ir tiems, 
kurie surado laiko ir atskubė-
jo pažiūrėti mūsų vaidinimo.  
Pjesė „Privalome tikėti“ – mū-
sų dovana Lietuvai jos nepri-
klausomybės atkūrimo šim-

Svarbu patikėti vieni kitais...

tmečio proga. Savo kūriniu 
norėjome pasakyti, kad Lietu-
va – tai daugybė žmonių, nuo-
monių, požiūrių. Kokie esame 
mes, tokia ir mūsų Lietuva. 
Viskas priklauso nuo pačių 
žmonių, jų atsakomybės jaus-
mo, pilietiškumo ir sąžinės. 
„Argi gali būti sveikas supu-
vusios sielos žmogus?“, – tai 
klausimas iš mūsų spektaklio. 
Pačioje kulminacijoje vienoje 
ligoninės palatoje matome gy-
dytoją ir mokytoją, atsidavu-
sias savo darbui moteris, pa-
tyrusias nelengvą išbandymą, 
nepelnytą nuvertinimą, bet vis 
dar tikinčias gėrio jėgomis. Gė-
rio, kuris slypi kiekviename iš 
mūsų. Reikia tik laiku jį paža-
dinti, gyventi taip, kad pajėg-
tume dar kartą patikėti vieni 
kitais ir savimi, kad gerbtume 
aplinkinius ir nepamirštume 
savo šaknų. 

Tikimės, kad spektaklį pa-
rodysime dar ne kartą. Džiau-
giuosi žmonėmis, kurie surado 
laiko ir drąsos, dirbo, kad min-
tys taptų realybe, ir esu jiems be 
galo dėkinga.

Birštono gimnazijos direk-
toriaus pavaduotoja ugdymui 

Asta Ferevičienė 

miesto ar kaimo.

Piešinių paroda 
Nemuno kilpų 

regioniniame parke
Pasaulinė Žemės diena bu-

vo paminėta ir Nemuno kilpų 
regioniniame parke. NKRP 
administraciniame pastate įsi-
kūrusiame lankytojų centre 
penktą kartą buvo surengta 
Birštono meno mokyklos mo-
kinių piešinių paroda.

NKRP vyr. specialistė R. 
Milušauskienė pasidžiaugė, 
kad parodoje eksponuojama 
per 70 gražiausių piešinių, o 
languose plevena Ankstyvo-
jo meninio ugdymo skyriaus 
vaikų pagaminti spalvingi 
drugeliai.

Meno mokyklos direktorė 
Laimutė Raugevičienė svei-
kino visus susirinkusiuosius 
su atėjusiu pavasariu, su gražia 
paroda bei ragino apsikabin-
ti ir pasidžiaugti vieni kitais. 
O meno mokyklos mokyto-
ja Eglė Janušaitienė dar pri-
minė, kad kovo 20-oji dar ir 
laimės diena, tad apsikabinti 
tikrai reikia, be to, minima ir 
Dantukų diena bei Frankofo-
nijos diena.

Prieš apžiūrint parodą, Birš-
tono meno mokyklos jaunie-
ji dainininkai surengė mini 
koncertą – dainavo moky-
tojos Natalijos Kesminienės 
mokinės pirmaklasė Beata ir 
vyresniosios Elzė ir Meida. 
O savo kūrybos eiles Žemei 
gimtadienio proga skaitė Va-
karė. Beje, Vakarė pagal šias 
eiles yra sukūrusi muziką, tad 
kitą kartą galime tikėtis, kad 
padainuos ir dainą.

Už dalyvavimą parodoje 
ir vaikų paruošimą padėkos 
įteiktos Birštono meno moky-
klos Dailės skyriaus mokyto-
joms: Eglei Janušaitienei, Lai-
mai Petraškienei, Rasai Me-
kionienei ir dainavimo moky-
tojai Natalijai Kesminienei.
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SKElBIMAI
Klaipėdos uostas pagal krovos apimtis šiemet, kaip 
ir pernai, pirmauja Baltijos valstybėse, rodo uostų 
paskelbti krovos duomenys. per du šių metų mėnesius 
Klaipėdos uoste perkrauta 7,251 mln. tonų krovinių 
- 6,0 proc. daugiau nei pernai sausį ir vasarį.

  Naftos perdirbimo ir transportavimo bendrovės „Orlen 
Lietuva“ valdomas Būtingės naftos terminalas šiemet 
perkrovė 1,736 mln. tonų naftos – 7,5 proc. (121,6 tūkst. 
tonų) daugiau nei pernai sausį– vasarį, kai perkrauta 
1,614 mln. tonų naftos.

Vyriausybė trečiadienį patvirtino šių metų Kelių priežiūros 
ir plėtros programos sąmatą. Šiemet programai skiriama 
panašiai tiek pat lėšų kaip ir pernai – apie 0,5 mlrd. eurų, 
tarp numatytų darbų yra „Via Baltica“ modernizavimas, 
kelio Šilutė-Rusnė rekonstravimas ir estakada 
užliejamame šio kelio ruože.  

5 ha žemės ūkio paskirties sklypą 
Padrečių k., Prienų r. Tel. 8 683 
91121.

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

perka
1-2 k. b. Prienuose (mokėsiu iki 
12 000 Eur). Tel. 8 606 46488.

2 k. butą (I arba II aukšte) Prie-
nuose. Tel. 8 615 45664.

Ieško pirkti žemės ūkio paskirties 
žemės Birštono arba Prienų rajo-
nuose. Tel. 8 607 49133.

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

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

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

PERKAME
MIŠKĄ

Atliekame sanitarinius kirtimus
bei retinimus. Konsultuojame.

Tel. 8 680 81777

ir apvaliąją
medieną su žeme
arba išsikirsti.

Tel. 8 625 93 679

BRAngIAI PERKAME ĮVAIRIUS
ARKlIUS, JAUČIUS, 
TElYČIAS, KARVES.

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

Tel. 8 682 61641.

IŠNUOMOJA
3 k. bt. (be baldų, nuoma 150 
Eur/mėn + patarnavimai) reno-
vuotame name Birštone. Tel. 8 
685 75776.

IŠSINUOMOJA
Išsinuomoja arba perka dirba-
mos žemės Šilavoto, Leskavos, 
Klebiškio apylinkėse. Gali būti 
pieva, arimas, pūdymas ar apleis-
ta žemė. Siūlyti įvairius variantus. 
Tel. 8 683 47763.

„Domino“ teatro premjera „pats geriausias šou“ 
atvyksta į Birštoną

improvizacijos ir efektingos 
parodijos. Scenoje išvysite 
geriausią madų šou, įspūdin-
gus magijos triukus, aukšto 
lygio solinius ir kolektyvinius 
šokių pasirodymus bei nepri-
pažintų talentų šou. Aktoriai 
pasirodys netikėtuose am-
plua, juoksis iš savęs ir vie-
nas iš kito, barsis, jei tik to 
prireiks, apsinuogins, jei to 
pareikalaus publika, išpažins 
savo nuodėmes, jei jiems bus 
atleista, ir, svarbiausia, galų 
gale atskleis paslaptį, kaip 
jiems pavyko tapti pačiais 
geriausiais.

Organizatoriai įspėja: šou 
metu žiūrovai patirs daug ne-
išdildomų įspūdžių ir sunkiai 
tramdys juoką, todėl šis regi-

nys skirtas tik stiprių nervų 
atstovams bei kokybiško hu-
moro mėgėjams.

Didžiausias metų įvykis 
– „Pats geriausias šou“ – tai, 
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B kat. kursų kaina akcijos laikotarpiu:  319 € 
B kat. savarankiškai išlaikius teoriją VĮ  

‘‘Regitroje‘‘: 299 € 
NAUJOS GRUPĖS JAU SAUSIO 19 D. 17.30 val. 

MOKOMOSIOS AIKŠTELĖS NUOMA:  
                                                  Vilniaus g. 28, Prienai    

Registracija į kursus darbo dienomis   
Vytauto g. 24, Prienai     

   8 657 89787 arba 8 680 38541 
 

Galimi praktinio vairavimo maršrutai: 
Prienai - Kaunas 
Prienai - Alytus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

B kat. kursų kaina akcijos laikotarpiu:  319 € 
B kat. savarankiškai išlaikius teoriją VĮ  

‘‘Regitroje‘‘: 299 € 
NAUJOS GRUPĖS JAU SAUSIO 19 D. 17.30 val. 

MOKOMOSIOS AIKŠTELĖS NUOMA:  
                                                  Vilniaus g. 28, Prienai    

Registracija į kursus darbo dienomis   
Vytauto g. 24, Prienai     

   8 657 89787 arba 8 680 38541 
 

Galimi praktinio vairavimo maršrutai: 
Prienai - Kaunas 
Prienai - Alytus 

 

B kategorijos kursų kaina akcijos laikotarpiu: 249 €        A1, A2, A kategorijų kursų kaina akcijos laikotarpiu: 159 €

NAUJOS GRUPĖS FORMUOJAMOS NUOLAT. 
Registracija į kursus darbo dienomis 

Vytauto g. 24, Prienai, tel. 8 657 89787.

MOKOMOSIOS 
AIKŠTELĖS NUOMA: 
Vilniaus g. 28, Prienai

Galimi praktinio 
vairavimo maršrutai: 

Prienai-Kaunas, 
Prienai-Alytus

DĖMESIO! 
Jau registruojame A1, A2,  

A kategorijų kursams. 
DARBO LAIKAS

P – K   9:30 – 18:30 val.
Pn   9:30 – 16:00 val.

Š – S   Nedirbame
Pietaujame 

13:00 – 14:00 val.

Profesionalaus komedijos 
teatro „Domino“ premjera 
– šou be taisyklių „Pats 
geriausias šou“ balandžio 
13 d. 19 val. pradžiugins 
Birštono gyventojus ir 
svečius.

Šeši geriausi Lietuvos akto-
riai – Ineta Stasiulytė, Aušra 
Štukytė, Eimutis Kvoščiaus-
kas, Juozas Gaižauskas, Emi-
lija Latėnaitė ir Jokūbas Ba-
reikis – susitiko tam, kad su-
kurtų patį geriausią šou Lie-
tuvos istorijoje.

Šou metu bus unikaliai 
įgyvendinti geriausių pasau-
lyje komedijos meistrų pasi-
rodymai, neįprastai skambės 
populiariausių dainų versi-
jos, vyks iki ašarų juokingos 

Kultinė komedija „(Ne) Galiu tylėti, (Ne) Galiu 
mylėti!” ,,RASOS-BASOS” Birštono kultūros centre

nevalingas kvatojimas pa-
laipsniui apsėda visą salę. Ir 
nebelieka kitos išeities – kaip 
tik prisijuokti į valias!

Komedijos aktoriai – žiū-
rovams puikiai pažįstami iš 
TV laidų, kino filmų, įvairių 
teatro projektų - Aušra Štuky-
tė, Lina Rastokaitė, Žemyna 
Ašmontaitė, Ramūnas Šimu-
kauskas, Gabija Ryškuvienė, 
Eglė Mikulionytė žada nepa-
kartojamas emocijas.

Komedija atskleis: mote-
ris – tai tūkstančiai veidų ir 
vaidmenų; žemėje visi keliai 
veda į moterį, o ne į Romą; 
moteris tai deivė, gundyto-
ja, kerėtoja ir pinčukas vie-
name! Bet kaipgi pasaulis be 
moterų?! 

Užgriuvus netikėtai didžiu-
liam pasisekimui, kūrybinė 

komanda pakeitė 
aktorių gardero-
bą, žiūrovus hero-
jės stebins naujo-
mis, spalvingomis 
suknelėmis. Lau-
kia ir daugiau stai-
gmenų.

„(Ne) Galiu ty-
lėti (Ne) Galiu 
mylėti“ – tai kul-
tine pretenduojanti 

Po Lietuvą turą tęsianti 
kultinė „Kitokio Teatro“ 
komedija „(Ne) Galiu 
tylėti, (Ne) Galiu mylėti! 
RASOS-BASOS” (rež. 
Ričardas Vitkaitis) – 
Birštono kultūros centre 
lankysis balandžio 5 d. 19 
val.

Komedijoje susitiks ketu-
rios charizmatiškos, krykš-
taujančios supermoterys, 
gyvenančios amžiaus tarps-
niuose nuo 25 iki 55 m. Vie-
na per kitą jos kleketuoja sa-
vo istorijas – ir dūzgia, lyg 
bičių avilys, aliarmo metu! 
Čia net patys privačiausi niu-
ansai išparceliuojami draugių 
teismui. Stebint neįtikėtinas 
moterų gyvenimo situacijas, 

tapti komedija, subalansuo-
ta ir moterims, ir jas labiau 
trokštantiems suprasti vy-
rams. Misija - neįmanoma? 
Susitikime ir pažiūrėsime.

Vaidina: 
Lina Rastokaitė/Žemyna 

Ašmontaitė,
Aušra Štukytė,

Gabija Jaraminaitė, 
Eglė Mikulionytė/Rimantė 

Valiukaitė,
Ramūnas Šimukauskas. 

ko dar niekur nematėte ir ti-
krai niekur kitur nepamatysi-
te! Susitikime balandžio 13 
d. 19 val. Birštono kultūros 
centre! 

Nekilnojamasis 
turtas

parduoda
1 KAMBARIO BUTUS
1 k. bt. (IV a.) Prienų miesto cen-
tre. Tel. 8 616 53905.

2 KAMBARIŲ BUTUS
2 k. bt. Prienuose. Tel. 8 685 
80479.

2 k. bt. ( I\/ a. 4 a. renovuotame 
name, labai maža šildymo kaina, 
25 900 Eur) Vytauto g., Prienų 
centre. Tel. 8 698 46705.

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

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

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

SODYBAS, SODUS
Tvarkingą sodybą (mūrinis 2 a. 
namas, centrinis šildymas, ūkinis 
pastatas, du garažai, 33 a žemės) 
Kolonijų k., Prienų r. Tel. 8 639 
93501.

Sodybą gražioje vietoje Birštono 
sen. Tel. 8 679 62735.

Sodo sklypą su nameliu (skly-
pas kraštinis, šalia automobilių 
aikštelė, 7 a žemės) SB „Kalnai“, 
Obelų g. 24, Prienuose. Tel. 8 
655 16834. 

ŽEMĖS SKLYpUS
7,05 a žemės sklypą (3 600 Eur) 
Beržų g. 5, Dūmiškėse, Prienų r. 
Tel. (8 319) 55 555.

12,5 a ir 18 a namų valdos žemės 
sklypus J. Basanavičiaus g., Prie-
nuose. Tel. 8 614 34541.

2,5 ha žemės sklypą (6 400 Eur) 
Mokyklos g., Prienlaukio k., Prie-
nų r. Tel. 8 652 84089.
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Pigiai spygliuočių, lapuočių mal-
kas (skaldytas, kaladėmis). Taip 
pat medžio pjuvenas. Atvežimas 
nemokamas. Tel. 8 682 31133.

Įvairias malkas (rąsteliais, ka-
ladėmis ir skaldytas). Turime ir 
sausų malkų. Atvežame įvairiais 
kiekiais. Tel. 8 604 81933.

Įvairias malkas kaladėmis. Prista-
to. Tel. 8 671 94231.

Įvairias kapotas malkas ir stam-
bias pušines atraižas pakais. Atve-
žame į vietą. Tel. 8 648 61061.

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.

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

Lengvų konstrukcijų šiltna-
miai su polikarbonato danga. 
Polikarbonato danga, sto-
gams, terasoms, šiltnamiams. 
Laistymo sistemos. Garantija 10 
metų. Tel.: 8 659 08776, 8 604 
98184.

Skubiai: laidinį telefoną „Panaso-
nic“ (juodos spalvos, priedo do-
vanoja kambarinę TV anteną bei 
„Viasat“ lėkštę). Sportinę striukę 
(52/4 dydis, priedo dovanoja 
moterišką 37-38 dydžio avalynę). 
Vaikišką (6 m. vaikui) sportinį 
kostiumą, mėlynos spalvos, bei 
dovanoja kitus vyriškus dėvėtus 
rūbus. Tel. 8 600 22892.

Šveicariškus dvigubus, geros 
būklės radiatorius (3 vnt.). Nau-
dotą dujinę viryklę „Beko“ (60 
cm pločio). Tel.: (8 319) 52946, 8 
619 33491.

pASLAUGOS

Suteikiame paskolas arba refi-
nansuojame Jūsų skolas  (taip 
pat ir antstolių) iki 10 000 Eur 
laikotarpiui iki 48 mėn. Konku-
rencingai mažiausios palūkanos 
rinkoje. AKCIJA – PASKOLAS iki 
1000 Eur laikotarpiui iki 6 mėn. 
suteikiame nemokamai, be pa-
lūkanų. Konsultuojame pensijų 
II–III kaupimo pakopų klausimais. 
Tel. 8 601 50935.

UAB „INŽINERINĖ GEODEZIJA“. 
Sklypų geodeziniai matavimai, 
topografiniai planai, riboženklių 
atstatymas, žemės sklypų pada-
lijimas, sujungimas ir kiti geode-
ziniai darbai. Tel. 8 622 92902, el. 
paštas info@geoin.lt

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

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

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

ĮVAIRIOS pREKĖS

pARDUODA

ŽIEMOS AKCIJA!  
Lietuviški gydomieji laze-
riai pripažinti Europoje, 

sertifikuoti, gydo be vaistų 
sąnarius, nugarą, prostatą.

www.laz.lt, 
tel. 8 615 36522.  
Vilniaus lazerinės  

technologijos centras.

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

M A L KO S

Nuolat prekiaujame  
lapuočių malkomis. Skaldytos, 

kaladėmis arba rąsteliais.  
Malkos tvarkingai sukrautos.  

Skubus nemokamas pristatymas.  
Taip pat parduodame  
DURPIŲ BRIKETUS.  

Tel. 8 672 51171
REKLAMA

LAIDOJIMO PASLAUGOS
Tel. 8 638 77387. Dirbame visą parą

Katafalkas   Salių nuoma   Gėlės   Drabužiai   Kremavimas

Šiltnamių g. 8, 
Prienuose

UAB 
SŪDUVOS
GALVIJAI

tiesiogiai be tarpininkų 
brangiai PERKA bulius, 

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

pasiima iš kiemo. 
Atsiskaito iš karto.

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

Vasarinius miežius, kviečius sėklai 
ir žieminius kviečius. Tel. 8 605 
99538.

Šieną „kitkomis“ (nesupelijęs, 
gerai išsilaikęs). Galimas prista-
tymas. Tel. 8 675 84559.

5 šienainio ritinius, dengtus balta 
plėvele, ir gerą palaidą šieną, 
medžio obliavimo stakles. Tel. 8 
614 10120.

Šienainio ritinius. Tel. 8 612 
67504.

Traktorių „MTZ-82“ ir pakabi-
namą kultivatorių. Tel. 8 611 
53256.

pERKA
Kiaules. Tel. 8 611 35210.

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

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

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

Tel.: 8 656 39189, 8 616 14424.

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

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

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

Tel. 8 612 02125.

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

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

PERKAME
MIŠKĄ

Atliekame sanitarinius kirtimus
bei retinimus. Konsultuojame.

Tel. 8 680 81777

ir apvaliąją
medieną su žeme
arba išsikirsti.

Tel. 8 625 93 679

BRAngIAI PERKAME ĮVAIRIUS
ARKlIUS, JAUČIUS, 
TElYČIAS, KARVES.

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

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

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

Automobiliai ir 
jų dalys

perka

Skubiai superkame visų mar-
kių lengvuosius automobilius, 
mikroautobusus, keturačius, 

priekabas.   
Automobiliai gali būti su de-

fektais, nevažiuojantys, daužti, 
skirti ardymui ar utilizavimui, 

surūdiję, be TA ir draudimo. Iš-
sivežame patys. Atsiskaitome 
iš karto, padedame sutvarkyti 
visus reikiamus dokumentus. 

Lauksime Jūsų pasiūlymų 
tel. 8 666 70777.

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

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

ŽEMĖS ŪKIS

pARDUODA
Lietuvišką, svilintą kiaulienos 
skerdieną. Kaina tik 2,25 Eur/kg. 
Atvežame. Tel. 8 607 12690.

6 sav. paršelius. Tel.: (8 319) 
47618, 8 612 41751.

8 sav. paršelius. Tel. 8 672 
78018.

Apie 130 kg kiaules, ekologiškai 
augintas. Tel. 8 678 32197.

Apie 140 kg kiaulę pjovimui ir 
triušus arba jų mėsą. Tel. (8 319) 
69040.

Apie 150 kg kiaules. Tel. 8 642 
72209.

7 m. karvę (duoda pieno apie 30 
l) ir veršingą telyčią (veršiuosis 
liepos mėn. pabaigoje). Tel. 8 
684 38290.

Kviečius ir miežius. Miežiai tin-
kami sėti. Atveža. Tel. 8 677 
31879.

Vasarinius miežius, tinka sėklai. 
Amonio salietrą didmaišiais. Tel. 
8 689 62945.

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).

Statome nerūdijančio plieno 
apšildomus kaminus. Dedame 
nerūdijančio plieno įdėklus į 
kaminus, židinius, pirtis ir t.t. 
Darome pajungimus. Tel. 8 685 
60129.

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

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

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

Dedu grindis, kloju laminatą, 
montuoju langus, duris, gipso 
kartoną, tapetuoju, atlieku durų 
ir langų apdailą ir kitus smulkius 
darbus. Taip pat statau, apdengiu 
ir remontuoju šiltnamius. Tel. 8 
601 48676.

Šlifuojame, dedame ir lakuoja-
me parketą, dengiame stogus, 
lankstome skardas, skardiname, 
šiltiname ir dažome namų fasa-
dus. Statome karkasinius namus. 
Kasame pamatus, mūrijame, 
tinkuojame, betonuojame, mon-
tuojame tvoras, atliekame langų 
apdailą, montuojame langus ir 
duris. Tel. 8 620 85350.
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Mobiliuoju juostiniu gateriu 
pjauname medieną iki 9 m ilgio, 
apipjauname lentas kliento kie-
me. Tel. 8 610 03983.

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

DARBO 
SKELBIMAI

REIKALINGA
Namų šeimininkė 

tvarkytoja, ūkvedys 
aplinkai tvarkyti,  

darbininkas  
(paminklams šlifuoti).  

Tel. 8 687 12363.

Barmenai (ės) pardavėjai pre-
kiauti sulčių kokteilių bare Birš-
tone. Darbas slenkančiu grafiku. 
Tel. 8 616 54432.

Siūlau darbą mūrininkui (porinin-
kui), norinčiam prisidėti. Darbas 
sezonui. Tel. 8 601 26825.

Ieškome kiemo darbininko bei 
sodybos prižiūrėtojo. Tel. 8 687 
71665.

Birštono sav. ūkininkas ieško 
darbuotojo žemės ūkyje, trakto-
rininko - mechanizatoriaus. Tel.: 8 
658 07728, 8 652 67859. 

pASLAUGOS

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

Plytelių klijavimas ir kiti apdailos 
darbai. Tel. 8 682 39929.

Atliekame įvairius statybos ir re-
monto darbus. Tel. 8 606 97711.

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

Santechnikos darbai: vamzdynų 
keitimas, klozetų keitimas ir 
tvarkymas, maišytuvų keitimas 
ir kiti santechnikos darbai. Skylių 
gręžimas nerūdijančio plieno 
kriauklėse, metalinių vamzdžių 
sriegimas. Katilų prijungimas ir 
medžiagų komplektavimas. At-
vykstu bet kurią savaitės dieną ir 
vakarais (atvykstu ir dėl smulkių 
gedimų ir darbų) bei į rajonus. 
Parenku ir atvežu medžiagas. Tel.: 
8 684 55308, 8 619 54866.

Gaminame įvairias namų ir ūkinių 
pastatų duris. Kokybę garantuo-
jame.  Tel. 8 682 62195.

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

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

šaldytuvus, šaldiklius. 
Vytauto g. 7, Prienuose. 

Suteikia garantiją. 

Remontuoju ir prijungiu skal-
bykles, džiovykles, elektrines 
virykles, orkaites, indaploves. 
Atvykstu į namus. Suteikiu 1 m. 
garantiją. Tel. 8 647 36010.

Autodiagnostika, starterių ge-
neratorių remontas, autoelek-
triko paslaugos. Remontuoju 
įvairius elektros įrankius. Tel. 8 
612 32314.

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

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

Kelių statybos ir priežiūros įmo-
nė ieško: 1. Kelio darbininkų; 2. 
Meistro (gali būti studentas); 3. 
Darbų vykdytojo; 4. Buldozerio 
mašinisto; 5. Ekskavatoriaus ma-
šinisto; 6. Greiderio mašinisto. 
Darbas Kauno apskrityje. Įmonė 
įsikūrusi Ilgakiemio k., Kauno r. 
Tel. 8 691 44404.

Metalo apdirbimo įmonei, ga-
minančiai maisto pramonės 
įrengimus, Dovainonyse, Kaišia-
dorių r., reikalingas šaltkalvis. 
Reikalavimas: būtina mokėti 
skaityti brėžinius. Į darbą ir iš 
darbo vežame įmonės transpor-
tu. Darbo užmokestis sutartinis. 
Tel. pasiteirauti 8 656 01720, 
viktoras@dovaina.lt

Autovežio vairuotojai. Tel. 8 663 
58007.

Tolimųjų reisų vairuotojai marš-
rutu Lietuva–Austrija–Lietuva. 
Tel. 8 663 58007.

Dovanoja

5 m. mielą gražią kalytę (ste-
rilizuota, dresuota, nedidelė, 
šviesiai rudos spalvos). Tel. 8 
674 18830.

Laikyti 
negaliojančiu

Prienų „Žiburio“ gimnazijos bran-
dos atestatą 3014V Nr. 331236 
ir priedą 3016VP Nr. 353936, 
išduotą Airinai Saladinskaitei, 
laikyti negaliojančiu.

Ieško šeimininko

Rasta priklydusi (apie 2 sav.) rai-
na, graži katė. Labai jauki, alkana. 
Pasiteirauti tel. 8 671 27114.

Kviečia

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

Užjaučia

Mes visi bejėgiai  
prieš lemtį ir mirtį, 

Tačiau bent šia  
užuojauta norime  

palengvinti praradimo 
skausmą...

 
Dėl mylimos mamytės 

Janinos  
Marcinkevičienės- 
Bendaravičienės  
mirties nuoširdžiai  

užjaučiame jos vaikus 
Daivą, Almą, Nijolę, 

Odetą, Neringą, Gintarą, 
jų šeimas ir artimuosius. 

 Vytauto g. 55 namo 
III laiptinės kaimynai

 

Kviečia į renginius
ARTIMIAUSI RENGINIAI 
pRIENŲ RAJONE

Kovo 24 d. 10 val. Prienų r. savival-
dybės visuomenės sveikatos biuras 
kviečia į nemokamą žygį. Žygio 
trasa – Prienų m. centras – Pa-
prienė – Žvėrinčius.  Žygio pradžia 
– Laisvės aikštėje, Prienuose. Žygio 
trukmė – 3–4 val. Turėti: šviesą at-
spindinčias liemenes, patogią, šiltą 
aprangą ir avalynę, gerą nuotaiką. 

Kovo 25 d. 14 val. Prienų kultūros ir 
laisvalaikio centre – tradicinė rajo-
no folkloro kolektyvų, muzikantų, 
pasakorių šventė „Oi, būdavo, 
būdavo...“, skirta Lietuvos valsty-
bės atkūrimo 100-mečiui. Įėjimas 
nemokamas.

Kovo 28 d. 17 val. Prienų kultūros 
ir laisvalaikio centre – kūrybinės 
žolinukų dirbtuvės. Susitiksite su 
tautodailininke, poete Gintvile Gie-
draitiene-Giedražole. Iš natūralių 
gamtinių medžiagų pasigaminsite 
mielus kūrinėlius kurie taps jūsų 
namų puošmena arba miela rankų 
darbo dovanėle Šv. Velykoms artė-
jant. Visomis priemonėmis aprū-
pinsime. Praktinis užsiėmimas vyks 
2,5 val. Užsiėmimo kaina vienam 
žmogui – 3 Eur. Būtina išankstinė 
registracija el. paštu prienaikc@
gmail.com arba tel. 8 686 94930.  
Dalyvių skaičius ribotas.

Kovo 28 d. 17 val. Prienų krašto 
muziejuje – Lietuvos archyvų paro-

dos „Lietuvos šimtmečio puslapiai“ 
atidarymas.

Kovo 28 d. 18.30 val. Prienų kultū-
ros ir laisvalaikio centre – šventė 
„Žmogiškumo aušra brėkštanti 
(Vydūnas)“, skirta Tarptautinei 
teatro dienai paminėti. Dalyvauja 
Prienų kultūros ir laisvalaikio cen-
tro, Jiezno kultūros ir laisvalaikio 
centro mėgėjų teatro kolektyvai, 
Naujosios Ūtos laisvalaikio salės 
mėgėjų teatras „Vėtrungė“. Įėjimas 
nemokamas.

Kovo 29 d. 12 val. Šilavoto laisva-
laikio salėje – edukacinis užsiė-
mimas „Velykų ryto belaukiant“.  
Kalbėsime, kaip papuošti namus 
šventėms, gaminsime velykinius 
krepšelius ir dekoracijas. 

Kovo 29 d. 13 val. Išlaužo seniū-
nijos salėje –  diskusija „Mano 
istorija gali būti tavo sėkmės isto-
rija“.  Dalyvauja aktorė, TV laidų 
vedėja Indrė Stonkuvienė, „Be 
Tabu“ rinkodaros vadovas Povilas 
Žarnauskas, verslininkas Jaunius 
Mališauskas. Renginį moderuos 
Roberta Ažukaitė-Zacharevičie-
nė. Įėjimas nemokamas. Būtina 
išankstinė registracija el. paštu 
robertapklc@gmail.com, tel. 8 
638 55613. 

Kovo 29 d. 17.30 val.  Prienų kultū-
ros ir laisvalaikio centre – nemoka-
mas teorinis-praktinis užsiėmimas 
„Fizinio aktyvumo rekomendacijos 
asmenims turintiems riziką sirgti 
širdies ir kraujagyslių ligomis ir 
cukriniu diabetu“.  Lektorius ki-
neziterapeutas doc. dr. Laimonas 
Šiupšinskas. Kviečiame atvykti su 
laisva, judesių nevaržančia apran-
ga. Reikalinga išankstinė registracija 
el. paštu prienai.vs.biuras@gmail.
com arba tel. (8 319) 54 427.

Kovo 29 d. 20.00 val. Prienų kultū-
ros ir laisvalaikio centre – Prienų r. 
suaugusiųjų liaudiškų šokių kolek-
tyvų atranka į Lietuvos šimtmečio 
dainų šventę „Vardan tos...“.

Kovo 30 d. 10.00 val. Prienų kultū-
ros ir laisvalaikio centre – Klaipėdos 
mažojo jaunimo teatro spektaklis 
vaikams „Stebuklingo skėčio isto-
rija“.   Bilietus įsigyti galima Prienų 
kultūros ir laisvalaikio centre 1 val. 
prieš spektaklį. Bilieto kaina 4 Eur.

Kovo 30 d. 11 val. Ašmintos laisva-
laikio salėje – velykinė edukacinė 
programa „Tu marguti, tu gražus“.  
Margučių marginimas vašku, šilku 
ir kitomis medžiagomis. Turėki-
te tiek kiaušinių, kiek pajėgsite 
numarginti per porą valandų. 
Gurkšnosime arbatą ir ruošimės 
Velykoms.

Balandžio 4 d. 18 val. Prienų kul-
tūros ir laisvalaikio centre – dueto 
„2 Donatai“ naujo albumo „Man 
nereikia debesų“ pristatymas su 
gyva grupe.  Bilieto kaina nuo 8 Eur. 
Koncerto dieną bilietai brangs!

Balandžio 5 d. 18 val. Prienų kultū-
ros ir laisvalaikio centre – Justino 
Jankevičiaus ir Manto Stonkaus 
humoro šou „Buvusių moterų rei-
kalai“. Bilietų kaina – 12, 15, 18 Eur 
(priklausomai nuo vietos salėje).

Balandžio 7 d. 15 val. Prienų kultū-
ros ir laisvalaikio centre – Lietuvos 
humoro sambūris „Juokis 2018“.  
Naujas programas rodys dzūkai 
ir suvalkiečiai: „Dzyvų dzyvai“ iš 
Lazdijų, „MTV“ iš Matuizų, Varėnos 
r., „Spanguolė“ iš Marcinkonių, 
Varėnos r., „Kanapa“ iš Kudirkos 
Naumiesčio, „02“ iš Vilkaviškio. 
Dalyvaus humoristas Vaclovas 
Vičius. Juoksitės daugiau nei 2 val. 
Bilieto kaina 4–5 Eur.

Balandžio 8 d. 12 val. – Velykų 
šventė Giraitiškėse. Dvariuko ben-
druomenės Velykė ir Gaspadorius 
kviečia į gražų pasibuvimą drauge.  
Jūsų laukia Atvelykio margučių 
paroda, liaudies dainų skambesys, 
šokių ritmo muzika, bendruo-
menės žuvienė, karšta arbata, 
suneštinės vaišės (pasirūpinkite 
užkandžiais ir gėrimais, kad stalas 
nebūtų tuščias)  ir kt. Nepamirškite 
atsinešti margučių – vyks Margučių 
Karaliaus rinkimai. Paukšteliams 
bus keliami inkilai, tad, jei turite 
galimybę, pasigaminkite. 

Balandžio 10 d. 18 val. Prienų 
kultūros ir laisvalaikio centre – kino 
filmas vaikams „Bitė Maja. Medaus 
žaidynės“. Bilieto kaina – 3 Eur.

Balandžio 12 d. Prienų kultūros 
ir laisvalaikio centre – projektas 
„Hiperbolė“, gyvo garso koncertas 
„Aš dar dainuosiu“. Bilietų kaina 
– 8, 10, 12, 15 Eur (priklausomai 
nuo vietos salėje).

pARODOS pRIENŲ RAJONE

Velykinių margučių paroda ir  EDU-
KACINĖ PROGRAMA „MARGUČIŲ 
RAŠTŲ PASLAPTYS“ Prienų krašto 
muziejuje 2018 m. kovo 1 d. – 30 
d. Muziejuje bus galima pasigrožėti 
mūsų krašto meistrų numargintais 
velykiniais margučiais. Taip pat 
kviečiame į edukacinę programą 
„Margučių raštų paslaptys“. Pro-
gramos užsiėmimų metu lanky-
tojai bus supažindinami su Velykų 
tradicijomis, papročiais, margučių 
marginimo būdais ir įvairių senųjų 
jų raštų, ornamentų simbolika 
bei jos reikšmėmis. Programa 
bus vykdoma iki Šv. Velykų pir-
madieniais, antradieniais, ketvir-
tadieniais. Reikia atsinešti: Virtą 
baltą kiaušinį (tiek vienetų, kiek 
ketinate išmarginti). Edukacinės 
programos trukmė: 1,5 val – 2 
val. Organizuotas grupes prašome 
registruotis tel. 8 656 37554. Kaina 
vienam asmeniui: vaikams - 1 Eur, 
suaugusiems  - 2 Eur.

Nuo kovo 28 d. 17 val. Prienų 
krašto muziejuje – Lietuvos archy-
vų parodos „Lietuvos šimtmečio 
puslapiai“.

 

 

 

 

 

 

 

Darbas slaugytojams Vokietijoje!  
 Legalus ir patikimas darbas Vokietijoje, pagalba tvarkant visus dokumentus,  

 Galimybė pasirinkti užsakovą bei aptarti sąlygas,  

 Vokiečių kalbos kursai ir slaugos mokymai, 

 Nemokamas pragyvenimas darbo metu šeimoje, sveikatos ir civilinės atsakomybės 
draudimas,  

 Kelionės išlaidų kompensavimas ir jokių tarpininkavimo ar registracijos mokesčių. 

Reikalavimai:  

 Paslaugumas, patirtis slaugos srityje, vokiečių kalbos žinios.  

Tel.: 8 37 242 522     info@hausengel.lt 
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TV PRogRAMA

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

Šeštadienis, kovo �4 d. Sekmadienis, kovo �� d. Pirmadienis, kovo �� d. Antradienis, kovo �� d.

06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Istorijos detektyvai 
07:00 Dokumentinė apybraiža 
„Mes nugalėjom” 07:30 Šventa-
dienio mintys 08:00 Gimtoji žemė 
08:30 Ryto suktinis su Zita Kel-
mickaite 09:00 Hanso Kristiano 
Anderseno pasakos 10:00 Gus-
tavo enciklopedija 10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai 11:25 Mūsų 
gyvūnai 11:50 pasaulio doku-
mentika. Indo slėnio lobiai 12:45 
pasaulio dokumentika. laukiniai 
gyvūnai 13:40 Mis Marpl 15:15 
laisvės vėliavnešiai 15:45 Žinios. 
Orai 16:00 Auksinis protas 17:15 
Klausimėlis 17:30 Žinios 17:55 
Sportas 17:58 Orai 18:00 Keliai. 
Mašinos. Žmonės 18:30 pramogi-
nė laida „editos šou” 19:30 Savai-
tė 20:30 panorama 20:52 Sportas 
20:57 Orai 21:00 premjera. Gimi-
nės. Gyvenimas tęsiasi 4. 21:55 
Džeinė eir 23:55 Visiška tamsa 
01:45 pasaulio dokumentika. Indo 
slėnio lobiai 02:30 pasaulio doku-
mentika. laukiniai gyvūnai. paros 
kaleidoskopas 3 03:15 Dviračio 
žinios 03:40 Klausimėlis 03:55 
Muzikinė pramoginė programa 
„Du balsai – viena širdis”  

 
06:30 Muča luča (21) 06:55 po-
nas Bynas (4) 07:20 “Nickelode-
on” valanda. ančiukai Duoniukai 
(20) 07:45 Žuviukai burbuliukai (1) 
08:10 Keista šeimynėlė (9) 08:35 
tomo ir Džerio šou (15) 09:00 Ogis 
ir tarakonai (52) 09:10 Ogis ir tara-
konai (53) 09:20 Ogis ir tarakonai 
(54) 09:30 tinginių miestelis (79) 
10:00 KINO pUSRYČIaI tomas ir 
Džeris Marse 11:25 antroji džiun-
glių knyga. Mauglis ir Balu 13:10 
Didelis vaikas 14:45 Skiriamoji 
juosta 16:40 Ne vienas kelyje 
17:20 Teleloto 18:30 Žinios 19:25 
Sportas 19:28 Orai 19:30 Mes 
vieno kraujo 22:00 transporteris. 
Visu greičiu 

 
05:00 Moderni šeima 06:15 Televi-
trina 06:30 Aladinas 07:00 ančiu-
kų istorijos 07:30 Nenugalimasis 
žmogus - voras 08:00 Aladinas 
08:30 Mamyčių klubas 09:00 
Kulinariniai triukai 09:30 penkių 
žvaigždučių būstas 10:00 pasaulis 
pagal moteris 10:30 Svajonių so-
dai 11:30 Mėnulio princesė 13:40 
Šoklusis bičiulis. pasaulio čempi-
onas 15:15 Havajai 5.0 16:15 Eks-
trasensų mūšis 18:00 Raudonas 
kilimas 18:30 tV3 žinios 19:20 
tV3 sportas 19:25 tV3 orai 19:30 
Geriausi mūsų metai. 100-mečio 
šou 22:00 pReMJeRa VaKa-
RO KINO teatRaS. Hitmanas. 
agentas 47 23:55 Motinos diena 
02:05 patarėjas 04:10 Naujakuriai 
04:35 Moderni šeima  

 
06:30 lietuvos galiūnų čempiona-
tas. Kretinga 07:30 Sveikatos ko-
das 08:30 Tauro ragas 09:00 Lie-

tuvos čempionato finalas. pane-
vėžys 10:00 pavariau (16) 10:30 
amerikos mieliausieji (2) 11:30 
Gyvūnų būstai. Gamtos inžinieriai 
(2) 12:40 Vandenyno paslaptys su 
Džefu Korvinu (74) 13:10 Vande-
nyno paslaptys su Džefu Korvinu 
(75) 13:40 Sveikinimai 16:05 po-
licijos akademija (24) 17:00 LKL 
čempionatas. Žalgiris – lietkabelis 
19:30 Tarptautinis turnyras „BUS-
HIDO KOK 2018 Vilnius” 22:15 
Juodasis sąrašas (17)   

 
05:55 „pasaulio turgūs. Stambu-
las“. Kelionių dokumentika 07:00 
programa 07:04 tV parduotuvė 
07:20 „Neprijaukinti. Jukonas“. 
Kelionių dokumentika. Naujoji 
Zelandija 08:00 „4 kampai“ 08:30 
„Kaimo akademija“ 09:00 „Šian-
dien kimba“ 10:00 Mano Europos 
parlamentas 10:30 „Ekovizija“ 
10:40 „Iljušinas ir Babkinas tiria. 
tamsioji sielos pusė“ (3; 4) 12:40 
„Kapitonas Gordejevas“ (1; 2) 
14:50 „pasaulis iš viršaus“. 15:20 
„pasaulio turgūs. Florencija“ 16:00 
Žinios 16:18 Orai 16:20 „Krepšinio 
pasaulyje su V. Mačiuliu“ 16:50 
„pražūtingi smaragdai“ (47) 18:00 
Žinios 18:27 Orai 18:30 Mano Eu-
ropos parlamentas 19:00 „Baimės 
įlanka“ (1) 20:00 Žinios 20:27 Orai 
20:30 „Baimės įlanka“ (2) 21:30 
„24/7“ 22:30 Žinios 22:57 Orai 
23:00 „MMa „King of the Cage“. 
lietuva - Ukraina“ (3) 00:00 „Vie-
nišas vilkas“ (3; 4) 02:00 „24/7“ 
02:40 „Krikšto tėvas“ (3; 4; 5; 6)  

 
06:10 Televitrina 06:25 Ledo ke-
lias 07:20 pasaulio įspūdingiausi... 
08:30 ekstremali žvejyba 09:00 
Gyvūnų manija 09:30 Vienam ga-
le kablys 10:00 praeities žvalgas 
10:30 Savaitė su Kauno „Žalgiriu“ 
11:00 Išlikimas 12:00 Beveik neį-
manoma misija 13:00 Galapagai 
14:00 pasaulio įspūdingiausi... 
15:00 Ledo kelias 16:00 Iš pe-
ties 17:00 Sandėlių karai 17:30 
Sandėlių karai 18:00 Elementa-
ru 19:00 Amerikos talentai 21:00 
Žinios 21:45 Sportas 21:55 Orai 
22:00 Nakties tOp 22:30 X Fak-
torius 01:00 Kvailiausi pasaulio 
nutrūktgalviai 

 
05:30 panorama 05:52 Sportas 
05:57 Orai 06:05 lRt OpUS 
ORe. Grupė „Royce” 07:00 Moks-
lo sriuba 07:30 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus albumas 07:45 Kultūrų 
kryžkelė. trembita 08:00 Kultūrų 
kryžkelė. Menora 08:15 Kultū-
rų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis 
08:30 Krikščionio žodis 08:45 Ke-
lias 09:00 aRtS21 09:30 pradėk 
nuo savęs 10:00 Durys atsidaro 
10:30 Verbų sekmadienis 12:00 
Teatras 12:45 ARTi 13:00 Linija, 
spalva, forma 13:30 Stop juosta 
14:00 Legendos 14:45 Šventa-
dienio mintys 15:15 Vienuolynų 
kelias Lietuvoje 15:45 Vaikų ir 
moksleivių televizijos konkursas 
„Dainų dainelė 2018” 17:15 pa-
saulio dailiojo čiuožimo čempi-
onatas 18:45 Bravo! 19:40 Nes 
man tai rūpi 20:30 LRT studija 
„Kino pavasaryje 2018” 21:00 
Skambantys pasauliai su Nomeda 
Kazlaus 21:50 Richardas Vagne-
ris. Opera „Valkirija” 01:45 Kiotas. 
Romantiška pažintis su nacionali-
nėmis vertybėmis 02:35 prisikėli-
mo ekspresas – šimtmečio veidai 
03:20 Stambiu planu 

05:00 Seserys 06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas 06:05 Labas 
rytas, Lietuva 09:05 Senis 10:05 
Štutgarto kriminalinė policija 3 
10:55 akis už akį 11:40 Savaitė 
12:40 tV žaidimas „Kas ir kodėl?” 
13:05 Klauskite daktaro 14:00 Ži-
nios 14:15 Laba diena, Lietuva 
15:00 Žinios 15:10 Laba diena, 
Lietuva 16:00 Žinios 16:15 Laba 
diena, Lietuva 16:30 premjera. 
Seserys 17:30 Žinios. Sportas. 
Orai 18:00 tV žaidimas „Kas ir 
kodėl?” 18:30 Klauskite daktaro 
19:30 Gimę tą pačią dieną 20:25 
loterija „Keno loto” 20:30 pano-
rama 21:05 Dėmesio centre 21:20 
Sportas 21:29 loterija „Jėga” 
21:30 lRt forumas 22:20 prem-
jera. Išminties mylėtojas. 23:15 
Svetimšalė 1 00:15 pasaulio 
teisuoliai 01:00 lRt radijo žinios 
01:05 Gimę tą pačią dieną 02:00 
lRt radijo žinios 02:05 Klauskite 
daktaro 03:00 lRt radijo žinios 
03:05 Beatos virtuvė 04:00 LRT 
radijo žinios 04:05 pramoginė lai-
da „editos šou”  

 
06:40 Didysis žvejys 2 (25) 07:05 
Muča luča (22) 07:30 ponas By-
nas (5) 08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris (79) 09:00 Rytas su 
LNK 11:00 Yra, kaip yra 12:00 
KK2 penktadienis 13:25 Rožių 
karas (121) 14:25 Dvi širdys (650) 
15:25 Dvi širdys (651) 15:55 Dvi 
širdys (652) 16:30 Labas vakaras, 
Lietuva 17:35 Yra, kaip yra 18:30 
Žinios 19:25 Sportas 19:28 Orai 
19:30 KK2 20:00 paveldėtoja 
(25) 20:30 Nuo... Iki... 21:30 Ži-
nios 22:24 Sportas 22:28 Orai 
22:30 VAKARO SEANSAS Susi-
šaudymas 00:15 Judantis objek-
tas (11) 01:05 transporteris. Vi-
su greičiu 

 
05:10 Kerštas 05:45 Televitrina 
06:00 Išsirink sau ateitį 06:25 
Kempiniukas plačiakelnis 06:55 
Simpsonai 07:25 Simpsonai 
07:55 Svajonių sodai 08:55 Meilės 
sūkuryje 10:00 Tai - mano gyveni-
mas 12:00 Svotai 13:00 Simpso-
nai 13:30 Simpsonai 14:00 pa-
žadėtoji 14:30 pažadėtoji 15:00 
Maištingosios amazonės 16:00 
tV3 žinios 16:25 tV3 orai 16:30 
tV pagalba 18:30 tV3 žinios 
19:20 tV3 sportas 19:25 tV3 
orai 19:30 Šviesoforas 20:00 Le-
gendinės meilės 21:00 pasmerkti 
4 21:30 tV3 vakaro žinios 22:20 
tV3 sportas 22:25 tV3 orai 22:30 
VaKaRO KINO teatRaS. per-
sikėlimas 00:50 Kalėjimo bėgliai 
01:40 X failai 02:25 Kerštas 03:25 
Salemas 04:20 Salemas

 
06:35 Viena už visus (7) 07:05 
Viena už visus (8) 07:35 proku-
rorų patikrinimas (404) 08:40 44-
as skyrius (27) 09:35 Tokia tarny-
ba (79) 10:30 Kobra 11 (4) 11:35 

akloji zona (11) 12:35 Stoties 
policija (3) 13:40 prokurorų pati-
krinimas (405) 14:50 44-as sky-
rius (28) 15:55 tokia tarnyba (80) 
16:50 Kobra 11 (5) 17:55 Akloji 
zona (12) 18:55 Stoties policija (4) 
20:00 Info diena 20:25 Visi už vie-
ną 21:00 Išlikimo žaidimas 22:50 
tikras teisingumas. Mirtina san-
kryža 00:35 Gyvi numirėliai (14) 
01:25 Juodasis sąrašas (17)  

 
05:15 „Geriausios nardymo vie-
tos“ 05:40 „Bitininkas“ (1/26) 
06:25 programa 06:29 TV par-
duotuvė 06:45 Mano Europos 
parlamentas 07:15 Muzikiniai 
sveikinimai 08:15 „24/7“ 09:15 
„Rojus“ (7) 10:20 „albanas“ (2/13) 
11:25 „Bitininkas“ (1/16) 12:30 
„Gluchariovas“ (2/29) 13:35 TV 
parduotuvė 13:50 „Jekaterina Di-
džioji“ (2) 14:55 „Iljušinas ir Bab-
kinas tiria. tamsioji sielos pusė“ 
(4) 16:00 Reporteris 16:47 Orai 
16:50 „Baltoji vergė“ (16) 18:00 
Reporteris 18:40 Lietuva tiesio-
giai 18:47 Orai 18:50 Velykų 
skanėstai 18:55 „Gluchariovas“ 
(2/45) 20:00 Reporteris 20:27 Orai 
20:30 Nuoga tiesa 22:30 Reporte-
ris 23:15 Lietuva tiesiogiai 23:42 
Orai 23:45 Velykų skanėstai 23:50 
Gyvenimo būdas 00:50 „Šiandien 
kimba“ 01:50 „pasaulis iš viršaus“ 
02:15 „Iljušinas ir Babkinas tiria. 
tamsioji sielos pusė“ (1) 03:00 
„Bitininkas“ (1/26) 03:45 „Jekate-
rina Didžioji“ (4) 04:35 „pražūtingi 
smaragdai“ (11) 

 
06:45 Televitrina 07:00 Juokin-
giausi amerikos namų vaizdeliai 
07:30 Dainų dvikova 08:00 Kaulai 
09:00 Karys lenktynininkas 09:30 
CSI kriminalistai 10:30 Dvi mergi-
nos be cento 11:00 Dvi merginos 
be cento 11:30 Kobra 11 13:30 Dvi 
merginos be cento 14:00 Dvi mer-
ginos be cento 14:30 Televitrina 
15:00 Juokingiausi amerikos na-
mų vaizdeliai 15:30 Kaulai 16:30 
CSI kriminalistai 17:30 Kobra 11 
18:30 Vedęs ir turi vaikų 19:00 
Vedęs ir turi vaikų 19:30 Rezi-
dentai 20:00 Rezidentai 20:30 
Fizrukas 21:00 Žinios 21:25 Orai 
21:30 Baradač’ius 22:00 Farai 
23:00 SIaUBO pIRMaDIeNIS. 
Klyksmas 4 01:10 Kobra 11 02:00 
Daktaras Hausas 02:50 2 Barai. 
Gyvenimas greitkelyje 04:05 Jau-
nasis vilkolakis 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Džiazo muzikos vaka-
ras 07:05 Grizis ir lemingai 07:15 
peliukas lukas 07:25 Tobotai 1 
07:50 Stop juosta 08:20 Atspin-
džiai. paveldo kolekcija 08:50 
Kaip atsiranda daiktai 7 09:15 
Legendos 10:00 Metinis grėsmių 
nacionaliniam saugumui vertini-
mas 11:00 Kultūros teismas 11:50 
DW naujienos rusų kalba. 12:00 
Durys atsidaro 12:25 pasaulio 
dailiojo čiuožimo čempionatas. 
parodomoji programa 14:00 Bra-
vo! 15:15 premjera. Grizis ir lemin-
gai 15:25 peliukas lukas 15:40 
Tobotai 1 16:05 Kaip atsiranda 
daiktai 8 16:30 Laba diena, Lie-
tuva 18:00 Kultūrų kryžkelė. Ru-
sų gatvė. 18:30 Kelias į namus 
19:00 aRtS21 19:35 Konsteblė 3 
20:25 prokurorai 21:15 premjera. 
Jugoslavija. Kita veidrodžio pusė 
22:15 premjera. Biloksio bliuzas 
00:00 DW naujienos

05:00 Seserys 06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas 06:05 Labas 
rytas, Lietuva 09:05 Senis 10:05 
Štutgarto kriminalinė policija 3 
10:55 akis už akį 3 11:40 Beatos 
virtuvė 12:40 tV žaidimas „Kas ir 
kodėl?” 13:05 Klauskite daktaro 
14:00 Žinios 14:15 Laba diena, 
Lietuva 16:30 premjera. Seserys 
17:30 Žinios. Sportas. Orai 18:00 
tV žaidimas „Kas ir kodėl?” 18:30 
Klauskite daktaro 19:30 Emigran-
tai 20:25 loterija „Keno loto” 20:30 
panorama 21:05 Dėmesio centre 
21:20 Sportas 21:29 loterija „Jė-
ga” 21:30 pasaulio teisuoliai 22:20 
Istorijos detektyvai 23:10 Svetim-
šalė 1 00:15 Karinės paslaptys 
01:00 lRt radijo žinios 01:05 
Išminties mylėtojas. Dokumenti-
nė apybraiža, skirta Vydūno 150-
osioms gimimo metinėms 02:00 
lRt radijo žinios 02:05 Klauskite 
daktaro 03:00 lRt radijo žinios 
03:05 pokalbių laida „Svarbios 
detalės” 04:00 lRt radijo žinios 
04:05 Emigrantai  

 
06:40 Didysis žvejys 2 (26) 07:05 
Muča luča (23) 07:30 ponas By-
nas (6) 08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris (80) 09:00 Rytas su 
LNK 11:00 Yra, kaip yra 12:00 Vi-
si už vieną 12:30 Nuo... Iki... 13:25 
Rožių karas (122) 14:25 Dvi širdys 
(653) 14:55 Dvi širdys (654) 15:25 
Dvi širdys (655) 15:55 Dvi širdys 
(656) 16:30 Labas vakaras, Lie-
tuva 17:35 Yra, kaip yra 18:30 
Žinios 19:25 Sportas 19:28 Orai 
19:30 KK2 20:00 paveldėtoja (26) 
20:30 Ekranai 21:30 Žinios 22:24 
Sportas 22:28 Orai 22:30 VAKA-
RO SeaNSaS Baudėjas 00:55 
Judantis objektas (12) 01:45 Su-
sišaudymas 

 
05:15 Kerštas 06:10 Televitrina 
06:25 Kempiniukas plačiakelnis 
06:55 Simpsonai 07:25 Simpsonai 
07:55 pasmerkti 4 08:25 Švieso-
foras 08:55 Meilės sūkuryje 10:00 
Tai - mano gyvenimas 12:00 Svotai 
13:00 Simpsonai 13:30 Simpsonai 
14:00 pažadėtoji 14:30 pažadėtoji 
15:00 Maištingosios amazonės 
16:00 tV3 žinios 16:25 tV3 orai 
16:30 tV pagalba 18:30 tV3 ži-
nios 19:20 tV3 sportas 19:25 tV3 
orai 19:30 Šviesoforas 20:00 prieš 
srovę 21:00 pasmerkti 4 21:30 
tV3 vakaro žinios 22:20 tV3 spor-
tas 22:25 tV3 orai 22:30 VAKARO 
KINO teatRaS. Vaikštant tarp 
antkapių 00:50 Kalėjimo bėgliai 
01:45 X failai 02:35 Kerštas 03:25 
Salemas 04:20 Salemas  

 
06:35 Viena už visus (9) 07:05 Vie-
na už visus (10) 07:35 prokurorų 
patikrinimas (405) 08:40 44-as sky-
rius (28) 09:35 tokia tarnyba (80) 
10:30 Kobra 11 (5) 11:35 Akloji 
zona (12) 12:35 Stoties policija (4) 

13:40 prokurorų patikrinimas (406) 
14:50 44-as skyrius (29) 15:55 To-
kia tarnyba (1) 16:50 Kobra 11 (6) 
17:55 akloji zona (13) 18:55 Sto-
ties policija (5) 20:00 Info diena 
20:25 Visi už vieną 21:00 Masa-
las 23:25 Išlikimo žaidimas 01:10 
Strėlė (8) 01:50 Gyvūnų būstai. 
Gamtos inžinieriai (1)  

 
05:15 „Geriausios nardymo vie-
tos“. 05:40 „Bitininkas“ (1/27) 06:25 
programa 06:29 tV parduotuvė 
06:45 „Vantos lapas“ 07:15 „Mu-
zikinės kovos“ 09:15 Velykų ska-
nėstai 09:20 „Rojus“ (8) 10:20 
„albanas“ (2/14) 11:25 „Bitininkas“ 
(1/17) 12:30 „Gluchariovas“ (2/30) 
13:35 tV parduotuvė 13:50 „Jeka-
terina Didžioji“ (3) 14:55 „Iljušinas 
ir Babkinas tiria. Svetimų troški-
mų sūkurys“ (1) 16:00 Reporteris 
16:47 Orai 16:50 „Baltoji vergė“ 
(17) 18:00 Reporteris 18:40 Lietu-
va tiesiogiai 18:47 Orai 18:50 Vely-
kų skanėstai 18:55 „Gluchariovas“ 
(2/46) 20:00 Reporteris 20:27 Orai 
20:30 „Raudonoji karalienė“ (10) 
21:30 patriotai 22:30 Reporte-
ris 23:15 Lietuva tiesiogiai 23:42 
Orai 23:45 Velykų skanėstai 23:50 
Mano europos parlamentas 00:20 
Nuoga tiesa 02:15 „Iljušinas ir Bab-
kinas tiria. tamsioji sielos pusė“ (2) 
03:00 „Bitininkas“ (1/27) 03:45 „Je-
katerina Didžioji“ (5) 04:35 „pražū-
tingi smaragdai“ (12)  

 
06:45 Televitrina 07:00 Juokin-
giausi amerikos namų vaizdeliai 
07:30 Dainų dvikova 08:00 Kaulai 
09:00 Gyvūnų manija 09:30 CSI 
kriminalistai 10:30 Dvi merginos 
be cento 11:00 Dvi merginos be 
cento 11:30 Kobra 11 12:30 Vedęs 
ir turi vaikų 13:00 Vedęs ir turi vaikų 
13:30 Rezidentai 14:00 Rezidentai 
14:30 Televitrina 15:00 Juokingiau-
si amerikos namų vaizdeliai 15:30 
Kaulai 16:30 CSI kriminalistai 
17:30 6 kadrai 18:00 Draugiškos 
futbolo rungtynės. armėnija - lie-
tuva 20:00 Rezidentai 20:30 Fizru-
kas 21:00 Žinios 21:25 Orai 21:30 
VaKaRO paSIRINKIMaS. Greito 
reagavimo būrys 23:15 pėdsakai 
00:20 Kobra 11 01:20 Daktaras 
Hausas 02:10 2 Barai. Gyvenimas 
greitkelyje 03:25 Jaunasis vilkola-
kis 04:10 Jaunasis vilkolakis 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Džiazo muzikos vaka-
ras. XXX tarptautinis džiazo festi-
valis „Vilnius Jazz 2017”. evan par-
ker, Barry Guy, paul lytton 07:15 
peliukas lukas 07:25 Tobotai 1 
07:50 Kelias į namus 08:20 Sep-
tynios Kauno dienos 08:50 Kaip 
atsiranda daiktai 8 09:15 Labas 
rytas, Lietuva 12:00 DW naujie-
nos rusų kalba. 12:10 Euromaxx 
12:45 prokurorai 13:35 Nes man 
tai rūpi 14:20 Jugoslavija. Kita 
veidrodžio pusė 15:15 premjera. 
Grizis ir lemingai 15:25 peliukas 
Lukas 15:40 Tobotai 1 16:05 Kaip 
atsiranda daiktai 8 16:30 Laba die-
na, Lietuva 18:00 Auksiniai scenos 
kryžiai 20:15 Misija 20:45 Atspin-
džiai 21:15 premjera. Neregimoji 
Roma 22:10 Antradienio detekty-
vas 00:00 DW naujienos rusų kal-
ba. 00:15 Dabar pasaulyje 00:45 
Džiazo muzikos vakaras. XXIII 
Klaipėdos pilies džiazo festivalis. 
Vern Spevak, David Katz (JaV) ir 
Klaipėdos džiazo orkestras.

06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Beatos virtuvėn 07:00 
premjera. pašėlę Blinkio Bilo nuo-
tykiai 07:20 premjera. alvinas ir 
patrakėliai burundukai 2 07:30 
premjera. Detektyvė Miretė 07:45 
premjera. Stebuklingoji Boružėlė 
08:10 Karinės paslaptys 09:00 
Labas rytas, Lietuva 11:45 pasau-
lio dokumentika 13:40 Mis Marpl 
2 15:15 Dokumentinė apybraiža 
„Mes nugalėjom” 15:45 Žinios. 
Orai 16:00 Sveikinimų koncertas 
17:30 Žinios 17:55 Sportas 17:58 
Orai 18:00 teisė žinoti 18:30 Naci-
onalinė paieškų tarnyba 19:30 Sti-
lius 20:25 loterijos „Keno loto” ir 
„Jėga” 20:30 panorama 20:52 
Sportas 20:57 Orai 21:00 Muzi-
kinė pramoginė programa „Du 
balsai – viena širdis” 23:10 aršūs 
padarai 00:40 pasaulio doku-
mentika 02:20 Klausimėlis 02:35 
teisė žinoti 03:00 perėjimas prie 
vasaros laiko, pasukant laikrodžio 
rodyklę vieną valandą pirmyn (+1) 
04:00 Karinės paslaptys 04:45 
Auksinis protas  

 
06:30 Muča luča (20) 06:55 po-
nas Bynas (3) 07:20 “Nickelode-
on” valanda. ančiukai Duoniukai 
(19) 07:45 Neramūs ir triukšmingi 
(26) 08:10 Keista šeimynėlė (8) 
08:35 tomo ir Džerio šou (14) 
09:00 Ogis ir tarakonai (49) 09:10 
Ogis ir tarakonai (50) 09:20 Ogis 
ir tarakonai (51) 09:30 tinginių 
miestelis (78) 10:00 KINO pUS-
RYČIaI Srovės nublokšti 11:40 
ponas auklė 13:20 Griausmingie-
ji Čarlio angelai 15:30 pakvaišėlių 
lenktynės 17:30 Bus visko 18:30 
Žinios 19:25 Sportas 19:28 Orai 
19:30 SUpeRKINaS Užburtoji 
Ela 21:20 piko valanda 3 23:05 Ki-
toks parodijų filmas 00:50 Žmogus 
iš plieno 00:55 pReMJeRa Ryklių 
užtvanka 02:30 piko valanda

 
06:15 Televitrina 06:30 Aladinas 
07:00 ančiukų istorijos 07:30 Ne-
nugalimasis žmogus - voras 08:00 
Aladinas 08:30 Kempiniukas pla-
čiakelnis 09:00 Virtuvės istorijos 
09:30 Gardu Gardu 10:00 Aplink 
lietuvą 11:00 Svajonių ūkis 11:30 
Išsirink sau ateitį 12:00 Joniukas 
ir Grytutė 13:10 Šoklusis bičiulis. 
Sugrįžimas 14:55 Medaus mė-
nuo su mama 16:45 Ekstrasen-
sų mūšis 18:30 tV3 žinios 19:15 
tV3 sportas 19:20 tV3 orai 19:25 
Eurojackpot 19:30 ŠEŠTADIENIO 
ŠeIMOS KINO teatRaS. Šuns 
kailyje 21:20 ŠEŠTADIENIO 
GeRO KINO VaKaRaS. Kuni-
go naudą velniai gaudo 23:05 
pReMJeRa. Zero 3 00:50 Abra-
omas linkolnas. Vampyrų me-
džiotojas 02:40 Metų įvykis 04:30 
Naujakuriai 

 
06:15 Viena už visus (2) 06:45 
Viena už visus (3) 07:15 Viena 

už visus (4) 07:45 Viena už vi-
sus (5) 08:15 Viena už visus (6) 
08:45 Sveikatos aBC televitrina 
09:00 Autopilotas 09:30 Apie 
žūklę 10:00 pavariau (15) 10:30 
amerikos mieliausieji (1) 11:30 
Gyvūnų būstai. Gamtos inžinie-
riai (1) 12:40 Reali mistika (17) 
13:45 Vanity Fair. Visiškai slaptai 
(6) 14:45 Kas žudikas? (21) 16:00 
Detektyvų istorijos (7) 17:00 LKL 
čempionatas. Juventus – Neptū-
nas 19:30 Dainuok mano dainą 
21:30 MaNO HeROJUS Juoda-
sis tinklas 23:20 AŠTRUS KINAS 
tikras teisingumas. Mirtina san-
kryža 00:15 Gyvi numirėliai (14) 
01:05 Strėlė (6) 01:10 Juodasis 
tinklas 01:50 Strėlė (7) 02:50 De-
tektyvų istorijos (7) 03:40 Vanity 
Fair. Visiškai slaptai (6)  

 
06:00 „pasaulio turgūs. akas“ 
06:30 „pasaulio turgūs. tailan-
das“ 07:00 programa 07:04 TV 
parduotuvė 07:20 „Neprijaukinti. 
Kodjako sala“ 07:50 „Neprijaukinti. 
Aliaska“ 08:25 „TV Europa prista-
to. Vyrų šešėlyje. Jadvyga Jušky-
tė- Širšė“ 09:00 „Skinsiu raudoną 
rožę“ 09:30 „Vantos lapas“ 10:00 
„Ant bangos“ 11:00 „Vincentas“ 
(1/4) 12:30 „Vera“ (5/2) 14:20 
„pasaulio turgūs. Nica“ 15:00 
„MMa „King of the Cage“. lietuva 
- Ukraina“ (3) 16:00 Žinios 16:18 
Orai 16:20 Mano europos parla-
mentas 16:50 „pražūtingi smarag-
dai“ (46) 18:00 Žinios 18:27 Orai 
18:30 „4 kampai“ 19:00 Muzikiniai 
sveikinimai 20:00 Žinios 20:27 
Orai 20:30 „Iljušinas ir Babkinas 
tiria. Svetimų troškimų sūkurys“ (3; 
4) 22:30 Žinios 22:57 Orai 23:00 
„Vincentas“ (1/4) 00:30 „pražūtingi 
smaragdai“ (21; 22) 02:15 „Vera“ 
(5/2) 03:45 „Geriausios nardymo 
vietos“ 04:10 „MMa „King of the 
Cage“. lietuva - Ukraina“ (3) 04:50 
„Vincentas“ (1/4) 

 
06:10 Televitrina 06:25 Ledo ke-
lias 07:25 Didieji senovės sta-
tiniai 08:30 ekstremali žvejyba 
09:00 Vienam gale kablys 09:30 
Statybų gidas 10:00 Karys lenk-
tynininkas 10:30 Lietuvos mo-
kyklų žaidynės 11:00 Išlikimas 
12:00 Beveik neįmanoma misija 
13:00 Galapagai 14:00 pasaulio 
įspūdingiausi... 15:00 Ledo kelias 
16:00 Iš peties 17:00 Draugiškos 
futbolo rungtynės. Gruzija - lietu-
va 19:00 Amerikos talentai 21:00 
Žinios 21:45 Sportas 21:55 Orai 
22:00 pWR ReKOMeNDUOJa. 
Dežavu 00:30 Įkaitas 02:30 Kvai-
liausi pasaulio nutrūktgalviai 

 
05:52 Sportas 05:57 Orai 06:05 
Duokim garo! 07:35 Kultūrų kryž-
kelė 08:05 Misija. Vilnija 08:30 
Maistas ir aistros 09:00 pažvelk į 
profesiją kitaip 09:30 Mokslo sriu-
ba 10:00 Vaikų ir moksleivių tele-
vizijos konkursas „Dainų dainelė 
2018” 11:30 pasaulio dailiojo čiuo-
žimo čempionatas 15:30 Naciona-
linis turtas 16:00 Euromaxx 16:30 
prisikėlimo ekspresas – šimtmečio 
veidai 17:15 pasaulio dailiojo čiuo-
žimo čempionatas 20:15 Stambiu 
planu 21:00 LRT studija „Kino pa-
vasaryje 2018” 21:30 Kino žvaigž-
džių alėja. premjera. pagrok man 
„Miglą” 23:10 lRt OpUS ORe. 
Grupė „Royce” 00:10 Dabar pa-
saulyje 00:40 europos kinas. til-
tas per Ibaro upę 

�1.00 val.

„Išlikimo žaidimas“ 

 

11.�0 val.

„Mėnulio princesė“

 

�1.00 val.

„Masalas“

 

�1.�0 val.
„Kunigo naudą velniai 

gaudo“
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 AVINAS 
(03.21-04.20)

jau nuo savaitės pradžios im-
kitės energingiau ginti savo 
autoritetą, taip pat praverstų 
tvirtesnė ir konkretesnė pozi-
cija krizės šeimoje klausimu. 
Artimi giminaičiai be jūsų ži-
nios gali įsivelti į rizikingus ir 
kvailus finansinius žaidimus. 
Savaitgalį būsite labai reikalin-
gas šeimai, todėl pasistenkite 
likti namie.

 JAUTIS 
(04.21-05.21)

netikėta ir džiugi žinia suteiks 
jums drąsos ir jėgų nugalėti 
nenugalima, ir jūsų svajonių 
tikslas gerokai priartės. Kon-
taktai su švietimo įstaigomis 
gali būti naudingi ir informa-
tyvūs. Stenkitės galvoti, ką 
kalbate, kad vėliau netektų 
gailėtis. Savaitgalį galite pajus-
ti poreikį pabūti vienas.

 DVYNIAI 
(05.22-06.21)

Kai kas, nerandantis vietos 
gyvenime, šią savaitę gali 
audringai reikšti savo nepasi-
tenkinimą jumis. Protingiau-
sia būtų nekreipti dėmesio ir 
tiesiog toliau dirbti savo dar-
bus, tiesa, vengiant aštresnių 
konfliktų. Iš aplinkos pasta-
ruoju metu ir taip jau sugeria-
te pernelyg daug neigiamos 
energijos.

 VĖŽYS 
(06.22-07.22)

Šią savaitę neturėsite daug 
darbo ir turėsite daug laiko, 
kurį galėsite skirti sau. Be di-
delių išlaidų ir kliūčių įgyven-
dinsite savo planus. naujos 
perspektyvos paįvairins gy-
venimą, nors ir privers suvir-
pėti širdį. Savaitgalį tikėtinas 
meilės romanas, gal net gana 
audringas...

 LIŪTAS 
(07.23-08.21)

niekur nepulkite stačia galva, 
nors ir svarbiausi dalykai slys-
tų iš rankų. Šią savaitę turėsi-
te pakankamai laiko ir progų, 
kad viską ramiai galėtumėte 
susitvarkyti. Pirmoje savaitės 
pusėje galite pasirodyti esąs 
nekantrus ir netolerantiškas. 
Savaitgalį neužsidarykite tarp 
keturių sienų, daugiau ben-
draukite.

 MERGELĖ 
(08.22-09.23)

dėl nenumatytų įvykių ši sa-
vaitė prabėgs žaibišku greičiu 
ir atneš šiokios tokios naudos - 
tapsite išmintingesnis, o nau-
jos žinios suteiks pranašumo 
prieš kitus. Kartais reikia ban-
dyti iššokti aukščiau bambos, 
jei nori kažką pasiekti. Paga-
liau pavasaris, todėl savaitgalį 
bus lengviau rasti būdų pail-
sėti ir atsipalaiduoti.

 SVARSTYKLĖS 
(09.24-10.23)

Savaitės pradžioje būsite pri-
verstas skubiai priimti kažko-
kius svarbius sprendimus. Be 
to, dar ir neturėsite teisės su-
klysti. Antroje savaitės pusė-
je laukia trumpa romantiška 
iškyla ar kažkas panašaus. 
Savaitgalį jūsų pagalbos gali 
prireikti senam bičiuliui.

 SKORpIONAS 
(10.24-11.22)

jei sugebėsite tinkamai or-
ganizuoti darbus, savaitės 
pradžia gali būti itin produk-
tyvi. Atėjo laikas pagaliau 
atskirti grūdus nuo pelų ir 
parodyti, ką iš tikrųjų suge-
bate. Atlyginimas už darbą, 
kokio jūs tikitės, tikriausiai 
atpirks viską. Savaitgalį gali 
tekti priimti kažkokį svarbų 
sprendimą.

 ŠAULYS 
(11.23-12.22)

Ką pasieksite šią savaitę, 
jums nepasirodys pakanka-
ma. norite visiškos sėkmės, 
ir tai, tiesą sakant, yra visai 
įgyvendinama. Senos proble-
mos po truputį sprendžiasi, 
perspektyvos aiškėja. Savait-
galį - tinkamas metas pradėti 
reguliariai mankštintis, laiky-
tis dietos ar panašiai.

 OŽIARAGIS 
(12.23-01.20)

Šią savaitę turėsite itin svar-
bų pokalbį. Turite jam iš pa-
grindų pasiruošti, kad pa-
darytumėte norimą įspūdį. 
gali būti, kad pokalbio metu 
bus priimti svarbūs spren-
dimai, kurie turės reikšmės 
jūsų tolesnei ateičiai. Aps-
kritai savo reikalus stenkitės 
tvarkyti pats, pernelyg neat-
viraukite.

 VANDENIS 
(01.21-02.18)

Viskas einasi ne taip gerai, 
kaip galėtų ir norėtųsi. gal 
elgiatės pernelyg drąsiai? 
Ženkite šiek tiek mažesniais 
žingsneliais. nesitikėkite nie-
kieno pagalbos, santūriau 
dalinkitės savo turima in-
formacija. Pirmoje savaitės 
pusėje galite turėti proble-
mų dėl vyresniosios kartos. 
Savaitgalį verčiau praleisti 
namuose.

 ŽUVYS 
(02.19-03.20)

Pirmomis savaitės dieno-
mis turėsite galimybę viešai 
pasirodyti su svarbiais as-
menimis ir taip pakelti savo 
socialinį statusą. Svarbiausia 
likti santūriam ir adekvačiai 
reaguoti į situaciją. Antroje 
savaitės pusėje galite būti 
neteisingai apkaltintas. Sti-
prios emocijos gali pakenkti 
jūsų sveikatai.

Ketvirtadienis, kovo �� d. Penktadienis, kovo �0 d.

05:00 Seserys 06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas 06:05 Labas 
rytas, Lietuva 09:05 Senis 10:05 
premjera. Štutgarto kriminalinė 
policija 4 10:55 akis už akį 3 11:40 
Gyvenimas. Gyvenimo būdo žur-
nalas 12:40 tV žaidimas „Kas ir 
kodėl?” 13:05 Klauskite daktaro 
14:00 Žinios 14:15 Laba diena, 
Lietuva 16:30 premjera. Seserys 
17:30 Žinios. Sportas. Orai 18:00 
tV žaidimas „Kas ir kodėl?” 18:30 
Klauskite daktaro 19:30 Specialus 
tyrimas 20:25 loterija „Keno loto” 
20:30 panorama 21:05 Dėmesio 
centre 21:20 Sportas 21:29 Lote-
rija „Jėga” 21:30 pokalbių laida 
„Svarbios detalės” 22:30 Dviračio 
žinios 23:00 premjera. Vertėja 
01:05 Specialus tyrimas 02:00 
lRt radijo žinios 02:05 Klauskite 
daktaro 03:00 lRt radijo žinios 
03:05 Dokumentinė apybraiža 
„Mes nugalėjom” 03:30 laisvės 
vėliavnešiai 04:00 LRT radijo 
žinios 04:05 Nacionalinė paieš-
kų tarnyba

 
06:40 Didysis žvejys 2 (28) 07:05 
Muča luča (25) 07:30 ponas By-
nas (8) 08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris (82) 09:00 Rytas su 
LNK 11:00 Yra, kaip yra 12:00 Vi-
si už vieną 12:30 Gyvūnų policija 
13:25 Rožių karas (124) 14:25 
Dvi širdys (661) 14:55 Dvi širdys 
(662) 15:25 Dvi širdys (663) 15:55 
Dvi širdys (664) 16:30 Labas va-
karas, Lietuva 17:35 Yra, kaip yra 
18:30 Žinios 19:25 Sportas 19:28 
Orai 19:30 KK2 20:00 Valanda su 
Rūta 21:30 Žinios 22:24 Sportas 
22:28 Orai 22:30 VAKARO SE-
aNSaS taikinių žymėtojas 00:25 
Judantis objektas (14) 01:15 Ne-
palaužiama drąsa 03:15 Alchemija 
X. Vieną kartą Varėnoj 03:45 RE-
tROSpeKtYVa 

 
05:25 Kerštas 06:10 Televitrina 
06:25 Kempiniukas plačiakelnis 
06:55 Simpsonai 07:25 07:55 
pasmerkti 4 08:25 Šviesoforas 
08:55 Meilės sūkuryje 10:00 Tai 
- mano gyvenimas 12:00 Svotai 
13:00 Simpsonai  14:00 pažadė-
toji 15:00 Maištingosios amazonės 
16:00 tV3 žinios 16:25 tV3 orai 
16:30 tV pagalba 18:30 tV3 ži-
nios 19:20 tV3 sportas 19:25 tV3 
orai 19:30 Šviesoforas 20:00 Fa-
rai 21:00 pasmerkti 4 21:30 tV3 
vakaro žinios 22:20 tV3 sportas 
22:25 tV3 orai 22:30 VAKARO 
KINO teatRaS. Kirtis dešine 
01:00 Kalėjimo bėgliai 01:55 X 
failai 02:45 Kerštas 03:35 Sale-
mas 04:30 Salemas 

 
06:35 Viena už visus (13) 07:05 
Viena už visus (14) 07:35 pro-
kurorų patikrinimas (407) 08:40 
44-as skyrius (30) 09:35 Tokia 
tarnyba (2) 10:30 Kobra 11 (7) 
11:35 akloji zona (14) 12:35 Sto-

ties policija (6) 13:40 prokurorų 
patikrinimas (408) 14:50 44-as 
skyrius (31) 15:55 Tokia tarnyba 
(3) 16:50 Kobra 11 (8) 17:55 Akloji 
zona (15) 18:55 Stoties policija (7) 
20:00 Info diena 20:25 Savaitės 
kriminalai 21:00 pranašas 22:50 
Bėglys 01:15 Strėlė (10) 02:00 
Savaitės kriminalai 02:25 Reali 
mistika (17)  

 
05:15 „Geriausios nardymo vietos“ 
05:40 „Bitininkas“ (1/29) 06:25 
programa 06:29 TV parduotu-
vė 06:45 „Skinsiu raudoną rožę“ 
07:15 „Šiandien kimba“ 08:15 
patriotai 09:15 Velykų skanės-
tai 09:20 „Rojus“ (10) 10:20 „Al-
banas“ (2/16) 11:25 „Bitininkas“ 
(1/19) 12:30 „Gluchariovas“ (2/32) 
13:35 tV parduotuvė 13:50 „Jeka-
terina Didžioji“ (5) 14:55 „Iljušinas 
ir Babkinas tiria. Svetimų troški-
mų sūkurys“ (3) 16:00 Reporteris 
16:47 Orai 16:50 „Baltoji vergė“ 
(19) 18:00 Reporteris 18:40 Lietu-
va tiesiogiai 18:47 Orai 18:50 Vely-
kų skanėstai 18:55 „Gluchariovas“ 
(2/48) 20:00 Reporteris 20:27 Orai 
20:30 „Raudonoji karalienė“ (12) 
21:30 Gyvenimo būdas 22:30 
Reporteris 23:15 Lietuva tiesiogiai 
23:42 Orai 23:45 Velykų skanėstai 
23:50 „Iljušinas ir Babkinas tiria. 
Svetimų troškimų sūkurys“ (3; 4) 
01:50 „pasaulis iš viršaus“. Dok. 
serialas 02:15 „Iljušinas ir Babki-
nas tiria. tamsioji sielos pusė“ (4) 
03:00 „Bitininkas“ (1/29) 03:45 „Je-
katerina Didžioji“ (7) 04:35 „pražū-
tingi smaragdai“ (14) 

 
06:45 Televitrina 07:00 Juokin-
giausi amerikos namų vaizdeliai 
07:30 Dainų dvikova 08:00 Kaulai 
09:00 Vienam gale kablys 09:30 
CSI kriminalistai 10:30 Dvi mergi-
nos be cento 11:00 Dvi merginos 
be cento 11:30 Kobra 11 12:30 
Vedęs ir turi vaikų 13:30 Reziden-
tai 14:30 Televitrina 15:00 Juokin-
giausi amerikos namų vaizdeliai 
15:30 Kaulai 16:30 CSI kriminalis-
tai 17:30 Kobra 11 18:30 Vedęs ir 
turi vaikų 19:30 Rezidentai 20:30 
Fizrukas 21:00 Žinios 21:25 Orai 
21:30 VaKaRO paSIRINKIMaS. 
Žala 23:40 pėdsakai 00:35 Kobra 
11 01:30 Daktaras Hausas 02:20 
2 Barai. Gyvenimas greitkelyje 
04:00 Jaunasis vilkolakis 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Džiazo muzikos vaka-
ras 07:05 Grizis ir lemingai 07:15 
peliukas lukas 07:25 Tobotai 1 
07:50 linija, spalva, forma 08:15 
Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė 
08:50 Kaip atsiranda daiktai 8 
09:15 Labas rytas, Lietuva 12:00 
DW naujienos rusų kalba. 12:10 
Maistas ir aistros 12:40 LRT 
OpUS ORe. Grupė „Royce” 13:40 
prisikėlimo ekspresas – šimtmečio 
veidai 14:25 Didžiosios Visatos 
paslaptys su Morganu Frimanu 
3 15:15 premjera. Grizis ir lemin-
gai 15:25 peliukas lukas 15:40 
Tobotai 1 16:05 Kaip atsiranda 
daiktai 8 16:30 Laba diena, Lietu-
va 18:00 Kultūrų kryžkelė 18:30 
Nacionalinis turtas 19:00 Lietuva 
mūsų lūpose 19:35 Šlovės die-
nos. Sukilimas 20:30 anapus čia 
ir dabar 21:15 Mano tėviškė 21:30 
Žurnalas „Kelias į FIFa World Cup 
2018” 22:00 Maža išpažintis 23:20 
lengvai ir saldžiai 23:45 DW nau-
jienos rusų kalba

05:00 Seserys 06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas 06:05 La-
bas rytas, Lietuva 09:05 Senis 
10:05 premjera. Štutgarto kri-
minalinė policija 4 10:55 akis už 
akį 11:40 Stilius. Gyvenimo būdo 
žurnalas 12:40 tV žaidimas „Kas 
ir kodėl?” 13:05 Klauskite daktaro 
14:00 Žinios 14:15 Laba diena, 
Lietuva 15:00 Žinios 15:10 Laba 
diena, Lietuva 16:00 Žinios 16:15 
Laba diena, Lietuva 16:30 prem-
jera. Seserys 17:30 Žinios. Spor-
tas. Orai 18:00 tV žaidimas „Kas 
ir kodėl?” 18:30 Klauskite daktaro 
19:30 Beatos virtuvė 20:25 Lote-
rija „Keno loto” 20:30 panorama 
20:57 Sportas 21:04 loterija „Jė-
ga” 21:10 alfonsas Svarinskas 
22:10 Kryžiaus kelias iš Romos 
Koliziejaus 23:45 Fantastiškas 
penktadienis. Septynios sielos 
01:45 Klausimėlis 02:00 LRT ra-
dijo žinios 02:05 Klauskite daktaro 
03:00 lRt radijo žinios 03:05 Ryto 
suktinis su Zita Kelmickaite 03:30 
Mūsų gyvūnai. Vedėja Rasa eilu-
navičienė 04:00 lRt radijo žinios 
04:05 Stilius

 
06:40 Didysis žvejys 2 (29) 07:05 
Muča luča (26) 07:30 ponas By-
nas (9) 08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris (83) 09:00 Rytas su 
LNK 11:00 Yra, kaip yra 12:00 Va-
landa su Rūta 13:25 Rožių karas 
(125) 14:25 Dvi širdys (665) 14:55 
Dvi širdys (666) 15:25 Dvi širdys 
(667) 15:55 Dvi širdys (668) 16:30 
Labas vakaras, Lietuva 17:35 Yra, 
kaip yra 18:30 Žinios 19:25 Spor-
tas 19:28 Orai 19:30 KK2 penk-
tadienis 21:00 SaVaItĖS HItaS. 
pReMJeRa Nerve. Drąsos žai-
dimas 22:55 pražūtingas rūkas 
01:15 taikinių žymėtojas 03:00 
programos pabaiga 

 
05:00 Naujakuriai 05:20 Moder-
ni šeima 05:45 Moderni šeima 
06:10 Televitrina 06:25 Kempiniu-
kas plačiakelnis 06:55 Simpsonai 
07:25 Simpsonai 07:55 pasmerkti 
4 08:25 Šviesoforas 08:55 Meilės 
sūkuryje 10:00 Tai - mano gyveni-
mas 12:00 Svotai 13:00 Simpso-
nai 13:30 Simpsonai 14:00 pa-
žadėtoji 14:30 pažadėtoji 15:00 
Maištingosios amazonės 16:00 
tV3 žinios 16:25 tV3 orai 16:30 
tV pagalba 18:30 tV3 žinios 
19:20 tV3 sportas 19:25 tV3 orai 
19:30 DIDYSIS peNKtaDIeNIO 
FIlMaS. Kaip prisijaukinti slibiną 2 
21:20 VaKaRO KINO teatRaS. 
Dangaus karalystė 00:20 Dievo 
sūnus 03:00 Šėtono belaukiant 
04:30 Naujakuriai 

 
06:35 Viena už visus (15) 07:05 
Viena už visus (16) 07:35 proku-
rorų patikrinimas (408) 08:40 44-
as skyrius (31) 09:35 Tokia tarnyba 
(3) 10:30 Kobra 11 (8) 11:35 Aklo-

ji zona (15) 12:35 Stoties policija 
(7) 13:40 prokurorų patikrinimas 
(409) 14:50 44-as skyrius (32) 
15:55 tokia tarnyba (4) 16:50 Ko-
bra 11 (9) 17:55 akloji zona (16) 
18:55 Stoties policija (8) 20:00 
Info diena 21:00 Kita miesto pusė 
22:40 pranašas 00:25 Strėlė (11) 
01:15 Kita miesto pusė

 
05:15 „Geriausios nardymo vie-
tos“ 05:40 „Bitininkas“ (1/30) 
06:25 „pasaulio turgūs. Stambu-
las“ 06:29 tV parduotuvė 06:45 
„Krepšinio pasaulyje su V. Ma-
čiuliu“ 07:15 „Ant bangos“ 08:15 
Gyvenimo būdas 09:15 Velykų 
skanėstai 09:20 „Rojus“ (11) 10:20 
„albanas“ (2/17) 11:25 „Bitininkas“ 
(1/20) 12:30 „Gluchariovas“ (2/33) 
13:35 tV parduotuvė 13:50 „Jeka-
terina Didžioji“ (6) 14:55 „Iljušinas 
ir Babkinas tiria. Svetimų troški-
mų sūkurys“ (4) 16:00 Reporteris 
16:47 Orai 16:50 „Baltoji vergė“ 
(20) 18:00 Reporteris 18:42 Orai 
18:45 Rubrika „Renovacija. Suži-
nok daugiau“.” 18:50 Velykų ska-
nėstai 18:55 „Miškinis“ (4/1) 20:00 
Reporteris 20:27 Orai 20:30 „Mu-
zikinės kovos“ 22:30 Reporteris 
22:57 Orai 23:00 Velykų skanės-
tai 23:05 „Gluchariovas“ (2/5; 2/6) 
01:10 „Krikšto tėvas“ (3; 4) 03:00 
„Bitininkas“ (1/30) 03:45 „Jekate-
rina Didžioji“ (8) 04:35 „pražūtingi 
smaragdai“ (15) 

 
06:45 Televitrina 07:00 Juokin-
giausi amerikos namų vaizdeliai 
07:30 Dainų dvikova 08:00 Kau-
lai 09:00 praeities žvalgas 09:30 
CSI kriminalistai 10:30 Dvi mergi-
nos be cento 11:00 Dvi merginos 
be cento 11:30 Kobra 11 12:30 
Vedęs ir turi vaikų 13:00 Vedęs ir 
turi vaikų 13:30 Rezidentai 14:00 
Rezidentai 14:30 Televitrina 15:00 
Juokingiausi amerikos namų vaiz-
deliai 15:30 Kaulai 16:30 CSI kri-
minalistai 17:30 Kobra 11 19:30 
Verslo receptai 20:00 Farai 21:00 
Žinios 21:45 Sportas 21:50 Orai 
22:00 eurolygos rungtynės. Kau-
no „Žalgiris“ - Maskvos „CSKa“ 
00:00 Greito reagavimo būrys 
01:40 Kvailiausi pasaulio nutrūkt-
galviai 02:30 Be stabdžių 03:20 
Jaunasis vilkolakis 04:05 Jauna-
sis vilkolakis 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Džiazo muzikos vaka-
ras. XXIII Klaipėdos pilies džiazo 
festivalis 06:55 Mano tėviškė 
07:10 Grizis ir lemingai 07:15 
peliukas lukas 07:25 Tobotai 1 
07:50 Vienuolynų kelias lietuvo-
je 08:20 pažvelk į profesiją kitaip 
08:50 Kaip atsiranda daiktai 8 
09:15 Labas rytas, Lietuva 12:00 
DW naujienos rusų kalba. 12:10 
Stop juosta 12:40 Teatras 13:30 
Stambiu planu 14:20 Skamban-
tys pasauliai su Nomeda Kazlaus 
15:15 premjera. Grizis ir lemingai 
15:25 peliukas lukas 15:40 Tobo-
tai 16:05 Kaip atsiranda daiktai 8  
16:30 Laba diena, Lietuva 18:00 
lietuvos tūkstantmečio vaikai 
19:00 Festivalio „Kino pavasaris” 
uždarymas 20:00 Mokslo sriuba 
20:30 Kultūros teismas 21:20 
premjera. Berniukas ir pasau-
lis 22:45 prisikėlimo belaukiant. 
Simfoninis koncertas 00:25 DW 
naujienos rusų kalba. 00:35 Da-
bar pasaulyje 

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

Trečiadienis, kovo �8 d.

05:00 Seserys 06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas 06:05 La-
bas rytas, Lietuva 09:05 Senis 
10:05 Štutgarto kriminalinė policija 
3 10:55 akis už akį 3 11:40 Emi-
grantai 12:40 tV žaidimas „Kas ir 
kodėl?” 13:05 Klauskite daktaro 
14:00 Žinios 14:15 Laba diena, 
Lietuva 15:00 Žinios 15:10 Laba 
diena, Lietuva 16:00 Žinios 16:15 
Laba diena, Lietuva 16:30 prem-
jera. Seserys 17:30 Žinios. Spor-
tas. Orai 18:00 tV žaidimas „Kas 
ir kodėl?” 18:30 Klauskite daktaro 
19:30 Gyvenimas. Gyvenimo bū-
do žurnalas. 20:25 Loterija „Keno 
loto” 20:30 panorama 21:05 Dė-
mesio centre 21:20 Sportas 21:29 
loterija „Jėga” 21:30 Auksinis pro-
tas 22:50 Klausimėlis 23:20 Sve-
timšalė 1 00:15 Istorijos detektyvai 
01:00 lRt radijo žinios 01:05 pa-
saulio teisuoliai 02:00 LRT radijo 
žinios 02:05 Klauskite daktaro 
03:00 lRt radijo žinios 03:05 Is-
torijos detektyvai 04:00 LRT radijo 
žinios 04:05 Gyvenimas

 
06:40 Didysis žvejys 2 (27) 07:05 
Muča luča (24) 07:30 ponas By-
nas (7) 08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris (81) 09:00 Rytas su 
LNK 11:00 Yra, kaip yra 12:00 
Visi už vieną 12:30 Ekranai 13:25 
Rožių karas (123) 14:25 Dvi šir-
dys (657) 14:55 Dvi širdys (658) 
15:25 Dvi širdys (659) 15:55 Dvi 
širdys (660) 16:30 Labas vakaras, 
Lietuva 17:35 Yra, kaip yra 18:30 
Žinios 19:25 Sportas 19:28 Orai 
19:30 KK2 20:00 paveldėtoja (27) 
20:30 Gyvūnų policija 21:30 Žinios 
22:24 Sportas 22:28 Orai 22:30 
VaKaRO SeaNSaS Nepalaužia-
ma drąsa 00:55 Judantis objektas 
(13) 01:45 Baudėjas 

 
05:10 Kerštas 06:10 Televitrina 
06:25 Kempiniukas plačiakelnis 
06:55 Simpsonai 07:25 Simp-
sonai 07:55 pasmerkti 4 08:25 
Šviesoforas 08:55 Meilės sūkuryje 
10:00 Tai - mano gyvenimas 12:00 
Svotai 13:00 Simpsonai 13:30 
Simpsonai 14:00 pažadėtoji 14:30 
pažadėtoji 15:00 Maištingosios 
amazonės 16:00 tV3 žinios 16:25 
tV3 orai 16:30 tV pagalba 18:30 
tV3 žinios 19:20 tV3 sportas 
19:25 tV3 orai 19:30 Šviesoforas 
20:00 Gero vakaro šou 21:00 pa-
smerkti 4 21:30 tV3 vakaro žinios 
22:15 tV3 sportas 22:20 tV3 orai 
22:25 Vikinglotto 22:30 VAKARO 
KINO teatRaS. Rytai 00:55 Ka-
lėjimo bėgliai 01:45 X failai 02:35 
Kerštas 03:25 Salemas  

 
06:35 Viena už visus (11) 07:05 
Viena už visus (12) 07:35 pro-
kurorų patikrinimas (406) 08:40 
44-as skyrius (29) 09:35 Tokia 
tarnyba (1) 10:30 Kobra 11 (6) 
11:35 akloji zona (13) 12:35 Sto-
ties policija (5) 13:40 prokurorų 

patikrinimas (407) 14:50 44-as 
skyrius (30) 15:55 Tokia tarnyba 
(2) 16:50 Kobra 11 (7) 17:55 Aklo-
ji zona (14) 18:55 Stoties policija 
(6) 20:00 Info diena 20:25 Visi už 
vieną 21:00 Bėglys 23:35 Masa-
las 01:40 Strėlė (9) 02:25 Gyvūnų 
būstai. Gamtos inžinieriai (2) 

 
05:15 „Geriausios nardymo vietos“ 
05:40 „Bitininkas“ (1/28) 06:25 
programa 06:29 tV parduotuvė 
06:45 „Kaimo akademija“ 07:15 
Nuoga tiesa 09:15 Velykų ska-
nėstai 09:20 „Rojus“ (9) 10:20 
„albanas“ (2/15) 11:25 „Bitininkas“ 
(1/18) 12:30 „Gluchariovas“ (2/31) 
13:35 tV parduotuvė 13:50 „Jeka-
terina Didžioji“ (4) 14:55 „Iljušinas 
ir Babkinas tiria. Svetimų troški-
mų sūkurys“ (2) 16:00 Reporteris 
16:47 Orai 16:50 „Baltoji vergė“ 
(18) 18:00 Reporteris 18:40 Lie-
tuva tiesiogiai 18:47 Orai 18:50 
Velykų skanėstai 18:55 „Glucha-
riovas“ (2/47) 20:00 Reporteris 
20:27 Orai 20:30 „Raudonoji ka-
ralienė“ (11) 21:30 „ant bangos“. 
Karščiausių naujienų dešimtu-
kas. Ved. K. Krivickas, N. Bunkė.” 
22:30 Reporteris 23:15 Lietuva 
tiesiogiai 23:42 Orai 23:45 Vely-
kų skanėstai 23:50 patriotai 00:50 
„24/7“ 01:50 „pasaulis iš viršaus“ 
02:15 „Iljušinas ir Babkinas tiria. 
tamsioji sielos pusė“ (3) 03:00 
„Bitininkas“ (1/28) 03:45 „Jekate-
rina Didžioji“ (6) 04:35 „pražūtingi 
smaragdai“ (13) 

 
06:45 Televitrina 07:00 Juokin-
giausi amerikos namų vaizdeliai 
07:30 Dainų dvikova 08:00 Kau-
lai 09:00 Savaitė su Kauno „Žalgi-
riu“ 09:30 CSI kriminalistai 10:30 
Dvi merginos be cento 11:00 Dvi 
merginos be cento 11:30 Kobra 11 
12:30 Vedęs ir turi vaikų 13:00 Ve-
dęs ir turi vaikų 13:30 Rezidentai 
14:00 Rezidentai 14:30 Televitrina 
15:00 Juokingiausi amerikos na-
mų vaizdeliai 15:30 Kaulai 16:30 
CSI kriminalistai 17:30 Kobra 11 
18:30 Vedęs ir turi vaikų 19:00 Ve-
dęs ir turi vaikų 19:30 Rezidentai 
20:00 Rezidentai 20:30 Fizrukas 
21:00 Žinios 21:25 Orai 21:30 
VaKaRO paSIRINKIMaS. adre-
nalinas 23:10 pėdsakai 00:05 
Kobra 11 01:10 Daktaras Hau-
sas 02:00 2 Barai. Išlikimo kovos 
03:40 Jaunasis vilkolakis 04:25 
Bobo užkandinė

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Džiazo muzikos vaka-
ras. 06:55 Grizis ir lemingai 07:15 
peliukas lukas 07:25 Tobotai 1 
07:50 pradėk nuo savęs 08:20 
Nacionalinis turtas 08:50 Kaip atsi-
randa daiktai 8 09:15 Labas rytas, 
Lietuva 12:00 DW naujienos rusų 
kalba. 12:10 Kelias į namus 12:45 
lRt studija „Vilniaus knygų mugė-
je 2018” 13:35 Legendos 14:20 
Neregimoji Roma 15:15 premje-
ra. Grizis ir lemingai 15:25 peliu-
kas Lukas 15:40 Tobotai 1 16:05 
Kaip atsiranda daiktai 8 16:30 La-
ba diena, Lietuva 18:00 Kultūrų 
kryžkelė 18:30 Septynios Kauno 
dienos 19:00 Maistas ir aistros 
19:35 Šlovės dienos. Sukilimas 
20:20 Dokumentinė istorinė laida 
„lietuvos kolumbai” 21:20 premje-
ra. Didžiosios Visatos paslaptys su 
Morganu Frimanu 3 22:10 Džiazo 
muzikos vakaras 23:15 elito kinas. 
premjera. Klubas.

�1.�0 val.

„Dangaus karalystė“ 

 

��.�0 val.

„Nepalaužiama drąsa“

 

��.�0 val.

„Kirtis dešine“

 

HOROSKOpAS
Kovo 26 - balandžio 1 d.

 AVINAS 
(03.21-04.20)

ANTANAS ŠURNA
Stichija: Ugnis

planeta: Marsas
Savaitės diena: antradienis

Akmuo: raudonas rubinas, deimantas 
ir granatas

Spalvos: geltona ir raudona FOtO: aUGUStaS DIDŽGalVIS
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VERTA ŽInoTI

Kraujo spalva  
primins persekioja-

mus krikščionis
Didįjį Pirmadienį, kovo 26 

d. 20 val. Vilniaus arkikate-
dros varpinė, Trijų Kryžių pa-
minklas bei Kauno Kristaus 
Prisikėlimo bazilika sužibs 
kraujo spalva. Vyskupai kvie-
čia šią dieną solidarizuotis su 
persekiojamais krikščionimis, 
kurie XXI-ajame amžiuje sa-
vo kraujo kaina liudija tikėji-
mą Viešpačiu Jėzumi, ypač 
Sirijoje ir Irake.

LIETUVOS VYSKUpŲ KONFERENCIJA

popiežius priminė 
pasaulinę Dauno  
sindromo dieną

Kovo 21 dieną minėta Pa-
saulinė Dauno sindromo die-
na. Pačioje datoje, trečio mė-
nesio 21-ojoje dienoje, yra 
simboliškai užkoduota tai, kas 
yra šis sutrikimas: 21 chromo-
somos patrigubėjimas.

Pasaulinė Dauno sindro-
mo dieną pradėjo minėti ne-
vyriausybinės asociacijos, o 
nuo 2011-ųjų  Jungtinių Tautų 
Organizacija ją įtraukė į savo 
kalendorių ir ragina valstybes 
nares tą dieną skirti dėmesio 
temoms, susijusioms su Dau-
no sindromu. Šiais metais ra-
ginama pagalvoti ar pastebėti, 
kaip šį sindromą turintys žmo-
nės prisideda ar gali prisidėti 

REKLAMA

pRIENŲ KRISTAUS ApSIREIŠKIMO pARApIJOS BAŽNYČIA
GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS 2018 m. KOVO 24–25 DIENOMIS

Kovo 24 diena (šeštadienis)
8.00 val. – rekolekcijų pradžia, himnas Švč. Dvasiai, Šv. 

Mišios su homilija (pamokslu);
10.00 val. – Šv. Mišios su homilija (pamokslu);
11.45 val. – Kryžiaus kelio malda;
12.30 val. – Šv. Mišios su homilija (pamokslu);
17.00 val. – SUSITAIKINIMO PAMALDOS su individu-

alia išpažintimi, po jų Šv. Mišios su homilija (pamokslu).

Kovo 25 diena (Verbų sekmadienis)
8.00 val. – Šv. Mišios su homilija (pamokslu);
10.00 val. – Šv. Mišios su homilija (pamokslu);
11.45 val. – Kryžiaus kelio malda;
12.30 val. – Verbų šventinimas, procesija. Šv. Mišios su 

homilija (pamokslu).
Rekolekcijų pabaiga;
18.00 val. – Šv. Mišios su homilija (pamokslu).

Rekolekcijas ves Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tam-
kevičius SJ. Rekolekcijų dienomis bus daugiau svečių kuni-
gų, tad kviečiame tuo pasinaudojant švęsti Susitaikinimo sa-
kramentą (atlikti išpažintį), kad neliktų paskutinėms dienoms 
prieš Šv. Velykas. 

Kviečiame visus drauge išgyventi Dievo gailestingumą ir 
artumą šiomis dienomis.

Didžiojo Tridienio, t.y. Didžiojo Ketvirtadienio, Penktadie-
nio ir Šeštadienio pamaldos – vakarais 18 val.

Balandžio 1 d., sekmadienis – Šv. Velykos
8.00 val. – Prisikėlimo Šv. Mišios, Eucharistinė procesija;
10.30 val. – Šv. Mišios;
18.00 val. – Šv. Mišios;
Antrą Šv. Velykų dieną, pirmadienį, Šv. Mišios bus au-

kojamos sekmadienio tvarka.

Naujosios Ūtos bažnyčioje Didžiojo Tridienio, t.y. Di-
džiojo Ketvirtadienio, Penktadienio ir Šeštadienio pamal-
dos vyks 16 val.

Balandžio 1 d. – Šv. Velykos
10.30 val. – Prisikėlimo Šv. Mišios, Eucharistinė proce-

sija.

prie bendruomenės gyveni-
mo, paneigiant stereotipą, kad 
jie lieka „amžinais vaikais“. 
JT rezoliucijos tekste yra pa-
brėžiama, kad intelektinį neį-
galumą turintys asmenys ne-
praranda orumo ir vertės.

Kovo 21 dienos žinutėje 
„Twitter“ tinkle, prisidėdamas 
prie Dauno sindromo dienos 
minėjimo, popiežius Pranciš-
kus parašė: „Niekas negali 
būti išmestas, nes visi esame 
pažeidžiami. Kiekvienas iš 
mūsų lobis, kurį Dievas au-
gina kiekvieną savaip“.

VATIKANO RADIJAS

Dienos Mišių  
homilija: kartais  

norime sugrįžti atgal, 
prie vergų stalo

Kovo 20 dienos ryto šven-
tosiose Mišiose popiežius 
Pranciškus komentavo, ho-
milijoje, išraiškingą skaitinį 
iš Skaičių knygos: iš Egipto 
vergovės išvesta Dievo tauta 
neteko kantrybės ir pradėjo 
kalbėti prieš Dievą bei Mozę: 
„Kodėl išvedei mus iš Egipto 
numirti dykumoje? Juk čia 
nėra nei maisto, nei vandens, 
– mes bjaurimės tuo niekam 
tikusiu maistu“. Bet kai juos 
pradėjo gelti „žalčiai“, jie pa-
prašė apsaugos, sakydami: 
„nusidėjome, nes kalbėjome 
prieš Viešpatį ir prieš tave. 
Užtark pas Viešpatį, kad at-

imtų nuo mūsų žal-
čius“. Viešpats nu-
rodė Mozei padirb-
ti varinį žaltį: kas į 
jį pažvelgdavo, tas 
pagydavo nuo įgė-
limo.

Visiems mums pa-
žįstama ta patirtis, kuri apra-
šyta šioje ištraukoje. Pradeda-
me sekti paskui Viešpatį, bet 
kai pasidaro sunku, praran-
dame kantrybę ir pradedame 
žvalgytis su apgailestavimu 
atgal, atsimindami kaip ska-
niai kadaise užkandžiavome. 
Tačiau tai šališka, serganti at-
mintis, nes stalas, prie kurio 
valgėme, buvo vergų stalas. 
Savo gundymais velnias nori 

Medikai įspėja 
apie per vandenį 
plintančias 
infekcijas
atKelta IŠ 7 p.
šalyse. Su vandeniu gali plis-
ti ligas sukeliančios bakterijos 
(Campylobacter, Legionella, 
Vibrio cholera, Salmonella typ-
hi ir kt.), virusai (adenovirusai, 
enterovirusai, hepatitų A ir E, 
norovirusai ir kt.), pirmuonys 
(Cryptosporidium parvum, En-
tamoeba histolitica, Giardia in-
testinalis), helmintai (Dracun-
culus, Schistosoma).

Lietuvoje geriamojo van-
dens kokybė yra gera, tačiau 
ne visi šalies gyventojai varto-
ja centralizuotai tiekiamą van-
denį. Apie 700 tūkst. gyvenan-
čių kaimuose ar priemiesčiuo-
se gyventojų vartoja šachtinių 
šulinių gruntinį vandenį, kuris 
yra arti žemės paviršiaus. To-
dėl pavasarį polaidis vande-
nį gali užteršti pavojingomis  
bakterijomis ir cheminėmis 
medžiagomis, taip pat šach-
tinių šulinių vanduo gali būti 
užteršiamas dėl netvarkingos 
ūkinės veiklos.

Artėjant maudymosi sezonui 
reikėtų pasirūpinti ir paplūdi-
miais bei maudyklomis. Atvirų 
telkinių vanduo labiausiai būna 
užterštas pavasarį, kai nutirpus 
sniegui ir po smarkių liūčių ant 
kranto esančios šiukšlės bei 
kiti teršalai patenka į vandenį. 
Įšilusiame ir organinėmis me-
džiagomis užterštame vande-
nyje susidaro palankios sąly-
gos įvairiems virusams, bak-
terijoms, pirmuonių cistoms, 
kirminų kiaušinėliams ilgai 
išlikti gyvybingiems ar net pa-
sidauginti.

Siekdami užkirsti kelią už-
krečiamųjų ligų plitimui per 
vandenį, ULAC specialistai 
rekomenduoja:

> atkreipti dėmesį į kiemuo-
se esančių šachtinių šulinių 
aplinką ir pašalinti galimus 
vandens taršos šaltinius;

> pavasarį sutvarkyti ežerų, 
upių, tvenkinių bei kitų atvirų 
vandens telkinių pakrantes. Jų 
neteršti žmonių bei gyvūnų iš-
matomis, įvairiomis šiukšlėmis 
ar kitomis atliekomis;

> maudymosi sezono metu, 
po stiprių liūčių reikėtų bent pa-
rą nesimaudyti atviruose van-
dens telkiniuose. Maudantis 
stengtis, kad vanduo nepatek-
tų į burną. Negerti vandens iš 
atvirų vandens telkinių, taip pat 
šiuo vandeniu neplauti daržo-
vių, vaisių ar indų. ULAC 

prie jo mus sugrąžinti.
Tai yra iliuzijos, - sakė po-

piežius, - kurias velnias ža-
dina: dalyką, kurį palikai, iš 
kurio atsivertei, tau parodo 
gražiai tuo metu, kai išgy-
veni nusivylimą kelyje ir dar 
nesi pasiekęs tai, ką Viešpats 
pažadėjo.

Patiriame, pasak jo, tiek 
išbandymus, tiek Viešpaties 
paguodą. Atsimename, kad 
kadaise skaniai valgėme. Bet 
nepamirškime, kad valgėme 
prie vergų stalo. Kalbėjimas 
„prieš Dievą“, primena po-
piežius, apsunkina, apnuodi-
ja sielą. Širdis tampa liūdna, 
apnuodyta. Dykumoje Die-
vo tautą sugėlusios gyvatės 
yra tokio apnuodijimo, pasi-
davimo, ištvermės trūkumo 
simbolis.

Mozė iškelia žalčio žen-
klą, kad sugeltieji, jį pamatę, 
pasveiktų.  Tai, anot Pranciš-
kaus, buvo pranašiškas žen-
klas apie Kristų ant kryžiaus.

Kristus ant kryžiaus yra 
išgelbėjimo „raktas“, mūsų 
kantrybės gyvenimo kelyje 
raktas, raktas įveikti mūsų 
dykumas: žvelkime į Nukry-
žiuotąjį, į jo žaizdas, kuriose 
išgydomos mūsų žaizdos. Kai 
jaučiamės liūdni, apnuodyti, 
kai gyvenimas stringa, pilnas 
sunkumų, ligos, žvelkime į 
Nukryžiuotąjį.

Kartais Nukryžiuotojo sim-
bolis būna išpuoštas, meniš-
kai gražus. Tai nebūtinai liu-
dija tuštybę, tačiau skirta iš-
reikšti kryžiaus šlovę, Prisikė-
limo šlovę. Tačiau matykime 
ir Viešpaties žaizdas, kurios 
gydo mūsų žaizdas. 

VATIKANO RADIJAS

Ir katalikai šypsosi
Naktį vagis įsibrovė į vie-

ną namą. Kraunasi daiktus, 
brangenybes.

Girdi – balsas:
– Jėzus tave stebi!
– Ai, – sukluso. – Kas 

čia?
Vėl toliau:
– Jėzus tave stebi!
Dar labiau išsigando va-

gis:
– Kas čia kalba?
– Tai aš – Mozė!
Vagis neištvėrė ir įjun-

gė šviesą. Žiūri – papūga. 
Sako:

– Ko tu čia dabar man 
galvą kvaršini?! Kur tas Jė-
zus?! Ir kas tave Moze pa-
vadino?!

– Tas, kas bulterjerą pava-
dino Jėzumi...



1�
ŠEŠTAdIEnIS, �018 M. KoVo �4 d., www.nAUjASISgElUPIS.lT
PASKUTInIS PUSlAPIS

Matematinis galvosūkis
Įrašykite skaitmenis nuo 1 iki � 
taip, kad matematiniai veiksmai 
atitiktų gautus rezultatus. 
Kiekvienas skaitmuo gali būti pa-
naudotas tik vieną kartą. 

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

(a
ts

ak
ym

ai
)

Šio kryžiažodžio atsakymas – BŪRININKAS.

Savaitė istorijos puslapiuose

1�8�m. kovo 24 d.: daumantas 
įsiveržė į Tverės vyskupo 

valdas ir ten žuvo. lietuvos valdovu 
tapo Butigeidis.

1�18 m. kovo 24 d.: lietuvos 
Tarybos delegacija krei-

pėsi į popiežiaus nuncijų Miunchene, 
prašydama popiežių pripažinti lietuvos 
nepriklausomybę ir suteikti jai apašta-
lišką palaiminimą.

1��� m. kovo 25 d.: sudarytos 
penkerių metų lietuvos 

didžiosios Kunigaikštystės paliaubos 
su Maskva.

18�1m. kovo 25 d.: Raseinių ba-
jorų sukilėlių kariuomenei 

užėmus Raseinius ir nuginklavus �00 
rusų kareivių įgulą, prasidėjo sukilimas, 
netrukus pasklidęs po visą lietuvą.

1�4�m. kovo 25 d.: prasidėjo 
vienas iš masinių lietu-

vos gyventojų trėmimų, kurio metu 
ištremta apie �� tūkstančiai žmonių.

1��� m. kovo 25 d.: pasirašyta 
Romos sutartis dėl Euro-

pos Bendrijos (ES pirmtakės) įkūrimo.

1���m. kovo 26 d.: lavrenti-
jus Berija pateikė SSKP CK 

Prezidiumui amnestijos projektą, pagal 
kurį nedelsiant turėjo būti paleista apie 
pusę įkalintų asmenų, tarp jų ir sovietų 
įkalinti lietuviai. Kitą dieną CK Prezidiu-
mas projektą patvirtino.

1��8m. kovo 27 d.: žuvo jurijus 
gagarinas, pirmasis kos-

monautas, pakilęs į kosmosą.

 84�m. kovo 28 d.: Vikingai su-
degino Paryžių.

1��4m. kovo 28 d.: natanielis 
Brigsas (nathaniel Briggs) 

užpatentavo skalbimo mašiną.

1��0m. kovo 28 d.: Turkijos 
miestai Konstantinopo-

lis ir Angora pervadinti į Stambulą 
ir Ankarą.

1��8m. kovo 29 d.: Įkurta 
Šveicarijos Respublika, 

gyvavusi iki 180�.

1�1�m. kovo 29 d.: Antarkti-
dos tyrinėtojas R.Skotas 

parašė paskutinį įrašą savo dieno-
raštyje, iki bazinės stoties likus kele-
tui kilometrui, kurių jam jau nebepa-
vyko įveikti.

1��1m. kovo 30 d.: Palanga ir 
Šventoji prijungtos prie 

lietuvos.

14��m. kovo 30 d.: Ispanijos 
valdovai Ferdinandas ir 

Izabelė paskelbia įsaką ištremti iš 
Ispanijos žydus, jei jie neatsiverčia į 
katalikų tikėjimą.

18��m. kovo 30 d.: Rusija par-
davė Aliaską jungtinėms 

Valstijoms.

Lošimas 
Nr. 1306

2018-03-21

SKAIČIAI
Pagrindiniai skaičiai: 4, 10, 17, 
21, 32, 41  

Vikingo skaičius: 6

Vieno derinio laimėjimų 
lentelė:

6+1 - 26 344 426,50 € (-)
6 - 283 686 € (-)
5+1 - 10 298,50 € (2)
5 - 209 € (18)
4+1 - 77,50 € (58)
4 - 8,50 € (346)
3+1 - 4,50 € (909)
3 - 1,50 € (6 253)
2+1 - 1,25 € (6 602)
2 - 0,75 € (46 515)

KITO TIRAŽO pROGNOzĖ: 28,5 mln. Eur

vikinglotto bilieto kaina 1,5 Eur
Eurojackpot bilieto kaina 2 Eur

Teleloto bilieto kaina 1 Eur

Kovo 24 d.
ŠEŠTADIENIS

Tarptautinė tuberkuliozės 
diena 

Saulė teka 06:15
leidžiasi 18:37

Dienos ilgumas 12.22
priešpilnis (7 mėnulio diena)
Liucija, Daumantas, Ganvilė, 

Gabrielius, Donardas
Tinkamas laikas sėti: 

porus, krapus, garstyčias, pan-
kolius, kalendras, gėles (iš sė-

klų daiginamas).
Sode, darže: 

tinkamas laikas pjauti žolę, 
laistyti, netinkamas laikas 

kaupti derlių.

Kovo 25 d.
SEKMADIENIS

Blovieščiai, Gandro šventė
Apsireiškimas 

Šv. Mergelei Marijai
Laikas persukamas vieną 

valandą į priekį 
Verbų (palmių) sekmadienis

Saulė teka 06:12
leidžiasi 18:39

Dienos ilgumas 12.27
priešpilnis (8 mėnulio diena)

Normantas, Normantė
Tinkamas laikas sėti: 

baklažanus, cukinijas, moliū-
gus, patisonus, porus, krapus, 
garstyčias, pankolius, kalen-

dras, pomidorus, paprikas, ba-
zilikus, rozmarinus, mairūnus, 
gėles (iš sėklų daiginamas).

Sode, darže: 
tinkamas laikas pjauti žolę, 
laistyti, netinkamas laikas 

kaupti derlių.

Kovo 26 d.
PIRMADIENIS

Saulė teka 06:10
leidžiasi 18:41

Dienos ilgumas 12.31
priešpilnis (9 mėnulio diena)
Feliksas, Liudgaras, Arbutas, 
Vydmantė, Emanuelis, Teklė, 

Laimis
Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas naikinti piktžo-
les, šaldyti vaisius, netinkamas 

laikas tręšti.

Kovo 27 d.
ANTRADIENIS

Tarptautinė teatro diena
Saulė teka 06:07

leidžiasi 18:43
Dienos ilgumas 12.36

priešpilnis (11 mėnulio diena)
Nikodemas, Rupertas, Alkme-
nas, Rūta, Aleksandras, Lidija

Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas naikinti piktžo-
les, šaldyti vaisius, netinkamas 

laikas tręšti.

Kovo 28 d.
TREČIADIENIS

Saulė teka 06:05
leidžiasi 18:45

Dienos ilgumas 12.40
priešpilnis (12 mėnulio diena)
Filemonas, Sikstas, Rimkantas, 

Girmantė, Odeta
Tinkamas laikas sėti: 

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

ginamas).
Sode, darže: 

tinkamas laikas naikinti piktžo-
les, šaldyti vaisius, netinkamas 

laikas tręšti.

Kovo 29 d.
KETVIRTADIENIS

Lietuvos įstojimo į NATO diena 
Saulė teka 06:02

leidžiasi 18:47
Dienos ilgumas 12.45

priešpilnis (13 mėnulio diena)
Narcizas, Almantė, Bertoldas, 

Manvydas
Tinkamas laikas sėti: 

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

ginamas).
Sode, darže: 

tinkamas laikas dirbti sodo 
darbus, netinkamas laikas 

kaupti ir konservuoti derlių..

ORAI

VANDENS TEMPERATŪRA
[LEDO STORIS, cm]
[0] NEMUNAS pRIE NEMAJŪNŲ
[7] KAUNO MARIOS 
+2 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
[0] KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

SAULĖS AKTYVUMAS

G1Numatomos mažos 
geomagnetinės audros.

S0Saulės audrų 
nenumatoma.

R0Radiometrinių (radio trukdžių) 
audrų nenumatoma.

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

GAMA RADIACINIS FONAS

36KAUNE 
nSv/val. 

38ALYTUJE 
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE 
14000 nSv/val. 
ČERNOBYLIO AE 
4550 nSv/val. 

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

(atsakymai)

KOVO

24
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VIlnIUS
+6

0
KOVO
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