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NEMUNO KRAŠTO LAIKRAŠTIS

Nemažai kūrybingų
ir gabių absolventų
į gyvenimą išleido
ir išleidžia Birštono
gimnazija. Kiekvienoje
laidoje buvo „perliukų“,
kurie telkė apie
save bendraminčius,
sugalvodavo naujų
iniciatyvų ir veiklų.

Jie – mokyklos gyvenimo
varomoji jėga. Malonu, kad
Birštono krašte, išaugę vaikai pasiekia svarių laimėjimų
savo darbinėje veikloje, prisimena, iš kur jie kilę, ir nori pasidalinti savo sėkmės patirti-

www.naujasisgelupis.lt

mi, nori padrąsinti kitus.
Viena iš tokių ypatingų ir
aktyvių mokinių – Kristina
Kulbušauskaitė. Ji turėjo begalę įvairios veiklos, buvo ne
tik gimnazijos mokinių parlamento prezidentė, bet ir Lietuvos mokinių parlamento narė
ir Socialinių reikalų komiteto
pirmininkė.
Dabar Kristina vadovauja
reklamos agentūrai „Fomo“,
atstovaujančiai žinomiems
žmonėms ir reklamos blogeriams (tinklaraštininkams).
Vienintelė ir pirmoji tokio tipo agentūra atstovauja jau 18
žmonių, tarp kurių Gintarė
Gurevičiūtė, Indrė Kavaliauskaitė-Morkūnienė, Karolina
Meschino, Žydrūnas Savickas, Inga Žuolytė, Donatas
Motiejūnas, Mindaugas Kuzminskas, Milita Daikerytė,
Asta Valentaitė ir kiti.

„Oficialiai mano pareigos
yra nuomonės formuotojų
rinkodaros ekspertė, tačiau
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Praūžė 20-asis
džiazo festivalis
Birštone

Stasė

ASIPAVIČIENĖ
SKAITYKITE 9 p.

http://www.facebook.com/labirintai

NUOTRAUKOS: Aistės Kirsnytės ir asmeninio arch.

Pavasariškas „Siurprizas“ Jiezne

REKLAMA

SKAITYKITE 10 p.

Nuo Birštono gimnazijos mokinių parlamento
prezidentės – iki žinomų žmonių reklamos
agentės
ASIPAVIČIENĖ

SKAITYKITE 6 p.

E. Andriušis sužibėjo
Elitinės jaunių lygos 10
įvarčių trileryje

Kovo 23-iąją Jiezno
kultūros ir laisvalaikio
centre vyko spalvingas ir

nuotaikingas renginys.
Jiezno muzikos mokykla
pakvietė kitų mokyklų ir
vaikų darželių muzikantus
ir dainorėlius į respublikinį
mažųjų atlikėjų festivalį
su muzika ir dainomis
pasveikinti pavasarį.

Festivalis buvo ne bet koks
– bet ir iš karto su siurprizu –
čia atvyko tikroji namų tvarkytoja Freken Bok su savo
numylėtąja katyte bei svajonėmis apie ypatingąjį misterį Karlsoną, kuris gyvena ant
stogo...

paprastai tariant esu tas žmogus, į kurį kreipiamasi, kai noNUKelta Į 8 p. 

Pamatyti tokių nuostabių
dalykų ir pasiklausyti vaikučių atliekamų kūrinių, skirtų
Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtmečiui, atvyko ir Prienų
savivaldybės administracijos
švietimo skyriaus vedėjas R.
Zailskas bei Jiezno seniūnas
Algis Bartusevičius. Jie linkėjo gražių akimirkų, muzikinio įkvėpimo ir džiaugėsi
renginiu, skirtu svarbiai mūsų
valstybės datai paminėti.
Susirinkusius į muzikos
šventę atlikėjus, jų mokytojus,
vadovus ir žiūrovus sveikino
Jiezno muzikos mokyklos
direktorė Aida Puraitė-Jankauskienė.
Respublikiniame mažųjų
atlikėjų festivalyje dalyvavo
per 100 atlikėjų, kurie atvyko iš Kauno lopšelio-darželio „Nežiniukas“, Kauno
„Vyturio“ gimnazijos muzikos skyriaus, Birštono meno
mokyklos, Kalvarijos meno
NUKelta Į 5 p. 

Kaina

0,50 €

Prienuose bus
rekonstruojami
vandentiekio
tinklai
2017 m. birželio 27 d. su
Lietuvos Respublikos
aplinkos ministerijos
Aplinkos projektų valdymo
agentūra buvo pasirašyta
projekto „Vandens tiekimo
ir nuotekų tvarkymo
infrastruktūros plėtra
ir rekonstrukcija Prienų
rajone“ Nr. 05.3.2-APVA-R014-21-0002 finansavimo ir
administravimo sutartis.

Finansavimas skirtas pagal 2014–2020 m. Europos
Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos
išteklių darnus naudojimas
ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R014 įgyvendinimo priemonę
„Geriamojo vandens tiekimo
ir nuotekų tvarkymo sistemų
renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“.
Projekto vykdytojas – UAB
„Prienų vandenys“ kartu su
partneriu Prienų rajono savivaldybės administracija.
Įgyvendinamo projekto
tikslas – sudaryti sąlygas Prienų rajono gyventojams prisijungti prie centralizuotos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos bei gauti kokybiškas vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo paslaugas
Prienų mieste bei rajone.
Viena iš projekto veiklų
– Prienų miesto Stadiono gatvės, Pramonės gatvės (iki
vandenvietės) vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija.
Stadiono gatvėje bus rekonstruojamas vandentiekio
tinklas nuo Tyliosios g. iki pat
Pramonės g. bei nuo Stadiono
ir Pramonės g. sankryžos per
Kauno g. iki pat vandenvietės.
Įvertinus vartotojų poreikius
bus rekonstruotas vandentieNUKelta Į 2 p. 

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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Atšilę orai pažadino iš žiemos miego pirmuosius
varliagyvius, todėl sostinės Vingio parko teritorijoje
prasidėjus paprastųjų rupūžių migracijai nuo sekmadienio
iki gegužės 4 dienos bus draudžiamas automobilių
eismas į centrinę parko dalį.

REDAKTORIAUS SAVAITĖ
Mantvydas

PREKEVIČIUS
uostabus jausmas vakare sėdėti lauke ant
suoliuko arba ant kėdės prie
plataus lango ir stebėti už
miško viršūnių ar namų stogų besileidžiančią saulę. Tą
saulę, kuri mūsų pasaulį džiugino ir šildė visą dieną. Tą
saulę, kuri vos kelioms akimirkoms neria pailsėti, užleisdama vietą blankiai bei
šaltai žvaigždžių, o kartais ir
mėnulio šviesai.
Turbūt dėl to ir gera prisėdus žvelgti į besileidžiančią
saulę, nes ne tik saulė, bet ir
mes patys, per dieną išvargę
nuo darbų bei rūpesčių, ruošiamės keliauti į pūkais išklotą poilsio šalį. Iš tikrųjų,
jeigu suskaičiuotume, kiek
kartų per savo gyvenimą ramiai sėdėdami vakarais palydime saulę ir kiek kartų ją
pasitinkame rytais, paaiškėtų,
kad pavargusią saulę mylime
labiau. Antai, kiek kartų kieno nors glėbyje stebėjome ją
besileidžiančią ir kiek kartų
raukėmės žvelgdami į ją kylančią. Keista... Saulę, atnešančią dieną ir išlaisvinančią
pasaulį iš tamsos bei šalčio,
mes netgi peikiame. Tuo tarpu tą saulę, kuris mus apleidžia, mylime ir ja grožimės.
Iš tiesų – gal ir nieko keisto,
kad mylime tik tada, kai jau
atliktas darbas. „Dvylikos kėdžių“ principas „Pinigai – ryte, kėdės – per pietus“ čia jau
nebeturi galios. Saulei dėkojame ne už tai, kad pakilo, bet
už tai, kad pakilusi mus šildė
visą dieną. Kartais netgi nesusimąstome, jog brėkštantis
debesuotas rytas nėra tik apniukęs rytas. Kiekvienas rytas yra toks pats. Saulė pakyla kiekvieną rytą ir kiekvieną
rytą ji šviečia. Tik kartais jos
nematome per debesis. Ir tuomet net nebandome įvertinti
sunkaus jos darbo. Juk šviesa
ir dalelė šilumos ant mūsų nusileidžia net per storus, saulę
dengiančius debesis.
Iš tikrųjų, kaip dažnai
džiaugiamės akivaizdžiais,
saulės šviesa apšviestais dar-

N

bais ir kaip retai giriame nematomus, bet daug sunkesnius darbus.
Už ką turėtume dėkoti kasdienei duonai? Ar prekybos
centrui, ar savo darbdaviui,
už kurio mokamą darbo užmokestį galime tos duonos
nupirkti? O gal tam pilkam
žmogui, kuris duonos kepykloje į krosnį pašauna tešlos
kepalėlį? Nereikia nė bandyt
ieškoti svarbiausio žmogaus
šioje duonos kelionėje į mūsų rankas. Kartais pigesnė,
kartais brangesnė duona mus
pasiekia nukeliavusi ne tik
ilgą kelią, bet ir pakeliui perėjusi per keleto įvairių „pilkų“ žmonių rankas. Pirkdami
duoną, matome tik jos išvaizdą, jos pakuotę, bet niekada
nematome žmonių, kurie prisidėjo prie to, kad duona pasiektų mūsų rankas. Rodos,
tai – tik „biznis.
Ne, tai daugiau, tai – ilga
grandinė, kurios trūkstama
bent smulkiausia grandis nutrauktų visą procesą. Kelią į
sotumą.
Dažnai neįvertiname, kad
netgi žodis, kuris atkeliavo
iki mūsų per spaudą ar radijo bangomis, gimė ne vieno
žmogaus, o grupės žmonių
pastangomis. Pradedant nuo
to pirmojo, dėl kurio šis žodis ir buvo parašytas.
Pasaulis tarpusavyje yra susijęs ypač ilgomis grandinėmis, kurių vienai nutrūkus ir
realiame gyvenime atsiranda
daug nepatogumų – tenka ją
taisyti, trumpinti, ilginti, keisti bei grąžinti į vietą. Viskam
reikia laiko, na, ir žinoma,
kokybiškų grandinės dalių.
Tų dalių, kuriomis visada gali
pasitikėti.
Savo gyvenimo laimę irgi
tuo kuriame – pasitikėjimu ir
darniu darbu dėl bendro tikslo, kad ne tik duona, bet ir
bet kuris maistas žmogui bei
žmogiškumui būtų pristatytas kokybiškas ir, svarbiausia, laiku.
Laimė nėra iš dangaus nukrentantis stebuklas. Jos siekiame savo darbais, tikslais
bei aplinkinių žmonių padedami. Dažnai nepastebime, kad netgi kuriant šeimą



Dvidešimt penktąjį kartą organizuotoje „Maisto banko“
akcijoije žmonės per kelias dienas paaukojo maisto
nepasiturintiems už 460 tūkst. eurų. Anot organizagtorių,
tai – didžiausia kada nors „Maisto banko“ akcijoje
paaukoto maisto vertė.

aplink zuja visas būrys „pilkų“ žmonių, kurie dalyvauja
toje pačioje mūsų „laimingo
gyvenimo“ kūrimo grandinėje. Ir kiekvieno jų indėlis yra
didesnis arba mažesnis.
Kiekvienas pasakytas žodis, padrąsinimas, pastaba,
patyčia, o kartais netgi tyla,
turi įtakos mūsų „laimingam
gyvenimui“ – mūsų duonai.
Maistui, be kurio neišgyventume. Maistui, nuo kurio skonio bei kokybės priklauso ir
mūsų savijauta.
O mes dažnai neįvertiname
tų „pilkų“ žmonių, kurių pagyrimai, padrąsinimai ir patarimai atvedė į teisingą kelią.
Kartais užtenka tik vieno žodžio, kuris mūsų duonai suteiktų tikrą, gardų skonį. Tačiau dažniausiai džiaugiamės
ne vienu paprastu žodžiu, o
visa tirada pagyrų. Prašmatnia prekės etikete, kurioje
surašyta ne tik nepriekaištinga kokybė, bet nupasakotas
ir skonis. Valgome beskonę
duoną ir įsivaizduojame, kad
jos skonis toks, kaip parašytas etiketėje.

Matome tai, kas spalvota,
apšviesta ryškiais spinduliais,
ir nematome to, kas vyksta
nusileidus saulei. Nematome,
kiek pastangų reikia, kad saulė patekėtų. Nematome, kiek
pastangų reikia, kad duona
būtų iš tikrųjų skani, nematome, kiek „pilkas“ žmogus
įdeda laimės į mūsų gyvenimą. Nematome ir to, kiek patys esame pasirengę prisidėti
prie savo gyvenimo. Nematome, nes visada džiaugiamės
tik padarytu darbu – iškepta
duona. Džiaugsmą ir laimę
pastebime tik tada, kai saulės šviesa jau blėsta. Tačiau
niekada to nepastebime, kai
saulė dar tik kyla. Neįvertiname, kad reikia džiaugtis
brėkštančia aušra, kuri išvaro
tamsumas.
Reikia džiaugtis pradžia.
Pradžia, kuri suteikia galimybę pasiekti pabaigą.

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

www.naujasisgelupis.lt

http://www.facebook.com/labirintai
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kaukę ir net
nesusimąstome, kokį
vaidmenį suvaidina po
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Prienuose bus rekonstruojami
vandentiekio tinklai
ATKelta IŠ 1 p.
kio tinklas nuo vandenvietės
šiaurinės dalies per Pramonės
g. ir visoje Stadiono g.
Prienų mieste rekonstruotais vandentiekio tinklais
bus aptarnaujami esami vartotojai.

Šiai veiklai įgyvendinti
2017 m. liepos 4 dieną pasirašyta rangos sutartis. Rangovas
– UAB „Infes“. Numatoma
rangos darbų pradžia – 2018
m. balandžio mėn., darbų pabaiga – 2019 m. sausio mėn.
Įgyvendinus projektą bus
užtikrintas ilgalaikis, techni-

KORESPONDENTĖ (PRIENŲ KRAŠTAS)
Laima DUOBLIENĖ tel. 8 682 12642

SKELBIMAI, REKLAMA
tel. 8 604 80 752

laimaduobl@gmail.com

redakcija@naujasisgelupis.lt

KORESPONDENTĖ (BIRŠTONO KRAŠTAS)
Stasė Asipavičienė tel. 8 604 80804





juronyte@gmail.com

Užsakomieji straipsniai, reklama
Neapmokami pranešimai spaudai
Skaitytojų straipsniai

ne ir ekonomine prasme vartotojams prieinamas socialiai
būtinų vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo paslaugų
teikimas, sumažės požeminių
vandenų tarša.
Darbus derinsime ir kartu
sieksime, kad būtų kuo mažiau nesklandumų.

UAB „Prienų vandenys”
Prienų seniūnijos inf. 

Laikraštis išeina trečiadieniais ir šeštadieniais.
Laikraštis įkurtas 1999 04 01.
ISSN 1392-7248.
Tiražas – 1 100 egz. Spausdinta: Polska Press Sp. o.o.
Redakcija pasilieka teisę rankraščius trumpinti ir redaguoti.
Už reklamos turinį ir kalbą redakcija neatsako.
Redakcijos nuomonė nebūtinai sutampa su laiškų autorių
nuomone. Kopijuoti, perspausdinti, skelbti laikraštyje paskelbtą
informaciją bei nuotraukas be redakcijos sutikimo - draudžiama.

ATGARSIAI 

TREČIAdienis, 2018 m. kovo 28 d., www.naujasisgelupis.lt



Vakarų Sibiro mieste Kemerove mažiausiai 48 žmonės
žuvo per gaisrą prekybos ir pramogų centre „Žiemos
vyšnia“, o dar keliolika jo lankytojų tebėra dingę, pranešė
tarnybos. Taip pat pranešama apie 84 sužeistus žmones.
Pagal preliminarius duomenis, gaisras prasidėjo 14 val.
vietos (ir Lietuvos) laiku vienoje iš kino salių.

Susitikome Verbų
sekmadienį
Kovo 25 d., Verbų
sekmadienį, vyko
tradicinė Prienų rajono
liaudies atlikėjų šventė
„Oi būdavo, būdavo...“.
Renginio tikslas – skleisti
poetišką ir gražų liaudies
kūrėjų jausmų pasaulį,
kuris mums pasakoja,
kaip senais laikais žmogus
gyveno, dėl ko džiaugėsi
ar liūdėjo, kur ieškojo
tvirtybės ir jėgų.

Renginyje savo programas
pristatė devyni Prienų rajono
kolektyvai. Renginį pradėjo
Prienų kultūros ir laisvalaikio
centro folkloro grupė „Gija“
(vadovė Dalė Zagurskienė)
programa „Šioj žemėj jotvingių gyventa“. Programą
tęsė: Šilavoto laisvalaikio
salės folkloro grupė „Akacija“ (vadovė Saulė Blėdienė)
– „Šimtamečių dainų šiluma“; Ašmintos laisvalaikio
salės folkloro grupė „Ošvenčia“ (vadovė Rima Vilkienė)
– ,,Kai neliko nieko, tik gimtasis žodis...“; Pakuonio laisvalaikio salės folkloro grupė
„Obelėlė“ (vadovė Renata
Žibienė) – ,,Motule mano,
senoji mano“; Jiezno kultūros
ir laisvalaikio centro folkloro
ansamblis „Jieznelė“ (vadovė
Ingrida Valentienė) – ,,Bulviakasio patalkio linksmybės“;
Veiverių kultūros ir laisvalaikio centro folkloro ansamblis
„Pasaga“ (vadovės Jadvyga
Beikauskienė ir Aurelija Bareišienė) – „Klebonas Kazimieras Skučas – rymorius“;
Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centro muzikantai ir pasakotoja Vida Beliukevičienė;

REKLAMA

Skriaudžių laisvalaikio salės
kanklininkų ansamblis „Kanklės“ (vadovė Elena Sakavičiūtė-Pečiulaitienė) – „Ten
mano Tėvynė – graži Lietuva“; Balbieriškio kultūros ir
laisvalaikio centro folkloro
ansamblis „Dūmė“ (vadovės
Dalė Zagurskienė ir Daiva
Alaveckienė) – „Giminė: sena ir gyva“.
„Labai esu dėkinga visiems
dalyviams, vadovams, žiūrovams, kad nepagailėjo savo
laiko ir atvyko į šį tradicinį
renginį. Šiandien Verbų sekmadienis, tad linkiu visa ko
geriausio Jums ir Jūsų šeimoms. Linkiu, kad po metų
susitiktume vėl – tegyvuoja
mūsų krašto istorija“, – kalbėjo renginio koordinatorė Dalė
Zagurskienė.
Renginio pabaigoje padėkos žodžius tarė Prienų rajono
savivaldybės Kultūros, sporto ir jaunimo skyriaus vedėjas
Rimantas Šiugždinis ir Prienų
kultūros ir laisvalaikio centro
direktorė Virginija Naudžiūtė.
Visiems kolektyvų vadovams
buvo įteikti padėkos raštai ir
gėlės.
Prienų KLC inf. 



JAV nebijo prekybos karo ir nenusileis dėl muitų Kinijai. JAV
prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) ir tuo
atveju, jei nepavyks pasiekti susitarimo, ketina nustatyti
muitus 60 mlrd. JAV dolerių vertės importui iš Kinijos,
pareiškė JAV iždo sekretorius Steve Mnuchinas ir pažymėjo,
kad šios priemonės ekonomikai duos ilgalaikės naudos.



Rytų Indoneziją ankstyvosiomis pirmadienio valandomis
sukrėtė 6,4 balo žemės drebėjimas, po jo buvo paskelbta
cunamio grėsmė, bet netrukus šis perspėjimas buvo
atšauktas, informavo seisminio stebėjimo organizacijos.
Drebėjimo židinys buvo apie 171 km gylyje Bandos jūroje,
nurodė JAV Geologijos tarnyba (USGS).

 ATGARSIAI
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Saudo Arabijos pajėgos sekmadienį numušė Jemeno
sukilėlių paleistas septynias raketas – taip pat virš
sostinės Rijado, o per šiuos incidentus žuvo mažiausiai
vienas žmogus, pranešė kariškiai. Rijade krintančios
raketų nuolaužos užmušė vieną Egipto pilietį, dar du
žmones sužeidė.



Prancūzijos Alpėse sekmadienio popietę per lavinas žuvo du
slidininkai, pranešė kalnų gelbėtojai. Į penktą dešimtį įkopę
du prancūzai slidinėjo kalnuose Modano mieste pietrytiniame
Savojos departamente. Lavina užgriuvo slidininkus jiems
esant apie 2,7 km aukštyje ant Bel Plinjė kalno vakarinio šlaito.
Pasak gelbėtojų, sniego griūtį sukėlė patys slidininkai.

Ugniagesiai įspėja: ledas darosi vis
pavojingesnis
NUSIKALTIMAI IR
NELAIMĖS
parengta pagal Alytaus apskrities
Vyrausiojo policijos komisariato
ir Kauno apskrities priešgaisrinės
gelbėjimo valdybos informaciją

2018-03-17 apie 20.30 val.
Prienuose, prie įėjimo į laiptinę, iš D. Š. (gim. 1997 m.) du
nenustatyti asmenys pagrobė
piniginę su pinigais ir vairuotojo
pažymėjimu. Padaryta 280 eurų
turtinė žala.
2018-03-17 apie 12.25 val. atvykę Greitosios med. pagalbos
darbuotojai į Prienų r., konstatavo ten gyvenusio J. Š. (gim. 1953
m.) mirtį. Ant J. Š. kūno išorinių
sužalojimų nėra.
2018-03-18 apie 10 val. Prienų
r., Veiverių sav., Papilvio k., Alyvų
g., vyras (gim. 1983 m.), grįžęs
į namus, pastebėjo atidarytas
garažo duris, o viduje pasigedo
vaikiško keturračio, vaikiško
elektromobilio, paspirtuko,
balansinio dviračio, vaikiško dviračio. Nuostolis – 1130 eurų.
2018-03-18 apie 11.09 val. PGT
gavo pranešimą, kad Šilavoto
sen., Paskrynupio k., Pašlavančio
g. reikia pagalbos atidaryti duris.
Atvykus pagalbos nebereikėjo,
durys jau buvo atidarytos.
2018-03-19 gautas pranešimas,
kad Prienuose, Piliakalnio g. 30
arų plote dega žolė.
2018-03-19, vakare, 21.12 val.
GMP prašė pagalbos Prienuose,
Girių g. išnešti ligonę O. S. ir
įkelti į GMP automobilį.
2018-03-19 apie 14.10 val.
Prienų r., Veiverių sen., Čiurlių
k., laukuose, rastas mirusio J. R.
(gim. 1954 m.) kūnas. Pradėtas
ikiteisminis tyrimas mirties
priežasčiai nustatyti.
2018-03-20 apie 12.32 val.
gautas pranešimas, kad Balbieriškio sen., Žydaviškio k., Slėnio
g. dega žolė (išdegė apie 10 arų
žolės). Po poros valandų, 14.22
val., ugniagesiai jau skubėjo į
Veiverių sen., Papilvio k., kur
degė apie 10 arų žolės.
REKLAMA

Šiemet ugniagesiai
gelbėtojai jau atliko
113 gelbėjimo darbų
vandenyje, iš jų 28 –
gelbėjimo darbus ant ledo.
Jie ištraukė 13 skenduolių
ir išgelbėjo 10 žmonių.

Šylant orams, ledas kasdien
darosi vis pavojingesnis, tačiau žvejai ir kiti gyventojai
dažniausiai to nepaiso. Štai ir
šią savaitę Trakų rajono priešgaisrinės gelbėjimo įstaigos
Onuškio ugniagesiai Grendavės kaime, Vilkokšnio ežere,
gelbėjo už 400 m nuo kranto
įlūžusį vyrą.
„Žmogus, pasirodo, per
ežerą trumpino kelią namo
ir įlūžo, – sakė Trakų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos
viršininkas Kęstutis Kirsnauskas. – Nors vandens toje vietoje tebuvo iki juosmens,
vyras pats nebegalėjo išlipti.
Ugniagesiai jį ištraukė su gel-

bėjimo virve ir ratu.“ Jis buvo
perduotas medikams.
Pavasario atodrėkio metu
ledas darosi ypač netvirtas,
korėja. Tad kol nuo vandens
telkinių jis dar nenutirpo,
Priešgaisrinės apsaugos ir
gelbėjimo departamentas dar
kartą prašo gyventojų, ypač
žvejų, ant jo nelipti ir įspėti
to nedaryti aplinkinių.
Ledas laikomas tvirtu, jeigu jo storis yra daugiau kaip
7 centimetrai. Tik toks ledas
jau gali išlaikyti žmogų. Tačiau kad jis išlaikytų grupę
žmonių, jo storis turi būti ne
mažesnis kaip 12 cm. Tvirtas ledas visada turi mėlyną
arba žalią atspalvį, o matinės
baltos spalvos arba geltono
atspalvio ledas yra netvirtas.
Trapus ledas susidaro ir tose
vietose, kur įteka upeliai, yra
šaltinių.
Jeigu vis dėlto įlūžote, ne-

pasiduokite panikai ir nepraraskite savitvardos. Ropškitės
ant ledo į tą pusę iš kurios atėjote. Ant ledo užšliaužti reikia plačiai ištiesus rankas, kad
padidėtų atramos plotas. Pasistenkite, kaip galima daugiau
krūtine užgulti ledą, paskui
atsargiai ant jo iškelkite vieną koją, po to kitą. Užšliaužus
ant ledo, negalima tuojau pat
stotis. Reikia šliaužti kuo toliau nuo eketės į kranto pusę.
Gelbėjant skęstantįjį reikia
veikti greitai ir ryžtingai, nes
vandenyje žmogus greitai sušąla, o permirkę rūbai neleidžia jam ilgai išsilaikyti vandens paviršiuje. Artintis prie
eketės reikia labai atsargiai,
šliaužiant, plačiai ištiesus rankas. Ledas išlaiko žmogų tik
už 3–4 m nuo eketės krašto,
todėl skęstančiajam reikia ištiesti slidę, slidžių lazdą, lentą
ar numesti virvę. Gelbėjimui
galima panaudoti ir tvirtai surištus šalikus, drabužius.
VPGT 

Afrikinis kiaulių maras nesitraukia
Prienų valstybinė maisto
ir veterinarijos tarnyba
(toliau-VMVT) informuoja,
kad 2018 m. kovo 23
d. gavo Nacionalinio
maisto ir veterinarijos
rizikos vertinimo instituto
tyrimų atsakymą , kuriuo
patvirtinta, kad trims
šernų gaišenoms, rastoms
Prienų r. sav., Stakliškių
seniūnijos Seniavos kaime
nustatytas afrikinis kiaulių
maras (toliau-AKM), netoli
tos vietos, kur prieš mėnesį
ši liga buvo nustatyta dar
dviem sumedžiotiems
šernams.

VMVT dar kartą primena
kiaulių augintojams biologinio saugumo priemonių įgyvendinimo svarbą, nes mūsų
šalies laukinėje faunoje virusas plinta, vis daugėja dėl
AKM kritusių šernų.
Šiemet vykdant veterinarinę
kontrolę dėl biologinio saugumo priemonių taikymo smulkiuose kiaulininkystės ūkiuose nustatyta daug pažeidimų,
susijusių su kiaulių registravimu ir identifikavimu. Pagrindiniai pažeidimai, nustatomi

kontrolės metu yra: nesavalaikis kiaulių deklaravimas,
atsivežus kiaules nepranešama Ūkinių gyvūnų registre
apie tokių kiaulių atsivežimą,
atsivežamos kiaulės yra nežinomos sveikatos būklės ir
nežinia iš kur, neturint veterinarijos pažymėjimų ir/ar Lietuvos Respublikoje gabenamų
gyvūnų važtaraščio. Nustačius pažeidimus VMVT taiko
sankcijas nuo įspėjimo iki piniginių nuobaudų. Kiaulių augintojai turėtų žinoti, kad kiaulininkystės ūkiuose nesilaikant
prevencijos nuo užkrečiamųjų ligų priemonių, įskaitant ir
registravimo ir identifikavimo
reikalavimus, gali būti taikomos sankcijos dėl kompleksinės paramos gavimo, jei kiau-

lių augintojas yra kompleksinės paramos gavėjas.
Kiaulių laikytojai turėtų labai atsakingai įvertinti
savo galimybes laikytis biologinio saugumo priemonių,
kiaulių registravimo ir identifikavimo reikalavimų ir tose seniūnijose, kuriose randamos užsikrėtusios AKM
šernų gaišenos, šiltuoju metų periodu atsisakyti kiaulių
auginimo.
Šiandien vienintelė galimybė apsaugoti savo kiaulių
ūkį nuo AKM-griežtai laikytis biologinio saugumo reikalavimų.

Prienų VMVT
vyriausiasis veterinarijos
gydytojas-inspektorius
Antanas Keturakis 



Vienas garsiausių Rusijos piliečių, prancūzų kino žvaigždė
Gerard’as Depardieu (Žeraras Depardjė), drauge su milijonais
rusų rinkėjų sekmadienį balsavo prezidento rinkimuose.
Rusijos lyderio Vladimiro Putino, kuris 2013 metais jam
įteikė rusišką pasą, draugas G. Depardieu balsavo Rusijos
ambasadoje Paryžiuje.

ATGARSIAI 
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Sekmadienį per Baltarusijos opozicijos surengtą
nesankcionuotą žygį sulaikytam šalies politikui,
ankstesniuose šalies prezidento rinkimuose dalyvavusiam
Nikilajui Statkevičiui skirtas 10 parų administracinis
areštas, pranešė žmogaus teisių grupė „Viasna“.



Du JAV kariniai lėktuvai - „P-8A Poseidon“ ir nepilotuojamas
„RQ-4A Global Hawk“ - sekmadienį vėl vykdė plataus masto
žvalgybinę operaciją palei Krymo ir Rusijos Juodosios jūros
pakrantę. JAV nepilotuojamais orlaiviais šiemet jau daug
kartų žvalgė Krymo ir Kremliaus remiamų separatistų
kontroliuojamas teritorijas Ukrainos rytuose.



Tūkstančiai žmonių sekmadienį Barselonoje protestavo
prieš buvusio Katalonijos prezidento Carleso Puigdemonto
sulaikymą Vokietijoje. Ispanų Aukščiausiasis Teismas
penktadienį paskelbė, kad C. Puigdemontas ir dar 12
katalonų bus teisiami dėl maišto, jiems pernai nesėkmingai
bandžius atskirti Kataloniją nuo Ispanijos.

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

Pavasariškas „Siurprizas“ Jiezne
ATKelta IŠ 1 p.
mokyklos, Prienų „Ąžuolo“
progimnazijos, Prienų meno
mokyklos, Prienų lopšeliodarželio „Pasaka“ bei Veiverių Antano Kučingio meno
mokyklos.
Pirmieji šventę pradėjo
patys mažiausi vaikučiai iš
Prienų lopšelio-darželio „Pasaka“. Jie atliko nuotaikingą
kūrinį „Kur lietutis vaikšto
basas“ (mokyt. Virginija Dobilienė), juos pakeitė Kauno
lopšelio-darželio „Nežiniukas“ atlikėjai. Vaikai vieni po
kitų džiugino žiūrovus ir savo
draugus atliekamomis melo-

dijomis ir gera nuotaika, kurią protarpiais drumstė Freken
Bok, ieškodama pabėgusios
savo augintinės ar norėdama
padaryti „tvarką“.
Daugiausiai muzikinių numerių paruošė festivalio šeimininkai – Jiezno muzikos
mokyklos moksleiviai. Reikia pasidžiaugti, kad daugelis
šios mokyklos mokinių ne tik
mokykloje mokosi muzikuoti
ar dainuoti, bet aktyviai dalyvauja ir Jiezno kultūros ir laisvalaikio centro renginiuose.
Jiezno muzikos mokyklos
direktorė A. Puraitė-Jankauskienė įteikė kolektyvų vado-

vams padėkos raštus, o vaikus
apdovanojo saldžiais prizais.
Ji taip pat dėkojo rėmėjams
Prienų rajono savivaldybei ir

menininkams Daliai ir Nerijui
Kisieliams, informaciniams
rėmėjams bei partneriams
Jiezno kultūros ir laisvalaikio
centrui bei Prienų švietimo
pagalbos tarnybai.
Bet geriausia buvo tai, kad

festivalyje niekas nesivaržė,
todėl visi mėgavosi švente
ir vienas po kito laukiančiais
siurprizais – kėlė smagų vėją
su vėjo malūnėliais, gavo dovanėlių ir gražų bei didelį tortą
su paties Karlsono atvaizdu.

2018-03-20 apie 21.50 val. Prienų
r., Jiezne, Stoties g., patikrinimui
sustabdžius motorolerį PIAGGIO,
kuris buvo be valstybinio numerio, neatlikta techninė apžiūra,
neapdraustas privalomuoju draudimu, paaiškėjo, kad jį vairavo
neblaivus (2,43 prom. alkoholio)
ir neturintis teisės vairuoti vyras
(gim. 1995 m.). Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
2018-03-20 apie 16.16 val. Alytaus apskr. VPK gautas pranešimas, kad Prienų r., Laukiškių k.,
namuose be priežiūros palikti
vaikai, kurių tėvai kažkur kitame
kaime girtauja. Namuose be
priežiūros rasti penki vaikai (gim.
2013 m., 2012 m., 2015 m., 2010
m., 2002 m.), kurie paaiškino, kad
yra nieko nevalgę. Vaikai paimti
iš namų ir, dalyvaujant Prienų r.
savivaldybės administracijos VTA
darbuotojai, laikinai apgyvendinti
Prienų ligoninėje.
2018-03-20, apie 14.00 val., V. B.
(gim. 1957 m., gyv. Kaišiadorių
r. sav.), atvykęs į jam priklausančią sodybą, esančią Jiezno sen.,
Prienų r. sav, pastebėjo pakeltas
garažo lauko pakeliamas duris ir
viduje pasigedo elektrinių tikslaus
skersinio ir kampinio pjovimo
medžio staklių „Hitachi“. Padaryta
460 eurų turtinė žala.
2018-03-21 apie 11 val. GMP
medikai prašė Prienuose, Vytauto
g. padėti išnešti ir įkelti į GMP
automobilį ligonę A. S. (gim.1934
m.), sveriančią apie 150 kg.
2018-03-21 vakare, 21.16 val.
gautas pranešimas, kad prie kelio
Vilnius–Prienai–Marijampolė (95
km) dega žolė.
2018-03-21 apie 7 val. Prienų r.,
Pakuonio k., Kauno g., moteris
(gim. 1951 m.) pastebėjo, kad
iš jos sodybos ūkinio pastato,
išlaužus medines duris, pavogta
savaeigė žoliapjovė „Partner“,
trimeris „Viking“, benzininis pjūklas „Stihl MS 231“ ir du ritiniai
žalios tinklinės tvoros. Nuostolis
– 490 eurų.

REKLAMA

 ATGARSIAI
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Estijoje po kelis kartus per savaitę fiksuojami draudimo
įvykiai dėl to, kad iš degalinės bandoma išvažiuoti
neištraukus degalų pylimo pistoleto, skelbia viena
didžiausių Baltijos šalyse draudimo bendrovė „If P&C
Insurance“. 2017 metais šiai draudikei Estijoje teko 69
kartus atlyginti žalą pagal tokius draudimo įvykius.

Prenumeruokite
Nemuno krašto
laikraštį
„Naujasis Gėlupis“
2018 m.!

Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas (Redžepas
Tajipas Erdohanas) sekmadienį pranešė, kad Sirijos miestas
Tel Rifatas yra kitas jo taikinys, turkų pajėgoms užėmus
Afriną. Kovo 18-ąją Ankaros pajėgos su sąjungininkais visiškai
užėmė Afriną. Jo užėmimas itin svarbus Turkijai, siekiančiai
sustiprinti sienos su karo nualinta Sirija kontrolę.



Daugiau nei pusė
apklausoje dalyvavusių
Lietuvos gyventojų
jaučia teigiamą Europos
Sąjungos (ES) investicijų
įtaką gyvenimo kokybei,
o priešingai mano 13 proc.
gyventojų.

REGIONŲ KREPŠINIO LYGA B div. B gr.

TURNYRINĖ
LENTELĖ

1. Vilniaus „Stekas-Rivilė“
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

Laima

DUOBLIENĖ
„Ąžuolo“ progimnazijoje iš
dešimties rajono mokyklų
susirinkę trečių – ketvirtų
klasių komandos varžėsi
rajoninėje pradinių klasių
mokinių sporto šventėje
,,Greiti ir vikrūs“.

Sporto šventę įspūdingu pasirodymu pradėjo Prienų kūno
kultūros ir sporto centro aerobikos šokėjos (vadovė Giedrė
Vaitauskienė).
Varžybų dalyvius iš Šilavoto. „Revuonos“, Skriaudžių,
Išlaužo, Pakuonio, Naujosios
Ūtos pagrindinių mokyklų,
„Ąžuolo“ progimnazijos, Stakliškių, Veiverių T. Žilinsko ir
Jiezno gimnazijų sveikino ir
gražių varžybų linkėjo Prienų
rajono savivaldybės Švietimo
skyriaus vedėjas Rimvydas
Zailskas ir mokyklos direktorė Irena Tarasevičienė.
Greičiausi ir vikriausi mokyklų atstovai dėl nugalėtojo vardo varžėsi penkiose
estafetėse: „Bulvių sodini-

mas“, „Lankai“, gimnastikos
kamuolio ridenimas, šuoliukai per šokdynę, „Kas greitesnis“.
Antrus metus iš eilės nugalėtoja tapo ir pereinamąją
taurę iškovojo „Ąžuolo“ progimnazijos komanda, kuriai
pasiruošti padėjo mokytojos
Rasa Butkutė ir Lija Laimutė
Vaitulevičienė. Antrąją vietą iškovojo „Revuonos“ pagrindinės mokyklos (mokyt.
Danutė Moisejevienė), trečiąją – Veiverių T. Žilinsko
gimnazijos komanda (mokyt.
Rita Juodienė ir Irma Gerulaitienė).
Nugalėtojams ir prizininkams buvo įteikti Švietimo
skyriaus diplomai, o jų mokytojoms – padėkos. Visos varžybose dalyvavusios komandos ir mokytojai buvo apdovanotos Švietimo pagalbos tarnybos padėkomis. Dovanomis
prizininkams, visiems varžybų dalyviams, mokytojams
bei vertintojams pasirūpino
Seimo narys Vytautas Kamblevičius, D.Pinkevičienės IĮ
bei kiti rėmėjai.

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

ARTIMIAUSIOS VARŽYBOS
KREPŠINIS

Kovo 31 d.

16

30

val.

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

Praėjusiais metais Prancūzijoje pirmą kartą istorijoje mėsainių
pardavimai augo sparčiau nei klasikinių jambon-beurre
sumuštinių, kuriems pagaminti naudojamas prancūziškas
batonas, sviestas ir kumpis. Paryžiuje įsikūrusios restoranų
verslo konsultavimo firmos „Gira Conseil“ atliktas tyrimas
parodė, kad pernai jų buvo parduota net 1,5 mlrd. vienetų.

Pereinamoji taurė liko Tyrimas: ES investicijų naudą labiausiai
„Ąžuolo“ progimnazijoje pastebi regionų gyventojai

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

PERG.



ORIENTAVIMOSI SPORTAS

Kovo 31 d.

12

00

val.

„Kauno estafetė“
Žvėrinčiaus miškas

Organizatorius: OK Medeina

KREPŠINIS

Tokius rezultatus parodė
bendrovės „Spinter tyrimai“
nuomonių tyrimas, kurio
metu apklausta per 4500 Lietuvos gyventojų. Optimistiškiausiai ES investicijų poveikį vertina Tauragės ir Jurbarko
gyventojai, o mažiausiai teigiamų pokyčių įžvelgia Šakių
ir Kauno rajono žmonės.
Įdomu, kad tarp geriausiai
vertinamų regionų nėra Vilniaus, o Kauno ir Klaipėdos
miestai užima atitinkamai tik
ketvirtą ir devintą vietas. Finansų ministerijos specialistai teigia, kad to ir buvo galima tikėtis – mažiau gyventojų turinčiose savivaldybėse
surenkama mažiau gyventojų
pajamų mokesčio (GPM), todėl ES investicijomis kuriami
projektai tampa labiau matomi vietos bendruomenėms.
„Atliktas nuomonių tyrimas parodė, kad teigiama ES
investicijų įtaka gyvenimo
kokybei labiausiai pastebima
mažesniuose šalies regionuose. Iš 12 savivaldybių, kuriose
daugiausia gyventojų jaučia
ES investicijų naudą gyvenimo kokybei, yra tik du Lietuvos didmiesčiai – Kaunas ir
Klaipėda. Tai rodo, kad tinkamai pasirinkus finansavimo prioritetus, ES investicijos
ženkliai prisideda prie regioninės atskirties mažinimo“,
– sakė finansų viceministrė
Loreta Maskaliovienė.
Pasak L. Maskaliovienės,
gyvenimo kokybei regionuose ypač didelės įtakos turi
socialinės įtraukties ir užimtumo, smulkaus ir vidutinio
verslo skatinimo, daugiabučių
ir viešųjų pastatų renovacijos
projektai.
„Šių sričių finansavimas
ES investicijų lėšomis iki
šiol vyko sparčiau, palyginti
su daugelio kitų sektorių finansavimu. Tad natūralu, kad
KREPŠINIS

Balandžio 8 d.

17

20

val.

BTV

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

mažesnių miestų ir miestelių
gyventojai pastebi bei įvertina šių investicijų rezultatus“,
– teigė ji.
Šių metų pradžios duomenimis, 2014-2020 m. periodo
ES fondų finansavimas suteiktas 15,9 tūkst. socialinių
įmonių darbuotojų, socialinės
paslaugos suteiktos daugiau
nei 12,6 tūkst. šeimų. Įrengti 375 socialiniai būstai, o renovuojant daugiabučius namus, per 21 tūkst. namų ūkių
priskirtini geresnei energijos
efektyvumo vartojimo klasei.
Pagerintas šilumos tiekimas
88,3 tūkst. gyventojų.
Daugiau nei 3 tūkst. veikiančių mažų ir vidutinių
įmonių gavo subsidijas, investuota į 546 naujas įmones.
Integracijos į darbo rinką projektuose dalyvavo 36 tūkst.
bedarbių, iš jų - 61 proc. įgijo
kvalifikaciją.
2017 m. gruodį atlikto tyrimo duomenimis, savo mieste
ar rajone teigiamą ES investicijų įtaką gyvenimo kokybei
jaučia 72 proc. Tauragės ir 69
proc. Jurbarko rajonų gyventojų. Anykščių rajone analogiškai mano 64 proc., Kauno
mieste ir Telšių rajone – po
63 proc., Marijampolėje – 62
proc., Joniškyje, Elektrėnuose ir Klaipėdoje – po 61 proc.
gyventojų.
Tuo tarpu mažiausiai gyventojų, manančių, kad ES

PRIENŲ KRISTAUS APSIREIŠKIMO PARAPIJOS BAŽNYČIA

Pamaldų tvarka kovo 29-balandžio 1 dienomis
Didžiojo Tridienio, t.y. Didžiojo Ketvirtadienio, Penktadienio 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 aukojamos sekmadienio tvarka.
Naujosios Ūtos bažnyčioje Didžiojo Tridienio, t.y. Didžiojo Ketvirtadienio, Penktadienio ir Šeštadienio pamaldos vyks 16 val.
Balandžio 1 d. – Šv. Velykos
10.30 val. – Prisikėlimo Šv. Mišios, Eucharistinė procesija.
ORIENTAVIMOSI SPORTAS

Balandžio 12 d.

18

00

val.

DELFI TV

Kėdainių „Nevėžis“ prieš PrienųBirštono „Vytautas“ LKL

investicijos pagerino gyvenimo kokybę, yra Šakių ir Kauno rajonuose – atitinkami 36 ir
38 procentai. Pakruojo rajone
tokį poveikį pajuto 40 proc.,
Panevėžio mieste – 41 proc.,
Mažeikių ir Raseinių rajonuose – po 43 proc. gyventojų.
Iš viso, apklausos duomenimis, gyvenimo pagerėjimą su
ES investicijomis sieja 52,4
proc. Lietuvos gyventojų, ir
tik 13,5 proc. teigia investicijų
naudos neįžvelgiantys.
Šiuo metu Lietuvoje vykdoma beveik 10,5 tūkst. projektų, kuriems iš ES 20142020 m. finansinės perspektyvos jau išmokėta daugiau,
kaip 1,3 mlrd. eurų. Daugiau,
kaip 1,9 tūkst. projektų jau yra
baigti įgyvendinti, jiems išmokėta 360 mln. eurų.
Savivaldybės, kuriose įgyvendinami projektai labiausiai gerina gyvenimo kokybę
(nurodytas proc. gyventojų,
jaučiančių teigiamą ES investicijų poveikį gyvenimo
kokybei):
Tauragės r. – 72%
Jurbarko r. – 69%
Anykščių r. – 64%
Kauno m. – 63%
Telšių r. – 63%
Marijampolės – 62%
Joniškio r. – 61%
Elektrėnų – 61%
Klaipėdos m. – 61%
Kelmės r. – 59%
Druskininkų – 59%
Ignalinos r. – 59%
Šaltinis: „Spinter tyrimai“
tyrimas, 2017 m. gruodis. 

Balandžio 15 d.

12

00

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

ATGARSIAI 
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Jungtinių Valstijų kompanijos „Facebook“ vadovas Markas
Zuckerbergas sekmadienį išsipirko viso puslapio dydžio
reklaminį plotą devyniuose didžiausiuose Britanijos ir
JAV laikraščiuose ir paskelbė savo atsiprašymą dėl kilusio
skandalo, susijusio su netinkamu milijonų „Facebook“
vartotojų duomenų panaudojimu.

Italijos ministras pirmininkas Paolo Gentiloni šeštadienį
oficialiai atsistatydino po to, kai buvo išrinkti parlamento
rūmų pirmininkai, tačiau prezidentas iš karto jo paprašė
toliau eiti pareigas. Kaip žinoma, per kovo 4 d. įvykusius
parlamento rinkimus daug balsų surinko populistinė ir
dešiniojo sparno partijos ir nė viena neužsitikrino daugumos.





Iš Lietuvos krepšinio lygos lentelės dugno bandantis
kilti Prienų-Birštono „Vytautas“ (5-22) namuose 77:90
(25:22, 23:22, 13:20, 16:26) pralaimėjo tiesioginiam
konkurentui Kėdainių „Nevėžiui“ (7-20).

LIETUVOS KREPŠINIO LYGA

TURNYRINĖ
LENTELĖ

1. Kauno „Žalgiris“
RUNGT.

PER.

27

24

PRAL. TAŠKAI

3

24

2. Vilniaus „Lietuvos rytas“
RUNGT.

PER.

27

22

PRAL. TAŠKAI

5

22

3. Klaipėdos „Neptūnas“
RUNGT.

PER.

27

21

PRAL. TAŠKAI

6

21

4. Panevėžio „Lietkabelis“
RUNGT.

PER.

27

17

PRAL. TAŠKAI

10

17

5. Pasvalio „Pieno žvaigždės“

Lietuvos šimtmečiui – šimtas inkilų
Laima

DUOBLIENĖ
Prienų lopšelio-darželio
„Pasaka“ auklėtojos
Reginos Jankauskienės,
ugdančios „Kačiukų“
grupės vaikučius, ir
aktyvių tėvelių iniciatyva
Meškapievio miške buvo
iškelta daugiau nei
šimtas inkilų.

Prie šios iniciatyvos
prisijungė ir šio darželio „Pelėdžiukų“ grupė
(auklėtoja Loreta Bendinskienė) bei „Ąžuolo“
progimnazijos Ašmintos daugiafunkcio centro mokiniai (mokytojos
Rasa Vaitauskaitė ir Rita
Margelevičiūtė).
Už tai, kad šimtas
paukščių šeimų turės
naujus namelius, vaikams ir jų tėveliams dėkojo medžiotojų būrelio

„Prienai“ vadovas Giedrius
Aleknavičius.
Medžioklės ir gamtos žinovas Linas Aleknavičius vaikams priminė, kad inkilus medyje reikia kabinti ne žemiau
kaip 2–2,5 metro nuo žemės,
o landa turi būti atsukta į pietus ar pietryčius. Miške pakabintuose inkiluose apsigyvens
zylės, bukučiai, kukučiai.

Šventėje dalyvavo ir Seimo narys Andrius Palionis.
Už iškeltus inkilus, už tai, kad
didelis būrys paukščių turės
namus, jis padėkojo šios iniciatyvos sumanytojoms bei
pagalbininkams ir apdovanojo juos Lietuvos šimtmečio
ženkliukais.
Medžiotojų būrelio „Prienai“ nariai ne tik padėjo me-

Seimo narys Andrius Palionis apdovanojo akcijos iniciatores.

džiuose pakabinti inkilus, bet
ir visus šventės dalyvius pavaišino ant laužo virta sriuba.
Viena iš akcijos organizatorių „Kačiukų“ grupės mama Jurgita Juozaitytė pasakojo, kad ši inkilų kėlimo akcija
Prienų krašte – jau ketvirtoji.
Ir beveik visose šventėse, kurios vyko skirtingose vietovėse, dalyvavo gamtininkas
Selemonas Paltanavičius. Jis
buvo pažadėjęs atvykti ir šįkart. Deja, sutrukdė netikėti
darbai. Tačiau vaikai
prisimena gamtininko
apsilankymą „Kačiukų“ grupėje prieš tris
mėnesius ir jo skaitytas
pasakas.
Gamtininkas šventės dalyviams atsiuntė
laišką.

inkilo, nepapasakosiu apie
paukštelius gyvu žodžiu.
Bet tikiu, kad Jūs visi tai
darysite taip nuoširdžiai ir
smagiai, kad paukščiukai
džiaugsis, giedos ir pagaliau
atneš pavasarį. Jis jau visai
čia pat.
Ačiū Jums už šį ir visus kitus gerus darbus. Žinokite, kad
gamtai nebūna didelių ar mažų gerų darbų. Jie visi vienodai svarbūs ir reikalingi. Ir šie
kačiukų bei pelėdžiukų darbeliai tikrai išliks ilgai visur – ir
gamtoje, ir jų širdelėse.
Smagios Jums šventės, smagaus pavasario.
Jūsų draugas ir bičiulis
Selemonas Paltanavičius

RUNGT.

PER.

27

11

PRAL. TAŠKAI

16

11

6. Šiaulių „Šiauliai“
RUNGT.

PER.

27

10

PRAL. TAŠKAI

17

10

7. Alytaus „Dzūkija“
RUNGT.

PER.

27

9

PRAL. TAŠKAI

18

9

8. Utenos „Juventus“
RUNGT.

PER.

27

9

PRAL. TAŠKAI

18

9

9. Kėdainių „Nevėžis“
RUNGT.

PER.

27

7

PRAL. TAŠKAI

20

7

10. Prienų-Birštono „Vytautas“
RUNGT.

PER.

27

5

PRAL. TAŠKAI

22

5

Mieli mano krašto
vaikai, jų tėveliai, miškininkai ir visi kiti geri
dėdės bei tetos!
Šiandien negalėjau
atvykti ir kartu su Jumis iškelti zylei skirto

Kol sriuba verda, kepame dešreles...
ARTIMIAUSIOS VARŽYBOS
KREPŠINIS

Balandžio 19 d.

1845 val.

DELFI TV

Utenos „Juventus“ prieš PrienųBirštono „Vytautas“ LKL
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KREPŠINIS

Balandžio 22 d.

1720 val.

DELFI TV

Kauno „Žalgiris“ prieš PrienųBirštono „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

Gegužės 2 d.

1850 val.

DELFI TV

Pasvalio „Pieno žvaigždės“ prieš
Prienų-Birštono „Vytautas“ LKL

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

 PRIE VYTAUTO KALNO
TREČIAdienis, 2018 m. kovo 28 d., www.naujasisgelupis.lt

PRIE VYTAUTO
KALNO

laikraščio priedas Birštono
savivaldybės gyventojams

Birštonas –
sparčiausiai
augantis
Lietuvos
kurortas
Remiantis Statistikos
departamento
duomenimis apie turistų
srautus pagrindiniuose
Lietuvos kurortuose, per
pastaruosius metus turistų
skaičius Birštone išaugo
beveik 55 procentais.

Kurortas, išgyvenantis tikrą
pakilimą, 2017 metais sulaukė beveik 110 tūkst., o 2016
metais – virš 71 tūkst. turistų.
Nors turistų skaičiaus padidėjimu 2017 metus lyginant su
2016 metais galėjo pasigirti ir
kiti kurortai, tačiau juose apsilankiusių turistų skaičiaus
pokytis buvo ne toks ryškus.
Palangoje – 11,7 proc., Druskininkuose – 0,6 procentai.
Didėjantiems turistų srautams įtakos turėjo naujasis sveikatingumo ir poilsio
kompleksas „Vytautas Mineral SPA“, kuris 2017 metais
buvo pripažintas inovatyviausiu SPA centru Europoje ir
profesionaliausiu SPA Baltijos šalyse. Taip pat atidarytas
viešbutis „Pušynė“, išsiplėtusi
paslaugų infrastruktūra, aiški

NUOTRAUKA: Vaidotas Girgas

REKLAMA

ir patraukli komunikacija. Dėl
kurorte esančio plataus paslaugų spektro, susidomėjimas
Birštonu tarp įvairaus amžiaus turistų vis didėja ir jau
lenkia kitus šalies kurortus.
Nemokamos sveikatos stiprinimo paslaugos Birštone
– galimybė atgauti fizines ir
dvasines jėgas, neištuštinant
kišenės. Beveik visi turistai
užsuka į Birštono centriniame parke įrengtą originalios
architektūros mineralinio
vandens garinimo bokštą. Šio
bokšto sienomis tekantis mineralinis vanduo, veikiamas
saulės ir vėjo, garuoja savaime ir pačiame bokšte bei 50–
80 metrų spinduliu aplink jį
leidžia kvėpuoti mineralų prisodrintu oru.
Vis labiau Birštoną pamilsta ir užsieniečiai. Nors bendrame atvykusiųjų sraute jų
nėra daug, tačiau 2017 metais užsieniečių vidurio Lietuvos kurorte apsilankė net
49,7 procentais daugiau nei
2016 metais.
Gydymo paslaugos, kainuojančios kur kas mažiau
nei kitose šalyse – viena iš
priežasčių, kodėl užsieniečiai renkasi būtent šį kurortą. Žinoma, svarbu paminėti
ir kitus patrauklius objektus,
leidžiančius atvykusiems svečiams puikiai ir nebrangiai
praleisti laiką. Tai pažintiniai
Nemuno kilpų pasivaikščiojimo, Škėvonių, Velniabliūdžio
gamtos takai, dviračių takų
tinklas, Vytauto parke įrengtas Kneipo sodas su įvairaus
šiurkštumo ir dygumo dangų
takeliais bei savaime į žemės
paviršių trykštančio gręžinio
„Versmė“ mineralinio vandens baseinėliu.
Unikalia gamta bei sveikatai palankiu klimatu pasižymintis kurortas svečių laukia
visus metus ir sezoniškumo
turistų srautuose nėra. Miestas pasiruošęs priimti ir teikti aukštos kokybės gydymo,
maitinimo, apgyvendinimo
ir kitas paslaugas bet kuriuo
metų laikotarpiu.
SAVIVALDYBĖS inf. 

Nuo Birštono gimnazijos mokinių parlamento
prezidentės – iki žinomų žmonių reklamos
agentės
ATKelta IŠ 1 p.
rima bendradarbiauti su „Fomo“ atstovaujamaisiais. Esu
jų agentė. Tai nėra standartinis
darbas, tačiau greitu metu, tikiu, jis taps vis populiaresnis.
Žinomų žmonių poreikis reklaminiuose projektuose, renginiuose yra didžiulis. Per dieną tenka apsilankyti keliuose
susitikimuose ir atsakyti į dešimtis užklausų. Kruopščiai
atsirenkame, su kuo dirbsime,
o kam pasakysime ne. Žinomų žmonių socialinių tinklų
paskyros visgi nėra „skelbimų lentos“, kur galima sudėti viską. Man svarbu, kad tai
iš tiesų tiktų tam žmogui, derėtų prie jo veiklos, vertybių,
būtų aktualu sekėjams. Todėl
planuodama reklamines integracijas daugiau dėmesio
skiriu žmogaus pasirinkimui,
bet ne sekėjų skaičiui, projekto biudžetui.
Dažnai tenka organizuoti ir fotosesijas, filmavimus,
rūpintis renginių viešinimu,
svečių sukvietimu, sutartimis
ir pan. Nors skamba gana
patraukliai, tačiau šis darbas
– labai intensyvus, reikalaujantis daug profesionalumo,
rinkodaros ir medijos planavimo žinių, taip pat psichologinio pasirengimo, nes dirbama
su žmonėmis, ir dar tokiais,
kurie yra itin veiklūs, užimti bei labai skirtingi“, – sako
Kristina.
Taigi pakalbinkime Kristiną, kuri geranoriškai sutiko
pasidalinti savo mintimis ir
patirtimi...
Birštono gimnazijoje buvai viena iš aktyviausių
mokinių. Kaip toliau sekėsi
mokytis, dalyvauti visuomeniniame, kūrybiniame gyvenime ir siekti savo tikslo?

Viskas prasidėjo net ne mokykloje, o kur kas anksčiau.
Jau darželyje aš veržiausi į
visus pasirodymus bei spektaklius. Močiutė man dažnai
primena istoriją, kai kartą negavau pagrindinio vaidmens
ir pasakiau, kad visai nedalyvausiu šventėje. Sutapimas
ar ne, bet susirgau ir iš tiesų
nenuėjau į vaidinimą. Žinau,
kad šiuolaikiniai vaikai nelabai mėgsta lankyti darželius,
tačiau aš esu be galo dėkinga
savo auklėtojoms, kurios jau
tada mane pastebėjo bei lavino aktorines ir viešojo kalbėjimo savybes.
Mokydamasi Birštono vidurinėje mokykloje, vėliau
gimnazijoje, lankiau muzikos mokyklą (baigiau gitaros
specialybę), chorą (vadovė
T. Ragienė), tautinius šokius
(vadovė V. Bankauskienė),
dalyvaudavau ir mokyklos,
ir respublikiniuose skaitovų
konkursuose, buvau mokinių parlamento prezidentė,
Lietuvos mokinių parlamento narė ir Lietuvos mokinių
parlamento Socialinių reikalų
komiteto pirmininkė. Po mokyklos sunku buvo pasirinkti
specialybę, nes labai daug dalykų man atrodė įdomūs (žurnalistika, teisė, šokio menas,
reklama, pedagogika), tačiau
studijavau tarptautinį verslą (VU TVM bakalauras) ir
marketingą (VU EF magistras). Su gyvenimo didmiestyje principais ir sostinės ritmu
susipažinau pamažu. Studijų metais mažiau dalyvavau
įvairių organizacijų veikloje,
buvau gana pavyzdinga studentė. Pasirinkta specialybė
buvo gana plati (gilinausi į
ekonomiką, rinkodarą, rinkos
tyrimus, kultūrų skirtumus,
verslo psichologiją, viešuosius ryšius). Pamažu supratau,

jog linkstu prie marketingo,
todėl natūralu, kad bakalauro darbas buvo susijęs su šia
tema ir nusprendžiau toliau
pagilinti žinias magistrantūros studijose. Studijuodama,
vieno interviu dėl praktikos
metu (UAB “EIKA”, marketingo skyrius), buvau paklausta, kokią save matau po
penkerių metų. Nors niekada
apie tai nebuvau susimąsčiusi, išpyliau atsakymą: „vadovauju marketingo paslaugas
teikiančiai agentūrai, dirbu su
skirtingais klientais, konsultuoju juos, rengiu ir įgyvendinu strategijas“. Po šio pokalbio niekada apie tai specialiai
nemąsčiau, tačiau panašu, kad
visata šitą svajonę išgirdo ir
užkodavo.
Atrodo, kad Birštonas
buvo (ir yra) puiki vieta
gyventi ir užsiimti norima
veikla. Čia galima pasirinkti sporto užsiėmimus,
dalyvauti šokių kolektyvų
veikloje, lavintis meno mokykloje. Kaip manai, ar pakanka Birštone veiklų, kuriose noriai dalyvautų jaunimas? Šiuo metu jaunimo
organizacija lyg ir pogrindyje…
Savo laiku aršiai kovojau
už jaunimą. Dabar tai atrodo
kiek juokinga, prisimindama
net susigėstu, bet paauglystėje
visi nori būti išgirsti ir maištauti. Pamenu, kad teko ir kai
kuriuos pedagogus pravirkdyti, esu sulaukus ir kandžių
replikų...
Birštonas tikrai yra labai
gražus ir traukiantis sugrįžti
miestas. Tačiau net tada, kai
mokiausi gimnazijoje, maniau, kad čia daugiau dėmesio skiriama vyresnių žmonių
poreikiams tenkinti, o jaunimas tarsi paliekamas nuošaly. Dabartinės situacijos

vertinti garsiai nedrįstu, nes
norėtųsi pasikalbėti su šiandieniniu jaunimu, išgirsti jų
balsą. Niekada nevertinčiau
situacijos tik oficialiu būrelių
ar kitų veiklų skaičiumi, man
visuomet svarbesnė buvo ir
yra kokybė. Galima sugalvoti daug veiklų, kurių čia nėra,
bet gal visų pirma peržiūrėkime tai, ką turime – ar reikalinga, ar efektyvu.
Kadangi esi birštonietė,
tad dabar iš toliau turbūt
geriau matosi visi pliusai ir
minusai. Ką galėtume patarti jaunimo organizacijai,
kuo galėtumėt padėti, jau
dabar turėdama šiek tiek
gyvenimiškos ir profesinės
patirties?
Patarimas būtų paprastas –
aktyviai ir entuziastingai veikti, kalbėti apie tai kas svarbu,
siekti ir dirbti dėl reikalingų
pokyčių. Žinau vieną sindromą, kai žmonės skundžiasi,
kad kažkas negerai, kaltina kitus – tėvus, mokytojus, darbdavius, valdžią ir pan. Daryti
sunkiau, nei kalbėti, bet dėl
esamos ir būsimos padėties
esame atsakingi visi. Kokią
pagalbą konkrečiai galėčiau
suteikti, dar nežinau. Niekada nenusigręžiau nuo gimtojo miesto, stebiu įvykius. Jei
tik jaunimas jaustų poreikį,
mielai išklausyčiau. Neseniai
susitikau su gimnazijos mokiniais ir pristačiau savo veiklą,
kalbėjau apie profesijos pasirinkimą, atvykau drauge su
Karolina Meschino. Nesitikėjau, kad tai sukels man pačiai
tiek jaudulio, bet, atrodė, dauguma klausėsi atidžiai, tad, viliuosi, buvo naudinga.
Tikriausiai teko girdėti,
kad Birštone yra įsikūrusi
„City Alumni“, kviečianti jungtis birštoniečius, išNUKelta Į 9 p. 
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Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas
Trampas) sekmadienį gynė savo sprendimą pasirašyti
1,3 trln. JAV dolerių vertės federalinių išlaidų įstatymo
projektą, nepaisant jo trūkumų, paaiškindamas, kad jis
numato didesnį finansavimą kariuomenei ir nacionaliniam
saugumui.



Popiežius Pranciškus Verbų sekmadienį, sutampantį
su Pasauline jaunimo diena, paragino jaunus žmones
neleisti, kad būtų tildomi, stengtis, kad jų balsai būtų
išgirsti apie tai, kuo jie tiki. „Brangus jaunime, jūs turite
šaukte išsakyti, kas jūsų viduje“, – sakė jis per mišias
Šv.Petro aikštėje.



Daugiau kaip pusė šalies gyventojų pritaria „numanomo
sutikimo“ donorystei, rodo apklausa. Paklausti, ar pritartų,
kad po mirties žmogaus organai būtų paaukoti donorystei,
jeigu nėra žmogaus draudimo panaudoti jo organus ir po jo
mirties tam neprieštarauja artimieji, teigiamai atsakė 58,5
proc. apklausos dalyvių.

Nuo Birštono gimnazijos mokinių
parlamento prezidentės – iki žinomų
žmonių reklamos agentės
ATKelta IŠ 8 p.
vykusius iš gimtojo miesto. Kokia tavo nuomonė
apie tai?
Palaikau šią iniciatyvą, bet
apie ją sužinojau neseniai, todėl nesu susipažinusi, kas jau
padaryta. Šiek tiek esu atitolusi nuo vietinių politikos klausimų, planų. Žinodama birštoniečių – tiek gyvenančių čia,
tiek išvykusių – bendruomeniškumą, profesionalumą, tikiu, kad galima būtų daug nuveikti. Svarbu, kad būtų dirbama iš nuoširdžių ir reikšmingų
paskatų, o ne dėl akių.
Gal žinai, kiek bendramokslių sugrįžo į Birštoną
ir čia dirba?
Tiksliai nežinau. Manyčiau,
mažesnė dalis.
Nepaisant to, kad Birštonas yra puikus miestelis, kurortas, daugelis jaunų žmonių nori gyventi ir dirbti
kitur. Ar nežadi susieti savo
ateities su Birštonu? Ar čia
galima atrasti tai, ko reikia
jaunam ir perspektyviam
žmogui?
Ir tai visiškai normalu. Nematau prasmės išlaikyti visus
čia. Tai nėra didelis miestas,
ir dar kurortas, tad normalu,
kad čia daugiausiai dėmesio
buvo ir bus skiriame turizmui.
Džiugu matyti, kad pastaraisiais metais viskas sparčiai
vystoma miesto infrastruktūra, pramogų sritis. Miestelis
ėmė aktyviau reklamuotis, ir
to rezultatas – akivaizdžiai didesni lankytojų srautai. Matosi, kad daug dirbama siekiant
ne tik pritraukti, bet ir patenkinti atvykstančiųjų poreikius.
Kaip dėl to jaučiasi Birštono
gyventojai – džiūgauja ar jaučiasi užmiršti – reikėtų kalbėti atskirai.
Tačiau vis tiek mes nepastatysime Birštone universiteto,
mokslinių laboratorijų, gigantiškų prekybos centrų, pramogų arenų ir pan. Jaunimo
kraustymasis į didmiesčius
– įprastas procesas, Birštonas
REKLAMA

– ne išimtis. Darbo vieta, manau, yra vienas iš esminių dalykų pasirenkant gyvenamąją vietą. Bet nepamirškime,
kad nebūtinai reikia ieškoti
galimybių, jas galima kurti.
Jauni žmonės gali patys kurti
savo verslą. Viliuosi, kad tai
yra palaikoma Birštono savivaldybėje.
Pati niekada neišbraukiau
Birštono iš savo planų. Nors
jau aštuonerius metus gyvenu
Vilniuje, visi mano draugai ir
pažįstami žino, iš kur esu kilusi. Man visam laikui įstrigo
mokytojos O.Silevičienės pasakyti žodžiai, kad mes esame
savo miesto ir šalies ambasadoriai. Aš beveik kas savaitę sulaukiu žinučių su klausimais apie Birštoną, ypač
šiltuoju metų periodu: ką čia
veikti, kur apsistoti, kur pavalgyti... Pastebiu Birštone ir
didmiesčio atgarsių: atvežami
filmai, spektakliai, koncertai,
tačiau man norisi, kad būtų išlaikytas ir neužmirštas kurorto
unikalumas.

Esi kūrybinga, aktyvi jauna asmenybė. Ar niekada
nekilo mintis emigruoti iš
Lietuvos, mokytis ar dirbti
kitose šalyse?
Emigracija manęs niekada
per daug nežavėjo ir netraukė.
Esu turėjusi idėjų studijuoti ar
stažuotis užsienyje, tačiau niekada rimtai nesvarsčiau galimybės apsigyventi svečioje
šalyje. Žinoma, turiu kelias
svajones pagyventi svetur

kelis mėnesius, nes tikrai yra
vietų, kuriose norėčiau pasisvečiuoti ilgiau, ne tik pailsėti,
bet ir susipažinti su kita kultūra, įdomiomis vietovėmis. Turiu įvairių pavyzdžių: nemažai draugų po studijų sugrįžo
atgal į Lietuvą, yra giminaičių, gyvenančių užsienyje ir
neplanuojančių grįžti į gimtinę. Ir vieni, ir kiti yra savo
gyvenimo savininkai, todėl tai
jų pasirinkimas. Man tik labai
gaila, kad yra išvykusių, kurie
grįžę į Lietuvą aplankyti giminaičių ar draugų, ima intensyviai lyginti Lietuvą ir užsienio
šalį, pašiepia ir išsižada gimtinės. Šia tema galėčiau diskutuoti ilgai. Žinoma, kai kuriose užsienio šalyse gali uždirbti
kur kas daugiau net užimdamas žemesnes pareigas, nereikalaujančios išsilavinimo,
taip pat palankesnės sąlygos
šeimoms, jaunimui. Tai vilioja. Manau, visi žmonės siekia
komfortiško gyvenimo, tai
natūrali prigimtis,instinktas.
Aš asmeniškai tikiu, kad ir
savo valstybėje gali susikurti
patogias gyvenimo sąlygas,
galbūt tai užtruks ilgiau, bet
siekdamas savo tikslo, įgyji ir
kitų savybių, išmoksti labiau
vertinti daugelį dalykų.
Ir pabaigai...
Šiuo interviu man norisi pasidalinti savo patirtimi,
įkvėpti miesto jaunimą aktyviai ir ryžtingai mokytis,
drąsiai svajoti, nemanyti, kad
tik didmiesčių mokiniai turi
galimybes „prasimušti“. Mes
unikalūs savo nuoširdumu, o
to šiais laikais trūksta. Manau, kad pagrindiniai sėkmės
elementai yra iniciatyvumas
ir entuziazmas. Daugelis nori visko ant lėkštutės. Bet gali nutikti taip, kad gausite tik
tuščią lėkštę. Kadangi šį leidinį skaito tėveliai, duosiu
patarimą – palaikykite savo
atžalas, net kai jie pasidalins
keistai skambančiomis idėjomis. Mano gyvenimo patirtis
parodė, kad svajoti verta, nes
svajonės turi savybę pildytis.

Praūžė 20-asis džiazo festivalis
Birštone
Penktadienį, kovo 23-iąją,
Birštone prasidėjo didysis
džiazo festivalis, surengtas
jau 20-ąjį kartą ir privertęs
muzikos ritmu gyventi visą
ramųjį kurortą.

Į Birštoną atvyko ne tik
džiazo muzikos senbuviai, bet
prisijungė ir naujų balsų bei
veidų – atvyko šios muzikos
krypties gerbėjų ir mėgėjų ne
tik iš įvairių Lietuvos vietų,
bet ir užsienio šalių. Birštone viešėjo ir savo gerbėjams
malonumą klausytis džiazo
suteikė tokie visiems žinomi
ir pažįstami muzikantai kaip
Dainius Pulauskas, Vytautas
Labutis, Leonidas Šinkaren-

ka, Arkadijus Gotesmanas,
Liudas Mockūnas, Kęstutis
Vaiginis ir kiti. Reikia paminėti, kad džiazo karjeros sukaktis čia paminėjo dainininkė Neda Malūnavičiūtė bei
Andrejus Polevikovas.
Naujus talentingus partnerius pristatė šventės senbuviai Herbie Kopfas, Kauno
bigbendas, Dmitrijus Golovanovas. Festivalio metu džiazo
karjeros 30-metį minėjo Neda Malūnavičiūtė, o 20-metį
– Andrejus Polevikovas.
Dainius Pulauskas iš „BalticJazz Trio“ pasidžiaugė,
kad muzikuoja Birštone, kurį atrado prieš daugelį metų,
kad jam malonu čia sugrįžti.
Įdomiausia tai, kad šiame trio

groja visų trijų Baltijos šalių
(Lietuvos, Latvijos ir Estijos)
atstovai: Dainius Pulauskas
(klavišiniai), Toivo Unt (kontrabosas), Maris Briezkalns
(mušamieji).
Šeštadienį susirinkę į dieninį koncertą birštoniečiai tikėjosi išgirsti dainuojant ir birštonietę Laurą Budreckytę. Ji
dalyvavo Andrejaus Polevikovo projekte „Ethnic Mood“
– Andrejus Polevikovas (klavišiniai), Denisas Murašovas
(bosinė gitara), Darius Rudis
(mušamieji). Lietuvių liaudies dainas kitaip atliko Giedrė Kilčiauskienė, Girmantė
Vaitkutė, Vytautė Pupšytė ir
Laura Budreckytė. Kai pasirodo birštoniečiai, visada būna daug nuoširdžių plojimų.
20-ojo džiazo festivalio
Grand Prix buvo įteiktas Arkadijui Gotesmanui –kūrybingam perkusininkui, būgnininkui, įnešusiam daug
naujų idėjų į Lietuvos džiazo
istoriją.
21-asis džiazo festivalis
įvyks 2020 metais, tad džiazo muzikantai ir mėgėjai atsisveikino iki kito susitikimo. NG
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Anglijoje surengtame aukcione parduota šimtai iki tol
nematytų nuotraukų, kuriose užfiksuota Jungtinėse
Valstijose pirmą kartą koncentravusi legendinė britų „The
Beatles“. Nuotraukos parduotos už 253 tūkst. svarų sterlingų
(358 tūkst. JAV dolerių).



Pietų Korėja ir Jungtinės Valstijos iš esmės susitarė peržiūrėti
savo dvišalę laisvosios prekybos sutartį bei pasiekė sutarimą
dėl plieno importo muitų, sekmadienį pranešė Pietų Korėjos
prekybos ministras Kim Hyun-chongas (Kim Hiunčongas).

Lietuvių mąstytojui Vydūnui – 150
Darganotą kovo 22osios rytmetį knygų
mylėtojai rinkosi į Birštono
vienkiemio biblioteką
paminėti filosofo, rašytojo,
publicisto, kultūros
veikėjo Vilhelmo Storostos
(Vydūno) 150- ąsias gimimo
metines.

tiniam chorui, rengė įvairius
vaidinimus. Dažniausia tai
buvo lengviausiai suvokiamas
žanras – komedijos, kuriose išjuokiamos žmonių ydos, žemi
instinktai, nutautėjimas, taip
pat dramos, tragedijos, mis-

terijos, parašytos remiantis jo
paties filosofija. Žymiausios:
,,Probočių šešėliai“, ,,Amžina ugnis“, ,,Pasaulio gaisras“,
,,Jūrų varpai“ ir kitos.
Po to buvo skaitomos ištraukos iš Vydūno knygos ,,Svei-

kata, jaunumas, grožė“. Tai
Vydūno sveikatos filosofija
– viena iš reikšmingiausių jo
kūrybinio palikimo dalių.
Prie kvapnios arbatos puodelio visi žiūrėjome videofilmą apie Vydūną ,,Tamsoje
būti šviesa“.

E. Andriušis sužibėjo Elitinės
jaunių lygos 10 įvarčių trileryje

Iš Birštono kilęs Ernestas
Andriušis pelnė du
svarbius įvarčius sostinės
derbyje su „Žalgiriu“
bei susilaukė žiūrovų ir
trenerių pagyrų. Vilniaus
FM U19 komandos puolėjas
pripažintas SHARP Elitinės
jaunių lygos (EJL) antros
savaitės žaidėju.

2019 m. rudenį duris atversiančios „Birštono vilos“ –
modernus architektūros sprendinys besivystančiame
kurorte

Pasak projekto autorių,
Lietuvoje ir Europoje žinomų architektų Vilijos ir Algirdo Kaušpėdų bei UAB
„JP Architektūra“ komandos,
Birštono vilos surado tinka-

Afganistano vakaruose sekmadienį per sprogimą šiitų
mečetės viduje Herato mieste žuvo mažiausiai vienas
žmogus, sužeisti septyni, aukų dar gali padaugėti. Kol kas
dar niekas atsakomybės neprisiėmė, bet grupuotės „Islamo
valstybė“ (IS) atšaka Afganistane dažnai puldinėja mažumas,
laikomas eretikais.

Vyresn. bibliotekininkė Gražina Andrulevičienė 

Apie Vydūno gyvenimą ir
kūrybą susirinkusius knygų
mylėtojus supažindino vyresnioji bibliotekininkė Gražina
Andrulevičienė.
Vydūnas gimė Jonaičių kaime (dabartinė Šilutės apskritis)
valstiečių kilmės evangelikų
misionieriaus Anskio ir Marinkės Storostų šeimoje. Buvo
antrasis vaikas dešimties vaikų
šeimoje.
Vydūnas parašė 12 filosofinių veikalų, daugiau kaip 30
filosofinio turinio dramų, istoriografinių darbų. Vydūnas
rašė įvairias giesmes bažny-

Jaukiame ir
modernėjančiame Birštone
2019 m. iškils šiuolaikiškos
architektūros,
prabangus, šiuolaikiškas
gyvenamosios paskirties
namų kompleksas.
Per metus Nemuno
pakrantėje, centriniame
Birštono parke, Algirdo
ir Kęstučio gatvelių
sankryžoje, bus pastatyti
trys trijų aukštų
mažaaukštės statybos
daugiabučiai namai.



mą santykį su aplinka, rodo
pagarbą kontekstui, gamtai,
kultūros paveldui. Architektai sieks apleistą 0.65 ha,
buvusią Druskupio teritoriją, paversti darniu, moderniu
gyvenamųjų namų projektu,
kuris bus aktualus ne tik šiandien, bet ir ateities kartoms.

Projekto vystytojas – UAB
„Prime Real Estate“ jau daugybę metų finansuoja projektus tik savomis ir bankinėmis lėšomis. Su pirkėju yra
sudaromos išankstinės preliminarios pirkimo sutartys
ir pirkėjo įmokėtas avansas
yra saugomas banko sąskai-

toje. Tik pasirašius notarinę
sutartį su pirkėju ir perdavus
pirkėjo įsigytą nekilnojamąjį
turtą pirkėjui, vystytojas turi
teisę disponuoti pirkėjo sumokėtais pinigais. Pardavimų procesas yra skaidrus ir
sąžiningas, bendrovė jį taiko
savo praktikoje nuo 2005 metų. UAB „Prime Real Estate“
įgyvendintas „Vila Nova“
projektas Pervalkoje Kuršių
Nerijos regioniniame parke
2007 metais City24.lt skelbtame konkurse yra pelnęs geriausio antrųjų namų projekto
vardą. Architektūros parkas
„Saulės sonata“ Druskininkuose 2008 metais yra pripažintas geriausiu antrųjų namų
projektu Lietuvoje.
SAVIVALDYBĖS inf. 
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16-metis skynė laurus ir
ankstesniuose EJL sezonuose.
2016 m. sezone E. Andriušis
debiutavo EJL ir pelnė geriausio puolėjo prizą, o jo komanda laimėjo visas keturiolika
EJL U17 diviziono dvikovų.
Praeitame sezone po 28 turų
Vilniaus FM pelnė EJL U19
diviziono sidabro medalius.
Ar pavyks šiemet Ernestui
naujajame lygos sezone pagerinti 14 įvarčių asmeninį
rekordą?
Žiūrovų ir trenerių buvai
išskirtas Vilniaus derbyje
– ne tik du svarbūs įvarčiai bei ir pagalba gynyboje kritiniais momentais. Su
kokia nuotaika atėjai į šias
rungtynes bei ką jose tikėjaisi išvysti?
Į rungtynes ateinu visada
su nusiteikimu laimėti bei
įmušti įvartį. Rungtynėse tikėjausi nesunkios pergalės,
bet po pirmo praleisto įvarčio supratau, kad bus sunki ir
įtempta kova.
Ši dvikova pasižymėjo net
tik didžiule intriga, bet ir įstaitytais 10 įvarčių – toks rezultatas yra retas EJL U19
lygmenyje. Tavo nuomone, kas lėmė tokį rungtynių
siužetą?
Manau, dvikovos eigą lėmė
abiejų komandų didžiulis noras įmušti bei laimėti. Žaidėme tiek mes, tiek jie atakuojantį futbolą, greitai pereidami
į kontratakas ir nespėdavome

SKELBIMAI, REKLAMA
tel. 8 604 80 752

redakcija@naujasisgelupis.lt

sugrįžti į gynybą.
Ar tau pačiam patinka
tokia rungtynių eiga, kai
rezultatas keičiasi kone kas
10 minučių?
Man tokios rungtynės, kur
mušama tiek įvarčių, nepatinka, nes komandą tai labai
veikia psichologiškai. Vienu
momentu tu laimi, kitu tu jau
turi vytis priešininkus. Komandai tai neduoda ramumo,
prasideda klaidos gynyboje
ir atakoje, kas ir lemia tokią
įvarčių gausą.
Kokius sau uždavinius
keli šiame sezone? Kaip
vertini varžovų pajėgumą
divizione?
Mano uždavinys – per kiekvienas rungtynes padėti savo
komandai ir laimėti EJL čempionatą. Praktiškai visas komandas žinome ir esame žaidę daug kartų per penkerius
metus. Pajėgumu komandos
niekuo neišsiskiria nuo praeito sezono komandų.
Kas yra tavo mėgstamiausi žaidėjai, į kuriuos
lygiuojiesi. Ką žadi palaikyti 2018 m. Pasaulio futbolo
čempionate?
Mėgstamiausi žaidėjai –
Luis Suárez, Robert Lewandowski, Lionel Messi. Labiausiai lygiuojuosi į Luisą
Suárezą, man labai patinka
jo žaidimo stilius kaip puolėjo. Šią vasarą palaikysiu Argentiną, labai noriu, kad Lionelis Messis pagaliau laimėtų
pasaulio čempionatą ir galėtų
ramiai baigti savo karjerą.
Tavo mėgstama citata?
„Through every dark night,
there’s a bright day after that“
(angl. „Po kiekvienos tamsios
nakties yra šviesi diena“) –
Tupac Shakur.
Ačiū už pokalbį!
Robertas Každanas/LFF.lt 

Priedas platinimas kartu su laikraščiu „Naujasis Gėlupis“ nemokamai.
Priedas leidžiamas nuo 2017 m. sausio 1 d.

VERTA ŽINOTI 11
TREČIAdienis, 2018 m. kovo 28 d., www.naujasisgelupis.lt



Palangoje dėl pažeisto kopagūbrio šią savaitę paskelbta
ekstremalioji situacija. Ekstremalioji situacija paskelbta
centrinio paplūdimio ruože nuo Palangos tilto iki Rąžės upės
žiočių. Kopagūbrio erozija prasidėjo pernai metų vasarą,
darbus jai stabilizuoti reikės atlikti gana skubiai – iki vasaros.



Mirė pirmojo „Eurovizijos“ dainų konkurso nugalėtoja
šveicarė Lys Assia (Lis Asija). Jai buvo 94 metai. L. Assia
laimėjo pirmąjį „Eurovizijos“ konkursą, kuris 1956 metais
vyko Lugane, Šveicarijoje. Ji atliko dainą „Refrain“. Dar kartą
ji dalyvavo „Eurovizijos“ dainų konkurse 1957 metais, o 1958
metais užėmė antrą vietą su daina „Giorgio“.

„Tele2“ sprendimas padės tėvams kontroliuoti vaikų išlaidas
Vis daugiau tėvų nori
ne tik stebėti, ką jų
atžalos veikia internete,
bet ir turėti galimybę
kontroliuoti jų veiksmus.
Atsižvelgdama į tai,
mobiliojo ryšio lyderė
„Tele2“ patobulino savo
savitarnos programėlę –
nuo šiol tėvai tiesiog savo
telefonuose galės tikrinti ir
valdyti vaikų išlaidas.

„Besikeičiantys vartotojų
poreikiai diktuoja mobiliojo
ryšio paslaugų tendencijas.
Savo klientams kuriame ir
tobuliname sprendimus, kuriais naudotis būtų paprasta
bei patogu“, – sakė Petras
Masiulis, „Tele2“ generalinis
direktorius.
Nemokama operatoriaus
savitarnos programėlė „Mano
Tele2“ pasipildė nauja funkcija, leidžiančia realiu laiku telefone valdyti su savo paskyra susietų mėnesinio mokė-

jimo numerių
išlaidas. Tai bus
ypač patogu savo vaikų mobiliąsias išlaidas kontroliuoti
norintiems tėvams.
Programėlėje
galima stebėti
ir pakeisti visų
turimų numerių
kredito limitą,
peržiūrėti mokėjimų istoriją,
užsakyti daugiau mobiliųjų
duomenų. Taip pat programėlės naudotojai gali itin greitai
ir patogiai – vos kelių mygtukų paspaudimu – atsiskaityti
už savo mėnesio sąskaitas.
Kita tėvams itin aktuali
funkcija – galimybė stebėti vaiko numerio naudojimo
statistiką. Nuo šiol bus galima matyti kiek skirtingu metu buvo išnaudota interneto
duomenų, išsiųsta SMS ži-

nučių, prakalbėta minučių ir
kaip keitėsi mėnesio sąskaitų dydis.
Tėvai, kurių vaikai ar kiti
šeimos nariai naudojasi išankstinio mokėjimo „Pildyk“
paslaugomis, programėlėje
gali jiems papildyti sąskaitą.
Tereikia suvesti išankstinio
mokėjimo numerį ir pasirinkti sumą, kuria norima ją
papildyti.
Operatoriaus atnaujintoje programėlėje yra aktuali

skiltis ir apie taisomo telefono
būklę žinoti norintiems vartotojams. Sugedus telefonui, įsidiegus programėlę į pakaitinį
įrenginį ir prie jos prisijungus
– galima stebėti „Tele2“ Telefonų priežiūros centre remontuojamo išmaniojo statusą.
Daugiau apie programėlę, skirtą tiek „Android“, tiek
„iOS“ operacinėms sistemoms, sužinoti galima čia:
https://tele2.lt/privatiems/programele-tavo-telefone 

„Pyro pergalė: kaip Sovietų Sąjunga nugalėjo kare“
Mark Solonin. Pyro pergalė: kaip Sovietų Sąjunga
nugalėjo kare. Iš rusų kalbos
vertė Vitalijus Michalovskis.
– Vilnius: Briedis [2018]. –
264 p. iliustr.
Leidykla „Briedis“ pristato naujieną – Rusijos istoriko
Marko Solonino knygą „Pyro
pergalė: kaip Sovietų Sąjunga
nugalėjo kare“. Tai analitinių
straipsnių rinkinys apie SSRS
politiką nuo 1938 m. vadinamojo „Miuncheno suokalbio“ iki pokario „branduolinių
lenktynių“. Dauguma tekstų skirti sovietų–nacių karui.
Juose, remiantis autentiškais
dokumentais, nagrinėjama ištisų Raudonosios armijos korpusų žūčių istorija, aptariamos
mažai žinomos, Kremliui itin
nemalonios Leningrado blokados aplinkybės, įtikinamai
pasakojama, kaip lendlizas,
kurio ypatinga svarba dabartinėje Rusijoje visaip menkinama, faktiškai išgelbėjo Stalino
imperiją nuo pražūties, pasitelkus statistiką svarstoma:
kas būtų, jei sovietai liktų vienui vieni prieš Hitlerį?
Knygos skyrių „Kodėl Sovietų Sąjunga nugalėjo AntraREKLAMA

jame pasauliniame kare?“
galima pavadinti pagrindiniu. M. Soloninas mano,
kad sovietų pergalė, nepaisant kai kurių šiandienos
Rusijos istorikų tvirtinimų,
nebuvo nulemta iš anksto, o pasiekta dėl daugelio
sovietams sėkmingai susiklosčiusių aplinkybių.
Pirmoji aplinkybė – tai
paties Hitlerio netoliaregiškumas, Maskvos puolimo
atidėjimas, nepasitikėjimas
daugybe antikomunistiškai
nusiteikusių SSRS pakraščių gyventojų, milijonais
į nelaisvę patekusių raudonarmiečių, iš kurių Vokietija,
jei tinkamai pristatytų kovos
prieš bolševizmą idėją ir pažabotų tautinio nepakantumo
teorijas, galėjo suburti ištisą
kariuomenę. Istoriko tvirtinimu, dar 1941 m., kai pergalė
pati siūlėsi jam į rankas, fiureris nepasinaudojo puikia galimybe pribaigti Staliną.
Antroji aplinkybė – didžiulė amerikiečių (iš dalies ir britų) parama SSRS. Milžiniški
šios paramos mastai šiandienos Rusijoje bandomi nutylėti ar net visiškai ignoruojami.

O juk iš tiesų komunistinė
imperija gavo kovos technikos, ginkluotės, transporto
priemonių, žaliavų, gamybos
įrangos, drabužių ir maisto
už beveik 10 milijardų dolerių. Pasak M. Solonino, be
šios paramos sovietai ne tik
nesugebėtų gamintis modernizuotų tankų ir pabūklų, bet
netgi tinkamai apauti savo kariuomenės.
Trečioji aplinkybė – metodiškas Vokietijos pramonės,
svarbių transporto mazgų,
karinių objektų naikinimas.
Didžiulė dalis Vermachto pa-

jėgų buvo atitraukta Šiaurės
Afrikoje, Italijoje, Vakarų
fronte, kai visa tai, sąjungininkams nesikišant ar net
pasirašius separatinę taiką
su Hitleriu, galėtų būti panaudota Rytuose. Juk karo
metais net bombarduojama
ir niokojama Vokietija kūrė itin modernias karines
technologijas, čia dirbo geriausi pasaulyje išradėjai ir
konstruktoriai. Jei visa tai
būtų nukreipta prieš Staliną, ar tik netektų pastarajam su visu savo komunistiniu eksperimentu trauktis
už Uralo?
Paskutinis M. Solonino
knygos skyrius skirtas SSRS
ir JAV pokario branduolinio
ginklavimosi varžybom. Pasakojama, kaip sovietai įgijo branduolinį ginklą ir kada
žlugo „atominė“ amerikiečių
monopolija. Atsakydamas į
kai kurių šiandienos Rusijos
ultrapatriotų grasinimus nutrinti JAV nuo žemės paviršiaus, autorius primena, kad
savo metu amerikiečiai turėjo
pakankamai laiko nesunkiai
paversti radioaktyvia dykuma
pačią Sovietų Sąjungą. 



Rusijos kariuomenei kuriamas egzoskeletas, leisiantis kariui
pakelti iki 100 kg. Perspektyvų rusišką egzoskeletą vilkintis
kovotojas galės pernešti naudingo svorio iki 100 kg ir šaudyti
kulkosvaidžiu, laikydamas jį vienoje rankoje, sakė mokslinio
tyrimo instituto karių gyvybiškai svarbios kovinės ekipuotės
sistemų konstruktorius Olegas Faustovas.
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Pietų Korėjoje pakrančių sargyba pranešė, kad išgelbėti visi
163 žmonės iš kelto, sekmadienį užplaukusio ant rifų ties
pietvakarine pakrante Sinano apygardoje; lengvų sužeidimų
payrė mažiausiai šeši žmonės. „Regis kelto priekis užšliuožė
ant rifo, kai teko keisti kursą, siekiant išvengti susidūrimo su
pro šalį plaukiančiu žvejų laivų“, – sakė pareigūnas.

Prienų
turguje
Kai tik atšyla, gyvenimas
iš karto pagyvėja. Tai
jaučiasi ir turguje –
padaugėja ne tik pirkėjų,
bet ir pardavėjų.

Prekių asortimentas dar nelabai gausus, bet jau daugėja
šiemetinio derliaus žalumyninių daržovių. Prieš Verbų
sekmadienį netrūko turguje
ir prekiautojų įvairiomis verbomis. Paprastos kadagio šakelės ir iš džiovintų gėlių žiedų, varpų bei smilgų surištos
verbos kainavo nuo 0,5 euro
iki 3 eurų.
Kilogramas bulvių, kaip ir
anksčiau, kainavo 0,2–0,25
euro, svogūnų – 0,4–0,7 euro, burokėlių – 0,3 euro, virtų
burokėlių – 0,8–1 eurą, morkų
– 0,4–0,7 euro. Keletas moterėlių turėjo pačių išaugintų
svogūnų laiškų, ridikėlių, o iš
Kietaviškių šiltnamių buvo atvežta salotų ir šviežių agurkų.
100 g svogūnų laiškų kainavo
0,5–0,7 euro, ridikėlių ryšelis
– 0,5–0,6 euro, nemaža salotų
gūžė – 1–1,5 euro, o kilogramą agurkų buvo galima nusipirkti už 1,5–3 eurus. Iš tikrųjų šie agurkai jau skanūs, net
palyginti negalima su atvežtiniais parduotuvėse.
Kilogramas raugintų kopūstų kainavo 1 eurą, raugintų
agurkų – 1,7–2 eurus, raugintų burokėlių – 1 eurą.
Ant prekystalių buvo
išdėstyta įvairiausių namie pagamintų mišrainių, grybų,
burokėlių bei rūgštynių, kurių pusės litro stiklainis kainavo
1,2–2 eurus, o už stiklainiuką konservuotų baravykų prašė net
5 eurų.
Nors vis daugėja prekiautojų pieno
produktais, tačiau
grietinės nusipirko
tik tie, kurie atėjo
į turgų anksčiausiai. Litras
pieno kainavo 0,5 euro, grietinės – 3,2–3,4 euro, puskilogramis sviesto – 3,5–4 eurus,
kilogramas varškės – 1,6–3
REKLAMA

eurus. Sūrių buvo galima įsigyti pagal dydį ir pagal skonį,
pagamintų iš varškės ar saldaus pieno, Už didelius prašė
2,5–3,5 euro, o už mažesnius
– 1,5–1,8 euro. Buvo sūrių su
kmynais, pasūdytų ar pasaldintų. Iš Butrimonių krašto
atvykęs vyriškis brandintus ir
šviežius ožkų ir karvių pieno

sūrius pardavė po 7–12 eurų
už kilogramą.
Naminių vištų kiaušiniai
irgi buvo gerai perkami, nors
dešimtis jų kainavo 1,8–2,5
euro, o paukštyno vištų – 1,5
euro. Už dešimtį antinių kiaušinių prašė 2–2,2 euro.
Kai kas jau buvo primarginę ir margučių, kurie kainavo

po 0,4–0,8 euro. Kitą šeštadienį prieš šv. Velykas ir paprasti
kiaušiniai, ir margučiai, ko gero, bus dar brangesni.
Pirkėjai rikiavosi į eilutę



Paulas McCartney (Polas Makartnis), Commonas (Komonas),
Miley Cyrus (Maili Sairas), Amy Schumer (Eimi Šumer) ir kitos
garsenybės aktyviai dalyvavo visose Jungtinėse Valstijose
surengtuose mitinguose, kurių dalyviai reikalavo griežtesnės
ginklų kontrolės. Tokiuose mitinguose dominavo emocingos
šaudynes išgyvenusių paauglių kalbos.

prie šviežios žuvies ar jos rūkytų gaminių. Žmonės pirko
įvairias žuvis – vieni stintas,
kurių kilogramas kainavo nuo
3,99 euro, kiti pirmenybę atidavė karpiams, mokėdami
3,5–3,7 euro už kilogramą.
Kilogramas karšio kainavo
1,6 euro, strimelių – 0,9–1,3
euro, starkio – 6,99 euro. Kai

kurie pirkėjai į krepšius dėjo
didesnius kiekius žuvies, nes
savaitę prieš Velykas daugelis žmonių susilaiko nuo mėsos produktų. Iš šaldytų žuvų
populiariausia buvo jūrų lydeka, taip pat vilkžuvė, menkė ar šamo filė. Galima buvo pasirinkti kokių tik nori ir
pusgaminių, rūkytų bei keptų
žuvies produktų, taip
pat silkių.
Pusės litro butelis naminio sėmenų
aliejaus kainavo 3–
3,5 euro. Kol šalta,
daugelis dar valgo
raugintų kopūstų su
aliejumi, o kiti ir sūdytą skumbrę užpila
aliejumi, pridėdami
daug svogūnų ir šiek
tiek česnako.
Netrūko ir mėsos.
Daugiausia buvo
kiaulienos ir paukštienos. Kilogramas
šoninės kainavo 3,2–3,9 euro, kumpio – 3,8–4,34 euro, sprandinės ar karbonado
– 3,9–5,2 euro, karkos – 1,7–
2,2 euro, maltos mėsos – 3,2–

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.

3,9 euro.
Kilogramas paukštyno
broilerio kainavo 2,4 euro, o
namie augintą mėsinę vištą,
sveriančią 3,7 kg, buvo galima įsigyti už 13 eurų. Daugelis parduodančių skrostus naminius paukščius už vištieną
prašė 3,8–4 eurų, o už antieną
– 5–6 eurų. Kilogramą triušienos ir ožkienos buvo galima
nusipirkti už 6 eurus.
Į paviljoną užsukę pirkėjai
pirko namie pagaminto kepenų pašteto ar šaltienos (po
2,5–3 eurus už kilogramą).
Gyvūnijos turgavietėje dominavo vištos, gaidžiai, antys,
žąsys ir triušiai. Daugiausia
buvo prekiautojų jaunomis
vištomis. Už dedančias vištas
pardavėjai prašė 7–8 eurų, o
už 5 mėnesių višteles – 5–6
eurų. Už paprastus gaidžius
augintojai prašė 5–6 eurų, už
dekoratyvinius – iki 15 eurų. Už gražių dekoratyvinių
paukščių porelę (vištą ir gaidį) prašė 30 eurų. Už antis
prašė 10–12 eurų, o už žąsiną
– 24 eurų.
Nemažai buvo triušių. Už
suaugusias pateles ir patinus
augintojai prašė 25–30 eurų, o
už jauniklius – 15 eurų. Jau po
truputį žmonės pradėjo pirkti
triušius. Vieni suaugusius pirko maistui, kiti – veisimui ir
laikymui.
Kur kas daugiau buvo ūkininkų, prekiaujančių grūdais.
Už centnerį miežių, kviečių
ar kvietrugių prašė 8–9 eurų,
o už sėklinius miežius ar vasarinius kviečius – 12–15 eurų.
Maišelis avižų (40 kg) ar grikių (50 kg) kainavo 6–7 eurus,
grikių su kviečiais – 6 eurus.
Centnerį mišinio su žirniais
siūlė pirkti už 11 eurų, pupų
– už 10 eurų.
Labai padaugėjo prekiautojų įvairiais sendaikčiais,
dviračiais, drabužiais. Greta
buvo ir pardavėjų, kurie siūlė pirkti žaislus ir velykinius
atributus vaikams. Šokantys
ir dainuojantys kačiukai, šuniukai ar viščiukai kainavo
10–12 eurų, vištelės su kiaušiniais – 5 eurus. Žmonės pirko malonių smulkmenų savo
artimiesiems, o ypač vaikams.
Juk bobulės Velykės laukia visi mažieji. NG



Informuojame, kad 2014 m. birželio 13 d. statinio pripažinimo avariniu aktu Nr. 4 gyvenamas namas (unikalus Nr.
6991-8000-3013), esantis J. Janonio g. 7, Prienuose, po gaisro pripažintas avariniu ir Prienų rajono savivaldybės tarybos
sprendimu namą nutarta nugriauti. Buto Nr. 1 (unikalus Nr.
6991-8000-3013:0001), esančio šiame name, nuosavybės
teisės priklauso Beatai Kirkilienei (mirusi).
Atsižvelgdami į tai, kad Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklauso dalis butų, Statybos ir ekonominės
plėtros skyrius organizuoja pastato nugriovimo darbus.
Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, prašome iki š. m. gegužės 4 d. atsiliepti Beatos Kirkilienės turtinių teisių perėmėjus ir atvykti į Prienų rajono savivaldybės Statybos ir
ekonominės plėtros skyrių dėl pastato griovimo darbų suderinimo.
Dėl išsamesnės informacijos galite kreiptis žemiau pateiktu atsakingo tarnautojo telefonu, elektroniniu paštu arba
tiesiogiai atvykę į Prienų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir ekonominės plėtros skyrių (Laisvės a. 12,
Prienai, 107 kab.). Klausdami raštu ar elektroniniu paštu,
Jūs turėtumėte nurodyti savo vardą, pavardę, adresą ir telefono numerį.

Nekilnojamasis
turtas
Parduoda
1 KAMBARIO BUTUS
1 k. bt. (III a.) Vytauto g., Prienuose. Tel. 8 685 54498.

2 KAMBARIŲ BUTUS
2 k. bt. (III a. 5 a. n.) Stadiono g.,
Prienuose. Tel. 8 615 66385.
Tvarkingą 2 k. bt. (V a., su baldais
ir buitine technika, renovuotame
name, 38 000 Eur) Stadiono g.,
Prienuose. Yra galimybė nuomotis (200 Eur/mėn., kol parduodamas). Tel. 8 675 60460.
2 k. bt. Stadiono g., Prienuose.
Tel. 8 609 23048.

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

Perka
Mišką. Gali būti su bendraturčiais, neatidalintas iš bendros
nuosavybės. Sutvarkau dokumentus, paveldėjimą. Tel. 8 644
55355.
Perkame mišką didžiausiomis
kainomis Lietuvoje. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 605 44445.

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

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

Automobiliai ir
jų dalys

ŽEMĖS SKLYPUS

Perka

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

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

2,5 ha žemės sklypą (6 400 Eur)
Mokyklos g., Prienlaukio k., Prienų r. Tel. 8 652 84089.

Superkame visų markių automobilius. Atsiskaitome iš karto. Pasiimame patys. Tel. 8 644 15555.

MOKOMOSIOS
AIKŠTELĖS NUOMA:
Vilniaus g. 28, Prienai
Galimi praktinio
vairavimo maršrutai:
Prienai-Kaunas,
Prienai-Alytus

B kategorijos kursų kaina akcijos laikotarpiu: 249 €
B kat. kursų kaina akcijos laikotarpiu: 319 €
B kat. savarankiškai išlaikius teoriją VĮ
‘‘Regitroje‘‘: 299 €

Šiaurės Korėja kelia „realią grėsmę“, kuriai įveikti reikia
bendradarbiavimo tarptautiniu mastu, pareiškė Japonijoje
besilankantis buvęs JAV prezidentas Barackas Obama.
Pasak jo, Jungtinės Valstijos turi užtikrinti, kad būtų tinkama
gynybos sistema, galinti apsaugoti regiono šalis nuo
potencialios atakos Šiaurės Korėjos raketomis.

NAUJOS GRUPĖS FORMUOJAMOS NUOLAT.
Registracija į kursus darbo dienomis
Vytauto g. 24, Prienai, tel. 8 657 89787.

A1, A2, A kategorijų kursų kaina akcijos laikotarpiu: 159 €
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PERKA
Brangiai perka įvairius veršelius
nuo 2 sav. iki 8 sav. amžiaus.
Sveria el. svarstyklėmis. Atsiskaito vietoje, iš karto. Tel. 8
612 34503.
Skubiai superkame visų markių lengvuosius automobilius,
mikroautobusus, keturačius,
priekabas.
Automobiliai gali būti su defektais, nevažiuojantys, daužti,
skirti ardymui ar utilizavimui,
surūdiję, be TA ir draudimo. Išsivežame patys. Atsiskaitome
iš karto, padedame sutvarkyti
visus reikiamus dokumentus.
Lauksime Jūsų pasiūlymų
tel. 8 666 70777.

žemės ūkis
PARDUODA
Lietuvišką, svilintą kiaulienos
skerdieną. Kaina tik 2,40 Eur/kg.
Atvežame. Tel. 8 607 12690.
Apie 130 kg kiaules, ekologiškai
augintas. Tel. 8 678 32197.
Apie 150 kg kiaules. Tel. 8 642
72209.
7 m. karvę (duoda apie 30 l pieno) ir veršingą telyčią (veršiuosis
liepos pabaigoje). Tel. 8 684
38290.
Vasarinius miežius, tinka sėklai.
Amonio salietrą didmaišiais. Tel.
8 689 62945.
Grūdus: miežius ir kviečius. Tel. 8
698 79583.
Šieną „kitkomis“ (nesupelijęs,
gerai išsilaikęs). Galimas pristatymas. Tel. 8 675 84559.
Šienainio ritinius. Tel. 8 612
67504.

Vilniaus apskrities ūkininkas nuolat perka
arklius. Suteikia transporto paslaugas.
Tel.: 8 656 39189, 8 616 14424.
ŽŪB „Žara“ perka karves, jaučius, telyčias.
Atsiskaito iš karto.
Tvarko valstybines išmokas.
Sveria el. svarstyklėmis.
Pasiima patys. Tel.: 8 685
86121, 8 699 57191.
Superkame karves, bulius ir telyčias. KREKENAVOS
AGRO FIRMOS supirkėja Olga Smailienė.
Tel. 8 612 02125.
Gerai įmitusius, liesus
ir traumuotus galvijus (AB „Krekenavos
agrofirma“ kainomis). Taip pat arklius.
Sveriame elektroninėmis
svarstyklėmis. Atsiskaitome
iš karto. Tel. 8 616 43646.
A. Bagdono PĮ – brangiai veršelius auginti. Moka 6–21 proc.
Sveria el. svarstyklėmis. Pasiima
patys. Tel.: 8 699 93682, (8 319)
69541.
Viena didžiausių įmonių Lietuvoje tiesiogiai perka karves, bulius,
telyčias. Sveria el. svarstyklėmis.
Moka 6 ir 21 proc. PVM. Atsiskaito iš karto. Tel. 8 635 07197
(Ričardas Lukauskas).

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

ĮVAIRIOS PREKĖS
PARDUODA

ŽIEMOS AKCIJA!

Lietuviški gydomieji lazeriai 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
Pigiai spygliuočių, lapuočių malkas (skaldytas, kaladėmis). Taip
pat medžio pjuvenas. Atvežimas
nemokamas. Tel. 8 682 31133.
Uosio, skroblo, juodalksnio, beržo
malkas, supjautas kaladėmis,
sukapotas ir 2 m ilgio. Pristatymas
nemokamas. Statybinę medieną
pagal klientų pageidaujamą ilgį
ir išmatavimus. Išrašau sąskaitą.
Pristatymas nemokamas. Tel.: 8
614 98516, 8 639 48191.

Alksnines, beržines, ąžuolines
malkas kaladelemis, taip pat
parduodu ąžuolines storlentes.
Atvežu. Tel. 8 675 45773.
Lengvų konstrukcijų šiltnamiai su polikarbonato danga.
Polikarbonato danga, stogams, terasoms, šiltnamiams.
Laistymo sistemos. Garantija 10
metų. Tel.: 8 659 08776, 8 604
98184.
Vaikišką lovytę (1x1 m), maniežą,
drabužėlius (nuo 1 iki 2 m už simbolinę kainą). Tel. 8 615 15084.
Šveicariškus dvigubus, geros
būklės radiatorius (3 vnt.). Naudotą dujinę viryklę „Beko“ (60
cm pločio). Tel.: (8 319) 52946, 8
619 33491.
Mažai naudotą kombinuotą vandens boilerį (čekiškas, 125 l, 200
Eur). Tel. 8 671 27097.
Dujų balionus (2 vnt.) ir bakelius
(10 l, 2 vnt.). Tel. 8 679 24055.

PASLAUGOS
Alytaus giesmininkai gieda laidotuvėse ir kitomis progomis.
Atvažiuojame patys. Vienas vakaras ir palydėjimas – 120 Eur.
Keturnedėlis ir metinės – 60
Eur. Giedame gražiai. Tel.: 8 636
47223, 8 616 92369.
Suteikiame paskolas arba refinansuojame Jūsų skolas (taip
pat ir antstolių) iki 10 000 Eur
laikotarpiui iki 48 mėn. Konkurencingai mažiausios palūkanos
rinkoje. AKCIJA – PASKOLAS iki
1000 Eur laikotarpiui iki 6 mėn.
suteikiame nemokamai, be palūkanų. Konsultuojame pensijų
II–III kaupimo pakopų klausimais.
Tel. 8 601 50935.
UAB „INŽINERINĖ GEODEZIJA“.
Sklypų geodeziniai matavimai,
topografiniai planai, riboženklių
atstatymas, žemės sklypų padalijimas, sujungimas ir kiti geodeziniai darbai. Tel. 8 622 92902, el.
paštas info@geoin.lt

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.
REKLAMA

Šiltn
a
Prie mių g.
nuo 8,
se

LAIDOJIMO PASLAUGOS

Katafalkas Salių nuoma Gėlės Drabužiai Kremavimas
Tel.

8 638 77387. Dirbame visą parą
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numarginti per porą valandų.
Gurkšnosime arbatą ir ruošimės
Velykoms.

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

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

 Galimybė
pasirinkti
užsakovą
bei aptarti
sąlygas,
 Legalus
ir patikimas
darbas Vokietijoje,
pagalba
tvarkant visus dokumentus,

Statome nerūdijančio plieno
apšildomus kaminus. Dedame
nerūdijančio plieno įdėklus į
kaminus, židinius, pirtis ir t.t.,
gaminame prijungimus. Tel. 8
685 60129.
Stogų dengimas, karkasinių namų
statyba, pamatų įrengimas, skardinimo darbai, skardų lankstymas, medinė lauko apdaila, pirtys
ir kiti statybos darbai. Dirbame
pagal verslo liudijimus. Tel. 8
603 35880.
Liejame pamatus, betonuojame.
Montuojame gipso kartoną,
glaistome, dažome, kalame dailylentes, dedame visų tipų grindis,
klojame plyteles, atliekame santechnikos, elektros instaliacijos
ir griovimo darbus. Prilydome
stogų dangą. Lankstome skardas.
Tel. 8 600 96399.
Šlifuojame, dedame ir lakuojame parketą, dengiame stogus,
lankstome skardas, skardiname,
šiltiname ir dažome namų fasadus. Statome karkasinius namus.
Kasame pamatus, mūrijame,
tinkuojame, betonuojame, montuojame tvoras, atliekame langų
apdailą, montuojame langus ir
duris. Tel. 8 620 85350.
Plytelių klijavimas ir kiti apdailos
darbai. Tel. 8 682 39929.
Atliekame įvairius statybos ir remonto darbus. Tel. 8 606 97711.
Visi santechnikos darbai: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos.
Komplektuojame medžiagas
geromis kainomis. Tel. 8 640
39204.
Santechnikos darbai: vamzdynų
keitimas, klozetų keitimas ir
tvarkymas, maišytuvų keitimas
ir kiti santechnikos darbai. Skylių
gręžimas nerūdijančio plieno
kriauklėse, metalinių vamzdžių
sriegimas. Katilų prijungimas ir
medžiagų komplektavimas. Atvykstu bet kurią savaitės dieną ir
vakarais (atvykstu ir dėl smulkių
gedimų ir darbų) bei į rajonus.
Parenku ir atvežu medžiagas. Tel.:
8 684 55308, 8 619 54866.

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

 Galimybė pasirinkti užsakovą bei aptarti sąlygas,
 Vokiečių
kalbos kursai ir slaugos mokymai,
 Vokiečių kalbos kursai ir slaugos mokymai,

 Nemokamas
pragyvenimas darbo metu šeimoje, sveikatos ir civilinės atsakomybės
 Nemokamas pragyvenimas darbo metu šeimoje, sveikatos ir civilinės atsakomybės
draudimas,
draudimas,
 Kelionės
kompensavimas irirjokių
tarpininkavimo
ar registracijos
mokesčių.
 Kelionės
išlaidųišlaidų
kompensavimas
jokių
tarpininkavimo
ar registracijos
mokesčių.

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

Remontuoju ir prijungiu skalbykles, džiovykles, elektrines
virykles, orkaites, indaploves.
Atvykstu į namus. Suteikiu 1 m.
garantiją. Tel. 8 647 36010.
Autodiagnostika, starterių generatorių remontas, autoelektriko paslaugos. Remontuoju
įvairius elektros įrankius. Tel. 8
612 32314.
UAB „KŽ gręžiniai“. Vandens
gręžiniai, geoterminis šildymas.
Sudaromi projektai, suderinami
leidimai, vandens pasai ir visi
susiję darbai. Tel.: 8 671 34094,
8 644 57097.
Vežame žvyrą, smėlį, skaldą, atsijas ir kitus birius krovinius. Tel.
8 690 66155.
Atliekame įvairius žemės kasimo, lyginimo darbus: kasame,
valome tvenkinius, darome pylimus, šlaitus, lyginame, tvarkome
teritorijas. Konsultuojame. Turime patirtį. Dirbame kokybiškai.
Tel. 8 640 50090.
Mobiliuoju juostiniu gateriu
pjauname medieną iki 9 m ilgio,
apipjauname lentas kliento kieme. Tel. 8 610 03983.

DARBO
SKELBIMAI
REIKALINGA
Barmenai (-ės)- pardavėjai prekiauti sulčių kokteilių bare Birštone. Darbas slenkančiu grafiku.
Tel. 8 616 54432.

Reikalavimai:

Reikalavimai:

 Paslaugumas, patirtis slaugos srityje, vokiečių kalbos žinios.

 Paslaugumas, patirtis Tel.:
slaugos
srityje,
kalbos žinios.
8 37 242
522 vokiečių
info@hausengel.lt
Tel.: 8 37 242 522

Baldų įmonei – stalius. Gaminame nestandartinius medinius
baldus ir duris tel. 8 679 11884,
www.baldaiirspalvos.lt
Birštono sav. ūkininkas ieško
darbuotojo žemės ūkyje, traktorininko - mechanizatoriaus. Tel.: 8
658 07728, 8 652 67859.
Kelių statybos ir priežiūros įmonė ieško: 1. Kelio darbininkų; 2.
Meistro (gali būti studentas); 3.
Darbų vykdytojo; 4. Buldozerio
mašinisto; 5. Ekskavatoriaus mašinisto; 6. Greiderio mašinisto.
Darbas Kauno apskrityje. Įmonė
įsikūrusi Ilgakiemio k., Kauno r.
Tel. 8 691 44404.
Metalo apdirbimo įmonei, gaminančiai maisto pramonės
įrengimus, Dovainonyse, Kaišiadorių r., reikalingas šaltkalvis.
Reikalavimas: būtina mokėti
skaityti brėžinius. Į darbą ir iš
darbo vežame įmonės transportu. Darbo užmokestis sutartinis.
Tel. pasiteirauti 8 656 01720,
viktoras@dovaina.lt
Autovežio vairuotojai. Tel. 8 663
58007.

Kviečia į renginius
ARTIMIAUSI RENGINIAI
PRIENŲ RAJONE
Kovo 28 d. 17 val. Prienų kultūros
ir laisvalaikio centre – kūrybinės
žolinukų dirbtuvės. Susitiksite su
tautodailininke, poete Gintvile Giedraitiene-Giedražole. Iš natūralių
gamtinių medžiagų pasigaminsite
mielus kūrinėlius kurie taps jūsų
namų puošmena arba miela rankų
darbo dovanėle Šv. Velykoms artėjant. Visomis priemonėmis aprūpinsime. 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 parodos „Lietuvos šimtmečio puslapiai“
atidarymas.
Kovo 28 d. 18.30 val. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre – šventė

info@hausengel.lt

„Žmogiškumo aušra brėkštanti
(Vydūnas)“, skirta Tarptautinei
teatro dienai paminėti. Dalyvauja
Prienų kultūros ir laisvalaikio centro, Jiezno kultūros ir laisvalaikio
centro mėgėjų teatro kolektyvai,
Naujosios Ūtos laisvalaikio salės
mėgėjų teatras „Vėtrungė“. Įėjimas
nemokamas.
Kovo 29 d. 12 val. Šilavoto laisvalaikio salėje – edukacinis užsiėmimas „Velykų ryto belaukiant“.
Kalbėsime, kaip papuošti namus
šventėms, gaminsime velykinius
krepšelius ir dekoracijas.
Kovo 29 d. 13 val. Išlaužo seniūnijos salėje – diskusija „Mano
istorija gali būti tavo sėkmės istorija“. Dalyvauja aktorė, TV laidų
vedėja Indrė Stonkuvienė, „Be
Tabu“ rinkodaros vadovas Povilas
Žarnauskas, verslininkas Jaunius
Mališauskas. Renginį moderuos
Roberta Ažukaitė-Zacharevičienė. Įėjimas nemokamas. Būtina
išankstinė registracija el. paštu
robertapklc@gmail.com, tel. 8
638 55613.
Kovo 29 d. 17.30 val. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre – nemokamas teorinis-praktinis užsiėmimas
„Fizinio aktyvumo rekomendacijos
asmenims turintiems riziką sirgti
širdies ir kraujagyslių ligomis ir
cukriniu diabetu“. Lektorius kineziterapeutas doc. dr. Laimonas
Šiupšinskas. Kviečiame atvykti su
laisva, judesių nevaržančia apranga. Reikalinga išankstinė registracija
el. paštu prienai.vs.biuras@gmail.
com arba tel. (8 319) 54 427.
Kovo 29 d. 20.00 val. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre – Prienų r.
suaugusiųjų liaudiškų šokių kolektyvų atranka į Lietuvos šimtmečio
dainų šventę „Vardan tos...“.
Kovo 30 d. 10.00 val. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre – Klaipėdos
mažojo jaunimo teatro spektaklis
vaikams „Stebuklingo skėčio istorija“. Bilietus įsigyti galima Prienų
kultūros ir laisvalaikio centre 1 val.
prieš spektaklį. Bilieto kaina 4 Eur.
Kovo 30 d. 11 val. Ašmintos laisvalaikio salėje – velykinė edukacinė
programa „Tu marguti, tu gražus“.
Margučių marginimas vašku, šilku
ir kitomis medžiagomis. Turėkite tiek kiaušinių, kiek pajėgsite

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

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 archyvų
parodos „Lietuvos šimtmečio
puslapiai“.

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

Prienų kultūros ir laisvalaikio
centre eksponuojama tekstilės
paroda „Pradžioje buvo ženklas...“.
Parodoje – virš 20 menininkų sukurti tekstilės darbai. Paroda veiks
iki balandžio 20 d.

Balandžio 7 d. 15 val. Prienų kultūros 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.

Šilavoto laisvalaikio salėje eksponuojama edukacinio projekto
„Praeitis dabartyje“ fotografijų
paroda.

Balandžio 8 d. 12 val. – Velykų
šventė Giraitiškėse. Dvariuko bendruomenės Velykė ir Gaspadorius
kviečia į gražų pasibuvimą drauge.
Jūsų laukia Atvelykio margučių
paroda, liaudies dainų skambesys,
šokių ritmo muzika, bendruomenės 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 EDUKACINĖ 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“. Programos užsiėmimų metu lankytojai 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 pirmadieniais, antradieniais, ketvirtadieniais. Reikia atsinešti: Virtą
baltą kiaušinį (tiek vienetų, kiek
ketinate išmarginti). Edukacinės

Prienų krašto muziejuje eksponuojama Vilijos Čiapaitės
akvarelės parodos „Prakalbintoji
akvarelė“.
Naujosios Ūtos laisvalaikio salėje
eksponuojama Vilijos Čiapaitės
akvarelės darbų paroda „Žydinti
Lietuva“.
Pakuonio bibliotekoje eksponuojama Rebekos Bruder tapybos
darbų paroda.
Prienų sporto arenoje eksponuojama sporto žurnalisto, sporto fotografo Alfredo Pliadžio fotografijų
paroda „Sporto akimirkos“.
Prienų Justino Marcinkevičiaus
viešojoje bibliotekoje eksponuojama rašytojo Vytauto Bubnio 85erių metų jubiliejui skirta paroda
„Vytauto Bubnio at(si)vėrimai“.
Prienų Justino Marcinkevičiaus
viešojoje bibliotekoje eksponuojama paroda „Justinas Marcinkevičius ir Lietuvos valstybingumas“. Parodą parengė Lietuvos
Respublikos Seimo kanceliarijos
Informacijos ir komunikacijos
departamento Parlamentarizmo
istorinės atminties skyrius.
ARTIMIAUSI RENGINIAI
BIRŠTONE
Kovo 28 d. 19:00 - Floristikos
kūrybinės dirbtuvės „Pavasarinė
kompozicija“ - „Eglės“ sanatorija
Kovo 29 d. 19:00 - Šimtmetis
su žymia asmenybe - „Eglės“
sanatorija
Kovo 30 d. 21:00 - Baladžių vakaras - Royal Spa Residence
Kovo 31 d. 20:00 - Koncertas
“Vakaro serenados” - „Eglės“
sanatorija
Kovo 31 d. 20:00 - Koncertas
„Vakaro serenados“ - „Eglės“
sanatorija
Kovo 31 d. 18:30 - Šefo Dariaus
Dabrovolskio degustacinė vakarienė - Vytautas Mineral SPA
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22.30 val.
„Nepalaužiama drąsa“

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 Emigrantai 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 Premjera. Seserys 17:30 Žinios. Sportas. Orai 18:00 TV žaidimas „Kas
ir kodėl?” 18:30 Klauskite daktaro
19:30 Gyvenimas. Gyvenimo būdo žurnalas. 20:25 Loterija „Keno
Loto” 20:30 Panorama 21:05 Dėmesio centre 21:20 Sportas 21:29
Loterija „Jėga” 21:30 Auksinis protas 22:50 Klausimėlis 23:20 Svetimšalė 1 00:15 Istorijos detektyvai
01:00 LRT radijo žinios 01:05 Pasaulio teisuoliai 02:00 LRT radijo
žinios 02:05 Klauskite daktaro
03:00 LRT radijo žinios 03:05 Istorijos detektyvai 04:00 LRT radijo
žinios 04:05 Gyvenimas
06:40 Didysis žvejys 2 (27) 07:05
Muča Luča (24) 07:30 Ponas Bynas (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 širdys (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 Nepalaužiama drąsa 00:55 Judantis objektas
(13) 01:45 Baudėjas
05:10 Kerštas 06:10 Televitrina
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis
06:55 Simpsonai 07:25 Simpsonai 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 Pasmerkti 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 Kalėjimo 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 Prokurorų 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 Stoties 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 Akloji zona (14) 18:55 Stoties policija
(6) 20:00 Info diena 20:25 Visi už
vieną 21:00 Bėglys 23:35 Masalas 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 skanėstai 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 „Jekaterina Didžioji“ (4) 14:55 „Iljušinas
ir Babkinas tiria. Svetimų troškimų sūkurys“ (2) 16:00 Reporteris
16:47 Orai 16:50 „Baltoji vergė“
(18) 18:00 Reporteris 18:40 Lietuva tiesiogiai 18:47 Orai 18:50
Velykų skanėstai 18:55 „Gluchariovas“ (2/47) 20:00 Reporteris
20:27 Orai 20:30 „Raudonoji karalienė“ (11) 21:30 „Ant bangos“.
Karščiausių naujienų dešimtukas. Ved. K. Krivickas, N. Bunkė.”
22:30 Reporteris 23:15 Lietuva
tiesiogiai 23:42 Orai 23:45 Velykų 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 „Jekaterina Didžioji“ (6) 04:35 „Pražūtingi
smaragdai“ (13)
06:45 Televitrina 07:00 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai
07:30 Dainų dvikova 08:00 Kaulai 09:00 Savaitė su Kauno „Žalgiriu“ 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 Juokingiausi Amerikos namų 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 Rezidentai
20:00 Rezidentai 20:30 Fizrukas
21:00 Žinios 21:25 Orai 21:30
VAKARO PASIRINKIMAS. Adrenalinas 23:10 Pėdsakai 00:05
Kobra 11 01:10 Daktaras Hausas 02:00 2 Barai. Išlikimo kovos
03:40 Jaunasis vilkolakis 04:25
Bobo užkandinė
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Džiazo muzikos vakaras. 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 atsiranda daiktai 8 09:15 Labas rytas,
Lietuva 12:00 DW naujienos rusų
kalba. 12:10 Kelias į namus 12:45
LRT studija „Vilniaus knygų mugėje 2018” 13:35 Legendos 14:20
Neregimoji Roma 15:15 Premjera. Grizis ir lemingai 15:25 Peliukas Lukas 15:40 Tobotai 1 16:05
Kaip atsiranda daiktai 8 16:30 Laba 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 Premjera. Didžiosios Visatos paslaptys su
Morganu Frimanu 3 22:10 Džiazo
muzikos vakaras 23:15 Elito kinas.
Premjera. Klubas.

Ketvirtadienis, kovo 29 d.

22.30 val.

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)

„Kirtis dešine“

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 žurnalas 12:40 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?” 13:05 Klauskite daktaro
14:00 Žinios 14:15 Laba diena,
Lietuva 16:30 Premjera. Seserys
17:30 Žinios. Sportas. Orai 18:00
TV žaidimas „Kas ir kodėl?” 18:30
Klauskite daktaro 19:30 Specialus
tyrimas 20:25 Loterija „Keno Loto”
20:30 Panorama 21:05 Dėmesio
centre 21:20 Sportas 21:29 Loterija „Jėga” 21:30 Pokalbių laida
„Svarbios detalės” 22:30 Dviračio
žinios 23:00 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 paieškų tarnyba
06:40 Didysis žvejys 2 (28) 07:05
Muča Luča (25) 07:30 Ponas Bynas (8) 08:00 Volkeris, Teksaso
reindžeris (82) 09:00 Rytas su
LNK 11:00 Yra, kaip yra 12:00 Visi 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 vakaras, 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 SEANSAS Taikinių žymėtojas 00:25
Judantis objektas (14) 01:15 Nepalaužiama drąsa 03:15 Alchemija
X. Vieną kartą Varėnoj 03:45 RETROSPEKTYVA
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 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 Farai 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 Salemas 04:30 Salemas
06:35 Viena už visus (13) 07:05
Viena už visus (14) 07:35 Prokurorų 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-

Penktadienis, kovo 30 d.

21.20 val.
„Dangaus karalystė“

05:15 „Geriausios nardymo vietos“
05:40 „Bitininkas“ (1/29) 06:25
Programa 06:29 TV parduotuvė 06:45 „Skinsiu raudoną rožę“
07:15 „Šiandien kimba“ 08:15
Patriotai 09:15 Velykų skanėstai 09:20 „Rojus“ (10) 10:20 „Albanas“ (2/16) 11:25 „Bitininkas“
(1/19) 12:30 „Gluchariovas“ (2/32)
13:35 TV parduotuvė 13:50 „Jekaterina Didžioji“ (5) 14:55 „Iljušinas
ir Babkinas tiria. Svetimų troškimų sūkurys“ (3) 16:00 Reporteris
16:47 Orai 16:50 „Baltoji vergė“
(19) 18:00 Reporteris 18:40 Lietuva tiesiogiai 18:47 Orai 18:50 Velykų 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 Babkinas tiria. Tamsioji sielos pusė“ (4)
03:00 „Bitininkas“ (1/29) 03:45 „Jekaterina Didžioji“ (7) 04:35 „Pražūtingi smaragdai“ (14)
06:45 Televitrina 07:00 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai
07:30 Dainų dvikova 08:00 Kaulai
09:00 Vienam gale kablys 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 13:30 Rezidentai 14:30 Televitrina 15:00 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai
15:30 Kaulai 16:30 CSI kriminalistai 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 himnas 06:05 Džiazo muzikos vakaras 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 lemingai 15:25 Peliukas Lukas 15:40
Tobotai 1 16:05 Kaip atsiranda
daiktai 8 16:30 Laba diena, Lietuva 18:00 Kultūrų kryžkelė 18:30
Nacionalinis turtas 19:00 Lietuva
mūsų lūpose 19:35 Šlovės dienos. 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 naujienos rusų kalba

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 Kobra 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 vietos“ 05:40 „Bitininkas“ (1/30)
06:25 „Pasaulio turgūs. Stambulas“ 06:29 TV parduotuvė 06:45
„Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu“ 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 „Jekaterina Didžioji“ (6) 14:55 „Iljušinas
ir Babkinas tiria. Svetimų troškimų sūkurys“ (4) 16:00 Reporteris
16:47 Orai 16:50 „Baltoji vergė“
(20) 18:00 Reporteris 18:42 Orai
18:45 Rubrika „Renovacija. Sužinok daugiau“.” 18:50 Velykų skanėstai 18:55 „Miškinis“ (4/1) 20:00
Reporteris 20:27 Orai 20:30 „Muzikinės kovos“ 22:30 Reporteris
22:57 Orai 23:00 Velykų skanėstai 23:05 „Gluchariovas“ (2/5; 2/6)
01:10 „Krikšto tėvas“ (3; 4) 03:00
„Bitininkas“ (1/30) 03:45 „Jekaterina Didžioji“ (8) 04:35 „Pražūtingi
smaragdai“ (15)

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 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 Premjera. Seserys 17:30 Žinios. Sportas. Orai 18:00 TV žaidimas „Kas
ir kodėl?” 18:30 Klauskite daktaro
19:30 Beatos virtuvė 20:25 Loterija „Keno Loto” 20:30 Panorama
20:57 Sportas 21:04 Loterija „Jėga” 21:10 Alfonsas Svarinskas
22:10 Kryžiaus kelias iš Romos
Koliziejaus 23:45 Fantastiškas
penktadienis. Septynios sielos
01:45 Klausimėlis 02:00 LRT radijo žinios 02:05 Klauskite daktaro
03:00 LRT radijo žinios 03:05 Ryto
suktinis su Zita Kelmickaite 03:30
Mūsų gyvūnai. Vedėja Rasa Eilu- 06:45 Televitrina 07:00 Juokinnavičienė 04:00 LRT radijo žinios giausi Amerikos namų vaizdeliai
07:30 Dainų dvikova 08:00 Kau04:05 Stilius
lai 09:00 Praeities žvalgas 09:30
CSI kriminalistai 10:30 Dvi mergi06:40 Didysis žvejys 2 (29) 07:05 nos be cento 11:00 Dvi merginos
Muča Luča (26) 07:30 Ponas By- be cento 11:30 Kobra 11 12:30
nas (9) 08:00 Volkeris, Teksaso Vedęs ir turi vaikų 13:00 Vedęs ir
reindžeris (83) 09:00 Rytas su turi vaikų 13:30 Rezidentai 14:00
LNK 11:00 Yra, kaip yra 12:00 Va- Rezidentai 14:30 Televitrina 15:00
landa su Rūta 13:25 Rožių karas Juokingiausi Amerikos namų vaiz(125) 14:25 Dvi širdys (665) 14:55 deliai 15:30 Kaulai 16:30 CSI kriDvi širdys (666) 15:25 Dvi širdys minalistai 17:30 Kobra 11 19:30
(667) 15:55 Dvi širdys (668) 16:30 Verslo receptai 20:00 Farai 21:00
Labas vakaras, Lietuva 17:35 Yra, Žinios 21:45 Sportas 21:50 Orai
kaip yra 18:30 Žinios 19:25 Spor- 22:00 Eurolygos rungtynės. Kautas 19:28 Orai 19:30 KK2 penk- no „Žalgiris“ - Maskvos „CSKA“
tadienis 21:00 SAVAITĖS HITAS. 00:00 Greito reagavimo būrys
PREMJERA Nerve. Drąsos žai- 01:40 Kvailiausi pasaulio nutrūktdimas 22:55 Pražūtingas rūkas galviai 02:30 Be stabdžių 03:20
01:15 Taikinių žymėtojas 03:00 Jaunasis vilkolakis 04:05 Jaunasis vilkolakis
Programos pabaiga
05:00 Naujakuriai 05:20 Moderni šeima 05:45 Moderni šeima
06:10 Televitrina 06:25 Kempiniukas Plačiakelnis 06:55 Simpsonai
07:25 Simpsonai 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 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 Prokurorų patikrinimas (408) 08:40 44as skyrius (31) 09:35 Tokia tarnyba
(3) 10:30 Kobra 11 (8) 11:35 Aklo-

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Džiazo muzikos vakaras. 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 Lietuvoje 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 Skambantys pasauliai su Nomeda Kazlaus
15:15 Premjera. Grizis ir lemingai
15:25 Peliukas Lukas 15:40 Tobotai 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 pasaulis 22:45 Prisikėlimo belaukiant.
Simfoninis koncertas 00:25 DW
naujienos rusų kalba. 00:35 Dabar pasaulyje

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

Šeštadienis, kovo 31 d.

na už visus (14) 07:45 Viena už
visus (15) 08:15 Viena už visus
(16) 08:45 Sveikatos ABC televitrina 09:00 Autopilotas 09:30 Apie
žūklę 10:00 Pavariau (17) 10:30
Amerikos mieliausieji (3) 11:30
Gyvūnų būstai. Gamtos inžinieriai (3) 12:40 Reali mistika (18)
19.30 val. 13:45 Vanity Fair. Visiškai slaptai
(7) 14:45 Kas žudikas? (22) 16:00
„DGM: Didysis gerulis
Detektyvų istorijos (8) 17:00 LKL
milžinas“
čempionatas. Dzūkija – Lietuvos
rytas 19:30 Dainuok mano dainą
21:30 MANO HEROJUS Skrydžio
06:00 Lietuvos Respublikos him- planas 23:25 AŠTRUS KINAS Tinas 06:05 Beatos virtuvė 07:00 kras teisingumas. Juodas kerštas
Premjera. Pašėlę Blinkio Bilo 01:10 Strėlė (10,11)
nuotykiai 07:20 Premjera. Alvinas
ir patrakėliai burundukai 2 07:30
Premjera. Detektyvė Miretė 07:45 05:55 „Pasaulio turgūs. Nica“
Premjera. Stebuklingoji Boružėlė 06:25 „Pasaulio turgūs. Floren08:10 Karinės paslaptys 09:00 cija“ 06:55 Programa 06:59 TV
Labas rytas, Lietuva 09:30 Žinios parduotuvė 07:15 Velykų ska09:35 Labas rytas, Lietuva 10:30 nėstai 07:20 „Neprijaukinti. AfriŽinios 10:35 Labas rytas, Lietuva ka“ 07:50 „Neprijaukinti. Norvegi11:30 Žinios 11:35 Labas rytas, ja“. 08:20 Velykų skanėstai 08:25
Lietuva 11:45 Pasaulio doku- „TV Europa pristato. Vyrų šešėlyje.
mentika 13:40 Mis Marpl 2 15:15 Sofija Vytautaitė“. 09:00 „Skinsiu
Dokumentinė apybraiža „Mes raudoną rožę“ 09:30 „Vantos lanugalėjom” 15:45 Žinios. Orai pas“ 10:00 „Ant bangos“ 11:00
16:00 Sveikinimų koncertas 17:30 „Vincentas“ (2/1) 12:30 „Vera“
Žinios. Sportas. Orai 18:00 Teisė (5/3) 14:20 „Pasaulio turgūs. Ypažinoti 18:30 Nacionalinė paieškų tingas maistas“ 15:00 „MMA „King
tarnyba 19:30 Stilius 20:25 Lote- of the Cage“. Lietuva - Ukraina“ (4)
rijos „Keno Loto” ir „Jėga” 20:30 16:00 Žinios 16:18 Orai 16:20 MaPanorama 20:52 Sportas 21:00 no Europos Parlamentas 16:50
Šv. Mišios. Velyknakčio liturgija Velykų skanėstai 16:55 „Pražūiš Vilniaus arkikatedros bazilikos. tingi smaragdai“ (48) 18:00 Ži23:35 Naktis be karūnos 01:10 nios 18:27 Orai 18:30 „4 kampai“
Pasaulio dokumentika 02:50 Pa- 19:00 Muzikiniai sveikinimai 20:00
saulio teisuoliai 03:40 Klausimė- Žinios 20:27 Orai 20:30 „Iljušinas
lis 04:00 Karinės paslaptys 04:45 ir Babkinas tiria. Vaiduoklis kreivame veidrodyje“ (1; 2) 22:30 Žinios
Auksinis protas
22:57 Orai 23:00 Velykų skanėstai
23:05 „Vincentas“ (2/1) 00:40 Ve06:30 Muča Luča (25) 06:55 Po- lykų skanėstai 00:45 „Pražūtingi
nas Bynas (8) 07:20 “Nickelode- smaragdai“ (23; 24) 02:30 „Vera“
on” valanda. Žybsnis ir stebuklin- (5/3) 04:00 „Jekaterina Didþioji“ (9)
gos mašinėlės (29) 07:45 Žuviukai 04:50 „Vincentas“ (2/1)
burbuliukai (2) 08:10 Keista šeimynėlė (10) 08:35 Tomo ir Džerio
šou (16) 09:00 Ogis ir tarakonai 06:10 Televitrina 06:25 Ledo ke(55) 09:10 Ogis ir tarakonai (56) lias 07:25 Pasaulio įspūdingiausi...
09:20 Ogis ir tarakonai (57) 09:30 08:30 Ekstremali žvejyba 09:00
PREMJERA Drakonų kova. Super Vienam gale kablys 09:30 Statybų
(1) 10:00 KINO PUSRYČIAI Su- gidas 10:00 Karys lenktynininkas
judimas džiunglėse 11:30 Beverli 10:30 Lietuvos mokyklų žaidynės
Hilso nindzė 13:15 Gyvenimas ant 11:00 Išlikimas 12:00 Jokių kliūčių!
ratų 15:10 Kas aš esu? 17:30 Bus 13:00 Azija iš paukščio skrydžio
visko 18:30 Žinios 19:25 Sportas 14:00 Pasaulio įspūdingiausi...
19:28 Orai 19:30 SUPERKINAS. 15:00 Ledo kelias 16:00 Iš pePREMJERA DGM: Didysis gerulis ties 17:00 Sandėlių karai 17:30
milžinas 21:45 Keistuolis Deivas Sandėlių karai 18:00 Elementa23:35 Tarp jaunų ir karštų 01:35 ru 19:00 Amerikos talentai 21:00
Žinios 21:45 Sportas 21:55 Orai
Nerve. Drąsos žaidimas
22:00 PWR REKOMENDUOJA.
Įniršis 00:45 Žala
05:20 Moderni šeima 05:40 Moderni šeima 06:15 Televitrina
06:30 Aladinas 07:00 Ančiukų 06:00 Lietuvos Respublikos himistorijos 07:30 Nenugalimasis nas 06:05 Prisikėlimo belaukiant.
žmogus - voras 08:00 Aladinas Simfoninis koncertas 07:35 Kul08:30 Kempiniukas Plačiakelnis tūrų kryžkelė. Rusų gatvė 08:05
09:00 Virtuvės istorijos 09:30 Misija. Vilnija 08:30 Maistas ir aisGardu Gardu 10:00 Aplink Lietuvą tros 09:00 Pažvelk į profesiją kitaip
11:00 Svajonių ūkis 11:30 Išsirink 09:30 Mokslo sriuba 10:00 Vaikų
sau ateitį 12:00 Laimingas nelai- ir moksleivių televizijos konkursas
mėlis 14:10 Kol tu miegojai 16:20 „Dainų dainelė 2018” 11:40 Georg
Simpsonai 16:45 Ekstrasensų Friedrich Handel. Opera „Acis ir
mūšis 18:30 TV3 žinios 19:15 Galatėja” 13:15 Klauskite daktaro
TV3 sportas 19:20 TV3 orai 19:25 14:10 Stilius 15:05 Atžalos 16:00
Eurojackpot 19:30 ŠEŠTADIENIO Euromaxx 16:30 Alfonsas SvaŠEIMOS KINO TEATRAS. Grū- rinskas 17:30 Atspindžiai. Paveldo
dintas plienas 22:05 PREMJERA kolekcija 18:00 Prisikėlimo eksŠEŠTADIENIO GERO KINO VA- presas – šimtmečio veidai 18:45
KARAS. Šventasis 00:00 Trečias Botticelli. Pragaras 20:15 Stambiu
žmogus 02:35 Regresija 04:30 planu 21:00 Kino žvaigždžių alėja.
Premjera. Džo Kidas 22:30 „VilNaujakuriai
niaus festivalis 2017” 00:00 Dabar pasaulyje 00:35 Berniukas ir
06:15 Viena už visus (12) 06:45 pasaulis 02:00 Prokurorai 02:45
Viena už visus (13) 07:15 Vie- Lengvai ir saldžiai
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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 daiginamas).
Sode, darže:
tinkamas laikas dirbti sodo
darbus, netinkamas laikas
kaupti ir konservuoti derlių.

Pristatytos Lietuvos šimtmečio dainų šventės aktualijos.
Prasideda prekyba bilietais į šventės renginius.
Lošimo Nr. 1146
Data: 2018-03-25
59 56 31 06 08 43 54 35 12 52
68 58 05 65 32 67 39 60 49 41
29 34 66 51 71 48 73 27 22 07
44 13 20 61 42 74 75 21

VISA LENTELĖ
62 38 55 24 72 30 10 01 50
53 64 19 26 33

LAIMĖJIMAI (laimėtojų)
4733.00€ (6)
31.00€ (549)
2.00€ (16673)
1.00€ (27811)

PAPILDOMI PRIZAI

01**443
01**764
00**329
06**677
Kovo 30 d.
PENKTADIENIS
01**848
Saulė teka 07:00
0152823
leidžiasi 19:49
0442830
Dienos ilgumas 12.49
Priešpilnis (13 mėnulio diena) 0424827
Gvidonas, Virmantas, Meda, 0091298
Ferdinandas, Anelė, Nelė
0076757
Tinkamas laikas sėti:
baklažanus, cukinijas, moliū- 0206776
gus, patisonus, žirnius, pupas 04**782
ir pupeles, gėles (iš sėklų dai- 02**247
ginamas).
05**664
Sode, darže:
tinkamas laikas dirbti sodo
00**317
darbus, netinkamas laikas
0417517
kaupti ir konservuoti derlių.
0373747
03**521
Kovo 31 d.
ŠEŠTADIENIS
0610985
Saulė teka 06:57
0343404
leidžiasi 19:51
0285914
Dienos ilgumas 12.54
Pilnatis (14 mėnulio diena)
001*676
Benjaminas, Ginas, Gina, Kor- studiją
nelija
031*726
Tinkamas laikas sėti:
046*793
gėles (iš sėklų daiginamas).
053*134
Sode, darže:
tinkamas laikas tręšti, netinka- 0015681
mas laikas laistyti.
Balandžio 1 d.
SEKMADIENIS
Juokų arba melagių diena
Pasaulinė paukščių diena
Velykos
Saulė teka 06:55
leidžiasi 19:53
Dienos ilgumas 12.58
Pilnatis (15 mėnulio diena)
Hugonas, Teodora, Teodoras,
Rimgaudas, Dainora
Tinkamas laikas sėti:
bulves, topinambus, ridikus,
ridikėlius, burokėlius, morkas,
pastarnokus, petražoles.
Sode, darže:
netinkamas laikas laistyti.
Balandžio 2 d.
PIRMADIENIS
Tarptautinė vaikiškos
knygos diena
Pasaulinė autizmo diena
Antroji Velykų diena
Saulė teka 06:52
leidžiasi 19:55
Dienos ilgumas 13.03
Pilnatis (16 mėnulio diena)
Pranciškus, Jostautas, Jostautė,
Pranas, Elona
Tinkamas laikas sėti:
bulves, topinambus, svogūnus,
česnakus, ridikus, ridikėlius,
burokėlius, morkas, pastarnokus, petražoles, braškes, žemuoges, svogūnines gėles.
Sode, darže:
tinkamas laikas pjauti žolę,
laistyti.

100 Eur
100 Eur
100 Eur
100 Eur
100 Eur
1000 Eur
1000 Eur
1000 Eur
1000 Eur
1000 Eur
1000 Eur
200 Eur
200 Eur
200 Eur
200 Eur
2000 Eur
2000 Eur
500 Eur
5000 Eur
5000 Eur
50000 Eur
Pakvietimas į TV
Pakvietimas į TV
Pakvietimas į TV
Pakvietimas į TV
Toyota Auris

PROGNOZĖ: Aukso puode –
260 000 Eur

Muzikos, dainų, šokių
ir nepamirštamų
įspūdžių žadanti Dainų
šventė vasarą visą
Lietuvą ir pasaulį kvies
kartu minėti valstybės
atkūrimo šimtmetį ir
liepos 6-ąją giedoti
„Tautišką giesmę“.
Himno frazė „Vardan
tos...“ tapo šventės
idėjų pagrindu, visų jos
renginių jungtimi.
Likus 100 dienų iki Dainų šventės, kovo 23 d. Vilniaus rotušėje surengtoje
spaudos konferencijoje pristatytos šventės naujovės,
kūrybinės ir organizavimo
aktualijos. Pasak Dainų
šventės direktoriaus Sauliaus Liausos, šventės idėja
jau dabar buria visuomenę,
organizuojamos įvairios akcijos, judėjimai, auginantys
šimtmečio emociją. Kartu su iniciatyva „Lietuva 4
milijonai“ rengiamas žygis per Lietuvą, inicijuotas
projektas „Dainų šventės
alumnai“, vienijantis visų
kartų žmones, kada nors
dalyvavusius šventėse. Iki
svarbiausio valstybės šimtmečio minėjimo renginio –
Dainų šventės – regionuose
vyks keturi dideli renginiai:
vokalinių ansamblių šventė Linkuvoje, Teatrų diena
Telšiuose, Folkloro diena
Raudondvaryje ir Dainų
diena Klaipėdoje.

Lošimo Nr. 269
Data: 2018-03-23
SKAIČIAI
04, 14, 22, 33, 42 + 01, 10

LAIMĖJIMAI
5 + 2 - 17461478.80€ 0
5 + 1 - 425220.60€ 0
Lošimo Nr. 638
5 - 67051.60€
0
Data: 2018-03-25
4 + 2 - 3250.90€
0
4 + 1 - 231.50€
1
Tel. 1634
4 - 67.50€		
3
Automobilis “Fiat Tipo”- 638- 3 + 2 - 67.50€
6
0009599
2 + 2 - 25.50€
67
500 EUR - 638-0026*50
3 + 1 - 20.80€
94
300 EUR - 638-0014*68
3 - 12.30€		
181
300 EUR - 638-0021*74
1 + 2 - 12.30€
359
2 + 1 - 9.50€
1184
Sekančio tiražo prizas:
40x300€ 10x1000€ ir
PROGNOZĖ: 10 000 000 Eur
1x3000€

Sudoku

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

„Didžiuojamės galėdami
būti visą šalį vienijančios
tradicijos – Dainų šventės
– dalimi. Norėdami prisidėti prie aktyvaus kiekvieno Lietuvos krašto dalyvavimo Dainų šventėje,
įkūrėme fondą ir po vieną
atvyksiantį kolektyvą iš kiekvienos savivaldybės apdovanosime piniginiu prizu.
Taip pat tęsime prieš ketverius metus gimusią idėją dalyvius papuošti trispalvėmis
kokardomis – jos primins,
kokia spalvinga, daugybę
tradicijų turinti yra mūsų šalis. Be to, banko darbuotojai
buriasi į gausų chorą, dalyvausiantį Dainų šventėje.
Šiuo pavyzdžiu norime paskatinti ir kitas įmones kurti
savo bendruomenės chorus
ir taip puoselėti gyvos dainos tradicijas“, – sakė Dovilė Grigienė, Dainų šventės mecenato „Swedbank“
vadovė Lietuvoje.
Birželio 30 – liepos 6 d.
Vilniuje ir Kaune vyksianti
Dainų šventė iš viso pasiūlys net penkiolika renginių.
Dauguma jų bus nemokami, o bilietus į kitus renginius – Ansamblių vakarą,
Šokių dieną ir Dainų dieną
(sėdimas vietas) – jau nuo
rytojaus, kovo 24 d., galima
įsigyti visose „Bilietai.lt“
kasose ir internetu adresu
www.bilietai.lt. Netrukus
bilietai bus parduodami ir
į vokalinių ansamblių bei
pučiamųjų instrumentų orkestrų koncertus.
Į pirmą Dainų šventės
renginį birželio 30 d. pakvies Kaunas – taip pagerbiamas miestas, kuriame
1924 m. pirmą kartą surengta Dainų diena. Liepos
1 d. Simono Daukanto aikštėje pakils Dainų šventės
vėliava, LR Prezidentė Da-

lia Grybauskaitė paskelbs
šventės pradžią. Vilniaus
rotušės aikštėje vyks specialiai pasaulio lietuviams
ir Lietuvoje gyvenančioms
tautinėms bendrijoms skirtas renginys „Šimtas Lietuvos veidų – sujunkime
Lietuvą“. Vakare į Vingio
parką kvies Dainų šventės atidarymui skirtas renginys.
Liepos 2 d. Vilniaus Švč.
Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje duris atvers Liaudies meno paroda,
veiksianti iki liepos 31 d.,
o prie Valdovų rūmų įkurtas Vaikų amatų miestelis
padės mažiesiems atrasti ir
išbandyti senuosius lietuvių
menus ir amatus.
Liepos 3 d. Dainų šventė žiūrovus kvies net į tris
renginius. Katedros aikštėje, Bernardinų sode ir Pilių teritorijoje nuo ryto šurmuliuos, muzikuos, šoks ir
dainuos beveik 400 folkloro
ansamblių – vyks Folkloro
diena „Didžių žmonių žemė“. Šv. Jonų bažnyčioje
skambės kanklių muzikos
koncertas, o vakare Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje – kamerinės vokalinės muzikos koncertas.
Liepos 4-ąją Bernardinų
sode ir Katedros aikštėje pasirodymus surengs 100 Lietuvos mėgėjų teatrų. Dienos
renginius vainikuos 22 val.
Kalnų parke prasidėsiantis
vienas spalvingiausių Dainų šventės renginių – Ansamblių vakaras.
Liepos 5 d. Vilnių sudrebins pučiamųjų instrumentų gaudesys – Vilniaus
pramogų arenoje vyks koncertas „Vario audra“. O
įspūdingas beveik aštuonių
tūkstančių šokėjų kompozicijas žadanti Šokių diena

ORAI
KOVO

28

TREČIADIENIS

-7
+2

pakvies į Lietuvos futbolo
federacijos stadioną. Šokėjų pasirodymai liepos 5
KLAIPĖDA
VILNIUS
-8 0
-6 +1
d. bus rengiami du kartus
– dieną ir vakare.
KOVO KETVIRTADIENIS
Kulminacija taps liepos
6-ąją vyksianti Dainų diena
„Vienybė težydi“. Trijų dalių Dainų dienos programa
išskleis pagrindines mūsų
KLAIPĖDA
VILNIUS
himno idėjas, tačiau svar-6 +1
-4 +3
biausia bus visų – Lietuvoje ir pasaulyje gyvenančių
KOVO P E N K T A D I E N I S
lietuvių – drauge giedama
„Tautiška giesmė“. Kai suskamba tūkstančiai vyrų,
moterų, vaikų ir jaunuolių
balsų ir daina tampa tautos
KLAIPĖDA
VILNIUS
gyvybės balsu.
-4 +2
-3 +2
Bilietų į Dainų šventės
renginius kaina svyruoja
Š E ŠTA D I E N I S
KOVO
nuo 5 iki 80 eurų. Vaikai
iki trejų metų bus įleidžiami
nemokamai (neužimant papildomos sėdimos vietos).
Mokami renginiai:
KLAIPĖDA
VILNIUS
Liepos 3 d. 20 val. Voka-2 +4
-2 +6
linių ansamblių koncertas
Lietuvos nacionalinėje fil- BALANDŽIO S E KM A D I E N I S
harmonijoje – 20–30 Eur.
Liepos 4 d. 22 val. Ansamblių vakaras „Tėvyne
mūsų“ Kalnų parke – 10–
60 Eur.
KLAIPĖDA
VILNIUS
+2 +6
+2 +2
Liepos 5 d. 13 val. Šokių
diena „Saulės rato ritimai“
Lietuvos futbolo federaci- BALANDŽIO P I R M A D I E N I S
jos stadione (dieninis koncertas) – 5–50 Eur.
Liepos 5 d. 21 val. Šokių
diena „Saulės rato ritimai“
Lietuvos futbolo federaciKLAIPĖDA
VILNIUS
+2 0
+1 +6
jos stadione (vakarinis koncertas) – 10–80 Eur.
Liepos 5 d. 17 val. Pučia- BALANDŽIO A N T R A D I E N I S
mųjų instrumentų orkestrų
koncertas „Vario audra“
Vilniaus pramogų arenoje
– 10–40 Eur.
KLAIPĖDA
VILNIUS
Liepos 6 d. 18 val. Dai-2 +6
-4 +8
nų diena „Vienybė težydi“
Vingio parke: sėdimos vietos – 10–40 Eur, stovimos VANDENS TEMPERATŪRA
[LEDO STORIS, cm]
vietos nemokamos. 
0 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
[3] KAUNO MARIOS
+2 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+1 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

29

-4
+1

30

-2
+2

31

-3
+5

1

+3
+6

2

0
+3

3

-5
+7

SAULĖS AKTYVUMAS

G0
S0
R0

Geomagnetinių audrų
nenumatoma.

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

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

(šio numerio atsakymai)

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 daiginamas).
Sode, darže:
tinkamas laikas naikinti piktžoles, šaldyti vaisius, netinkamas
laikas tręšti.

GAMA RADIACINIS FONAS

36
39

KAUNE
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE
14000 nSv/val.

ALYTUJE ČERNOBYLIO AE
nSv/val. 5030 nSv/val.

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

