Verslininkai ir politikai
aptarė aktualias
problemas

Velykiniai receptai

SKAITYKITE 3 p.

Š E ŠTA D I E N I S

Tarptautinei
teatro dienai –
trys spektakliai

Linkime visiems skaitytojams pailsėti nuo žiemos vargų,
pasiruošti pavasario rūpesčiams ir, žinoma, ramiai
artimųjų būryje sutikti šv. Velykas.
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Svajonė –
atrasti Prienų
išskirtinumą
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Sveikiname
prenumeratos
loterijos
laimėtojus!
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ateities planus.
Laima

DUOBLIENĖ
Daugiau nei prieš
metus Prienų kultūros
ir laisvalaikio centrui
pradėjo vadovauti Virginija
Naudžiūtė. Ištaikiusios
laiko tarp gausybės
renginių su direktore ir
kalbėjomės, kas įvyko per
praėjusius metus bei apie

Kas per pirmuosius darbo metus labiausiai nudžiugino ir kas nemaloniai nustebino?
Maloniai nudžiugino žiūrovų gausa pirmuosiuose koncertuose po salės renovacijos:
Koncertų salės atidarymo renginyje, romansų vakare, renginyje, skirtame Vasario 16-ajai
paminėti, ir kituose. Džiaugiamės, kad prieniečiai teigiamai

įvertino atnaujintą salę ir joje
organizuojamus renginius.
Liūdina tai, kad profesionalaus meno renginiai Prienuose vis dar nesuranda savo
žiūrovo.
Praėjusiais metais vykusios
apklausos metu nemaža dalis
respondentų teigė pageidaujantys ne tik „Domino“ teatro,
bet ir intelektualesnių spektaklių, koncertų... AtsižvelgNUKelta Į 5 p. 

Ekspertas
pataria: kaip
išsaugoti duonos
šviežumą ir
drėgnumą?

Mieli Birštono krašto žmonės,
SKAITYKITE 8 p.

Misijos akimirka, 2017 m.

MISIJOS SIBIRAS nuotraukos

Birštone viešėjo „Misija Sibiras 2017“
dalyvė
Stasė

ASIPAVIČIENĖ
REKLAMA

Kovo 23-ąją Birštone
viešėjo „Misija Sibiras

2017“ dalyvė Raminta
Kėželytė. Dieną ji susitiko
su Birštono gimnazijos
bendruomene, o vakare
dalyvavo pokalbyje
„Vytautas Mineral Spa“
bibliotekoje. Gaila, kad
dėl informacijos stokos
renginyje nedalyvavo

vyresnės kartos kurorto
gyventojai, dar puikiai
menantys tremties metus
ir jaunimo aplankytas
vietoves.

Kiekvienas su nekantrumu laukiame pasirodant pirmųjų pavasario
ženklų – gležnų daigelių, besistiebiančių į saulę. Gamtos pabudimas
tarsi varpas, skelbiantis ne tik Jėzaus, bet ir mūsų širdžių prisikėlimą ...
Nuoširdžiai sveikiname Jus su gamtos atbudimo, pavasario švente
– šventomis Velykomis. Tegul šventinis rytas Jums būna skaidrus, kupinas nuoširdumo ir įkvėpimo. Linkime, kad kiekvieną iš Jūsų suptų graži
šeima, draugiška bendruomenė, nuoširdūs draugai.
Dalykimės geriausiais jausmais ir džiaukimės kartu.
Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė
Administracijos direktorius Valentinas Vincas Revuckas

Raminta pasakojimo pradžioje pabandė atsakyti į dažnai iškylantį klausimą: „KoNUKelta Į 9 p. 
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Gedimino kalno būklė po žiemos išlieka kritinė, bet stabili,
pavojus dėl nuošliaužų kyla vakarinio šlaito papėdėje bei
ties pietrytinės gynybinės sienos dalimi, sako kultūros
viceministras Renaldas Augustinavičius. Šiuo metu
pavojingos: vakarinio šlaito apačia bei pietrytinio šlaito viršus,
kur 1994-1996 metais atstatyta neautentiška gynybinė siena.



Velykų pamaldų tvarka Prienų dekanato parapijose

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo
tyrimą dėl Vilniaus dailės akademijos (VDA) rektoriaus
Audriaus Klimo galimo interesų konflikto sprendžiant su
artimaisiais susijusius darbinius klausimus. ŠMM teigia,
kad jis galėjo spręsti savo brolio, vadovaujančio VDA
Klaipėdos fakultetui, tarnybos eigos klausimus.



Numatoma, kad valstybės finansavimą 2018 metais galės
gauti apie 16,9 tūkst. universitetų ir kolegijų bakalauro
studijų pirmakursių, tai 2,4 tūkst. daugiau nei pernai. Taip
pat numatoma, kad valstybės finansavimą studijoms galės
gauti 3 808 stojantieji į magistrantūrą, 477 doktorantai, 406
rezidentai, 185 stojantieji į pedagogikos profesines studijas.

Balbieriškyje

Išlauže

N. Ūtoje

Pakuonyje

Prienuose

Skriaudžiuose

Šilavote

Veiveriuose

DIDYSIS ŠEŠTADIENIS (Velyknaktis): Velykų vigilijos pamaldos ir šv. Mišios

20 val.

18 val.

16 val.

21 val.

18 val.

18 val.

19 val.

20 val.

VELYKOS (Viešpaties Prisikėlimas): Velykų procesija ir šv. Mišios

8 val.

8,11 val.

10.30 val.

8 val.

8, 10.30, 18 val.

10 val.

7 val.

8 val.

II VELYKŲ diena: Šv. Mišios

12 val.

11 val.

11.30 val.

13 val.

8, 10, 12.30, 18 val.

10 val.

10 val.

9.30 val.

Mieli skaitytojai,
Šv. Velykų proga linkime Jums bent
akimirkai prisikelti iš kasdienių rūpesčių
ir bent akimirkai grįžti į tas dienas,
kuomet šią dieną pasitikdavote su
jauduliu, o ne rūpesčiu!
Redakcija

Mielieji, nuoširdžiausiai sveikinu Jus visus, drauge
besidžiaugiančius Kristaus Prisikėlimu!

Leiskime, kad mus nušviestų Kristaus
Prisikėlimas, kad mus perkeistų Jo galia...
(Pop. Pranciškus)

Švęsdami Velykas jau dvidešimt amžių šį džiaugsmą kasmet išgyvename vis naujai.
Velykos yra džiugi iškilmė ne tik mūsų krašte. Tai visos
krikščionijos solidarus susivienijimas ypatingam šventimui
visame pasaulyje, visuose žemynuose, didžiausiuose pasaulio centruose ir atokiausiuose kampeliuose. Šis džiaugsmas
ypač praturtina mus, kai jį priimame su nuoširdžiu tikėjimu,
dalyvaujame Velykų dienos šventoje liturgijoje.

Jėzus, mirties nugalėtojas, Prisikėlimu dovanoja pasauliui pačią didžiausią viltį: nugalėti tamsą, beprasmybę ir
mirtį. Ši Velykinė viltis, kartu su apaštalu Pauliumi, kviečia džiūgauti:

Tokio džiaugsmo paskatinti ir padrąsinti Velykų ryto procesijoje giedame: „Linksma diena mums nušvito, visi troškom džiaugsmo šito: Kristus kėlės, mirtis krito.“

Brangieji, įsileiskime į savo gyvenimą Jėzaus padovanotą
viltį. Neškime ir dovanokime ją mus supančiam pasauliui,
kad Dieviškai vilčiai palietus širdis jose sklaidytųsi vienišumo, nusivylimo ir beprasmybės tamsa; kad subirtų susvetimėjimo, abejingumo ir nejautros sienos.

Šie tradicinės velykinės giesmės žodžiai jau daugeliui
žmonių kartų skelbia tai, kas Velykų šventime yra svarbiausia, tai, kas yra šio didžio džiaugsmo priežastis – Kristus
savo prisikėlimu nugalėjo mirtį ir taip mums atvėrė kelią
į amžinybę.

,,Kurgi, mirtie, tavoji pergalė? Kurgi, mirtie, tavasis geluonis?!“ (1 Kor 15, 55 ).

Būkime gyvais Velykų džiaugsmo ir vilties varpais, kviečiančiais tikėti Gyvenimu.

Gavėnia padeda pajusti Dievo meilės žmogui viršūnę.
Išgyvenę Paskutinę Vakarienę, Kristaus ėjimą į Golgotą,
žiaurią mirtį, Didžiojo Šeštadienio tylą, atsistojame prie
Velykų rytmečio. Stovime Jėzaus mokinių bendruomenėje ir išgirstame Jėzaus žodžius „Ramybė jums“. Žodžio
džiaugsmas ir Eucharistijos vienybė prie Velykinio stalo,
Kristaus meilės Dovana, tepadeda kiekvienam, asmeniškai
mūsų kelionėje saugojant tikėjimo dovaną, dvasią ir bendruomenės vienybę.
Su Šventomis Velykomis, ALELIUJA!

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

http://www.facebook.com/labirintai
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Šventėje spektaklius parodė
trys mėgėjų teatro kolektyvai:
Prienų kultūros ir laisvalaikio
centro mėgėjų teatras „Langas“ (režisierė Alma Vaišnienė), parodęs spektaklį „Kalboje tautos likimas“, sukurtą
pagal Vydūno tekstus, Jiezno
kultūros ir laisvalaikio centro

mėgėjų teatras „Žaltvykslė“,
suvaidinęs spektaklį „Piktoji
gudrybė“, režisierės Angelės
Jaruševičienės parengtą pagal
Vydūno kūrinius, ir Naujosios
Ūtos laisvalaikio salės mėgėjų teatras „Vėtrungė“, parodęs
literatūrinį spektaklį „Tautoje
aš būsiu tavo kanklės“ (pagal Vydūną). Teatro režisierės
– Anelė Lukjančiuk ir Alma
Vaišnienė.
Šventę teatro mylėtojams
kūrusiems kolektyvams bei
jų vadovams dėkojo Prienų
rajono savivaldybės Kultūros, sporto ir jaunimo skyriaus
vedėjas R. Šiugždinis, Prienų
KLC direktorė V. Naudžiūtė ir
negausus būrys žiūrovų.

Pagarbiai mons. jubil. Juozapas Užupis

LEIDĖJAS:

www.naujasisgelupis.lt

Prienų kultūros ir
laisvalaikio centre
buvo surengta šventė
„Žmogiškumo aušra
brėkštanti (Vydūnas)“,
skirta Tarptautinei teatro
dienai paminėti.

Baigiame mūsų dvasinę Gavėnios kelionę,
pradėtą pelenų ženklu.

Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila

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

DUOBLIENĖ

Prienų dekanato dekanas kan. Jonas Baliūnas

Nuoširdžiausiai Jus sveikindamas sulaukus Prisikėlimo
šventės, visiems linkiu bei meldžiu Velykų džiaugsmo pilnatvės, taip pat vidujai gaivinančios ir stiprinančios vilties.

Laima

Su Šv. Velykom!

Solidariai su visu krikščionišku
pasauliu švęsdami
Viešpaties pergalę
kiekvienas stiprinkime savąjį tikėjimą bei supratimą,
jog ir mes esame
tos pergalės dalininkai.
Būkime atviri,
kad kiekvieno iš
mūsų širdį bei sielą pripildytų šis
viltingas ir pergalingas džiaugsmas, dėkingai priimkime drauge
su juo mums teikiamas Dievo malones. Kartu melskime Viešpatį, kad šios
malonės mums visiems būtų veiksminga pagalba kasdienos gyvenime.

Tarptautinei teatro
dienai – trys spektakliai

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
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Pietų Pakistane trečiadienį įgriuvus sandėlio stogui žuvo
11 žmonių ir dar devyni buvo sužeisti, pranešė pareigūnai.
Pakistane pastatų griūtys gana dažnos, nes šioje 200
mln. gyventojų turinčioje Pietų Azijos valstybėje prastai
laikomasi saugos reikalavimų.



Buvęs rusų šnipas Sergejus Skripalis ir jo duktė nervus
paralyžiuojančia medžiaga pirmiausiai buvo paveikti savo
namuose Jungtinėje Karalystėje, trečiadienį paskelbė policija,
tęsianti tyrimą dėl šios pasaulio dėmesį prikausčiusios
atakos. Dėl Skripalių apnuodijimo dešimtys šalių paskelbė
išsiųsiančios daugiau kaip 150 Rusijos diplomatų.



Gedintys Paryžiaus gyventojai trečiadienį vakare rinkosi
į tylią eiseną, kuria pasmerkė vienos 85 metų žydės
žiaurų nužudymą, įvykdytą Prancūzijoje pastaruoju metu
padaugėjus antisemitinių išpuolių. Tyrėjai nagrinėja
versiją, kad M. Knoll žudikai mirtinai subadė, apiplėšė ir
padegė savo auką, nes ji buvo žydė.

Mintimis dalijasi
praeiviai

Verslininkai ir politikai aptarė aktualias
problemas
Laima

DUOBLIENĖ
Prienų rajono
savivaldybėje mero Alvydo
Vaicekausko iniciatyva
buvo surengtas vietos
verslininkų susitikimas
su LR Seimo nariais Rasa
Budbergyte ir Andriumi
Palioniu.

Prasidės Vytauto ir
F. Martišiaus gatvių
rekonstrukcija
Susitikimo pradžioje Prienų
rajono savivaldybės administracijos Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vyr. specialistas Juozas Šiugždinis pristatė jau netrukus prasidėsiančius Vytauto ir F. Martišiaus
gatvių rekonstrukcijos darbus.
Nors Lietuvos automobilių
kelių direkcija tikslaus darbų
grafiko dar nepatvirtino, bet
jau žinoma, kad rekonstrukcija truks iki 10 mėnesių ir bus
atliekama etapais. Rekonstruojant Vytauto gatvės atkarpą nuo tilto iki F. Martišiaus
gatvės (iki šviesoforo), darbai
bus atliekami vienoje gatvės
pusėje, o kita bus leidžiama
važiuoti. Darbus atliekant F.
Martišiaus gatvėje (nuo Revuonos gatvės iki išvažiavimo
iš miesto), gatvė bus visiškai
uždaryta. Remonto metu bus
ne tik atnaujinta kelio danga,
bet ir pakeisti vamzdynai, ryšių kabeliai, po žeme nutiesti
elektros kabeliai. Planuojama,
kad gatvių rekonstrukcijos laikotarpiu per Prienus bus draudžiama važiuoti sunkiasvoriam transportui, vykstančiam
į (iš) Vilnių, Kauną, Alytų ar
Marijampolę. Rekonstrukcijos darbus atliksiantys rangovai žada, kad rekonstruojant iš

karto abi F. Martišiaus gatvės
puses darbai bus baigti mėnesiu greičiau, tad ir nepatogumų gyventojai bei verslininkai
patirs trumpiau.
Remontuojant gatves bus
iškasta apie 5 tūkst. m3 grunto. Jei kam nors reikia, galės
kreiptis į remontininkus.

Kelio remonto dar
teks palaukti
Neseniai meras A. Vaicekauskas kartu su aplinkinių savivaldybių vadovais buvo susitikęs su Ministru pirmininku
Sauliumi Skverneliu ir aptarė
kelio Kaunas–Prienai–Alytus
rekonstrukciją. Nors jau dešimtmetį vyksta parengiamieji
darbai, premjero teigimu, pati kelio rekonstrukcija, kurios
vertė būtų apie 70 mln. eurų,
galėtų prasidėti tik 2021 m., o
baigtis 2024 m.
Savivaldybės vadovų ir
verslininkų nuomone, rekonstruotas kelias, kuriuo per parą
važiuoja apie 10 tūkst. automobilių (iš jų 4 tūkst. – sunkiasvorių), būtų ne tik saugesnis, užtikrintų patogesnį
susisiekimą, bet ir paskatintų
Prienų krašto ekonominį augimą ir plėtrą.
Verslininkai buvo informuoti, kad jau labai greitai
bus uždaryta sankryža kelyje A5 ties Skriaudžiais, o
visas transportas nukreiptas
aplinkkeliais. Viadukas turi
būti pastatytas iki šių metų
rugsėjo 1 d.

Seimo nariai – apie
ne visuomet
verslininkams
palankius įstatymus
Seimo narys A. Palionis su
verslininkais diskutavo, kas
keisis, įsigaliojus LR Žemės
įstatymo Nr. I-446 9 straips-

nio pakeitimams, kodėl iki šiol
nepavyksta užbaigti žemės reformos, taip pat apie pakuočių
tvarkymo ypatumus.
Seimo narė R. Budbergytė kalbėjo apie sunkumus, su
kuriais susiduria mokesčius
į biudžetą mokantys ir darbo
vietas kuriantys verslininkai,
apie Seime skubotai priimamus įstatymų projektus, apie
smulkaus ir vidutinio verslo
konkurenciją su stambiaisiais
verslo atstovais, apie būtinybę
keisti laisvosios rinkos, kuri
nebėra laisva, taisykles. Seimo
narės teigimu, ES jau atsigręžė
į verslą ir tai gali pagerinti situaciją. Kalbėdama apie Prienų
savivaldybės padėtį, R. Budbergytė pasidžiaugė investicijų, tarp jų ir privačių, gausa, o
kaip didžiausią problemą įvardijo investicijų trūkumą.

Verslininkams
– daugybė trukdžių
Jau penkerius metus Prienuose veikiančios ir apie 100
darbuotojų turinčios UAB
„ScapaBaltic“ vadovas Ramūnas Paražinskas paneigė
mitą, kad regionuose darbuotojams mokamas mažesnis
atlyginimas, o galintiems, bet
nenorintiems dirbti asmenims
jis siūlė pašalpas mokėti ne ilgiau nei du mėnesius. Jam pritarė ir UAB „Doleta“ vadovas
Vytautas Silevičius, kurio teigimu, regionuose veikiančiose įmonėse vietinių darbuotojų yra mažai, todėl darbuotojams, kad būtų padengtos jų
kelionės išlaidos, tenka mokėti
daugiau. Jo teigimu, Lietuvoje mokestinė aplinka yra gera, tačiau administravimą reikia keisti, o visos valstybinės
institucijos turėtų veikti pagal
verslo modelį. UAB „Lietuviškas midus“ direktorius
Egidijus Valiukevičius kalbėjo
apie labai padidėjusį akcizą jų
produkcijai, piktinosi valsty-

bės sukurtu, bet jos nekontroliuojamu pakuočių tvarkymo
modeliu. MB „AromaRex“
vadovo Rimvido Skorupsko
teigimu, konkurencijos tarp
įmonių nėra – tarp didžiųjų
verslo įmonių vyksta susitarimai, o mažieji – „suvalgomi“.
Net 80 proc. produkcijos eksportuojančios įmonės „Ekofrisa“ vadovė Lina Dužinskienė
pastebėjo, kad Lietuvoje prekybininkų antkainis yra nuo
50 iki 200 proc., nėra verslo
įvaizdžio strategijos, nes formuojamas įvaizdis, kad Lietuva – aukštų technologijų ir
lazerių šalis. UAB „Wilara“
vadovo Gedimino Olsevičiaus
teigimu, dabartinė konkurencija – perteklinė, ji neskatina
kokybės, o padidinus minimalų atlyginimą, reikia didinti
atlyginimus ir aukštesnės kvalifikacijos darbuotojams, ir tai
„suvalgo“ ko ne visą pelną.
Kauno parašiutininkų klubo
vadovas Kęstutis Milišauskas juokavo, kad aviatoriai jau
tris dešimtmečius dirba pagal
skandinavišką modelį – valdo
valstybės turtą, jį remontuoja,
renovuoja – prižiūri, kaip savo, tačiau tas turtas iš jų bet
kada gali būti paimtas, nes iki
šiol nėra sudaryta panaudos
sutartis. Dėl to iškyla ir dar
viena problema – aerodromui, kuriame nuolat vyksta ir
tarptautinės varžybos, negali
būti išduotas tinkamumo pažymėjimas.
Meras A. Vaicekauskas pasidžiaugė, kad šiais metais
Prienuose bus įgyvendinta
daug naujų projektų, pakeisiančių miesto veidą, kvietė
verslininkus bendradarbiauti
ir kartu organizuoti konkursą
„Pagaminta Prienų krašte“. Jis
pasveikino ir sėkmingo darbo
palinkėjo naujai Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų
Prienų atstovybės vadovei Linai Dužinskienei.

Kalbina ir fotografuoja Laima Duoblienė

Kas Jums
svarbiausia
per Velykas?
Jonas Padelskas

Danutė Slavinskienė ir
Paulina Šiugždinytė

Velykos yra šeimos ir apsivalymo (blogio išvarymo)
šventė. Tai žinau dar iš senelių. Todėl pirmą Velykų
dieną negalima eiti į svečius,
arba, kaip seniau sakydavo,
„kiaušiniauti“, tam yra antroji diena. Pirmoji diena skirta
tik pabuvimui su pačiais artimiausiais. Taip ir pas mus
– susirenka vaikai su šeimomis, kartais prie šventinio
stalo būna daugiau žmonių,
kartais – mažiau, nes vaikai
su šeimomis kartais šventėms važiuoja pas kitus tėvus. Velykos neatsiejamos
nuo kiaušinių marginimo ir
jų mušimo, ridenimo.

Gyvenu vienas, vaikai ir
anūkai toli ir grįžta dažniausiai tik vasarą per atostogas,
todėl Velykos man nėra didelė šventė. Nuo kitų sekmadienių skiriasi tuo, kad
ryte būtinai nueinu į bažnyčią, o grįžęs išsiverdu kiaušinių. Aš kiaušinių marginti
nemoku, bet prisimenu, kaip
gražiai mano bobutė margindavo – vašku ant kiaušinio
gražiausių raštų pripiešdavo
ir merkdavo į juodalksnio
žievės nuovirą. Tą nuovirą
užraugdavo gerokai prieš
Velykas ir dar visokių geležų pridėdavo.

Jūratė Liubamirskaitė,
tikybos mokytoja

Rytis Petkevičius ir
Kornelija Abasevičiūtė

Per Velykas svarbiausia
– buvimas su šeima. Šventė
prasideda kiaušinių marginimu – kai visa šeima kartu margina kiaušinius. Mes
marginame su svogūnų lukštais, burokėliais arba dažais,
su vašku nemokame, o skutinėti – neturime kantrybės.
Svarbus ir Velykų rytą visos
šeimos ėjimas į bažnyčią,
o grįžus – bendri šventiniai
pusryčiai. Pavakare dažnai
susitinkame ir su kitais giminėmis.

Velykos – Kristaus prisikėlimo šventė. Man svarbiausias pasiruošimas yra
tridienis: Didysis Ketvirtadienis, Penktadienis ir Šeštadienis – kai kartu su visa bažnyčia išgyveni tuos
įvykius per savo gyvenimą. Kas iš tiesų yra Velykos, aš supratau, kai gimė
mano sūnus. Ir dabar tikrai
žinau, kad visada laimi gėris (Dievas), nesvarbu, kad
tam tikrais momentais atrodo kitaip. Mums reikia
tik ištverti mažus mūšius, o
pergalę Kristus jau pasiekė.
Žinoma, svarbu ir kiaušinių
marginimas, valgiai bei kitos tradicijos, bet tam neteikiu didelės reikšmės. Nors
daug ką darau, bet pirmiausia dėl to, kad sūnui perduočiau tradicijas.

 verta žinoti
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Labradorai jau 27-us metus laikomi populiariausia šunų veisle
tarp amerikiečių, o garbingas antrą ir trečią vietas užima
vokiečių aviganis ir auksaspalvis retriveris, rodo Amerikos
šunų klubo trečiadienį paskelbti duomenys. Prancūzų
buldogai šiemet užima jiems rekordinę ketvirtą vietą,
aplenkdami pernai šioje vietoje buvusius buldogus.



Vokietijos automobilių gamybos kompanijos „Daimler“
ir BMW trečiadienį pranešė nusprendusios sujungti savo
dalijimosi automobiliais paslaugas „Car2Go“ ir „DriveNow“,
kad sukurtų europinį milžiną, turėsianti maždaug 4
mln. naudotojų. Bendrovės tikisi mesti iššūkį tokioms
bendrovėms, kaip „Uber“.

Rūpinkimės savo saugumu, kad gaisruose
nežūtų vaikai
NUSIKALTIMAI IR
NELAIMĖS
parengta pagal Alytaus apskrities
Vyrausiojo policijos komisariato
ir Kauno apskrities priešgaisrinės
gelbėjimo valdybos informaciją

2018-03-22, apie 16.00 val., Prienų r. sav., gyvenamojo namo
kambaryje, V. S. iš A. D. atvirai
pagrobė 235 eurus.
2018-03-22, apie 19.00 val., D. M.
(gim. 1963 m., gyv. Birštone) į mobiliojo ryšio telefono aparatą paskambinęs nepažįstamas asmuo
ir prisistatęs FNTT darbuotoju
pareikalavo pateikti elektronines
prieigas prie jos banko sąskaitų.
Vėliau nuo jos SWEDBANK sąskaitos nuimta 1150 eurų. D. M.
padaryta 1150 eurų turtinė žala.
2018-03-22 apie 16.20 val. Prienuose, Medelyno g., namuose
neblaivus (2,09 prom. alkoholio)
vyras (gim. 1968 m.) smurtavo
prieš savo neblaivią (2,41 prom.
alkoholio) sugyventinę (gim.
1967 m.). Įtariamasis sulaikytas
ir uždarytas į areštinę.
2018-03-23 apie 1.30 val. Prienų
r., Veiverių sen., Byliškių k., Pakalnučių g., neblaivus (1,86 prom.
alkoholio) vyras (gim. 1982 m.)
smurtavo prieš savo sugyventinę
(gim. 1987 m.). Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
2018-03-24 policijos pareigūnai
prašė ugniagesių gelbėtojų pagalbos Stakliškių sen., Vyšniūnų
k., Liepų g. patekti į butą, nes
bute gali būti sužeistas žmogus.
Ištraukiamosiomis kopėčiomis,
pro balkoną ugniagesiai gelbėtojai
pateko į antro aukšto butą ir įleido
policijos pareigūnus. Bute rastas
sveikas V. T.
2018-03-25 Pakuonio sen., Pagirmuonio k. sudegė 8 šiaudų
ritiniai.
2018-03-27 val. gautas pranešimas, kad Prienuose, Stadiono g.,
koridoriuje iš elektros skydinės
rūksta dūmai. Atvykę ugniagesiai
nustatė, kad apsilydęs elektros
automatinis išjungiklis. Koridoriuje jautėsi silpnas svilėsių kvapas.
Patalpos išvėdintos, pavojaus
niekam nekilo. Apie įvykį informuotas už butų ūkį atsakingas
elektrikas.
REKLAMA

Ugniagesiai gelbėtojai
nuolat įspėja gyventojus
nepalikti vienų vaikų
namuose, tokių nelaimių
nepavyksta išvengti.
Pernai gaisruose žuvo
3 vaikai, o užpernai
ugnis nusinešė 5 vaikų
gyvybes. Šiemet, jau dvi
suaugusiųjų gyvybes
nusinešė gaisras
Stakliškėse.

Kaip nuo žūties gaisre apsaugoti vaikus? Kodėl daugėja gaisrų ir žūčių juose?
Daug kas priklauso nuo pačio žmogaus požiūrio į saugumą. Vykdydami prevencines
akcijas, ugniagesiai gelbėtojai ir priešgaisrinės priežiūros
pareigūnai aplanko tūkstančius gyventojų, primindami,
kad jeigu nori būti saugus
– išsivalykite dūmtraukius,
suremontuokite krosnį, įsirenkite dūmų detektorių.
Gyventojai supratingai
linksi, ir tvirtina, kad viską
jie gerai žino, bet ne vienuose
namuose tenka išvysti priešgaisrinės saugos taisyklių pažeidimų (netvarkinga elektros
instaliacija, krosnis ir kiti šildymo įrenginiai, degios medžiagos laikomos arčiau nei 1
m. prie pakuros, džiovinamos
ir laikomos degios medžiagos
arčiau kaip 0,5 m. prie krosnių, katilų ar net ant jų).
Pareigūnai stengiasi būti reiklūs ir paaiškinti žmonėms, kaip jie turi tvarkytis
savo buityje, kas liečia priešgaisrinės saugos taisykles, tačiau Lietuvoje dar nėra paisoma elementarių taisyklių, ku-

rios padėtų išvengti gaisrų ir
skaudžių jų pasekmių.
Beje, vaikų žūčių statistikos duomenys gaisruose rodo, kad dažniausiai jie žūsta
tada, kai yra paliekami vieni.
Tipiška situacija: atvykus gesinti tokių gaisrų – namų durys būna užrakintos, langai
užkalti, arba juose įrengtos
grotos...
Patarimas, jei norite, kad
jūsų vaikas būtų saugus, niekada nepalikite namuose jo
vieno. Nes gaisras gali įsiplieksti ir dėl elektros prietaisų gedimų, o jei gyvenate
bute, pavojų vaiko gyvybei
gali kelti net ir pas kaimynus
kilęs gaisras.
Ugniagesiai gelbėtojai
skaudžiai išgyvena žmonių
žūtis. Gaisre žūstama nuo dūmų. Ir viena minutė juose gali pražudyti vaiką. Pavojaus
metu dažnai sutrinka net ir
suaugusieji, o ką jau kalbėti
apie vaikus, kurie, apimti panikos, neretai yra linkę slėptis
po lovomis ar spintose. Todėl
šeimose ir reikėtų kalbėtis
apie gaisro riziką, paprašyti
vaiko, kad jis parodytų, ką jis
tada darytų.
Kilus gaisrui, svarbiausia
yra išeiti iš degančio pastato,

uždaryti duris, kad ugnis lėčiau plistų ir skambinti skubios pagalbos telefonu 112.
„Nuo gegužės 1-osios visuose būstuose turi būti įrengti dūmų signalizatoriai, vadinamieji detektoriai. Tai ne
tuščia užgaida. Deja, žmonės
dažnai neįsivaizduoja savo
gyvenimo be mobiliųjų telefonų, dažnai juos keičia naujesniais modeliais, o štai prakalbus apie dūmų signalizatorių, ima tikinti, kad jei kiltų
gaisras, tai jie ir taip nubustų.
Gaila, kad kartais labiau branginame daiktus, negu savo ir
artimųjų gyvybę,“ – apgailestauja pareigūnai.
Tik tada, kai įvyksta tragedija, žmonės pradeda kalbėti
apie gaisrų pavojų: „Štai vien
per šį mėnesį gaisrai nusinešė trylika gyvybių. Jeigu jų
namuose būtų įrengti dūmų
detektoriai, ne vienas iš žuvusiųjų būtų likęs gyvas“.
Pareigūnai tikisi skatinti
žmonių sąmoningumą, paaiškinti, kad suvoktume, jog
„mažas daikčiukas“ gali išgelbėti gyvybę.
Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Prienų priešgaisrinės gelbėjimo
tarnybos pareigūnai 



Beveik visų Europos vertybinių popierių biržų indeksai
trečiadienį išaugo, nepaisant visame pasaulyje fiksuoto
technologijų kompanijų akcijų išpardavimo. Technologijų
sektorius smunka dėl su socialiniu tinklu „Facebook“ susijusio
skandalo. Be to, rinka reaguoja į žinią, kad JAV svarsto
galimybę riboti kinų investicijas į kai kurias technologijas.

VEIDAI 
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Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas trečiadienį pareiškė,
kad internete pasirodė išgalvotų istorijų apie gaisrą
Kemerovo prekybos ir pramogų centre iš užsienio šalių, ir
paragino „nesėti nepasitikėjimo“. Sekmadienį per gaisrą
šiame Sibiro mieste žuvo 64 žmonės, dauguma jų buvo
vaikai.



Airija gegužės 25 dieną surengs referendumą dėl
Konstitucijos pataisų, kurios leistų legalizuoti abortus,
trečiadienį pranešė apgyvendinimo reikalų ministras
Eoghanas Murphy (Ouvenas Merfis). Darytis abortų
tūkstančiai moterų iš Airijos kasmet vyksta į užsienį,
dažniausiai Angliją.



Svajonė – atrasti Prienų išskirtinumą
dami į apklausos duomenis,
organizavome smuikininko
Vilhelmo Čepinskio koncertą, kuris, deja, nesulaukė susidomėjimo, tik „per plauką“
įvyko Kauno muzikinio teatro solisto baritono Andriaus
Apšegos, Kauno šokio teatro
„Aura“ pasirodymai...
Liūdina ir kai kurių mūsų
lankytojų požiūris, kad „valdiškas turtas“ yra niekieno,
todėl po renginio ant naujos
kėdės ar kiliminės dangos
randame priklijuotą kramtomąją gumą... Renovacijos lėšos yra visų mūsų – mokesčių
mokėtojų – lėšos, todėl keista,
kad nebranginamas mūsų visų turtas.
Ryškiausias praėjusių metų įvykis – Didžiosios salės
renovacija. Kas buvo atlikta? Kuo pradžiuginote žiūrovus ir atlikėjus?
Norėčiau patikslinti, kad
Didžioji salė po renovacijos
buvo pervadinta Koncertų
sale. Na, o renovacijos metu
buvo atnaujinta žiūrovų salė
(sienos, grindys, lubos), scena, priešgaisrinės saugos sistemos, garso ir iš dalies apšvietimo įranga, pakeistos scenos
užsklandos, kėdės, salė pritaikyta neįgaliųjų poreikiams.
Jau planuojamas ir pastato išorės remontas. Kaip
pasikeis kultūros ir laisvalaikio centras iš lauko, kokie darbai bus atlikti? Kokie kiti „statybiniai“ darbai
numatyti ateityje?
Dėl pastato išorės galutiniai
sprendimai dar nepriimti, tad
nesinorėtų sakyti „op“ neperšokus griovio, tačiau planuojama, kad paskutinio renovacijos etapo metu bus atnaujinta
pastato fasado siena, pastato
prieigos, vidinis kiemelis. Tikimės, kad, pasikeitus vidinio
kiemelio aplinkai, atsiras galimybės organizuoti kamerinius koncertus, pasirodymus
po atviru dangumi. Ir nebūtinai tik profesionalių atlikėjų. Kaip vienas iš jau minėtos
apklausos respondentų pastebėjo: „Kavinėje šeštadieniais
ar sekmadieniais galėtų gyvai
koncertuoti Meno mokyklos
REKLAMA

absolventai“. O kodėl gi ne?
Smagu, kai iš pačių miesto gyventojų sulaukiama pozityvių
ir prasmingų pasiūlymų.
Ar yra pokyčių meno kolektyvų veikloje? Kiek ir kokių kolektyvų veikia, kiek
prieniškių laisvalaikį skiria
meno saviveiklai?
Prienų kultūros ir laisvalaikio centre 2017 m. veikė 14
mėgėjų meno kolektyvų, jų
veikloje dalyvavo 257 žmonės. Iš jų: 183 – Prienų kultūros ir laisvalaikio centro mėgėjų meno kolektyvuose, 74
– laisvalaikio salėse (Išlauže,
Pakuonyje, Naujojoje Ūtoje,
Ašmintoje bei Šilavote).
Didžiausia naujiena – nuo
rudens pradėjęs dirbti pučiamųjų instrumentų specialistas,
eufonininkas Linas Jankauskas, subūręs du kolektyvus:
pučiamųjų instrumentų kvintetą bei instrumentinį duetą. Jo
vadovaujami kolektyvai jau
koncertavo socialiniams darbuotojams jų profesinės šventės proga, Koncertų salės atidarymo renginio žiūrovams,
Išlaužo bei Prienų seniūnijų
ataskaitinių susirinkimų dalyviams.
Pokyčių buvo ir Naujojoje
Ūtoje. 2017 metų pabaigoje
pradėjusi dirbti mėgėjų meno kolektyvo vadovė Lijana
Sarnickienė jau spėjo suburti
vokalinį ansamblį, kurio debiutas įvyko Naujosios Ūtos
seniūnijos ataskaitinio susirinkimo metu.
Norime pasidžiaugti pagyvenusiųjų liaudiškų šokių
kolektyvu „Vajaunas“. Šiam
kolektyvui praėjusieji ir šie
metai – itin sėkmingi: pavyko
pelnyti ne tik pirmąją kategoriją, bet ir prisijaukinti „Aukso paukštę“. Šis aukščiausias
mėgėjų meno apdovanojimas
Lietuvoje į kolektyvo rankas
nutūps gegužės 1-ąją.
Į kokius tradicinius ir naujus renginius dar pakviesite
žiūrovus šiais metais?
Vienas iš įdomesnių, netradicinių renginių, planuojamų vasaros antroje pusėje
– „Nebylaus kino koncertas:
Garsinės peržiūros“. Renginio metu bus rodomas vienas
maždaug valandos trukmės

nebylusis filmas, kurį gyvai
įgarsins trys eksperimentinio
džiazo muzikantai. Taip pat
tikimės vasaros laikotarpiu surengti kino peržiūras po atviru
dangumi.
Rudenį pakviesime ir į naują muzikinį renginį – respublikinį sakralinės muzikos festivalį „Džiaugsmas pasauliui“
Prienų Kristaus Apsireiškimo
bažnyčioje.
Gegužės 18–20 dieną vyks
tradicinė Prienų miesto šventė, kurioje žiūrovai turės galimybę stebėti net tik Prienų
rajono mėgėjų meno kolekty-

džiaugiasi patekę į Lietuvos
šimtmečio dainų šventę. Folkloro kolektyvai: Prienų kultūros ir laisvalaikio centro folkloro grupė „Gija“ (vad. Dalė
Zagurskienė), Pakuonio laisvalaikio salės folkloro kolektyvas „Obelėlė“ (vad. Renata
Žibienė), Ašmintos laisvalaikio salės folkloro ansamblis
„Ošvenčia“ (vad. Rima Vilkienė), Šilavoto laisvalaikio
salės folkloro grupė „Akacija“ (vad. Saulė Blėdienė),
taip pat mišrus choras „Šilas“
laukia komisijos sprendimo.
Na, o kovo 29 d. Prienų kul-

mesio buvo skiriama šviečiamajai (edukacinei) veiklai.
Mėgėjų meno kolektyvų veikla skirta meno mėgėjams,
kurie pasiryžta įsipareigoti ir
nuolat dalyvauti kolektyvo
veikloje. Edukacinės programos ir užsiėmimai bus skirti
norintiesiems susipažinti su
viena ar kita meninio pobūdžio veikla. Todėl šiemet, kaip
ir praėjusiais metais, vasaros
pabaigoje bus surengtos kūrybinės dirbtuvės „Pasaką kuria vaikai“, skirtos 6–10 metų
vaikams. Rudenį planuojame
sukurti ir pristatyti kitas muzikinio, meninio pobūdžio edukacines programas, skirtas tiek
vaikams, tiek šeimoms.

„Vajaunas“ Suvalkuose

vų, vyksiančių į Lietuvos 100mečio dainų šventę „Vardan
tos....“, koncertą, bet ir jungtinę Valstybinio dainų ir šokių
ansamblio „Lietuva“, grupės
„Thundertale“ ir Lietuvos kariuomenės orkestro koncertinę programą „Kilkim, broliai,
sakalais“.
Įprastai vienas iš tradicinių
tokio pobūdžio renginių akcentų būna iškilminga eisena. Norėtųsi, kad šiais metais,
Šimtmečio proga, šioje eisenoje dalyvautų ne vien meno
kolektyvai, bet ir įmonių, organizacijų, atstovai bei šventės žiūrovai.
Didžiausias šių metų renginys – Lietuvos šimtmečio
dainų šventė. Kiek Prienų
KLC kolektyvų dalyvaus?
Kur dar planuoja išvykti
mūsų saviveiklininkai?
Kol kas tikslus kolektyvų
skaičius dar nėra žinomas.
Teatrų kolektyvai – Naujosios Ūtos mėgėjų teatras „Vėtrungė“ (vad. Alma Vaišnienė,
Anelė Lukjančuk) ir Prienų
kultūros ir laisvalaikio centro mėgėjų teatras „Langas“
(vad. Alma Vaišnienė) – jau

tūros ir laisvalaikio centre vyko liaudiškų šokių kolektyvų
apžiūra, kurioje dalyvavo pagyvenusiųjų liaudiškų šokių
grupė „Vajaunas“ ir vyresniųjų liaudiškų šokių grupė
„Trapukas“.
Praėjusį savaitgalį (kovo
24 d.) abu minėti liaudiškų
šokių kolektyvai „Trapukas“
(vad. Džordanas Jogimantas
Aksenavičius) ir „Vajaunas“
(vad. Ligita Gediminienė)
dalyvavo tarptautiniame šokių festivalyje „BalticAmber
SPRING Suwalki 2018“, vykusiame Suvalkuose (Lenkijoje) ir parsivežė tris prizines
vietas. „Vajaunas“ pirmąja
vieta buvo įvertintas už šokį
„Trikinkė“ (choreografija Vidmanto Mačiulskio) ir antrąja
– už šokį „Dirižablis“ (choreografija Vandos Verkulienės),
„Trapuko“ šokėjai – pirmąja
vieta už šokį „Šelmių polka“
(choreografija Edmundo Verpetinsko).
Kultūros ir laisvalaikio
centro veikla – ne vien koncertiniai renginiai. Kokias
naujas veiklas planuojate?
Iki šiol nepakankamai dė-

Svajojame Prienuose pradėti organizuoti liaudiškų šokių
vakarus – vadinamuosius naktišokius, kuriuose pasišokti,
pabendrauti galėtų burtis šeimos: vaikai, tėvai, seneliai...
Tačiau kol kas tyrinėjame, ar
Prienuose jie būtų tokie paklausūs kaip Vilniuje, Kaune
ar Marijampolėje ...
Atlikote Prienų miesto ir



ATKelta IŠ 1 p.

Švedijos telekomunikacijų koncerno „Telia Company“
valdoma Lietuvos televizijos, interneto ir mobiliojo ryšio
paslaugų teikėja „Telia Lietuva“ šiemet ketina išmokėti
40,783 mln. eurų dividendų, arba po 7 centus už akciją.
Pernai „Telia Lietuva“ išmokėjo 17,5 mln. eurų dividendų,
po 3 centus už akciją.

rajono gyventojų apklausą.
Kas paaiškėjo išanalizavus
anketas? Kokių pokyčių tikisi žmonės?
Taip, praėjusiais metais atlikome apklausą, tikėdamiesi
bent iš dalies išsiaiškinti gyventojų kultūrinius poreikius,
lūkesčius ir mums keliamus
reikalavimus. Vienas iš šios
apklausos metu išryškėjusių
poreikių – kino vakarai. Todėl
pagal galimybes stengiamės
bent du kartus per mėnesį juos
organizuoti.
Apklausoje ne kartą paminėtas ir veiklos trūkumas jaunimui, todėl balandžio viduryje Prienų kultūros ir laisvalaikio centro patalpose veiklą
turėtų pradėti atvira jaunimo
erdvė. Pagrindinis veiklos organizatorius – asociacija „Iš
idėjos“, o Prienų KLC prie
veiklos organizavimo prisidės
savo turimais materialiniais ir
žmogiškaisiais ištekliais.
Prieš metus esate sakiusi,
kad svajonė – pilnos salės
žiūrovų. Ar ši svajonė pildosi? Kokią svajonę turite
dabar?
Iš dalies – pildosi. Svajonė
bus išsipildžiusi tuomet, kai
salės bus pilnos ir profesionalaus meno renginiuose.
Dabar svajoju, kad Prienai
atrastų savo išskirtinumą ir
garsėtų visoje Lietuvoje žinomais renginiais. Pirmasis bandymas – kalėdiniu laikotarpiu
surengta kūrybinė-socialinė
iniciatyva „Senių besmegenių
sąskrydis“, kuris turėtų tapti
tradiciniu.


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

(įrašykite trijų kandidatų numerius iš sąrašo)

Kuponą pristatykite adresu Prienų krašto muziejus,
F. Martišiaus g. 13, Prienai iki 2018 m. birželio 1 d.





 verta žinoti
ŠEŠTAdienis, 2018 m. kovo 31 d., www.naujasisgelupis.lt



Naftos kainos ir toliau smunka, nes JAV komercinės naftos
atsargos per savaitę padidėjo kiek daugiau, nei buvo tikėtasi.
Tačiau kainų kritimą sulaikė smarkiai sumažėjusios benzino
atsargos, informuoja „The Wall Street Journal“. Gegužės
mėnesio ateities sandorių „Brent“ naftos kaina sumažėjo
0,29 JAV dolerio, arba 0,41 proc., iki 69,82 JAV dolerio.

Prenumeruokite
Nemuno krašto
laikraštį
„Naujasis Gėlupis“
2018 m.!
Prenumeruokite „Naująjį
Gėlupį“ ir neatsilikite
nuo svarbiausių krašto
ekonominių, kultūrinių ir
politikos naujienų!
REGIONŲ KREPŠINIO LYGA B div. B gr.

TURNYRINĖ
LENTELĖ

1. Vilniaus „Stekas-Rivilė“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

20

2

1996:1607

2. Stakliškių „Guosta“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

18

4

1761:1532

3. Rokiškio „Feniksas“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

15

7

1846:1619

4. Kaišiadorių „Kaišiadorys-Savingė“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

15

7

1590:1576

5. Vilniaus „Lietuvos rytas-2“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

13

9

1716:1614

6. Kupiškio KK „Kupiškis“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

11

11

1738:1699

7. Kauno „Perkūnas-Vytrita“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

11

11

1732:1786

8. Kauno r. „Xiaomi-Tornado KM“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

9

13

1633:1684

9. Kauno krepšinio akademija „Snaiperis“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

7

15

1595:1730

10. Lietuvos kurčiųjų sporto klubas
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

5

17

1564:1880

11. Anykščių „KKSC-Elmis“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

4

18

1420:1691

12. Alytaus SRC- „Dzūkija“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

4

18

1713:1886

ARTIMIAUSIOS VARŽYBOS
KREPŠINIS

Kovo 31 d.

16

30

val.

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

JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas)
trečiadienį pareiškė, kad Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong
Unas (Kim Čen Unas) turi „gerą šansą padaryti tai, kas
teisinga jo žmonėms ir žmonijai“ bei žengti taikos link.
Baltieji rūmai nurodė, kad D.Trumpas planuoja susitikimą
su Kim Jong Unu gegužę.



Sveikiname prenumeratos
loterijos laimėtojus!
A. Asadauskas, Prienai
Rimantas Maceina, Bačkininkėlių k.
Antanina Martusevičienė, Rutkiškių k.
Arvydas Maskvytis, Patamulšio k.
Antanas Mitrulevičius, Jiestrakio k.
Danutė Morkūnienė, Pakuonis
...pagrindinius prizus laimėjo:
Veronika Sebeikienė, Medžionių k., Prienų r. Ona Padvelskienė, Prienai
Albina Pagiželskienė, Prienai
(stalinė, prisegama LED lempa)
Aldona Bagušinskienė, Vyšniūnų k., Prienų r. Kęstutis, Pranas Pašvenskas, Medžionių k.
Vytautas Petraška, Šilavoto k.
(plaukų džiovintuvas)
Jonas Klimavičius, Purvininkų k.
Alvyra Pėstininkienė Mačiūnų k., Prienų r.
Zita Lazauskienė, Dūmiškių k.
(duonos skrudintuvė)
Eimutis Marcinkevičius, Prienai
Petras Kazlauskas, Šilavoto k., Prienų r.
Janina Mikalauskienė, Prienai
(lygintuvas)
Alvydas Mikulskis, Prienai
Monika Mickevičienė, Prienai
Izabelė Mikušauskienė, Šilavoto k.
(sumuštinių keptuvė)
Vilija Račkienė, Pakuonis
Valentinas Rasimavičius, Žarijų k.
Kvietimą dviems į humoro šventę Aldona Šalčiuvienė, Prienai
Judita Senavaitienė, Žarijų k.
„JUOKIS -2018“ Prienuose,
Rita, Dalia Tamošiūnienė, Prienai
kuri vyks balandžio mėn. 7 d.,
Elena Vigraitienė, Prienai
15 val. laimėjo:
Bronius Galinis, Žarstos k.
Alma Sinkevičienė, Prienai
Ričardas Garmus, Prienai
Jonas Mintaučkis, Prienai
Aldona Gaučienė, Pociūnų k.
Algirdas Jonyka, Prienai
Jonas Gelbūda, Bagrėno k.
Antanina Groneberg, Žarijų k.
Vytautas Kazlauskas, Prienai
Po knygą laimėjo:
A. Kimbirauskienė, Prienai
Julė Dudinskienė, Naujojo Klebiškio k.
Ona Končienė, Žarijų k.
Levutė Marčiulionienė Kunigiškių k.
Ona Krūvelienė, Prienai
A. Matulevičius, Prienai
Antanas Abramavičius, Prienai
Verutė Ruseckienė, Apušoto k.,
Juozas Kubilius, Prienai
Kazimieras Sabaliauskas, Bčkininkų k.
Vaidas Kupstas, Žemaitkiemio k.
Angelė Senavaitienė, Šiauliškių k.
Magdelena Žiobienė, Mieleiškampio k.
Anelė Šiupienytė, Prienai
Vincas Astrauskas, Šilavoto k.
Liudvika Starapolskienė, Jiestrakio k.
Juozas Bagdanavičius, Užuguosčio k.
Albinutė Tankevičienė, Prienai
Kazys Beleška, Mieleišupio k.
Anelė Vaitkevičienė, Pačiudiškių k.
Stanislava Bendinskienė, Naujosios Ūtos k.
Pranas Žioba, Strielčių k.
Jonas Blažukas, Prienai
Elena Zujienė, Prienai
Vida Bukevičienė, Žarijų k.
Bieliauskienė, Strielčių k.
Antanas Čepulionis, Šiauliškių k.
Levutė Marčiulionienė, Kunigiškių k.
Ona Černevičienė, Giniūnų k.
Nijolė Pakštienė, Prienai
Janina Dagilienė, Prienai
Endriukaitis, Prienai
Pranas Tamošiūnas, Pakampiškių k.
Marija Petruškevičienė, Čiudiškių k.
Ona Zujienė, Tartupio k.
Juozas Pupius, Asiūklės k.
Genė Raižytė, Medžionių k.
Sveikiname savo ištikimus skaitytojus ir kvieO. Miliūnienė, Prienai
čiame prizus atsiimti redakcijoje, adresu J. BrunMarijona Ramanauskienė, Naujojo Klebiškio k. dzos g. 4, Prienuose, darbo dienomis nuo 8.00V. Rasimavičius, Prienai
17.00 val. (12.00-13.00 val. pietų pertrauka) iki
Antanas Elvikas, Prienai
balandžio 31 d. Nespėjus atsiimti prizo - jis grįš
Pransiška Grigonienė, Pakuonis
į prizų fondą.
Likus vos kelioms akimirkoms iki Šv. Velykų, norime nudžiuginti ir ištikimus savo skaitytojus, todėl skelbiame, jog laikraščio „Naujasis Gėlupis“ prenumeratos loterijoje...

ORIENTAVIMOSI SPORTAS

Kovo 31 d.

12

00

val.

„Kauno estafetė“
Žvėrinčiaus miškas

Organizatorius: OK Medeina

KREPŠINIS

KREPŠINIS

Balandžio 8 d.

17

20

val.

BTV

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

Balandžio 12 d.

18

00

val.

DELFI TV

Kėdainių „Nevėžis“ prieš PrienųBirštono „Vytautas“ LKL



Danijos buities prekių parduotuvių tinklas „Jysk“ pranešė
numatantis iki 2021 metų pakeisti visų savo parduotuvių
apipavidalinimą. Vienos parduotuvės pertvarkymui
ketinama skirti iki 600 tūkst. eurų. Iš viso parduotuvių
apipavidalinimui numatoma išleisti beveik 20 mln. eurų.

Netinkamas vaistų užgėrimas
gali baigtis tragiškai: kokias
klaidas darome?vaistus pienu, jie gali visiškai
Nors vaistininkai ir
gydytojai nuolatos
primena, kad vaistus reikia
užgerti tik vandeniu, tačiau
šių nurodymų laikosi toli
gražu ne visi. Specialistai
skambina pavojaus
varpais: kai kurie gėrimai
visiškai panaikina vaistų
gydomąjį poveikį, paverčia
juos toksiškais arba dar
blogiau – gali sukelti
insultą.

Rekomendacijos vaistus
užgerti tik vandeniu – nėra be
priežasties. Iš pirmo žvilgsnio
nekaltos sultys, sąveikaudamos su kai kuriomis veikliosiomis vaistų medžiagomis
gali sulaikyti šių medžiagų
buvimą organizme ir itin sustiprinti vaisto poveikį, taip pat
atsiranda grėsmė perdozuoti vaistų. Tiesa, mokslininkai
nustatė, kad tam tikros sulčių
rūšys, vartojamos su vaistais
yra kur kas kenksmingesnės
negu kitos.
„Pavyzdžiui, spanguolių
sultys taip sustiprina kraujo
krešėjimą veikiančių vaistų
poveikį, kad gali sukelti kraujavimą skrandyje, o greipfrutuose esančios cheminės
medžiagos, furanokumarinai,
neutralizuoja fermentus, kurie
skaido kai kurias vaistines medžiagas. Taip į kraują patenka
daugiau vaistinės medžiagos
nei organizmas toleruoja. Viena tabletė, užgeriama stikline
greipfrutų sulčių, gali prilygti
5-iom ar net 10-imt tablečių,
užgeriamų vandeniu“, – įspėja „Gintarinės vaistinės“ vaistininkė – vedėja Edita Stankevičiūtė.
Pasakok jos, greipfrutų sultys sąveikauja su antidepresantais, antibiotikais, nuskausminamaisiais, kraujospūdį
ir cholesterolį mažinančiais,
gerinančiais potenciją, geriamaisiais kontraceptikais, antitromboziniais ir vaistais nuo
vėžio. Dėl šios sąveikos gali
pakisti vaistų koncentracija
kraujyje, padidėti ar sumažėti
vaistų poveikis, sustiprėti šalutinis poveikis.
Anot specialistų, užgeriant

prarasti poveikį ir gydymas
neduos jokių rezultatų. Taip
nutinka, nes piene esantys
kalcio jonai neleidžia preparatams ištirpti ir sutrikdo gydomųjų medžiagų įsisavinimą.
„Pienas mažina geriamųjų
antibiotikų pasisavinimą, didina jų šalutinį poveikį, slopina
aspirino poveikį. Beje, pieno
negalima vartoti su geležies
preparatais. Su pienu netinka
užgerti vidurius liuosuojančių vaistų – jie tiesiog ištirps
skrandyje. Tarp pieno ir antibiotikų vartojimo rekomenduojama padaryti bent 2-ių
valandų pertrauką“, – sako E.
Stankevičiūtė.
Specialistai atkreipiama
dėmesį, kad nepageidaujamo šalutinio poveikio galima sulaukti ir vaistus užgeriant kava.
„Raminamieji, antibiotikai
– tai vaistai, kurie blokuoja
fermentus, atsakingus už kofeino įsisavinimą, todėl šiuos
vaistus užgėrus kava, kofeinas žymiai ilgiau išlieka organizme, o tai kenkia nervų
sistemai. Raminamieji vaistai
užgeriami kava, gali sukelti
susijaudinimo būseną, sukelti
nerimą ir nemigą. Stipri kava
gali pernelyg sustiprinti psichostimuliatorių tonizuojantį
poveikį. Netinka kava užgerti ir geriamuosius kontraceptikus bei kalcio preparatus“,
– patarimus dalija E. Stankevičiūtė.
Pats blogiausias variantas
– vaistus užgerti alkoholiu.
Vaistus užgeriant alkoholiu
stipriai padidėja rizika pažeisti
kepenis, sutrikdyti širdies veiklą ar net mirti.
„Alkoholiu užgėrus antibakterinius preparatus galimos rimtos komplikacijos:
pykinimas, silpnumas, paraudęs veidas. Ypač pavojinga su alkoholiu vartoti nesteroidinius priešuždegiminius,
nuskausminančius ar vaistus
nuo peršalimo. Vaistai, vartojami skausmo malšinimui,
užgerti alkoholiu, gali sukelti
NUKelta Į 8 p. 

ORIENTAVIMOSI SPORTAS

KREPŠINIS

Balandžio 14 d.

12

00

val.

„Prienų atviras OS čempionatas“
(tikslinama)
Organizatorius: OSK „Šilas“

Balandžio 15 d.

1500 val.

Prienų KKSC arenoje
Prienų-Birštono „Vytautas“ prieš
Alytaus „Dzūkija“ LKL

ŠEIMININKĖMS 
ŠEŠTAdienis, 2018 m. kovo 31 d., www.naujasisgelupis.lt



Londono Trafalgaro aikštėje trečiadienį buvo atidengta
atkurta senovinė Irake stovėjusi statulą, kurią sunaikino
džihadistų grupuotės „Islamo valstybė“ kovotojai. Šis iš
datulių sirupo skardinių sukurtas meno kūrinys dvejus metus
puoš tuščią cokolį britų sostinės centrinėje aikštėje. Tai yra
monumentas Irako kultūros objektams.



Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo
tyrimą dėl Vilniaus dailės akademijos (VDA) rektoriaus
Audriaus Klimo galimo interesų konflikto sprendžiant su
artimaisiais susijusius darbinius klausimus. ŠMM teigia,
kad jis galėjo spręsti savo brolio, vadovaujančio VDA
Klaipėdos fakultetui, tarnybos eigos klausimus.



Vienas didžiausių šalies komercinių bankų SEB suteikė 7,16
mln. eurų paskolą lietuviškų daržovių prekybos bendrovės
„Domeina“ valdomai Elektrėnų įmonei „Kietaviškių gausa“.
Bankas pranešė, kad dalis paskolos – 4,16 mln. eurų – bus
skirta ankstesnei neįvardijamo banko paskolai grąžinti, likę 3
mln. eurų – apyvartinėms lėšoms.

Velykiniai receptai
Jau atėjo šv. Velykos – gražiausia ir spalvingiausia pavasario
šventė, raginanti džiaugtis, kad pagaliau atgimsta visa gamta,
kad galime džiaugtis kasdien vis aukščiau kylančios saulutės
šiluma. Ši šventė ypatinga tuo, kad ant velykinio pusryčių
stalo dedame ne tik gražiais raštais išrašytus margučius, bet ir
kitokius nekasdieniškus valgius.

Tad pabandykime ką nors pasigaminti ypatingai šventei.Tradiciškai Velykoms gaminama daug įvairių mėsos patiekalų, nes
per gavėnią jų buvo valgoma mažiau. Ant Velykų stalo turėtų
būti įvairių mėsos vyniotinių, šaltienos, karštų patiekalų, tarp
jų ir virtos rūkytos kiaulienos karkos, taip pat turėtų netrūkti
lietuviškos mišrainės, žalių salotų, tradicinio pyrago ar „velykinės bobos“.

Šaltiena
Reikės: 4 kiaulės kojos, apie 1–1,5 kg jautienos (geriausia
sprandinės ar mentės) 1 vidutinio dydžio morka, 1 galva svogūno, 10 juodųjų pipirų žirnelių, pagal skonį, druskos maždaug šaukštas (pagal skonį), petražolės šaknis, keletas lauro
lapų, 5 skiltelės česnako.
Gaminimas. Kiaulienos kojas nuplikykite verdančiu vandeniu. Sudėkite į didelį puodą ir užpilkite šaltu vandeniu, kad
jis apsemtų mėsą 2–3 cm. Pastatykite ant mažos ugnies ir užvirinkite. Daržoves perpjaukite per pusę ir 5 min. apkepinkite
ant sausos ir įkaitusios keptuvės. Dėkite jas į puodą ir virkite kartu su kiaulienos kojomis ant pačios mažiausios ugnies
5 val. Į puodą dėkite jautieną (arba kalakutienos), lauro lapą,
juoduosius pipirus ir druskos. Užvirinkite ir virkite dar 1,5–2
val. Iš puodo su kiaurasamčiu išimkite mėsą ir daržoves. Sultinį nukoškite per kelių sluoksnių marlę. Uždenkite dangčiu
ir palikite šiltoje vietoje. Jeigu į šaltieną dėsite kiaulienos, pašalinkite visus kaulus, o pačią mėsą smulkiai supjaustykite
(galima sumalti mėsmale). Taip pat supjaustykite jautieną ar
kitą mėsą ir susmulkinkite česnakus. Supjaustytą mėsą dėkite į gilesnius indus, užbarstykite česnakus ir atsargiai, maža
srove pilkite sultinį, švelniai maišydami šakute. Uždenkite
maistine folija ir pastatykite į šaltą vietą. Kai šaltiena sustings
(priklausomai nuo indo dydžio, tai trunka apie 3–4 val.), buka peilio dalimi arba šaukštu atsargiai nuimkite į viršų iškilusius riebalus. Supjaustykite šaltieną porcijomis ir patiekite su
krienais arba garstyčiomis.

Kotletai su įdaru
Reikės: 800 g kiaulienos faršo, 300 g vištienos faršo, 1 svogūnas, 200 ml pieno, 70 g duonos, 200 ml grietinės, 2 kiaušiniai, 150 g kietojo(fermentinio) sūrio, druskos, juodųjų pipirų pagal skonį.
Gaminimas.Sumaišykite kiaulienos ir vištienos faršą, įdėkite susmulkintą svogūną. Duoną užpilkite 100 ml pieno, tada
sutrinkite ir sumaišykite su faršu. Supilkite likusį pieną į faršą,
įdėkite druskos ir pipirų. Suformuokite obuolio dydžio rutuliukus, padarykite juose duobutes ir sudėkite juos į išteptą aliejumi kepimo skardą. Sutarkuokite sūrį, sumaišykite su grietine,
kiaušiniais ir smulkintais krapais. Sudėkite įdarą į lizdus ir pašaukite į įkaitintą iki 200 laipsnių orkaitę 25–30 minučių.
REKLAMA

Mėsos vyniotinis
Reikės: apie 1,2–1,5 kg nugarinės ar sprandinės (kad būtų šiek tiek riebesnė), 1 šaukštas garstyčių, 1 šaukštelis druskos, 1 šaukštelis šviežiai maltų juodųjų pipirų, 1 šaukštelis
mėsos prieskonių, 200 g šoninės, 100 g marinuotų agurkų ir
2–3 svogūnai.
Gaminimas. Iš mėsos padarykite išklotinę ir iš abiejų pusių pabarstykite druska, pipirais ir prieskoniais, ant vienos pusės užtepkite garstyčių. Ant mėsos dėkite šoninės juosteles,
o ant šoninės – plonomis juostelėmis pjaustytus marinuotus
agurkus. Ant agurkų dėkite žiedais supjaustytus ir pakepintus
svogūnus. Atsargiai viską susukite ir sutvirtinkite krapštukais.
Vyniotinį įdėkite į kepimo „rankovę“ ir kepkite 180 laipsnių
temperatūroje apie 1 val., po to atverkite „rankovę“ ir dar pakepkite, kol gražiai apskrus.

Velykinė boba su varške
Reikės: 400 g miltų, 200 g sviesto, 200 g varškės, 4 kiaušiniai, 150 g cukraus pudros, 125 ml grietinės, 100 g razinų, 2
šaukšteliai kepimo miltelių, šiek tiek citrinos žievelės, saujelė
džiūvėsėlių pabarstymui.
Gaminimas. Kiaušinius išplakti su cukraus pudra, įpjaustyti citrinos žievelę, sudėti grietinę, varškę (jei naudojama biri,
sausa – permalti), minkštą sviestą, razinas ir viską labai gerai
išmaišyti. Suberti miltus sumaišytus su kepimo milteliais.
Viską gerai išmaišyti, supilti į riebalais išteptą ir džiūvėsėliais
pabarstytą kepimo formą ir kepti iki 170 C laipsnių įkaitintoje
orkaitėje apie 1 valandą (ar iškepė, patikrinkite įsmeigdami
medinį pagaliuką į storiausią vietą – jeigu ištraukus jis neapsivėlęs tešla, vadinasi, iškepė).
Atvėsintą bobą galima apipilti lydytu šokoladu ar baltu
glajumi (sumaišyti cukraus pudrą su vandeniu ir citrinos sultimis).

Sprandinės kepsnys
Reikės: 500 g sprandinės, 8 vidutinio dydžio pievagrybiai,
1 kiaušinis, 3–4 šaukštai džiūvėsėlių, 200 g majonezo, 120 g
obuolių sulčių (geriau rūgštesnės, nesaldintos), 3skiltelių česnako, druskos, pipirų, 2 šaukštai aliejaus.
Gaminimas. Pirmiausia mėsą supjaustome pjausniais, pamušame nelabai plonai. Tada įtriname susmulkintais česnakais, druska bei pipirais, paliekame 30 minučių.
Tuomet pavoliojame išplaktame su šaukštu pieno kiaušinyje, džiūvėsėliuose bei apkepame keptuvėje ant aliejaus
trumpai, abi puses.
Po to sudedame į kepimo indą arba skardelę (svarbu, kad
būtų ne per didelė, kad neliktų tuščios vietos). Apdėliojame
supjaustytais pievagrybiais (jei jų liks, sudedame į tarpelius
tarp kepsnių). Obuolių sultis išmaišome su majonezu bei apipilame kepsnius.
Dedame į iki 200 laipsnių temperatūros įkaitintą orkaitę bei
kepame apie 50 minučių.

Vištienos kepsnys su putpelių kiaušiniais
Reikės: 700 g (maltos) vištienos, 2 valg. šaukštai miltų, 2
valg. šaukštai manų, 1 kiaušinis, druskos pagal skonį, žiupsnelis maltų juodųjų pipirų, 2 lauro lapai, šiek tiek vištienos prieskonių pagal skonį, 1 svogūnas, 1 morka, 1 nedidelė saldžioji
paprika, žiupsnelio petražolių, 10 virtų putpelės kiaušinių.
Gaminimas. Į dubenį sudėkite maltą vištieną, pasūdykite,
suberkite prieskonius, miltus, manų kruopas, įmuškite kiaušinį,
supjaustytą svogūną ir išmaišykite. Likusias daržoves įmeskite į karštą vandenį, apvirkite, supjaustykite mažais gabalėliais
ir kepkite apie 50 min. orkaitėje. Į kepimo formą įdėkite dalį
paruoštos vištienos, tada sudėkite daržoves, nuluptus putpelių
kiaušinius ir uždenkite viską likusiu vištienos faršu. Pašaukite viską į 180 laipsnių įkaitintą orkaitę ir kepkite apie 50 min.
Papuoškite savo nuožiūra, pagal savo fantaziją.
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Didžiausia pasaulyje JAV ekonomika paskutinį praėjusių
metų ketvirtį išaugo daugiau, nei buvo anksčiau, rodo
trečiadienį paskelbti patikslinti duomenys. JAV BVP ketvirtąjį
praėjusių metų ketvirtį per metus išaugo 2,9 proc., o tai yra
0,4 proc. procentinio punkto daugiau, nei buvo skelbta iš
pradžių. Rezultatas gerokai viršijo ir analitikų lūkesčius.



Vokietijos Hanoverio mieste esančios Pirmojo pasaulinio
karo generolo pavarde vadintos kareivinės nuo šiol
vadinsis Afganistane žuvusio vokiečių kario vardu. Taip
šalis stengiasi atsikratyti su militaristine savo praeitimi
susijusių pavadinimų.



„Norfos“ prekybos tinklą valdančio verslininko Dainiaus
Dundulio valdoma didmeninės prekybos bendrovė „Rivona“
gavo 1,5 tūkst. eurų baudą už nesaugių šildytuvų prekybą.
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba pranešė
patikrinusi Kauno „Norfos“ parduotuvę ir nustačiusi, kad
parduodamas šildytuvas yra nesaugus – jis per daug šyla.

Ekspertas pataria: kaip išsaugoti duonos šviežumą ir
Kuo pakeisti kiaušinius
krakmolo, kurie suge- atstovaujančios kepyklos ga- palus, tačiau, mažėjant namų
drėgnumą? kiekiai
negalintiems ar
ria vandenį. Be to, juoda duo- mybos vadovas.
ūkiams, tampa sudėtinga didena kepama su plikiniu ir, nors
lius kiekius duonos suvalgyti
visi mėgstame
Duoną laikykite
dėl
to
prailgėja
šios
duonos
iki jos galiojimo pabaigos. Tonemėgstantiems jų valgyti? Duoną
šviežią ir minkštą, tačiau
sandariai
gamybos procesas, plikyta
dėl svarbu būti atsakingais ir

Artėjančios šv. Velykos
neišvengiamai
asocijuojasi su kiaušiniais
– tą dieną dažnas iš mūsų
jų suvalgome ne tik
neįprastai daug.

Kiaušiniai naudojami ir
gaminant gausybę patiekalų
– tai kone visi kepiniai, salotos, dalis mėsos patiekalų, pvz., vyniotiniai. Sveikos
mitybos ekspertė Vaida Kurpienė sako, kad kiaušiniai
– puikus produktas, tačiau
juos pakeisiančių alternatyvų irgi gausu.
„Kiaušinis yra naudojamas
keliais atvejais. Vienu atveju
jis naudojamas kaip pagrindinis patiekalas – valgomas
pats, dedamas į salotas, ruošiami farširuoti kiaušiniai ir
kt. Kitu atveju naudojama
tešlai „surišti“ – blynams,
mėsos maltiniams, įvairiems
kepiniams, pyragams ruošti. Nevalgantiems kiaušinių
aktualiausia yra kuo kiaušinį
pakeisti gaminant įvairius patiekalus, o variantų yra tikrai
daug – avižų sėlenos, linų
sėmenų nuoviras, bananas,
minkštas sojos pieno sūris
(tofu), avokadas, kokosų pienas ir daugelis kitų dalykų.
Tiesą sakant, bent vieną iš
visų dalykų dažniausiai visuomet turime savo virtuvėje, todėl pakeisti kiaušinį yra
tikrai paprasta,“ – sako sveikos mitybos specialistė Vaida
Kurpienė.

Kuo pakeisti
kiaušinius
Dažniausiai kiaušiniai naudojami kaip patiekalo sudedamoji dalis arba pasitelkiami tešlai lipinti.
Kepant blynus, vietoj kiaušinio galima dėti 60 gramų
minkšto tofu sūrio. Blynams
puikiai tiks ir bananas. Reikėtų maždaug pusę banano sutrinti šakute ir sudėti
į tešlą.
Mėgstamų maltinių tešlai
vietoj kiaušinio sumaišyti 1
v.š. traiškytų linų sėmenų su
2,5 v.š. vandens ir mišinį pa-

laikyti 10 minučių šaldytuve. Taip pat maltai mėsai sutvirtinti tinka avinžirniai arba viso grūdo speltos miltai.
Reikėtų 3 valgomus šaukštus
avinžirnių miltų sumaityti su
3 v.š. vandens.
Vieną kiaušinį pakeis: 1
v.š. ispaninio šalavijo sėklų
(čija) sumaišyti su 1/3 puodeliu vandens ir leisti pabrinkti
15 minučių.
Ruošiant saldesnius patiekalus ar desertus itin tiks
obuolių tyrė, kurios 65 gramai pakeis vieną kiaušinį.
Galima naudoti ir moliūgų
tyrę, jos reikės kiek mažiau
– apie 55 gramus, o trinto
avokado vienam kiaušiniui
pakeisti reikės įdėti apie 60
gramų.
Atrodytų keista, tačiau sojų arba kokosų pienas taip
pat gali puikiai pakeisti kiaušinius. Ruošiant patiekalus,
kurių sudėtyje yra kiaušinių,
tokio pieno reikėtų įpilti apie
60 ml., t.y. tiek, kiek sveria
vidutinis kiaušinis.
„Jei dėl kokių nors priežasčių negali vartoti tam tikrų
produktų, pavyzdžiui, kiaušinio, nuėjęs į parduotuvę gali
įsigyti bent keletą vertingų
alternatyvų. Kartais žmonės
atsisako tam tikrų produktų
dėl sveikatos, tačiau šiandien
vis daugiau žmonių propaguoja vieną ar kitą mitybos
filosofiją, tam tikrų produktų
atsisako dėl vertybinių įsitikinimų. Todėl galimybė pasirinkti, eksperimentuoti ir atrasti tinkamus variantus, yra
itin didelis pliusas – o platus
asortimentas prekybos centruose leidžia išbandyti daugelį dalykų ir atrasti naujų,“
– teigia V. Kurpienė.
Nors avinžirniai nėra naujas produktas, tačiau ženklus
jų populiarumas jaučiamas
tik pastaruosius keletą metų.
2017 metais avinžirnių buvo
parduoda 1,5 karto daugiau
negu 2016 metais. O tofu sūrio asortimentą per 2017 metus papildė 3 nauji produktai.
MAXIMA 

dažnai, dėl netinkamų
duonos laikymo įpročių,
šios savybės greitai
pranyksta ir kepinį tenka
išmesti.

Kodėl juoda duona ilgiau
išlieka minkštesnė, kodėl duonos nereikėtų laikyti šaldytuve ir ką daryti su apdžiūvusia
duona, pataria kepyklos „Fazer Lietuva“ gamybos vadovas Tadas Aleknavičius.
Pasak T. Aleknavičiaus, duonos šviežumas priklauso nuo joje
esančios drėgmės. Kai
drėgmė iš duonos išgaruoja – ji džiūsta,
kietėja, minkštimas tampa trapus, todėl kepinys
praranda skonines savybes ir
neretai būna išmetamas.

Juoda duona –
drėgnesnė
Ne visos duonos rūšys vienodai išlaiko drėgmę: ruginė
duona šviežesnė išlieka ilgiau
už kvietinę, tad, anot T. Aleknavičiaus, batono galiojimo
laikas dažniausiai būna trumpesnis negu ruginės duonos:
batonas paprastai galioja keturias dienas, o juoda duona
– penkias. Taip yra todėl, kad
ruginiai miltai kepimo metu
geriau įsisavina drėgmę.
„Šių duonų savybės ir paruošimo būdas skiriasi. Taip
yra dėl skirtingų miltų savybių, nes miltai susideda iš skirtingų dalių, juose yra skirtingi

duona geriau įsisavina ir lengviau išlaiko drėgmę. Tačiau
kepant su kvietiniais miltais,
galima lengviau išgauti didesnę apimtį, todėl batonas
būna purus ir minkštas, o ruginė duona – sunkesnė ir tankesnė. Pavyzdžiui, 400 gramų
sveriantis batonas dažniausiai
būna panašus arba
net dides-

nis nei 800 gramų svorio ruginė duona“, – pasakoja specialistas.
Pilno grūdo duona taip pat
būna drėgnesnė, nei iš sijotų
miltų kepti gaminiai. Joje yra
daugiau mineralinių medžiagų, kurios sugeria vandenį.
„Duonos minkštumui įtaką
daro ir grūdų, sėklų kiekiai.
Tokio gaminio tešla sunkesnė, gaminys būna žemesnis
ir mažiau iškilęs, nei toks pat
gaminys be sėklų ir grūdų.
Kuo duona daugiau iškyla,
kuo daugiau joje susiformuoja oro skylučių, tuo ji būna
minkštesnė. Tačiau čia kalbame apie produkto sandarą,
ne šviežumą, nes pastarasis
nuo priedų nesikeičia“, – teigia „Gardėsio“ prekės ženklą

Tai, kiek ilgai duona išliks
šviežia, priklauso ir nuo mūsų
pačių. Specialistas T. Aleknavičius rekomenduoja duoną
visuomet laikyti duoninėje,
uždarame maišelyje bei paslėptą nuo tiesioginių saulės
spindulių. Taip pat svarbu, kad
duoninė būtų švari, joje nebūtų pelėsio.
„Pelėsiui veistis geriausia
temperatūra yra apie 35 laipsnius. Taip pat įtaką daro sąlyginai aukšta patalpos drėgmė.
Tačiau vidutinė kambario temperatūra paprastai būna 20-25
laipsniai, todėl tinkamai laikant duoną, pelėsis veistis neturėtų“, – teigia
T. Aleknavičius.
Kai kurie žmonės
duoną laiko šaldytuve. Nors
tai padeda išvengti pelėsio,
taip pagreitinamas duonos
senėjimo procesas – pradeda
kristalizuotis duonoje esantis krakmolas ir ji tampa kietesnė, lengviau trupa. Tačiau,
anot specialisto, laikant duoną
tvarkingai, švarioje duoninėje,
ji gali išlikti šviežia ir skani net
ir pasibaigus galiojimui.

Rinkitės mažesnes
pakuotes
Šiais laikais vis daugiau
žmonių gyvena vieni, namų
ūkių sudėtis mažėja, tad dažna šeima nespėja suvalgyti tradicinio duonos kepalo iki jam
sugendant.
„Anksčiau buvo įprasta
pirkti tradicinius didelius ke-

duoną pirkti mažesnėmis pakuotėmis – taip visada galėsite mėgautis šviežia ir minkšta
duona, nereikės maisto išmesti“, – pataria T. Aleknavičius.

Nespėję suvalgyti–
išdžiovinkite
Tačiau, jei visgi matote, kad
namie turimos duonos laiku
suvartoti nespėsite, neskubėkite jos išmesti. Šviežią duoną
galima mažomis porcijomis
užšaldyti, o šiek tiek apdžiūvusią – atgaivinti pašildant orkaitėje arba išdžiovinus pasigaminti duonos traškučius.
T. Aleknavičius teigia, kad
pašildžius duoną iki 60-ties
laipsnių, ji kuriam laikui pasidarys šviežesnė. Tačiau taip
apdorotą duoną reiktų valgyti
nieko nelaukiant.
„Šildant duoną krakmolo
sandara tampa skystesne, panašia į želė. Todėl pašildžius
duona būna minkštesnė. Tačiau jai vėstant krakmolas vėl
kristalizuojasi, pereina į kietąją būseną – duona vėl sukietėja. O kadangi šildant duoną
dar ir išgarinama dalis vandens, pašildyta atvėsusi duona
tampa dar kietesne, nei buvo
prieš tai, daug greičiau vyksta
džiūvimo procesas“, – įspėja
specialistas.
Jei nenorite duonos suvalgyti iš karto, galite ją orkaitėje ar skrudintuve išdžiovinti
visiškai. Tokia duona būna
panaši į traškučius ir gali tapti
puikiu užkandžiu. ZENPR 

Netinkamas vaistų užgėrimas gali baigtis tragiškai: kokias klaidas
dies ritmas, koordinacija, su- poveikio.
kingai, nebijoti konsultuotis
darome?
mažėti dėmesingumas, atsi„Vaistai su skysčiu – len- su specialistais, nes kiekvie-

ATKelta IŠ 6 p.
toksinį kepenų pažeidimą. Raminamieji, migdomieji vaistai
su alkoholiu gali sukelti dar
didesnį centrinės nervų sistemos slopinimą. Alkoholis,
vartojamas su antibiotikais,
labai apsunkina kepenų veiklą. Užgėrus alkoholiu antihistamininius vaistus, stiprius
raminamuosius, nuskausminamuosius – gali sutrikti šir-

rasti mieguistumas. Alkoholis
ir antitromboziniai vaistai gali
sukelti net insultą“, – įspėja E.
Stankevičiūtė.
Jeigu vaisto informaciniame lapelyje nenurodyta kaip
užgerti vaistus, juos reikia
užsigerti stikline vandens, jis
turėtų būti kambario temperatūros, mat tokio skysčio cheminė sudėtis yra neutraliausia ir vaistams nedaro jokio

gviau pasisavinami, tuo pačiu
iš organizmo pašalinami toksinai. Kuo daugiau vartosime
vandens, tuo geriau iš organizmo pasišalins toksinai, tad
svarbu užgerti vaistus tinkamu
kiekiu vandens. Šis patarimas
netinka ligoniams, kurie turi
riboti skysčių suvartojimą“,
– sako E. Stankevičiūtė.
Anot jos, labai svarbu bet
kokius vaistus vartoti atsa-

nais metais dėl netinkamo ir
nesuderinto vaistų vartojimo
žmonės patiria rimtų sveikatos sutrikimų.
„Jeigu vienu metu vartojami keli vaistai, labai svarbu
atkreipti dėmesį į jų suderinamumą. Kiekvienoje „Gintarinėje vaistinėje“ vaistų suderinamumą galima patikrinti nemokamai“, – teigia E. Stankevičiūtė. IDEAPRIMA 
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Trečiadienį Jonavos rajone esančiame Kunigiškių kaime
sprogus dujų balionui nukentėjo žmogus. Bendrasis
pagalbos centras pranešimą apie nelaimę gavo 16.13 val.
Pranešta, kad sprogus dujų balionui užsidegė namas,
nukentėjo šeimininkas.

PRIE VYTAUTO
KALNO

laikraščio priedas Birštono
savivaldybės gyventojams
ATKelta IŠ 1 p.
dėl jaunimas važiuoja į Sibirą,
tvarko kapines, juolab kad tai
sunki ir varginanti kelionė?“

Vokietijos saulės baterijų gamybos kompanija „Solarworld“ trečiadienį pranešė jau antrą kartą per 10 mėnesių skelbianti bankrotą, nes
negali atsigauti dėl smukusių pasaulinių baterijų kainų. Apie savo bankrotą Vokietijos įmonė pranešė prieš besibaigiant Europos Sąjungos
įvestiems antidempingo muitams Kinijos saulės baterijų gamintojams. Kai tokie muitai nebegalios, Vokietijos įmonei bus dar sunkiau
parduoti jos gaminamas aukštesnės kokybės, tačiau brangesnes baterijas. Kažkada „Solarworld“ buvo viena pirmaujančių Vokietijos
bendrovių, šaliai nuo atominės energetikos pasukus link atsinaujinančių energijos šaltinių. Prieš pirmąjį bankrotą gegužę „Solarworld“
visame pasaulyje turėjo apie 3 tūkst. darbuotojų, tačiau vėliau jų skaičių teko sumažinti iki 600.

Birštone viešėjo „Misija Sibiras 2017“ dalyvė
kapinės būtų apskritai išnykusios, nebūtų žinomos. Visa tai,
ką teko pamatyti ir patirti, yra
labai stiprus emocinis išgyvenimas, sukrečiantis labiau negu šimtą kartų išgirsti pasakojimai“, – sakė Raminta.
2017 metais jaunimo pilietinis projektas, misija į lietuvių tremties vietas Sibire
vyko jau 13 kartą. Per šiuos
metus buvo surengta 16 ekspedicijų, sutvarkyta 140 kapų.
Svarbi ne tik pati ekspedicija,
bet ir dalijimasis įspūdžiais,
pasakojimas apie patirtis kuo
didesnei auditorijai žmonių,
Kaip paminėjo ekspedicijos

Pažinti savo
istoriją
Kad tai ne paprasta pažintinė kelionė su
nuotykiais ir jaunimo
laužais, aišku būna dar
per atranką. O kodėl
buvo sumanyta rengti
tokius ištvermės žygius,
atsakymas gana paprastas – įrodyti, kad ir jaunimas sugeba atrasti
istoriją, svarbią vyresniajai kartai, aplankyti
tas vietas, apie kurias
daugelis yra girdėjęs
tik iš artimųjų pasakojimų. Galų gale – tai didelis išbandymas, savęs
nugalėjimas, viso gyvenimo
iššūkis...
„Dažnai vyresnieji kalba
apie tai, kaip svarbu išsaugoti
istoriją, kad jaunimas jos nežino. Ši misija – tai įrodymas.
Kai aplankome tas vietas Sibire, amžino įšalo žemėje, kur
gyveno tremtiniai, turime galimybę patys pamatyti ir pri-



R. Kėmežytė

dalyvė Raminta, tik 2016 m.
buvo surengta 300 pristatymų. Mokiniams ir jaunimui
pasakojama trėmimų istorija,
aiškinama, kodėl reikia vykti
ir tvarkyti kapines.
Daugelis susitikimuose su
ekspedicijos dalyviais pirmą
kartą išgirdo, kad ir dvejų metų
vaikas galėjo būti banditas, de-

valdžiai, bet ir šviesuomenės
žmonės, išsilavinę, taip užkertant kelią siekti Lietuvos
nepriklausomybės ar pasipriešinti okupantams. Vienas
toks šviesuolis – buvęs Lietuvos prezidentas Aleksandras
Stulginskis.
Kas buvo tremtiniai tarybų
valdžiai? Pigi darbo jėga, neturinti jokių teisių, jokių reikalavimų.

Norinčiųjų vykti į
ekspediciją – daugėja
Misijos dalyvė pasakojo,
kad 2017 m. norinčiųjų vykti į ekspediciją buvo apie 12
tūkstančių, nors vietų
skaičius labai ribotas
– tik 16. Taigi, atranka
buvo didžiulė. Tarp laimingųjų pakliuvo žmonės ne tik fiziškai tvirti,
ištvermingi, bet ir mokantys bei sugebantys
dirbti komandoje, padėti vieni kitiems atsidūrus
sudėtingose situacijose.
„Suformavus komandą, vyksta paruošiamieji darbai „Ištark, išgirsk,
išsaugok“.Tai – visų į Sibirą ištremtų žmonių pavardžių skaitymas, kuris
vyksta be pertraukos, kol
perskaitoma garsiai 20
tūkstančių pavardžių.
Tada būna toks momentas, kai iš statistikos lygio pereinama į asmeninį lygmenį. Ši akcija suteikia tragedijos masto suvokimą. Dar
vienas iš pasiruošimo etapų
yra kryždirbystė. Juk ekspedicijos dalyviams viską reikia
atlikti patiems. Taip pat teko
susitikti ir bendrauti su tremtį
išgyvenusiais žmonėmis, kurie pasakojo ne tik apie patirtus išgyvenimus, bet netgi ranka nubraižė kai kurių vietovių
žemėlapius...

Po kapines vaikščiojo
karvės
Susitikimas su Birštono gimnazistais

siliesti prie tos istorijos. Apsilankę apleistose kapinėse, kur
ilsisi tremtinių palaikai, mes
turime galimybę prisidėti prie
istorijos išsaugojimo, atnaujinti kapines, pastatyti kryžius.
Ir tai nepaprastas jausmas. Jei
ne mes, jei ne čia ir dabar, tos

zertyras, smogikas, nacionalistas ar kitoks nusikaltėlis, kaip
buvo įvardijama sudarytose
bylose. Vaikai buvo tremiami kartu su suaugusiaisiais,
verčiami badauti ir dirbti sunkius darbus. Į Sibirą buvo tremiami ne tik nelojalūs tarybų

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

Simboliška, kad į ekspediciją jaunimas išvyko liepos
17-ąją, kai minima Lietuvių
vienybės diena. Pirmiausia kelionė traukiniu į Maskvą, o po
to – lėktuvu į Irkutską.
Pirmosios aplankytos kapinaitės buvo Gadalėjuje, Tai
dar veikiančios kapinės, tačiau
gana apleistos, tvoras išvertusios jose ganosi karvės. Žino-
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ma, keista ir nesuprantama
mums, bet tuose kraštuose tai
jau įprasta. Čia ir buvo pirmoji darbo vieta, kur ekspedicijos
nariai pradėjo savo misiją.
Ekspedicijos dalyviai neplanuotai užsuko į Tulūnos kapines, kurios prieš dešimtmetį
buvo sutvarkytos, bet dabar
vėl apleistos, kryžiai išvirtę
ar išversti.
Jevdokimove irgi laukė apleistos, mišku užžėlusios kapinės, kuriose buvo ką veikti
visai komandai – teko iškirsti mišką ir išvalyti kapinaites,
pastatyti kryžius.

Lietuviai minimi geru
žodžiu
Raminta pasakodama džiaugėsi, kad sutiko daug gerų
žmonių, kurie mielai padėdavo, netgi kviesdavo pernakvoti, tačiau komanda visada įsirengdavo stovyklavietę netoli
kapinių, kad būtų taupomas
brangus laikas. Be to, teko
sutikti ir lietuvišką kilmę turinčių žmonių, kurių vienas iš
tėvų buvo lietuvis. Sako, kad
žmonės mielai dalijosi prisiminimais apie lietuvių darbštumą ir dainingumą. Jau tiek
metų praėjo nuo tremčių, bet
šios savybės lietuvius išgarsino, jie pelnė pagarbą.
Nuo Jevdokimovo kelias
per miškus vedė į Algatujų, į
kurį ir vietiniai gyventojai eina gana atsargiai. Mat Sibiro
miškuose galima sutikti meškų, tad komandą šiuo keliu
palydėjo vietinis medžiotojas
su šunimi. Kaip sakė Raminta, ekspedicijos dalyviai buvo

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

apmokyti, ką reikėtų daryti,
jeigu savo kelyje netyčia susidurtų su meška. Bet, laimei,
toks pasimatymas neįvyko,
nors sako, kad medžiotojas
pėdsakus pastebėjo.
Įdienojus žygeivius pradėjo
alinti saulės spinduliai ir senkantis vanduo.
Kai ekspedicija keliavo link
Algatajo, viešpatavo patys didieji karščiai. Gerai, kad nesutiko meškos ir nepuolė uodai,
tačiau sekino troškulys, trūko
geriamojo vandens.
Vis dėlto vakarop po kone
devynias valandas trukusio
žygio „Misija Sibiras’17“ pasiekė tikslą – žengė į kadaise
lietuvių tremties vieta tapusį
senąjį Algatujų. Atvykėlius sukrėtė sudegusių kapinių vaizdas, kai iš kryžių buvo likę tik
nuodėguliai. Šias miške esančias kapines, kaip ir mišką, buvo nuniokiojęs gaisras. Miškas
atžėlė, o kryžiai liko dūlėti.

Padėjo ranka pieštas
žemėlapis
Pasak Ramintos, „Misija Sibiras 2017“ komanda džiaugėsi, kad turėjo iš atminties ranka

SKELBIMAI, REKLAMA
tel. 8 604 80 752

redakcija@naujasisgelupis.lt

braižytą žemėlapį, kuris ir padėjo rasti šias kapines. Kaime
iš vieno gyventojo gavę medienos, ekspedicijos dalyviai
pastatė 3 kryžius ir aptvėrė teritoriją tvorele.
„Kai aplankome tas vietas,
kuriose gyveno tremtiniai, turime galimybę patys pamatyti ir prisiliesti prie istorijos, o
aplankę ir sutvarkę kapines,
kuriose palaidoti tremtiniai,
mes turime galimybę prisidėti prie istorijos išsaugojimo. Ir
tai labiausiai pajuntame, kai
po sunkaus darbo galime pasidžiaugti, kad tai, ką padarėme,
yra vertinga, padeda išsaugoti mūsų šalies istoriją, žmonių
atminimą. Patyrėme tikrai labai dideles emocijas, kai tradiciškai susikabinome rankomis ir sugiedojome himną. Jei
ne mes, jei ne čia ir dabar, tos
kapinės būtų apskritai išnykusios“, – sakė Raminta.
Per šią misiją šešiolika jaunuolių sutvarkė ne tik Gadalėjaus, Jevdokimovo ir Tulūno,
Algatujo kaime esančias kapines, bet ir Kamenkos, Porogo, Viesolyj lietuvių amžinojo poilsio vietas, susitiko su
žmonėmis, kurie dalijosi prisiminimais. Beje, kai kurios
kapinės buvo įrengtos ant didelių skardžių, tad laukė sunkus darbas – teko išpjauti medžius, genėti šakas, o vėliau
supjausčius į gabalus ridenti
ne į šlaito apačią, bet į viršų,
kad būtų išsaugotos tvorelės.
Kaip tik čia lietuvių komanda
iškėlė valstybinę vėliavą, sugiedojo Lietuvos himną ir paliko vėliavą plevėsuoti. Kaip
mažą dalelę Lietuvos tiems,
kas negrįžo...
Raminta Kėželytė pažymėjo, kad ekspedicijos dalyviai
visada mielai jie lankosi mokyklose, organizacijose bendruomenėse, kad papasakotų
mūsų šalies istoriją, prisimintų tuos, kurie negrįžo, kaip jie
kentėjo, mylėjo ir gyveno toli
nuo tėvynės.

Misijos akimirka, 2017 m.
Priedas platinimas kartu su laikraščiu „Naujasis Gėlupis“ nemokamai.
Priedas leidžiamas nuo 2017 m. sausio 1 d.
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Katalonijos parlamentas trečiadienį pritarė simboliniam
siūlymui patvirtinti buvusio šio Ispanijos regiono separatistų
lyderio Carleso Puigdemonto teisę būti perrinktam į jo senąjį
postą, nepaisant to, kad šiuo metu jis yra suimtas ir gali būti
teisiamas.



Europos Sąjunga, reaguodama į Rusijos keliamą grėsmę,
sieks palengvinti karių ir tankų judėjimą Bendrijos
teritorijoje ir taip sukurti sąlygas kariniam transportui,
panašias į jau esančias Baltijos šalyse. Pareigūnai nori
sukurti „karinę Šengeno erdvę“, panašią į ES civilinę zoną,
kurioje nėra pasienio kontrolės.

Humoro šventė „JUOKIS 2018“ Prienuose!



Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius pagrįstai
pripažino buvusio Kauno technologijos universiteto (KTU)
rektoriaus Petro Baršausko habilitacinį darbą plagiatu,
trečiadienį paskelbė Vilniaus apygardos administracinis
teismas.Teisėjų kolegijos sprendimą paskelbusi teisėja
teigė, kad P. Baršausko skundas atmetamas.

Nekilnojamasis
turtas
BUTAI, NAMAI, SODYBOS,
ŽEMĖ, MIŠKAI, SODAI.
Parduosime Jūsų nekilnojamąjį
turtą be jokių rūpesčių Jums!
Atvykstame į vietą, profesionaliai įvertiname ir pasirūpiname
pardavimu iki pat notarinio
sandorio! Nekilnojamojo turto
agentūra „21 Amžius“. Tel. 8 683
91121, www.nta21.lt.

Balandžio 7 d., šeštadienį,
15 val. Prienų kultūros ir
laisvalaikio centre vyks
humoro šventė JUOKIS
– 2018. Naujas programas
rodys penki humoro
kolektyvai iš Dzūkijos ir
Suvalkijos.

Dzūkijai atstovaus legendiniai DZYVŲ DZYVAI iš
Lazdijų (vadovė Birutė Vanagienė). Programoje „Diagnozė – pensininkas“ žais
pagal TV laidos taisykles juoksis iš netikusių valdžios
ir paprastų žmonių tarpusavio santykių, iš pastangų
kaip nors išgyventi. Žiūrovai
be kitų šaunių artistų išvys ir
šmaikštujį kaimietės Apolonijos ir poniutės Kunigundos
duetą. Dvi puikios humoro
grupės atvyks iš Varėnos rajono. SPANGUOLĖ iš Marcinkonių (vadovės Rimutė
Avižinienė ir Natalija Čeplikienė) programoje „O dzūkais leido būti tik dievai...“,
pašieps žmonių susvetimėjimą, sumaterialėjimą. MTV
iš Matuizų (vadovė Irena Čeplikienė) moterys taps „Pa-

bėgėlėmis“. Abu kolektyvai
išsiskiria raiškia, šaržuota
vaidyba, skambia dzūkų tarme. „MTV“ pernai labai sėkmingai dalyvavo LRT televizijos projekte “Lietuvos
humoro lyga“- pelnė pagrindinį prizą.
Suvalkiečių garbę gins
satyros teatras KANAPA iš
Šakių r. Kudirkos Naumiėsčio (vadovė Laima Mockevičienė). Sukdami „Laiko ratą“
atgal į praeitį, artistai paklius
net į Akmens amžių... Šis
skaitlingas ir spalvingas kolektyvas išsiskiria ryškesnės
formos paieškomis. Jų programose gausu muzikos , žinomų dainų parodijų. „O2“ iš
Vilkaviškio policijos komisariato (vadovas Vitalijus Šidiškis) programoje „Kas būtų,
jeigu būtų?“ juoksis iš savęs –
iš „nesąžiningų ir korumpuotų pareigūnų“, iš bendražmogiškų ydų bei silpnybių.
Šventės programą paįvairins humoristas Vaclovas Vičius iš Vilniaus, kuris dovanos ironiškų epigramų puokštę. Juokimės kartu! 

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

7,05 a žemės sklypą (3 600 Eur)
Beržų g. 5, Dūmiškėse, Prienų r.
Tel. (8 319) 55 555.
12,5 a ir 18 a namų valdos žemės
sklypus J. Basanavičiaus g., Prienuose. Tel. 8 614 34541.
20 a namų valdos sklypą gražioje
vietoje Jiezne, Prienų r. Tel. 8 639
93501.
2,5 ha žemės sklypą (6 400 Eur)
Mokyklos g., Prienlaukio k., Prienų r. Tel. 8 652 84089.
8,47 ha žemės ūkio paskirties
žemę Gineikonių k., Stakliškių
sen., Prienų r., Tel. 8 608 56398.

2 KAMBARIŲ BUTUS

Perka

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.

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

NAMUS
Mūrinį namą (yra garažas, ūkinis
pastatas, 6,2 a žemės) Klonio g.,
Prienuose. Taip pat 3 durų spintą,
lovą, dviratį. Tel.: (8 319) 52888,
8 630 20378.
Gyvenamąjį namą su ūkiniu
pastatu (namas 150 kv. m, tinkamas naudoti privačiam vaikų
darželiui, slaugai, 20 a žemės)
Eigulių g. 14, Prienuose. Tel. 8
619 78963.
Gyvenamąjį namą (14 500 Eur,
galima derėtis) Naujosios Ūtos k.,
Prienų r. Tel. 8 630 08797.

SODYBAS, SODUS
Sodybą gražioje vietoje Birštono
sen. Tel. 8 679 62735.
REKLAMA

ŽEMĖS SKLYPUS

1 k. bt. (IV a.) Prienų miesto centre. Tel. 8 616 53905.

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

BALANDŽIO 5 D. 18 VAL.

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

2 k. butą (I arba II aukšte) Prienuose. Tel. 8 615 45664.
Namą Prienuose. Tel. 8 684
96088 (po 17 val.).
Sodybą, tinkamą gyventi. Iki 15
km nuo Prienų arba Birštono. Tel.
8 676 33544.
Brangiausiai Lietuvoje miškus
(brandžius, jaunus, malkinius,
iškirstus), žemes, sodybas.
Atsiskaito iš karto. Tel. 8 676
41155.
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

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

Tel. 8 680 81777

PERKAME MIŠKĄ
SU ŽEME (ir išsikirsti),
APVALIĄJĄ MEDIENĄ.
Tel. 8 682 61641.
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IŠSINUOMOJA
Išsinuomoja arba perka dirbamos žemės Šilavoto, Leskavos,
Klebiškio apylinkėse. Gali būti
pieva, arimas, pūdymas ar apleista žemė. Siūlyti įvairius variantus.
Tel. 8 683 47763.
Ūkininkas išsinuomoja arba perka žemės ūkio paskirties žemę
Klebiškio, Šilavoto, Jiestrakio,
Leskavos, Išlaužo kadastrinėse
vietovėse. Tel. 8 618 57457.

Kviečius ir miežius. Miežiai tinkami sėti. Atveža. Tel. 8 677
31879.
Vasarinius miežius, tinka sėklai.
Amonio salietrą didmaišiais. Tel.
8 689 62945.
Vasarinius miežius, kviečius sėklai
ir žieminius kviečius. Tel. 8 605
99538.
Grūdus: miežius ir kviečius. Tel. 8
698 79583.
Šieną „kitkomis“ ir darbinę kumelę. Tel. 8 699 37531.

Automobiliai
ir
PERKAME
jų dalys MIŠKĄ Priekabą (2 ašys, 1,7 t, 3,10x1,30
m), betono maišyklę ant ratukų
Parduoda

ir apvaliąją
medieną su žeme (0,25 kub.), kultivatorių (2,6 m
arba išsikirsti.
plotis), suvirinimo aparatą-kemAtliekame sanitarinius kirtimus
pą (3 fazės). Tel. 8 655 10847.
bei retinimus. Konsultuojame.

„Opel Zafira“ (2003 m., 2,2 l,
Tel. 8 680 81777
D, 92 kW, TA 2019 m. 04 mėn., Traktorinį grėblį-vartytuvą, priekielektro paketas, vairo stiprintu- nius traktoriaus svorius, traktorinį
vas, naujos žieminės padangos, vežimą, arklinį senovinį vežimaitį
juodos spalvos, 1600 Eur). Tel. 8 su pakintais ir roges. Tel. 8 685
607 02535.
60291.
Lengvojo automobilio priekabą
„MAЗ“. Tel. 8 698 41382.

Perka

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.
Superkame visų markių automobilius. Atsiskaitome iš karto. Pasiimame patys. Tel. 8 644 15555.
Perkame automobilius nuo 1990
m. iki 2012 m., bet kokios būklės.
Tel. 8 634 49324.

ŽEMĖS ŪKIS
PARDUODA
Lietuvišką, svilintą kiaulienos
skerdieną. Kaina tik 2,40 Eur/kg.
Atvežame. Tel. 8 607 12690.
Apie 130 kg kiaules, ekologiškai
augintas. Tel. 8 678 32197.
7 m. karvę (duoda apie 30 l pieno) ir veršingą telyčią (veršiuosis
liepos mėnesio pabaigoje). Tel. 8
684 38290.
REKLAMA

PERKA
Kiaules. Tel. 8 611 35210.
Telyčią arba veršį nuo 6 mėn. iki
3 m. tolimesniam auginimui. Tel.
8 625 93679.
Brangiai perka įvairius veršelius
nuo 2 sav. iki 8 sav. amžiaus.
Sveria el. svarstyklėmis. Atsiskaito vietoje, iš karto. Tel. 8
612 34503.
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.
UAB

SŪDUVOS
GALVIJAI

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

Superkame karves, bulius ir telyčias. KREKENAVOS
AGRO FIRMOS supirkėja Olga Smailienė.
Tel. 8 612 02125.

M A L KO S

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

Nuolat prekiaujame
lapuočių malkomis. Skaldytos,
kaladėmis arba rąsteliais.
Malkos tvarkingai sukrautos.
Skubus nemokamas pristatymas.
Taip pat parduodame
DURPIŲ BRIKETUS.
Tel. 8 672 51171

BRAngIAI PERKAME ĮVAIRIUS

ARKlIUS, JAUČIUS,
TElYČIAS, KARVES.
Tel. 8 625 93 679

Įmonė tiesiogiai galvijus aukščiausiomis ŽŪKB „Krekenavos
mėsa“ kainomis. Tel. 8 613
79515.
A. Bagdono PĮ – brangiai veršelius auginti. Moka 6–21 proc.
Sveria el. svarstyklėmis. Pasiima
patys. Tel.: 8 699 93682, (8 319)
69541.

Šiltn
a
Prie mių g.
nuo 8,
se

LAIDOJIMO PASLAUGOS

Katafalkas Salių nuoma Gėlės Drabužiai Kremavimas
Tel.

8 638 77387. Dirbame visą parą

Pigiai spygliuočių, lapuočių malkas (skaldytas, kaladėmis). Taip
pat medžio pjuvenas. Atvežimas
nemokamas. Tel. 8 682 31133.
Įvairias malkas (rąsteliais, kaladėmis ir skaldytas). Turime ir
sausų malkų. Atvežame įvairiais
kiekiais. Tel. 8 604 81933.
Įvairias malkas kaladėmis. Pristato. Tel. 8 671 94231.

Dujų balionus (2 vnt.) ir bakelius
(10 l, 2 vnt.). Tel. 8 679 24055.

PASLAUGOS

Įvairias kapotas malkas ir stambias pušines atraižas pakais. Atvežame į vietą. Tel. 8 648 61061.

Kirpėja siūlo paslaugas Jūsų
namuose pagal iškvietimus. Tel.
8 678 22651.

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).

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.

Alytaus giesmininkai gieda laidotuvėse ir kitomis progomis.
Atvažiuojame patys. Pigiau išeina
nei per laidojimo paslaugas. Vienas vakaras ir palydėjimas – 120
Eur. Keturnedėlis ir metinės – 60
Eur. Giedame gražiai. Tel.: 8 636
47223, 8 616 92369.

Sanitarinius raguočius. Tel. 8 602
48941.

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

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

Alksnines, beržines, ąžuolines
malkas kaladėlėmis, taip pat
parduodu ąžuolines storlentes.
Atvežu. Tel. 8 675 45773.

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

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.

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.
Mažai naudotą dviratį (18 bėgių), žieminius kviečius, žirnius
„Respect“ (negulantys). Vasarines padangas (195/60/16C, 4
vnt.). Tel. 8 656 72417.
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.

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.

Kaminų įdėklai, gaminimas,
montavimas, kaminų valymas.
Tel. 8 645 87304 (Vytautas).
Statome nerūdijančio plieno
apšildomus kaminus. Dedame
nerūdijančio plieno įdėklus į
kaminus, židinius, pirtis ir t.t.
Darome pajungimus. Tel. 8 685
60129.
Stogų dengimas, karkasinių namų
statyba, pamatų įrengimas, 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.
Dedu grindis, kloju laminatą,
montuoju langus, duris, gipso
kartoną, tapetuoju, atlieku durų
ir langų apdailą ir kitus smulkius
darbus. Taip pat statau, apdengiu
ir remontuoju šiltnamius. Tel. 8
601 48676.
Šlifuojame, dedame ir 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.
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PASLAUGOS
Kokybiškai remontuojame butus: dažome, glaistome, klojame
laminatą, atliekame kitus darbus.
Tel. 8 606 46488.
Plytelių klijavimas ir kiti apdailos
darbai. Tel. 8 682 39929.
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.
Gaminame įvairias namų ir ūkinių
pastatų duris. Kokybę garantuojame. Tel. 8 682 62195.

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

Atliekame įvairius žemės kasimo, lyginimo darbus: kasame,
valome tvenkinius, darome pylimus, šlaitus, lyginame, tvarkome
teritorijas. Konsultuojame. Turime patirtį. Dirbame kokybiškai.
Tel. 8 640 50090.
Greitai ir kokybiškai MOBILIUOJU
GATERIU PJAUNAME medieną
(iki 11 m ilgio) jums patogioje vietoje. Elektra nebūtina. Dirbame
ir savaitgaliais. Tel. 8 657 57395,
www.7verslai.lt

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.

Laidojimo paslaugų įmonėje
– vairuotojas, galintis sunkiai
kelti. Gali turėti invalidumą. Tel.
8 650 41148 .
Tolimųjų reisų vairuotojai maršrutu Lietuva–Austrija–Lietuva.
Tel. 8 663 58007.

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

Kviečia į renginius
DARBO
SKELBIMAI

ARTIMIAUSI RENGINIAI
PRIENŲ RAJONE

REIKALINGA
Statybininkas dirbti prie betoninių tvorų, lieti ir montuoti. Tel. 8
610 82808.
Siūlau darbą mūrininkui (porininkui), norinčiam prisidėti. Darbas
sezonui. Tel. 8 601 26825.

šaldytuvus, šaldiklius.

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

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.

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!
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).
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.

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,
 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.
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

info@hausengel.lt

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.

Lietuva“.

sanatorija

Pakuonio bibliotekoje eksponuojama Rebekos Bruder tapybos
darbų paroda.

Balandžio 02 d. 16:00 val. Pramogos vaikams. Kino filmai, žaismingoji animacija. „Eglės“ sanatorija

Prienų sporto arenoje eksponuojama sporto žurnalisto, sporto
fotografo Alfredo Pliadžio fotografijų paroda „Sporto akimirkos“.

Balandžio 03 d. 21:00 val. Vakarai su pianistu Povilu Jaraminu.
„Eglės“ sanatorija

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

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.

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
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“.
Prienų kultūros ir laisvalaikio centre eksponuojama tekstilės paroda
„Pradžioje buvo ženklas...“. Parodoje – virš 20 menininkų sukurti
tekstilės darbai. Paroda veiks iki
balandžio 20 d.
Šilavoto laisvalaikio salėje eksponuojama edukacinio projekto
„Praeitis dabartyje“ fotografijų
paroda.
Prienų krašto muziejuje eksponuojama Vilijos Čiapaitės
akvarelės parodos „Prakalbintoji
akvarelė“.
Naujosios Ūtos laisvalaikio salėje
eksponuojama Vilijos Čiapaitės
akvarelės darbų paroda „Žydinti

Prienų Justino Marcinkevičiaus
viešojoje bibliotekoje eksponuojama rašytojo Vytauto Bubnio 85erių metų jubiliejui skirta paroda
„Vytauto Bubnio at(si)vėrimai“.

ARTIMIAUSI RENGINIAI
BIRŠTONE

Balandžio 04 d. 16:00 val. Pramogos vaikams. Kino filmai, žaismingoji animacija. „Eglės“ sanatorija
Balandžio 04 d. 21:00 val. Vakarai su pianistu Povilu Jaraminu.
„Eglės“ sanatorija
Balandžio 05 d. 19:00 val. NeGaliu
tylėti NeGaliu mylėti. Birštono
kultūros centras
Balandžio 05 d. 18:00 val. Italų
Mafijos vakaras - psichologinis
vaidmenų žaidimas. “Old Town
Grill” restoranas
Balandžio 05 d. 16:00 val. Pramogos vaikams. Kino filmai, žaismingoji animacija. „Eglės“ sanatorija

Balandžio 01 d. 16:00 val. Pramogos vaikams. Kino filmai, žaismingoji animacija. „Eglės“ sanatorija

Balandžio 05 d. 21:00 val. Vakarai su pianistu Povilu Jaraminu.
„Eglės“ sanatorija

Balandžio 01 d. 19:30 val. Pramogos vaikams „Briedžiuko diskotekėlė“. „Eglės“ sanatorija

Balandžio 06 d. 16:00 val. Pramogos vaikams. Kino filmai, žaismingoji animacija. „Eglės“ sanatorija

Balandžio 01 d. 19:30 val. Italų
dainininko ir dainų autoriaus
Emilio Garofalo solinis koncertas.
„Eglės“ sanatorija

Balandžio 06 d. 19:00 val. Gyvos
muzikos vakaras. Royal Spa Residence

Balandžio 01 d. 21:00 val. Vakarai su pianistu Povilu Jaraminu.
„Eglės“ sanatorija
Balandžio 02 d. 21:00 val. Vakarai su pianistu Povilu Jaraminu.
„Eglės“ sanatorija
Balandžio 02 d. 17:00 val. Draugiškos šachmatų varžybos. „Eglės“

Balandžio 06 d. 20:30 val. Tradicinis šokių ir pramoginės muzikos
vakaras. „Eglės“ sanatorija
Balandžio 06 d. 19:30 val. Pramogos vaikams „Briedžiuko diskotekėlė“. „Eglės“ sanatorija
Balandžio 07 d. 21:00 val. Vakarai su pianistu Povilu Jaraminu.
„Eglės“ sanatorija
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Sekmadienis, balandžio 1 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)
Vanity Fair. Visiškai slaptai
14.25 val.
19.30 val. 13:45
(7) 14:45 Kas žudikas? (22) 16:00
„DGM: Didysis gerulis
Detektyvų istorijos (8) 17:00 LKL
„Egipto princas“
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 Ti- 05:05 Alfonsas Svarinskas.
nas 06:05 Beatos virtuvė 07:00 kras teisingumas. Juodas kerštas Dok. filmas 06:00 Lietuvos
Premjera. Pašėlę Blinkio Bilo 01:10 Strėlė (10,11)
Respublikos himnas 06:05 Ginuotykiai 07:20 Premjera. Alvinas
mę tą pačią dieną 06:55 Duoir patrakėliai burundukai 2 07:30 05:55 „Pasaulio turgūs. Nica“ kim garo! Velykos 08:30 Ryto
Premjera. Detektyvė Miretė 07:45 06:25 „Pasaulio turgūs. Floren- suktinis su Zita Kelmickaite
Premjera. Stebuklingoji Boružėlė cija“ 06:55 Programa 06:59 TV 09:00 Premjera. Brolių Grimų
08:10 Karinės paslaptys 09:00 parduotuvė 07:15 Velykų ska- pasakos 10:00 Gustavo enciLabas rytas, Lietuva 09:30 Žinios nėstai 07:20 „Neprijaukinti. Afri- klopedija 10:30 Šventadienio
09:35 Labas rytas, Lietuva 10:30 ka“ 07:50 „Neprijaukinti. Norvegi- mintys 10:55 Velykų Mišios iš
Žinios 10:35 Labas rytas, Lietuva ja“. 08:20 Velykų skanėstai 08:25 Romos Šv. Petro aikštės. 13:00
11:30 Žinios 11:35 Labas rytas, „TV Europa pristato. Vyrų šešėlyje. Urbi et Orbi 13:30 Pranciškus
Lietuva 11:45 Pasaulio doku- Sofija Vytautaitė“. 09:00 „Skinsiu – popiežius, norintis pakeisti
mentika 13:40 Mis Marpl 2 15:15 raudoną rožę“ 09:30 „Vantos la- pasaulį 15:45 Klausimėlis 16:00
Dokumentinė apybraiža „Mes pas“ 10:00 „Ant bangos“ 11:00 Velykinis koncertas „Pavasario
nugalėjom” 15:45 Žinios. Orai „Vincentas“ (2/1) 12:30 „Vera“ balsai” 17:30 Žinios. Sportas.
16:00 Sveikinimų koncertas 17:30 (5/3) 14:20 „Pasaulio turgūs. Ypa- Orai 18:00 Gražiausi metai
Žinios. Sportas. Orai 18:00 Teisė tingas maistas“ 15:00 „MMA „King – geriausios dainos. Vytauto
žinoti 18:30 Nacionalinė paieškų of the Cage“. Lietuva - Ukraina“ (4) Šiškausko jubiliejinis koncertarnyba 19:30 Stilius 20:25 Lote- 16:00 Žinios 16:18 Orai 16:20 Ma- tas. 19:30 Savaitė 20:30 Parijos „Keno Loto” ir „Jėga” 20:30 no Europos Parlamentas 16:50 norama 20:52 Sportas 21:00
Panorama 20:52 Sportas 21:00 Velykų skanėstai 16:55 „Pražū- Muzikinė pramoginė programa
Šv. Mišios. Velyknakčio liturgija tingi smaragdai“ (48) 18:00 Ži- „Du balsai – viena širdis” 23:10
iš Vilniaus arkikatedros bazilikos. nios 18:27 Orai 18:30 „4 kampai“ Laris Kraunas 00:45 Septynios
23:35 Naktis be karūnos 01:10 19:00 Muzikiniai sveikinimai 20:00 sielos 02:45 Gražiausi metai
Pasaulio dokumentika 02:50 Pa- Žinios 20:27 Orai 20:30 „Iljušinas – geriausios dainos. Vytauto
saulio teisuoliai 03:40 Klausimė- ir Babkinas tiria. Vaiduoklis kreiva- Šiškausko jubiliejinis koncertas
lis 04:00 Karinės paslaptys 04:45 me veidrodyje“ (1; 2) 22:30 Žinios 04:05 Klausimėlis 04:20 Gimę
Auksinis protas
22:57 Orai 23:00 Velykų skanėstai tą pačią dieną
06:30 Muča Luča (25) 06:55 Ponas Bynas (8) 07:20 “Nickelodeon” valanda. Žybsnis ir stebuklingos mašinėlės (29) 07:45 Žuviukai
burbuliukai (2) 08:10 Keista šeimynėlė (10) 08:35 Tomo ir Džerio
šou (16) 09:00 Ogis ir tarakonai
(55) 09:10 Ogis ir tarakonai (56)
09:20 Ogis ir tarakonai (57) 09:30
PREMJERA Drakonų kova. Super
(1) 10:00 KINO PUSRYČIAI Sujudimas džiunglėse 11:30 Beverli
Hilso nindzė 13:15 Gyvenimas ant
ratų 15:10 Kas aš esu? 17:30 Bus
visko 18:30 Žinios 19:25 Sportas
19:28 Orai 19:30 SUPERKINAS.
PREMJERA DGM: Didysis gerulis
milžinas 21:45 Keistuolis Deivas
23:35 Tarp jaunų ir karštų 01:35
Nerve. Drąsos žaidimas
05:20 Moderni šeima 05:40 Moderni šeima 06:15 Televitrina
06:30 Aladinas 07:00 Ančiukų
istorijos 07:30 Nenugalimasis
žmogus - voras 08:00 Aladinas
08:30 Kempiniukas Plačiakelnis
09:00 Virtuvės istorijos 09:30
Gardu Gardu 10:00 Aplink Lietuvą
11:00 Svajonių ūkis 11:30 Išsirink
sau ateitį 12:00 Laimingas nelaimėlis 14:10 Kol tu miegojai 16:20
Simpsonai 16:45 Ekstrasensų
mūšis 18:30 TV3 žinios 19:15
TV3 sportas 19:20 TV3 orai 19:25
Eurojackpot 19:30 ŠEŠTADIENIO
ŠEIMOS KINO TEATRAS. Grūdintas plienas 22:05 PREMJERA
ŠEŠTADIENIO GERO KINO VAKARAS. Šventasis 00:00 Trečias
žmogus 02:35 Regresija 04:30
Naujakuriai
06:15 Viena už visus (12) 06:45
Viena už visus (13) 07:15 Vie-

23:05 „Vincentas“ (2/1) 00:40 Velykų skanėstai 00:45 „Pražūtingi
06:25 Beprotiškos melodijos.
smaragdai“ (23; 24) 02:30 „Vera“
Triušio nuotykiai 07:40 Mano
(5/3) 04:00 „Jekaterina Didþioji“ (9)
mama dinozaurė 09:10 Tomas
04:50 „Vincentas“ (2/1)
ir Džeris. Paklydėlis slibinukas
10:10 Medžioklės sezonas atidarytas 11:45 Katės ir šunys
06:10 Televitrina 06:25 Ledo ke- 13:30 Spaidervikų kronikos
lias 07:25 Pasaulio įspūdingiausi... 15:20 Krokodilas Dandis 17:20
08:30 Ekstremali žvejyba 09:00 Teleloto 18:30 Žinios 19:25
Vienam gale kablys 09:30 Statybų Sportas 19:28 Orai 19:30 Mes
gidas 10:00 Karys lenktynininkas vieno kraujo 22:00 Tėtukas
10:30 Lietuvos mokyklų žaidynės namie 23:55 Padangių riteriai
11:00 Išlikimas 12:00 Jokių kliūčių! 01:55 Keistuolis Deivas
13:00 Azija iš paukščio skrydžio
14:00 Pasaulio įspūdingiausi...
15:00 Ledo kelias 16:00 Iš pe06:15 Televitrina 06:30 Alaties 17:00 Sandėlių karai 17:30
dinas 07:00 Ančiukų istorijos
Sandėlių karai 18:00 Elementa07:30 Nenugalimasis žmogus ru 19:00 Amerikos talentai 21:00
voras 08:00 Aladinas 08:30 MaŽinios 21:45 Sportas 21:55 Orai
myčių klubas 09:00 Kulinariniai
22:00 PWR REKOMENDUOJA.
triukai 09:30 Penkių žvaigžduĮniršis 00:45 Žala
čių būstas 10:00 Pasaulis pagal
moteris 10:30 Svajonių sodai
11:30 Bildukas Rumciunciukas
06:00 Lietuvos Respublikos him- 12:35 Šuo, kuris išgelbėjo Velynas 06:05 Prisikėlimo belaukiant. kas 14:25 Egipto princas 16:20
Simfoninis koncertas 07:35 Kul- Ekstrasensų mūšis 18:00 Rautūrų kryžkelė. Rusų gatvė 08:05 donas kilimas 18:30 TV3 žinios
Misija. Vilnija 08:30 Maistas ir ais- 19:20 TV3 sportas 19:25 TV3
tros 09:00 Pažvelk į profesiją kitaip orai 19:30 Auksiniai svogūnai
09:30 Mokslo sriuba 10:00 Vaikų 22:30 VAKARO KINO TEAir moksleivių televizijos konkursas TRAS. Šeima 00:35 Sinbadas
„Dainų dainelė 2018” 11:40 Georg ir Minotauras 02:15 Kirtis deFriedrich Handel. Opera „Acis ir šine 04:25 Naujakuriai 04:50
Galatėja” 13:15 Klauskite daktaro Naujakuriai
14:10 Stilius 15:05 Atžalos 16:00
Euromaxx 16:30 Alfonsas Svarinskas 17:30 Atspindžiai. Paveldo 06:30 Lietuvos čempionato fikolekcija 18:00 Prisikėlimo eks- nalas. Panevėžys 07:30 Sveipresas – šimtmečio veidai 18:45 katos kodas 08:30 Tauro ragas
Botticelli. Pragaras 20:15 Stambiu 09:00 Galiūnų čempionų lyga.
planu 21:00 Kino žvaigždžių alėja. Serbija 10:00 Pavariau (18)
Premjera. Džo Kidas 22:30 „Vil- 10:30 Amerikos mieliausieji (4)
niaus festivalis 2017” 00:00 Da- 11:30 Atgal iš nebūties. Gelbsbar pasaulyje 00:35 Berniukas ir tint karaliaus arklius 12:40
pasaulis 02:00 Prokurorai 02:45 Vandenyno paslaptys su Džefu
Lengvai ir saldžiai
Korvinu (76) 13:10 Vandenyno

paslaptys su Džefu Korvinu (77)
13:50 Velykiniai Sveikinimai
17:00 PREMJERA Metų laikai
18:50 Riterio žvaigždė 21:25
Juodasis sąrašas (18) 22:25
Gyvi numirėliai (15) 23:25 Kas
žudikas? (22) 00:25 Detektyvų
istorijos (8) 01:10 Tikras teisingumas. Juodas kerštas
06:25 „Pasaulio turgūs. Ypatingas maistas“ 06:55 Programa
06:59 TV parduotuvė 07:15
Velykų skanėstai 07:20 „Neprijaukinti. Turkija“ 07:55 Velykų skanėstai 08:00 „4 kampai“
08:30 „Kaimo akademija“ 09:00
„Šiandien kimba“ 10:00 Mano
Europos Parlamentas 10:30
„Ekovizija“ 10:40 „Kita moteris“ (1; 2) 12:40 Velykų skanėstai 12:45 „Kita moteris“ (3;
4) 14:50 „Pasaulis iš viršaus“.
Dok. serialas 15:20 „Pasaulio
turgūs. Nuotykiai turguje“ 16:00
Žinios 16:18 Orai 16:20 PREMJERA. „Kambarinė“ (1; 2) 18:00
Žinios 18:27 Orai 18:30 PREMJERA. „Kambarinė“ (2 tęs. 3)
20:00 Žinios 20:27 Orai 20:30
PREMJERA. „Kambarinė“ (4)
21:30 „24/7“ 22:30 Žinios 22:57
Orai 23:00 „MMA „King of the
Cage“. Lietuva - Ukraina“ (4)
00:00 „Vienišas vilkas“ (5; 6)
02:00 „24/7“ 02:40 „Baimės
įlanka“ (1; 2) 04:10 „Kita moteris“ (1; 2; 3)
06:10 Televitrina 06:25 Ledo
kelias 07:20 Pasaulio įspūdingiausi... 08:30 Ekstremali žvejyba 09:00 Gyvūnų manija 09:30
Vienam gale kablys 10:00 Praeities žvalgas 10:30 Savaitė su
Kauno „Žalgiriu“ 11:00 Išlikimas
13:00 Azija iš paukščio skrydžio
14:00 Pasaulio įspūdingiausi...
15:00 Ledo kelias 16:00 Iš peties 17:00 Sandėlių karai 17:30
Sandėlių karai 18:00 Elementaru 19:00 Amerikos talentai
21:00 Žinios 21:45 Sportas
21:55 Orai 22:00 Nakties TOP
22:30 X Faktorius 01:00 Avarijų TV 01:30 Avarijų TV 02:00
Daktaras Hausas 02:45 Bobo
užkandinė
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 „Vilniaus festivalis 2017”. Ezio Bosso sugrįžta
07:30 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus
albumas 07:45 Kultūrų kryžkelė. Trembita 08:00 Kultūrų
kryžkelė. Menora 08:15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis
08:30 Krikščionio žodis 08:45
Kelias 09:00 Euromaxx 09:30
Premjera. Meno ritmai 10:00
ARTS21 10:30 Pradėk nuo savęs 11:00 Linija, spalva, forma
11:30 „Kaunas Talent 2017”
13:10 Religinių giesmių vakaras
„Tavo artume” 14:20 Baleto artistės Genovaitės Sabaliauskaitės 95-mečiui 15:15 Vienuolynų
kelias Lietuvoje 15:45 Vaikų ir
moksleivių televizijos konkursas
„Dainų dainelė 2018” 17:15 Aš
esi tu 18:45 Bravo! 20:00 ARTi 20:15 Bethovenas 5 21:45
Koncertas „Nesudeginti tiltai”
23:15 Imu jūsų duoną 00:10 Kino žvaigždžių alėja. Džo Kidas
01:35 Duokim garo! Velykos
03:05 Prisikėlimo ekspresas –
šimtmečio veidai 03:50 Stambiu
planu 04:35 Stilius
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LKL čempionatas. Šiauliai –
Žalgiris 19:30 Visiškai slaptai
21:15 Lemiamas tyrimas 23:30
Riterio žvaigždė 01:45 Gyvi numirėliai (15) 02:30 Juodasis sąrašas (18)

15.20 val.
„Uraganas. Vėjo odisėja“

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 Ryto suktinis su
Zita Kelmickaite 06:35 Stilius
07:40 Premjera. Linksmuolis
Baris ir disko kirminai 09:00
Premjera. Brolių Grimų pasakos 10:10 Romo Dambrausko
ir grupės gyvo garso koncertas
„Prisiliesk.” 12:00 Pasaulio dokumentika 13:50 Auklė Makfi
15:25 Auklė Makfi ir didysis
sprogimas 17:15 Klausimėlis 17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?” 18:30 Pramoginė laida
„Editos šou” 19:30 Gimę tą pačią dieną 20:25 Loterija „Keno
Loto” 20:30 Panorama 20:52
Sportas 20:58 Loterija „Jėga”
21:00 Koncertas „Edmundo
Kučinsko šou” 23:00 Svetimšalė 1 00:00 Gimę tą pačią
dieną 01:00 LRT radijo žinios
01:05 Pasaulio dokumentika.
Paslaptingas sodas 02:00 LRT
radijo žinios 02:05 Pramoginė
laida „Editos šou” 03:00 LRT
radijo žinios 03:05 Beatos virtuvė 04:00 LRT radijo žinios
04:05 Koncertas „Edmundo
Kučinsko šou”
06:20 Atgal į jūrą 08:05 PREMJERA Tomas ir Džeris. Sugrįžimas į Ozo šalį 09:35 Medžioklės
sezonas atidarytas 2! 11:00
Monstrų viešbutis 12:40 Katės
ir šunys. Kačių kerštas 14:20
Šunų viešbutis 16:20 Krokodilas Dandis 2 18:30 Žinios
19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30
Lietuvos balsas - Monika Marija
21:30 Labas, mes Mileriai 23:50
PREMJERA Laimės sausainiai
01:35 Tėtukas namie
05:10 Mažylė Houp 05:25 Televitrina 05:40 Kaip prisijaukinti slibiną 2 07:15 Kaštonas.
Centrinio parko didvyris 09:00
Robinzono Kruzo sala 10:50
Teisinguolis Dadlis 12:25 Nevykėlio dienoraštis. Šuniškos
dienos 14:15 Stebuklinga žaislų
krautuvėlė 16:05 Kaimiečiai Beverlyje 18:05 Ledynmetis. Velykinio kiaušinio paieška 18:30
TV3 žinios 19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai 19:30 PREMJERA. Pelenė 21:45 PREMJERA VAKARO KINO TEATRAS.
Greičio įkaitai 23:35 PREMJERA. Maištinga siela 01:45 X failai 02:35 Kerštas 03:30 Raitelis
be galvos 04:20 Imperija
06:10 Viena už visus (17) 06:40
Viena už visus (18) 07:10 Pasaulis sveikina Lietuvą 08:40
35-asis Pasaulinis rytojaus
cirkas 10:25 40-asis Tarptautinis Monte Karlo cirko festivalis
12:45 41-asis Tarptautinis Monte Karlo cirko festivalis 15:20
Uraganas. Vėjo odisėja 17:00

05:10 „Neprijaukinti. Australija“.
Kelionių dokumentika 05:35
„Neprijaukinti. Naujoji Zelandija“. Kelionių dokumentika
06:00 „Pasaulis iš viršaus“.
Dok. serialas 06:55 Programa
06:59 TV parduotuvė 07:15
Mano Europos Parlamentas
07:45 Velykų skanėstai 07:50
Muzikiniai sveikinimai 08:50
Gyvenimo būdas 09:50 „Neprijaukinti. Australija“. Kelionių
dokumentika 10:25 „Neprijaukinti. Naujoji Zelandija“. Kelionių
dokumentika 11:00 „Jaunasis
Morsas“ 13:00 „Vera. Paslėptos gelmės“ (1/1) 14:55 Velykų
skanėstai 15:00 PREMJERA.
„Kambarinė“ (5) 16:00 Žinios
16:18 Orai 16:20 PREMJERA.
„Kambarinė“ (6; 7) 18:00 Žinios
18:27 Orai 18:30 PREMJERA.
„Kambarinė“ (7 tęs. 8) 20:00
Žinios 20:27 Orai 20:30 Nuoga
tiesa 22:30 Žinios 22:57 Orai
23:00 Gyvenimo būdas 00:00
„Šiandien kimba“ 01:00 „Pasaulis iš viršaus“ 02:10 „Jaunasis
Morsas“ 03:40 „Vera. Paslėptos
gelmės“ (1/1)
06:45 Televitrina 07:00 Azija iš
paukščio skrydžio 08:00 Kaulai 09:00 Karys lenktynininkas
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 Fizrukas 14:00 Fizrukas
14:30 Televitrina 15:00 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai 15:25 Kaulai 16:25 CSI
kriminalistai 17:25 Kobra 11
18:25 Vedęs ir turi vaikų 18:55
Vedęs ir turi vaikų 19:25 Rezidentai 19:55 Rezidentai 20:30
Fizrukas 21:00 Žinios 21:50
Sportas 21:55 Orai 22:00 Farai
23:00 SIAUBO PIRMADIENIS.
Piramidė 00:50 Kobra 11 01:45
Daktaras Hausas 02:35 2 Barai.
Išlikimo kovos
05:00 Linija, spalva, forma
05:30 Panorama 05:52 Sportas 06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Pranciškus
– popiežius, norintis pakeisti
pasaulį 08:15 Grizis ir lemingai
08:25 Peliukas Lukas 08:35
Tobotai 1 09:00 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija 09:35 Velykų zuikis 11:10 Bethovenas 5
12:40 Bravo! 14:00 Premjera.
Grizis ir lemingai 14:10 Peliukas
Lukas 14:20 Tobotai 1 14:45
Velykinis koncertas „Pavasario
balsai” 16:15 Keturakis 18:00
Kelias į namus 18:35 Išminties mylėtojas 19:30 Labdaros
koncertas „Aš esu, nes tu esi”
21:00 Valstybinio pučiamųjų
instrumentų orkestro „Trimitas” jubiliejinis 60-mečio koncertas. 2017 m. 22:50 Gyvulių
ūkis 00:20 DW naujienos rusų
kalba. 00:30 Dabar pasaulyje
01:00 Maža išpažintis 02:20
Koncertas „Nesudeginti tiltai”
03:50 Religinių giesmių vakaras „Tavo artume”
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06:35 Viena už visus (19) 07:05
Viena už visus (20) 07:35 Prokurorų patikrinimas (409) 08:40 44as skyrius (32) 09:35 Tokia tarnyba
(4) 10:30 Kobra 11 (9) 11:35 Akloji zona (16) 12:35 Stoties policija
21.00 val. (8) 13:40 Prokurorų patikrinimas
(410) 14:50 44-as skyrius (33)
15:55 Tokia tarnyba (5) 16:50 Ko„Kobra“
bra 11 (10) 17:55 Akloji zona (17)
18:55 Stoties policija (9) 20:00 Info diena 20:25 Visi už vieną 21:00
05:00 Seserys 06:00 Lietuvos Kobra 22:45 Lemiamas tyrimas
Respublikos himnas 06:05 Labas 00:55 Strėlė (12) 01:40 Gyvūnų
rytas, Lietuva 06:30 Žinios 06:37 būstai. Gamtos inžinieriai (3)
Labas rytas, Lietuva 07:00 Žinios
07:10 Labas rytas, Lietuva 07:30 05:15 „Geriausios nardymo vieŽinios 07:40 Labas rytas, Lietuva tos“. Dok. serialas 05:40 „Bi08:00 Žinios 08:07 Labas rytas, tininkas“ (1/31) 06:25 PrograLietuva 08:30 Žinios 08:40 Labas ma 06:29 TV parduotuvė 06:45
rytas, Lietuva 09:05 Senis 10:05 „Vantos lapas“ 07:15 „Muzikinės
Premjera. Štutgarto kriminalinė kovos“ 09:15 „Rojus“ (12) 10:20
policija 4 10:55 Akis už akį 3 11:40 „Albanas“ (2/18) 11:25 „Bitininkas“
Beatos virtuvė 12:40 TV žaidimas (1/21) 12:30 „Gluchariovas“ (2/34)
„Kas ir kodėl?” 13:05 Klauskite 13:35 TV parduotuvė 13:50 „Jekadaktaro 14:00 Žinios 14:15 Laba terina Didžioji“ (7) 14:55 „Merdoko
diena, Lietuva 15:00 Žinios 15:10 paslaptys“ (1/1) 16:00 Reporteris
Laba diena, Lietuva 16:00 Žinios 16:47 Orai 16:50 „Baltoji vergė“
16:15 Laba diena, Lietuva 16:30 (21) 18:00 Reporteris 18:40 LietuPremjera. Seserys 17:30 Žinios. va tiesiogiai 18:47 Orai 18:50 „MišSportas. Orai 18:00 TV žaidimas kinis“ (4/2) 20:00 Reporteris 20:27
„Kas ir kodėl?” 18:30 Klauskite Orai 20:30 PREMJERA. „Legendaktaro 19:30 Emigrantai 20:25 da apie pilotą“ (1) 21:30 Patriotai
Loterija „Keno Loto” 20:30 Pano- 22:30 Reporteris 23:15 Lietuva tierama 21:05 Dėmesio centre 21:20 siogiai 23:42 Orai 23:45 Mano EuSportas 21:28 Loterija „Jėga” ropos Parlamentas 00:15 Nuoga
21:30 Pasaulio teisuoliai 22:20 Is- tiesa 02:15 „Iljušinas ir Babkinas
torijos detektyvai 23:10 Svetimša- tiria. Svetimų troškimų sūkurys“ (1)
lė 1 00:15 Karinės paslaptys 01:00 03:00 „Bitininkas“ (1/31) 03:45 „JeLRT radijo žinios 01:05 Pasaulio katerina Didžioji“ (9) 04:35 „Pražūdokumentika. Paslaptingas so- tingi smaragdai“ (16)
das 02:00 LRT radijo žinios 02:05
Klauskite daktaro 03:00 LRT radijo
žinios 03:05 Pokalbių laida „Svar06:45 Televitrina 07:00 Kobra 11
bios detalės” 04:00 LRT radijo ži08:00 Kaulai 09:00 Gyvūnų manios 04:05 Emigrantai
nija 09:30 CSI kriminalistai 10:30
Dvi merginos be cento 11:00 Dvi
06:40 Didysis žvejys 2 (30) 07:05 merginos be cento 11:30 Kobra 11
Muča Luča (27) 07:30 Ponas By- 12:30 Vedęs ir turi vaikų 13:00 Venas (10) 08:00 Volkeris, Teksaso dęs ir turi vaikų 13:30 Rezidentai
reindžeris (84) 09:00 Rytas su 14:00 Rezidentai 14:30 Televitrina
LNK 11:00 Yra, kaip yra 12:00 15:00 Juokingiausi Amerikos naKK2 penktadienis 13:25 Rožių mų vaizdeliai 15:25 Kaulai 16:25
karas (126) 14:25 Dvi širdys (669) CSI kriminalistai 17:25 Kobra 11
14:55 Dvi širdys (670) 15:55 Dvi 19:25 Rezidentai 19:55 Rezidenširdys (671) 16:30 Labas vakaras, tai 20:30 Fizrukas 21:00 Žinios
Lietuva 17:35 Yra, kaip yra 18:30 21:25 Orai 21:35 UEFA ČempiŽinios 19:25 Sportas 19:28 Orai onų lygos rungtynės. „Sevilla FC“
19:30 KK2 20:00 Paveldėtoja (28) - „FC Bayern München“ 23:40
21:00 Ekranai 21:30 Žinios 22:24 Pėdsakai 00:35 Kobra 11 01:30
Sportas 22:28 Orai 22:30 VAKA- Daktaras Hausas 02:25 2 Barai.
RO SEANSAS Baudėjas. Karo Gyvenimas greitkelyje
zona 00:35 Judantis objektas (15)
01:25 Labas, mes Mileriai

05:35 Mažylė Houp 05:45 Televitrina 06:00 Išsirink sau ateitį 06:25 Kempiniukas Plačiakelnis 06:55 Simpsonai 07:25
Simpsonai 07:55 Svajonių sodai
08:55 Meilės sūkuryje 10:00 Tai
- mano gyvenimas 12:00 Svotai
13:00 Pažadėtoji 13:30 Pažadėtoji 14:00 Maištingosios amazonės 15:00 Simpsonai 15:30
Simpsonai 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 Prieš srovę 21:00 Pasmerkti
4 21:30 TV3 vakaro žinios 22:20
TV3 sportas 22:25 TV3 orai 22:30
VAKARO KINO TEATRAS. Sveiki atvykę į džiungles 00:20 Kaulai
01:20 X failai 02:10 Kerštas 03:00
Raitelis be galvos 03:55 Imperija
04:45 Kaulai

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Kelias į namus 06:35
Septynios Kauno dienos 07:05
Grizis ir lemingai 07:15 Tobotai
1 07:40 Auklė Makfi 09:15 Labas
rytas, Lietuva 12:00 DW naujienos
rusų kalba. 12:10 Euromaxx 12:40
Keturakis. Amerika pirtyje. Kauno
dramos teatro spektaklis 14:25
Alfonsas Svarinskas. Dok. filmas
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
Misija 18:30 Atspindžiai 19:00
Laisvės vėliavnešiai 19:35 Šlovės
dienos. Sukilimas 20:25 Žmonės,
kurie sukūrė Lietuvą 21:10 Premjera. Galipolis. Kai Murdochas
stojo į karą 22:10 Antradienio detektyvas. Premjera. Damos 00:00
DW naujienos rusų kalba. 00:15
Dabar pasaulyje 00:45 Džiazo
muzikos vakaras

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.
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Trečiadienis, balandžio 4 d.

21.00 val.
„Asteroidas. Lemiamas susidūrimas“

tarnyba (5) 10:30 Kobra 11 (10)
11:35 Akloji zona (17) 12:35 Stoties policija (9) 13:40 Prokurorų
patikrinimas (411) 14:50 44-as
skyrius (34) 15:55 Tokia tarnyba
(6) 16:50 Kobra 11 (11) 17:55
Akloji zona (18) 18:55 Stoties policija (10) 20:00 Info diena 20:25
Visi už vieną 21:00 Asteroidas.
Lemiamas susidūrimas 22:50
Kobra 00:30 Strėlė (13) 01:15
Atgal iš nebūties. Gelbstint karaliaus arklius

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
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 20:25
Loterija „Keno Loto” 20:30 Panorama 21:05 Dėmesio centre
21:20 Sportas 21:28 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

05:15 „Geriausios nardymo vietos“. Dok. serialas 05:40 „Bitininkas“ (1/32) 06:25 Programa
06:29 TV parduotuvė 06:45 „Kaimo akademija“ 07:15 Nuoga tiesa 09:15 „Rojus“ (13) 10:20 „Albanas“ (2/19) 11:25 „Bitininkas“
(1/22) 12:30 „Gluchariovas“ (2/35)
13:35 TV parduotuvė 13:50 „Jekaterina Didžioji“ (8) 14:55 „Merdoko
paslaptys“ (1/2) 16:00 Reporteris
16:47 Orai 16:50 „Baltoji vergė“
(22) 18:00 Reporteris 18:40 Lietuva tiesiogiai 18:47 Orai 18:50
„Miškinis“ (4/3) 20:00 Reporteris
20:27 Orai 20:30 PREMJERA.
„Legenda apie pilotą“ (2) 21:30
„Ant bangos“ 22:30 Reporteris
23:15 Lietuva tiesiogiai 23:42 Orai
23:45 Patriotai 00:45 „24/7“ 01:45
„Pasaulis iš viršaus“. Dok. serialas
02:15 „Iljušinas ir Babkinas tiria.
Svetimų troškimų sūkurys“ (2)
03:00 „Bitininkas“ (1/32) 03:45
„Jekaterina Didžioji“ (10) 04:35
„Pražūtingi smaragdai“ (17)

06:40 Didysis žvejys 2 (31) 07:05
Muča Luča (28) 07:30 Ponas Bynas (11) 08:00 Volkeris, Teksaso
reindžeris (85) 09:00 Rytas su
LNK 11:00 Yra, kaip yra 12:00
Visi už vieną 12:30 Ekranai 12:55
KK2 13:25 Rožių karas (127)
14:20 Dvi širdys (672) 14:50 Dvi
širdys (673) 15:20 Dvi širdys (674)
15:50 Dvi širdys (675) 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 (29) 21:00 Gyvūnų
policija 21:30 Žinios 22:24 Sportas 22:28 Orai 22:30 VAKARO
SEANSAS Aš esu legenda 00:25
Judantis objektas (16) 01:15 Baudėjas. Karo zona

06:45 Televitrina 07:00 Kobra 11
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 13:30 Rezidentai
14:00 Rezidentai 14:30 Televitrina
15:00 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai 15:25 Kaulai 16:25
CSI kriminalistai 17:25 Kobra 11
18:25 Vedęs ir turi vaikų 18:55 Vedęs ir turi vaikų 19:25 Rezidentai
19:55 Rezidentai 20:30 Fizrukas
21:00 Žinios 21:25 Orai 21:35
UEFA Čempionų lygos rungtynės.
„Liverpool FC“ - „Manchester City
F“ 23:40 Pėdsakai 00:35 Kobra
11 01:30 Daktaras Hausas 02:25
2 Barai. Išlikimo kovos

05:30 Mažylė Houp 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 Pažadėtoji 13:30 Pažadėtoji 14:00 Maištingosios amazonės 15:00 Simpsonai 15:30 Simpsonai 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. Išpirka 00:20 Kaulai
01:20 Gražuolė ir pabaisa 02:10
Kerštas 03:00 Raitelis be galvos
03:50 Imperija 04:40 Kaulai

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Pradėk nuo savęs
06:35 Nacionalinis turtas 07:00
Grizis ir lemingai 07:05 Tobotai 1
07:30 Auklė Makfi ir didysis sprogimas 09:15 Labas rytas, Lietuva
12:00 DW naujienos rusų kalba.
12:10 Meno ritmai 12:40 Stilius
13:30 Legendos. Dok. apybraižų
ciklas 14:15 Galipolis. Kai Murdochas stojo į karą 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. Vilniaus albumas 18:15
Kultūrų kryžkelė. Trembita 18:30
Septynios Kauno dienos 19:00
Maistas ir aistros 19:35 Šlovės
dienos. Sukilimas 20:30 Kalbantys
tekstai 21:20 Premjera. Didžiosios
Visatos paslaptys su Morganu Frimanu 3 22:10 Elito kinas. Premjera. Evoliucija 23:30 ARTi 23:45
DW naujienos rusų kalba. 00:00
Dabar pasaulyje 00:30 Bliuzo vakaras 01:30 Damos 03:15 Misija.
Vilnija 03:40 Atspindžiai

06:35 Viena už visus (21) 07:05
Viena už visus (22) 07:35 Prokurorų patikrinimas (410) 08:40
44-as skyrius (33) 09:35 Tokia

Ketvirtadienis, balandžio 5 d.

Penktadienis, balandžio 6 d.

kurorų patikrinimas (411) 08:40
44-as skyrius (34) 09:35 Tokia
tarnyba (6) 10:30 Kobra 11 (11)
11:35 Akloji zona (18) 12:35 Stoties policija (10) 13:40 Prokurorų
patikrinimas (412) 14:50 44-as
skyrius (35) 15:55 Tokia tarnyba (7) 16:50 Gelbėtojai - 112 (1)
21.00 val.
21.00 val. 17:20 Gelbėtojai - 112 (2) 17:55
Akloji zona (19) 18:55 Stoties policija (11) 20:00 Info diena 20:25
„Einantis per ugnį “
„Kaip diena ir naktis“
Savaitės kriminalai 21:00 Einantis
per ugnį 23:10 Asteroidas. Lemiamas susidūrimas 00:50 Strėlė (14)
05:00 Seserys 06:00 Lietuvos 01:35 Savaitės kriminalai 02:00 05:00 Seserys 06:00 Lietuvos
Respublikos himnas 06:05 Labas
Respublikos himnas 06:05 La- Reali mistika (18)
rytas, Lietuva 06:30 Žinios 06:37
bas rytas, Lietuva 09:05 Senis
10:05 Premjera. Štutgarto kri- 05:15 „Geriausios nardymo vietos“ Labas rytas, Lietuva 07:00 Žinios
minalinė policija 4 10:55 Akis už 05:40 „Merdoko paslaptys“ (1/1) 07:10 Labas rytas, Lietuva 07:30
akį 4 11:40 Gyvenimas 12:40 TV 06:25 Programa 06:29 TV parduo- Žinios 07:40 Labas rytas, Lietuva
žaidimas „Kas ir kodėl?” 13:05 tuvė 06:45 „Skinsiu raudoną rožę“ 08:00 Žinios 08:07 Labas rytas,
Klauskite daktaro 14:00 Žinios 07:15 „Šiandien kimba“ 08:15 Lietuva 08:30 Žinios 08:40 Labas
14:15 Laba diena, Lietuva 16:30 Patriotai 09:15 „Rojus“ (14) 10:20 rytas, Lietuva 09:05 Senis 10:05
Premjera. Seserys 17:30 Žinios. „Albanas“ (2/20) 11:25 „Bitininkas“ Premjera. Štutgarto kriminalinė
Sportas. Orai 18:00 TV žaidimas (1/23) 12:30 „Gluchariovas“ (2/36) policija 4 10:55 Akis už akį 4 11:40
„Kas ir kodėl?” 18:30 Klauskite 13:35 TV parduotuvė 13:50 „Jeka- Stilius 12:40 TV žaidimas „Kas ir
daktaro 19:30 Specialus tyrimas terina Didžioji“ (9) 14:55 „Merdoko kodėl?” 13:05 Klauskite daktaro
20:25 Loterija „Keno Loto” 20:30 paslaptys“ (1/3) 16:00 Reporteris 14:00 Žinios 14:15 Laba diena,
Panorama 21:05 Dėmesio centre 16:47 Orai 16:50 „Baltoji vergė“ Lietuva 15:00 Žinios 15:10 Laba
21:20 Sportas 21:28 Loterija „Jė- (23) 18:00 Reporteris 18:40 Lie- diena, Lietuva 16:00 Žinios 16:15
ga” 21:30 Pokalbių laida „Svarbios tuva tiesiogiai 18:47 Orai 18:50 Laba diena, Lietuva 16:30 Premdetalės” 22:30 Dviračio žinios „Miškinis“ (4/4) 20:00 Reporteris jera. Seserys 17:30 Žinios. Spor23:00 Pasipriešinimas 01:00 LRT 20:27 Orai 20:30 PREMJERA. tas. Orai 18:00 TV žaidimas „Kas
radijo žinios 01:05 Pasipriešinimas „Legenda apie pilotą“ (3) 21:30 ir kodėl?” 18:30 Klauskite daktaro
01:20 Keliai. Mašinos. Žmonės Gyvenimo būdas 22:30 Reporte- 19:30 Beatos virtuvė 20:25 Lote01:45 Klausimėlis 02:00 LRT ra- ris 23:15 Lietuva tiesiogiai 23:42 rija „Keno Loto” 20:30 Panorama
dijo žinios 02:05 Klauskite daktaro Orai 23:45 „Iljušinas ir Babkinas 20:52 Sportas 20:58 Loterija „Jė03:00 LRT radijo žinios 03:05 Do- tiria. Vaiduoklis kreivame veidro- ga” 21:00 Duokim garo! 22:35
kumentinė apybraiža „Mes nuga- dyje“ (1; 2) 01:45 „Pasaulis iš vir- Gamtos inspektoriai 23:00 Fantaslėjom” 03:30 Laisvės vėliavnešiai šaus“ 02:15 „Iljušinas ir Babkinas tiškas penktadienis. Daktaras Ne
04:00 LRT radijo žinios 04:05 Na- tiria. Svetimų troškimų sūkurys“ 00:50 Smegenų paslaptys 01:00
cionalinė paieškų tarnyba
(3) 03:00 „Merdoko paslaptys“ LRT radijo žinios 01:05 Pokalbių
(1/1) 03:45 „Jekaterina Didžioji“ laida „Svarbios detalės” 02:00 LRT
(11) 04:35 „Pražūtingi smarag- radijo žinios 02:05 Klauskite dak06:40 Didysis žvejys 2 (32) 07:05
taro 03:00 LRT radijo žinios 03:05
dai“ (18)
Muča Luča (29) 07:30 Ponas ByRyto suktinis su Zita Kelmickaite
nas (12) 08:00 Volkeris, Teksaso
03:30 Mūsų gyvūnai 04:00 LRT
reindžeris (86) 09:00 Rytas su
06:45 Televitrina 07:00 Kobra 11 radijo žinios 04:05 Stilius
LNK 11:00 Yra, kaip yra 12:00
08:00 Kaulai 09:00 Vienam gaVisi už vieną 12:30 Gyvūnų pole kablys 09:30 CSI kriminalistai
06:40 Didysis žvejys 2 (33) 07:05
licija 12:55 KK2 13:25 Rožių ka10:30 Dvi merginos be cento
Muča Luča (30) 07:30 Ponas Byras (128) 14:25 Dvi širdys (676)
11:30 Kobra 11 12:30 Vedęs ir
nas (13) 08:00 Volkeris, Teksaso
14:55 Dvi širdys (677) 15:25
turi vaikų 13:30 Rezidentai 14:00
reindžeris (87) 09:00 Rytas su
Dvi širdys (678) 15:55 Dvi širdys
Rezidentai 14:30 Televitrina 15:00
LNK 11:00 Yra, kaip yra 12:00 Va(679) 16:30 Labas vakaras, LieJuokingiausi Amerikos namų vaizlanda su Rūta 13:25 Rožių karas
tuva 17:35 Yra, kaip yra 18:30
deliai 15:30 Kaulai 16:30 CSI kri(129) 14:25 Dvi širdys (680) 14:55
Žinios 19:25 Sportas 19:28 Orai
minalistai 17:30 Kobra 11 18:30
Dvi širdys (681) 15:25 Dvi širdys
19:30 KK2 20:00 Valanda su
Vedęs ir turi vaikų 19:00 Vedęs ir
(682) 15:55 Dvi širdys (683) 16:30
Rūta 21:30 Žinios 22:24 Sporturi vaikų 19:30 Rezidentai 20:00
Labas vakaras, Lietuva 17:35 Yra,
tas 22:28 Orai 22:30 VAKARO
Rezidentai 20:30 Fizrukas 21:00
kaip yra 18:30 Žinios 19:25 SporSEANSAS Nežinomasis 00:20
Žinios 21:25 Orai 21:30 VAKARO
tas 19:28 Orai 19:30 KK2 penkJudantis objektas (17) 01:10 Aš
PASIRINKIMAS. Rembo 23:10
tadienis 21:00 SAVAITĖS HITAS
esu legenda 02:50 Alchemija XI.
Pėdsakai 00:10 Kobra 11 01:10
Kaip diena ir naktis 23:10 Tolyn
Praktinė magija : sutartinės 03:15
Daktaras Hausas 02:00 2 Barai.
į tamsą. Žvaigždžių kelias 01:30
RETROSPEKTYVA
Gyvenimas greitkelyje
Nežinomasis
05:30 Mažylė Houp 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 Pažadėtoji 13:30 Pažadėtoji 14:00 Maištingosios amazonės 15:00 Simpsonai 15:30 Simpsonai 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. Dredas 00:20 Kaulai
01:20 Gražuolė ir pabaisa 02:10
Kerštas 03:00 Raitelis be galvos
03:50 Imperija 04:45 Kaulai

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Linija, spalva, forma
06:30 Lietuva mūsų lūpose 07:00
Grizis ir lemingai 07:05 Peliukas
Lukas 07:15 Tobotai 1 07:40
Velykų zuikis 09:15 Labas rytas,
Lietuva 12:00 DW naujienos rusų kalba. 12:10 Maistas ir aistros
12:40 Klauskite daktaro 13:35
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
06:35 Viena už visus (23) 07:05 2018” 22:00 Apsimetėliai 23:45
Viena už visus (24) 07:35 Pro- DW naujienos rusų kalba

05:45 Mažylė Houp 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 Pažadėtoji 13:30 Pažadėtoji 14:00 Maištingosios amazonės 15:00 Simpsonai 15:30 Simpsonai 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. Namai 21:15 VAKARO
KINO TEATRAS. Šešios dienos,
septynios naktys 23:25 Bukas ir
bukesnis 2 01:35 Sveiki atvykę
į džiungles 03:10 Svotai 04:05
Svotai 04:55 Kerštas

HOROSKOPAS

Viena už visus (26) 07:35 ProBalandžio 2-8 d.
kurorų patikrinimas (412) 08:40
44-as skyrius (35) 09:35 Tokia
AVINAS
tarnyba (7) 10:30 Gelbėtojai (03.21-04.20)
112 (1) 11:00 Gelbėtojai - 112 (2)
11:35 Akloji zona (19) 12:35 StoMARIJA AUŠRINĖ PAVILIONIENĖ
ties policija (11) 13:40 Prokurorų
Stichija: Ugnis
patikrinimas (413) 14:50 44-as
Planeta: Marsas
skyrius (36) 15:55 Tokia tarnySavaitės diena: antradienis
ba (8) 16:50 Gelbėtojai - 112 (3)
Akmuo: raudonas rubinas, deimantas
17:20 Gelbėtojai - 112 (4) 17:55
ir granatas
Akloji zona (20) 18:55 Stoties poSpalvos: geltona ir raudona
licija (12) 20:00 Info diena 21:00
Mirties kurjeriai 23:15 Einantis
SVARSTYKLĖS
AVINAS
per ugnį 01:15 Strėlė (15) 02:00
(09.24-10.23)
(03.21-04.20)
Mirties kurjeriai
Naujasis pažįstamas gali jus Šią savaitę jums bus sunku





05:15 „Geriausios nardymo vietos“. Dok. serialas 05:40 „Merdoko
paslaptys“ (1/2) 06:25 Programa
06:29 TV parduotuvė 06:30 „Pasaulio turgūs. Ypatingas maistas“.
Kelionių dokumentika 06:45 „4
kampai“ 07:15 „Ant bangos“ 08:15
Gyvenimo būdas 09:15 „Rojus“
(15) 10:20 „Albanas“ (3/1) 11:25
„Bitininkas“ (1/24) 12:30 „Gluchariovas“ (2/37) 13:35 TV parduotuvė 13:50 „Jekaterina Didžioji“ (10)
14:55 „Merdoko paslaptys“ (1/4)
16:00 Reporteris 16:47 Orai 16:50
„Baltoji vergė“ (24) 18:00 Reporteris 18:47 Orai 18:50 „Miškinis“
(4/5) 20:00 Reporteris 20:27 Orai
20:30 „Muzikinės kovos“ 22:30
Reporteris 22:57 Orai 23:00 „Gluchariovas“ (2/7; 2/8) 01:10 „Krikšto
tėvas“ (5; 6) 03:00 „Merdoko paslaptys“ (1/2) 03:45 „Jekaterina
Didžioji“ (12) 04:35 „Pražūtingi
smaragdai“ (19)
06:45 Televitrina 07:00 Kobra 11
08:00 Kaulai 09:00 Praeities žvalgas 09:30 CSI kriminalistai 10:30
Dvi merginos be cento 11:30 Kobra 11 12:30 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 19:30 Verslo
receptai 20:00 Farai 21:00 Žinios
21:45 Sportas 21:50 Orai 22:00
Ledo kelias 23:00 Eurolygos
rungtynės. Pirėjo „Olympiacos“ Kauno „Žalgiris“ 01:00 Daktaras
Hausas 01:50 Daktaras Hausas
02:40 Bobo užkandinė

tiesiog pakerėti. Būsite pasiruošęs tuoj pat visko prisižadėti ar išsižadėti. Vis dėlto
pasistenkite būti protingas ir
šitaip nesielkite! Finansiniai
reikalai visą savaitę blaškysis
tarp neapsakomos sėkmės ir
visiško žlugimo tikimybių. Ar
neperžengia ribų jūsų ambicijos ir garbės troškimas?

JAUTIS
(04.21-05.21)
Kai visi aplink rėkia, neįmanoma suprasti, kas teisus. Finansinė padėtis neapibrėžta.
Dar nėra jau uždirbtų pinigų,
neatiduotos skolos. Ši savaitė nebus svajonių išsipildymo
metas. Gyvenkite realiame
pasaulyje. Į savaitės pabaigą
gali pagauti įkvėpimas mokytis ar šiaip tirti kokį naują
dalyką.



DVYNIAI
(05.22-06.21)
Jei esate toks gudrus kaip pats
manote, pasistenkite šią savaitę pasirodyti tinkamu laiku tinkamoje vietoje. Pirmoje
savaitės pusėje nesivelkite į
smulkmenas. Esate gerai susipažinęs su padėtimi, tad galite
sutelkti jėgas svarbiausiems
dalykams, ateisiantiems tik
ketvirtadienį ar penktadienį.



VĖŽYS
(06.22-07.22)
Turite pasirinkimo laisvę. Gerai įsiklausykite, ką sako vidinis balsas, ir viskas bus gerai.
Savaitės pradžioje galimi viliojantys finansiniai pasiūlymai.
Nuo galutinių sprendimų vis
dėlto vertėtų kol kas susilaikyti. Ketvirtadienį atiduokite
pirmenybę
kolektyviniams
06:00 Lietuvos Respublikos himdarbams
ir
laiko
leidimui.
nas 06:05 Džiazo muzikos vakaras. XXX tarptautinis džiazo fesLIŪTAS
tivalis „Vilnius Jazz 2017”. Marc
(07.23-08.21)
Ducret trio feat. Liudas Mockūnas Pamirškite kartelį apie kitus ir
(Prancūzija, Lietuva) 07:05 Grizis galvokite šią savaitę tik apie
ir lemingai 07:15 Peliukas Lukas save ir savo tikslus. Jums pa07:25 Tobotai 1 07:50 Vienuoly- siseks tik tuo atveju, jei sunų kelias Lietuvoje 08:20 Pažvelk gebėsite išlaviruoti painiose
į profesiją kitaip 08:50 Kaip atsi- situacijose, o kai prireiks, ir
randa daiktai 8 09:15 Labas rytas, alkūnėmis pasidarbuoti. SaLietuva 12:00 DW naujienos rusų vaitės pabaigoje turėtų pagekalba. 12:10 Valstybinio pučiamųjų rėti santykiai šeimoje. Atleisti
instrumentų orkestro „Trimitas” ju- ir pamiršti nėra lengva, bet jei
biliejinis 60-mečio koncertas 14:00 įstengsite, pasijusite kur kas
Stambiu planu 14:45 Atspindžiai. laimingesnis nei tikėjotės.

Paveldo kolekcija 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 Mokslo sriuba 18:35 Imu jūsų duoną
19:35 Šlovės dienos. Sukilimas
20:30 Kultūros teismas 21:15
Europos kinas. Premjera. Svajoti nėra kada 22:45 Teatralizuota
oratorija „Vilniaus kronikos” 00:15
06:35 Viena už visus (25) 07:05 DW naujienos rusų kalba
Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.





MERGELĖ
(08.22-09.23)
Turėsite toliau tvarkyti tam tikrus reikalus, kurių sėkmė priklausys nuo jums artimų žmonių geros valios. Iš draugo ar
bendradarbio pirmoje savaitės
pusėje galite sulaukti gerokai
jus sutrikdysiančio pasiūlymo.
Antroje savaitės pusėje žadėta finansinė pagalba gali būti
atšaukta.





koncentruoti mintis ties viena
konkrečia tema. Būtų puiku,
jei svarbų pokalbį galėtumėte atidėti vėlesniam laikui.
Savaitei baigiantis artės į pabaigą ir gan ilgai trukęs bendro išsiblaškymo, neorganizuotumo periodas.

SKORPIONAS
(10.24-11.22)
Aukščiau galvą - šią savaitę
pavyks susitvarkyti su visomis kliūtimis ir nesklandumais. Tikriausiai perimsite
lyderio pozicijas, nes turėtumėte puikiai įveikti varžovų
pinkles. Senokai svajotas ir
fantazuotas audringas meilės
romanas su kolega, atrodo,
gali tapti realybe. Atsargiai,
galimas įsikišimas iš šalies,
sukomplikuosiantis subtilų reikalą.



ŠAULYS
(11.23-12.22)
Stiprėja emocinis pakilimas,
sudarysiantis tinkamas sąlygas siekti užsibrėžtų tikslų.
Jėgos, spendusios jums įvairiausias kliūtis ir trukdžiusios
imtis radikalių permainų, pagaliau bus nukenksmintos ar
neteks galios savaime. Savaitės pradžioje dar gali norėtis
ramybės ir vienatvės, bet savaitgalį jau planuokite aktyvų
ir triukšmingą.



OŽIARAGIS
(12.23-01.20)
Šią savaitę jūsų energija liesis per kraštus. Būsite kupinas
idėjų ir to paties reikalausite
iš kitų. Nors kitiems ir nebus
lengva su jumis, bet vis tiek
pagyrų ir susižavėjimo savo
atžvilgiu sulauksite su kaupu. Savaitgalį verta imtis remontuoti ar bent jau gerai
iškuopti butą.



VANDENIS
(01.21-02.18)
Jei esate protingas, šią savaitę
darysite tai, ką sugebate. Tuomet viskas eisis kaip įprasta,
o jūsų darbo rezultatai toliau
reikš patikimą kokybę. Dėl
kažkokių eksperimentų galite išgyventi nedidelį kritimą.
Į savaitės pabaigą galite būti
kalbinamas sudaryti jums nenaudingą finansinį sandėrį.



ŽUVYS
(02.19-03.20)
Savaitės pradžioje būsite labai išsiblaškęs, darbus dirbsite ką nugriebdamas - tai tą,
tai kitą. Kažką brandinate pats
sau vienas, kas kelia nuolatinį
sąmyšį jūsų viduje. Patarimas
jums šią savaitę vienas - nusileiskite iš dangaus ant žemės.
Beje, galite sulaukti netikėtos
piniginės paramos.
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Popiežius Pranciškus
susitiko su
Popiežiumi emeritu
Antradienį po pietų popiežius Pranciškus aplankė vienuolyne „Mater Ecclesiae“,
Vatikano sodų pakrašty, gyvenantį popiežių emeritą Benediktą XVI ir pasveikino jį
Velykų proga.

FOTO:ANSA

2013 m. pradžioje Petro
įpėdinio tarnystės atsisakęs
Benediktas XVI gyvena vienuolyne Vatikano valstybės
teritorijoje. Tuose pačiuose
namuose su popiežiumi emeritu gyvena jam ir anksčiau
patarnavusios seserys vienuolės, o taip pat jo asmeninis sekretorius, tuo pat metu
einantis ir Popiežiaus namų
prefekto pareigas, vyskupas
Georg Genswein. Kaip atsisakydamas tarnystės sakė
pats Benediktas XVI, jis jam
suteikto pašaukimo visiškai
neišsižada, o tik atsisako vadovavimo pareigų, pasilikdamas sau pareigą melstis už
Bažnyčią. Popiežius Pranciškus kartais aplanko popiežių
emeritą, palaiko su juo nuoširdžius asmeninius ryšius.
VATIKANO RADIJAS

Paskutinė vakarienė
Tai buvo prieš Velykų šventes. Jėzus, žinodamas, jog atėjo valanda jam iš šio pasaulio keliauti pas Tėvą, ir mylėdamas savuosius pasaulyje, parodė jiems savo meilę
iki galo.
Vakarieniaujant, kai velnias
jau buvo įkvėpęs Simono Iskarijoto sūnaus Judo širdin
REKLAMA

sumanymą išduoti jį, žinodamas, kad Tėvas yra visa atidavęs į jo rankas, kad jis išėjęs iš
Dievo ir einąs pas Dievą, Jėzus pakyla nuo stalo, nusivelka viršutinius drabužius ir persijuosia rankšluosčiu. Paskui
įsipila vandens į praustuvą ir
ima mazgoti mokiniams kojas
bei šluostyti jas rankšluosčiu,
kuriuo buvo persijuosęs.
Taip jis prieina prie Simono
Petro. Šis jam sako: „Viešpatie, nejau tu mazgosi man kojas!“ Jėzus jam atsakė: „Tu
dabar nesupranti, ką aš darau,
bet vėliau suprasi“. Petras atsiliepė: „Tu nemazgosi man
kojų per amžius!“ Jėzus jam
sako: „Jei tavęs nenumazgosiu, neturėsi dalies su manimi“. Tada Simonas Petras sušuko: „Viešpatie, ne tik mano
kojas, bet ir rankas, ir galvą!“
Jėzus į tai atsakė: „Kas išsimaudęs, tam nėra reikalo praustis, nebent kojas nusimazgoti,
nes jis visas švarus. Ir jūs esate
švarūs, deja, ne
visi“. Jis mat žinojo apie savo
išdavėją ir todėl
pasakė: „Jūs ne
visi švarūs“.
Numazgojęs mokiniams
kojas, jis užsivilko drabužius
ir, sugrįžęs prie stalo, paklausė: „Ar suprantate, ką jums
padariau? Jūs vadinate mane
‘Mokytoju’ ir ‘Viešpačiu’ ir
gerai sakote, nes aš toks ir esu.
Jei tad aš – Viešpats ir Mokytojas – numazgojau jums
kojas, tai ir jūs turite vieni kitiems kojas mazgoti. Aš jums
daviau pavyzdį, kad ir jūs darytumėte, kaip aš jums dariau.
(Jn 13, 1–15)

Nuo žodžio per kryžių
į meilę
Kojų plovimu Jėzus išreiškia tai, ką šį paskutinį vakarą drauge norėjo paaiškinti
mokiniams. Tai paties Jėzaus
jausmai, kuriais Jis visuomet
gyveno ir nieko geresnio savo

sekėjams palikti negalėjo.
Nors tai ir niekur nėra aprašyta, tačiau galime pasakyti, kad Jėzus visuomet plovė
žmonių kojas. Jis pasilenkdavo prie jų nešvarumų, prie
to, ko žmonės niekam nenori
parodyti, prie to, ką jie slepia
nuo kitų ir nuo savęs pačių.
Jėzus visą savo gyvenimą
žemėje praleido, gydydamas
žmonių sužeistas sielas, taisydamas jų supainiotus gyvenimo kelius. Tai, ką Jis daro dabar, priartėjus kančiai,
yra galutinė ir tobula to sielų
nuplovimo išraiška.
Mišių metu mes švenčiame
ir iš naujo drauge išgyvename
šią meilę: meile, kuria Jėzus
pamilo žmones iki galo…
Mišiose Jėzus pasilenkia
prie mūsų, kad nuplautų mūsų
prakaituotas ir gyvenimo keliuose apdulkėjusias kojas…
Mišiose prisiliečiame prie
Jo Meilės, kad vėl iš naujo
sugebėtume mylėti…
Šios dienos Mišių Evangelijoje susiduriame su keistoku
pokalbiu tarp Jėzaus ir Petro,
kuris pradžioje prieštarauja,
kad Jėzus plautų jam kojas,
o paskui prašo, kad būtų nuplauta ir galva. Jėzus atsako
jam, pabrėždamas, kad apaštalai jau yra švarūs ir pakanka
vien tik nuplauti jiems kojas.

Ką tai galėtų reikšti?
Jau vėliau, kalbėdamas tos
pačios vakarienės metu, Jėzus
pasakys saviesiems: „Jūs jau
esate švarūs dėl žodžio, kurį
jums kalbėjau“. Tai paaiškina ir Jėzaus atsakymą Petrui:
mokiniai klausėsi Žodžio, o
dabar Jėzui belieka tik atlikti
meilės tarnystę,- atiduoti savo
gyvybę už juos.
Taip Žodis nušviečia kančios prasmę, o kančia atbaigia Žodį. Žodis atskleidžia
Eucharistijos prasmę, o Eucharistija yra Žodžio išsipildymas. Tą vakarą viskas suvienijama ir įprasminama:
Žodis ir kryžius, Žodis ir Eucharistija, Jėzaus ir visų mūsų istorija.
Tikrąją kančios ir jos šventimo, tai yra, Mišių, prasmę

galime suvokti tik tada, kai
klausomės Žodžio. Tai būtina, žengiant į Kristaus meilės
mums slėpinį, kad į Jo meilę
atsilieptume savo meile…
Mons. Adolfas Grušas

Lietuvos vyskupų
Velykinis ganytojiškasis laiškas
Brangūs broliai ir seserys,
sveiki sulaukę šventų Velykų – Kristaus prisikėlimo
šventės! Šiandien prisikėlimo šviesa įveikė tamsumas.
Šiandien Kristus, nugalėjęs
nuodėmę ir mirtį, mums visiems dangaus vartus atvėrė.
Velykos – tai Pascha, perėjimas iš mirties į gyvenimą, iš
vergovės į Dievo vaikų laisvę. Dievas „iš grynos meilės,
laisvu savo valios nutarimu“
(Ef 1, 5) siuntė mums Gelbėtoją Jėzų ir troškta suvienyti
mus su savimi, padaryti savo
vaikais. Čia glūdi giliausia
Velykų šventės prasmė, iš čia
kyla džiaugsmas ir neblėstanti viltis.
Šią prisikėlimo šviesą dažnai užgožia nusivylimo, netikrumo dėl ateities, beprasmybės ar abejingumo debesys.
Kristaus prisikėlimas kartais
tampa tik gražia istorija, o
nuodėme paženklintas gyvenimas atrodo patrauklesnis ir
malonesnis, nors jis tėra mirties paunskmė. Prisikėlimo
ryto spinduliai sunkiai sklaido
mūsų gyvenimo tamsumas.
Tačiau pats Kristus mus drąsina: „Nebijok, mažoji kaimene. Aš nugalėjau pasaulį“ (Lk
12, 36; Jn 16, 33). Kristus yra
gyvas ir pasilieka tarp mūsų
iki pat pasaulio pabaigos (plg.
Mt 28, 20). Krikštu esame mirę su Kristumi, kad „pradėtume gyventi atnaujintą gyvenimą“ (Rom 6, 4). Kristus mus
kviečia tapti prisikėlimo bei
šviesos vaikais (plg. Jn 12,
36), savo gyvenimu liudyti
prisikėlimo tikrovę.
Popiežius Pranciškus Apaštališkajame paraginime Evangelii Gaudium taikliai primena, kad „Kristaus prisikėlimas
nėra praeities dalykas, bet turi
pasaulį persunkusios gyvybinės jėgos. Kur visa atrodo jau
mirę, vėl ima rodytis prisikėlimo daigai. Tai neprilygstama
jėga“ (Evangelii Gaudium,
276). Prisikėlimas įmanomas,
ir mes galime jame dalyvauti.
Kai neleidžiame nusvirti rankoms ir nepasiduodame nusivylimui, mes jau liudijame
prisikėlimo viltį. Kai nepri-

tariame blogiui ir nuodėmei,
žengiame į gyvenimą. Kai
neužmerkiame akių prieš neteisybę, tampame tiesos vaikais. Kai neapsiribojame tik
savo interesais ir pastebime
mažiausią, jau esame prisikėlimo tikrovėje. Kiekvieną
kartą, kai priimame Dievo
gailestingumą ir maitinamės
Eucharistijos duona, mes keliamės iš dvasinio nuovargio
ir mirties naujam gyvenimui.
Šie metai Lietuvai ypatingi.
Minime Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šimtmetį
ir šv. Jono Pauliaus II vizito
Lietuvoje dvidešimtpenkmetį. Švenčiame Trakų Dievo
Motinos, Lietuvos globėjos
metus ir su džiaugsmu laukiame popiežiaus Pranciškaus
atvykstant pas mus šį rudenį.
Turime daug gražių ir svarbių
progų susiburti kartu, džiaugtis laisve ir dėkoti Dievui už
visas suteiktas dovanas. Mūsų
nueitas laisvės kelias ne kartą
paliudijo, kad prisikėlimas ir
naujas gyvenimas įmanomas
dėka žmonių drąsos, pasiryžimo, apsisprendimo dėl gėrio,
laisvės ir dėl Dievo. Tikėjimas
juos vedė pirmyn, o viltis nepalūžo. Šių metų minėjimai ir
susitikimai tebus persmelkti
Kristaus prisikėlimo šviesos.
„Kristus Jėzus – mūsų viltis“,
skelbia šv. Tėvo vizito Lietuvoje šūkis, o pats popiežius
Pranciškus ragina mus pabusti iš dvasinio miego ir semtis
jėgų iš Kristaus.
„Prisikėlęs ir pašlovintas

Kristus yra gilioji mūsų vilties versmė, ir jo pagalbos
vykdant jo patikėtąją misiją
niekada nestigs“ (Evangelii
Gaudium, 275). Leiskime tikėjimo džiaugsmui prabusti,
leiskime Kristui mus prikelti, būkime Jo prisikėlimo ir
naujo gyvenimo liudytojai
bei dalyviai.
Lietuvos vyskupai

Ir katalikai šypsosi

Popiežius, kaip visą laiką,
per Velykas išeina sakyt savo kalbą. Ir kartą išėjo, pradėjo šnekėti ir staiga – jam
širdies priepuolis. Nuvirto,
ir žmonės visi sunerimo, kas
čia darosi... Kardinolai apžiūrėjo jį, daktarą pakvietė.
Daktaras išeina, sako:
– Žmonės, Popiežiui negerai, jam širdies priepuolis.
Reikia donoro, kurio širdį
persodins. Ar jūs galėtumėt
kas nors širdį paaukot?
Visa minia:
– TAIP, – sako. Rankų
miškas pakyla. – Aš paaukosiu Popiežiui širdį!
Kardinolų susirinkimas
galvoja, ką daryti... Taigi,
paimsi vieną – kitus įžeisi...
Vienas išėjo, sako:
– Gerai. Dabar paimsim ir
paleisim plunksną. Ant kieno galvos nusileis, to širdį
paimsim.
Visi „Geraaai, oooo... Valio Popiežiui...“. Paleido tą
plunksną, visa minia stovi
ir... girdisi pūtimo garsas...
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Kovo 31 d.
ŠEŠTADIENIS
Saulė teka 06:57
leidžiasi 19:51
Dienos ilgumas 12.54
Pilnatis (14 mėnulio diena)
Benjaminas, Ginas, Gina, Kornelija
Tinkamas laikas sėti:
gėles (iš sėklų daiginamas).
Sode, darže:
tinkamas laikas tręšti, netinkamas laikas laistyti.

Matematinis galvosūkis

Įrašykite skaitmenis nuo 1 iki 9
taip, kad matematiniai veiksmai
atitiktų gautus rezultatus.
Kiekvienas skaitmuo gali būti panaudotas tik vieną kartą.
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Balandžio 3 d.
ANTRADIENIS
Saulė teka 06:50
leidžiasi 19:57
Dienos ilgumas 13.07
Pilnatis (17 mėnulio diena)
Irena, Ričardas, Vytenis, Rimtautė, Kristijonas
Tinkamas laikas sėti:
bulves, topinambus, svogūnus,
česnakus, ridikus, ridikėlius,
burokėlius, morkas, pastarnokus, petražoles, braškes, žemuoges, svogūnines gėles.
Sode, darže:
tinkamas laikas pjauti žolę,
laistyti.
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Šio kryžiažodžio atsakymas – LAIKRODŽIAI..

KLAIPĖDA

+7 +11
Įrašykite skaitmenis nuo 1
iki 9 taip, kad
skaitmenys
nesikartotų
eilutėse, stulpeliuose bei
paryškintuose 9 langelių
(3×3) kvadratuose.

Lošimas
Nr. 1307
2018-03-28

SKAIČIAI
Pagrindiniai skaičiai: 1, 2, 11,
23, 40, 45
Vikingo skaičius: 8

Vieno derinio laimėjimų
lentelė:
6+1 - 28 646 940 € (-)
6 - 294 247,50 € (-)
5+1 - 20 460,50 € (1)
5 - 748 € (5)
4+1 - 93,50 € (48)
4 - 7,50 € (388)
3+1 - 4,50 € (916)
3 - 1,50 € (6 379)
2+1 - 1,25 € (6 482)
2 - 0,75 € (46 114)
Kito tiražo prognozė:

30,9 mln. Eur

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

Atsakymai

BALANDŽIO

6
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KET VIRTADIENIS

VILNIUS

Sudoku

+7

SEKMADIENIS

BALANDŽIO

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.

Balandžio 5 d.
KETVIRTADIENIS
Saulė teka 06:45
leidžiasi 20:00
Dienos ilgumas 13.15
Pilnatis (19 mėnulio diena)
Krescencija, Vincentas, Rimvydas, Žygintė, Zenonas, Irena,
Zenius
Tinkamas laikas sėti:
bulves, topinambus, svogūnus,
česnakus, ridikus, ridikėlius.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti ir šaldyti vaisius.

KOVO

-4 +10

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 4 d.
TREČIADIENIS
Saulė teka 06:47
leidžiasi 19:59
Dienos ilgumas 13.12
Pilnatis (18 mėnulio diena)
Izidorius, Algaudas, Eglė, Ambraziejus
Tinkamas laikas sėti:
bulves, topinambus, svogūnus,
česnakus, ridikus, ridikėlius.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti ir šaldyti vaisius.
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VANDENS TEMPERATŪRA
[LEDO STORIS, cm]

Savaitė istorijos puslapiuose

1492

m. kovo 31 d.: Ispanijos

žydams įsakyta per tris
mėnesius priimti krikščionybę arba
palikti šalį.
m. kovo 31 d.: Tomas Petersonas Mandis (Thomas Peterson-Mundy) tapo pirmuoju
juodaodžiu JAV piliečiu, dalyvavusiu
rinkimuose.
m. kovo 31 d.: Paryžiuje baigtas statyti Eifelio
bokštas;
m. kovo 31 d.: Į vandenį
nuleistas okeaninis laineris Titanikas.
m. balandžio 1 d.: Valakų
reforma: išėjo Lietuvos
Didžiojo kunigaikščio Žygimanto Augusto įstatymas apie valstiečių dirbamos žemės išdalijimą (po 21 ha)
valakais.

1870

1889
1911
1557

1990

m. balandžio 1 d.: TSRS

aukšti vadovai užtikrino, kad Lietuvoje nebus naudojama
karinė jėga.
m. balandžio 1 d.: Vokietijos teismas Adolfą Hitlerį
(Adolf Hitler) nuteisė kalėti ketverius
metus už valstybės išdavystę per 1923
m. surengtą perversmą.
m. balandžio 2 d.: mirė
Romos Katalikų Bažnyčios Popiežius Jonas Paulius II. Jo pontifikatas truko daugiau nei 26 metus.
m. balandžio 3 d.: Stalinas
tapo Rusijos komunistų
(bolševikų) partijos vadovu ir faktiškai
visos Sovietų Sąjungos vadovu.
m. balandžio 4 d.: generalgubernatorius Michailas Muravjovas uždarė visas parapines
mokyklas Lietuvoje, siekdamas apriboti mokymą lietuviškai.

1924

2005
1922

1863

1907

m. balandžio 4 d.: Vilniu-

je įkurta Lietuvių mokslo
draugija, kurios pirmininku išrinktas
Jonas Basanavičius.
m. balandžio 4 d.: Žaslių
geležinkelio stotyje įvyko didžiausia Lietuvoje Žaslių geležinkelio katastrofa, kurios metu, pasak oficialių sovietinių šaltinių, žuvo
17 žmonių. Važiuodamas 70 km/val.
greičiu, traukinys atsitrenkė į prekinio traukinio cisterną su degalais, kuri
buvo per daug išsikišusi iš šalutinio
kelio. Kilus gaisrui vienas iš vagonų,
kartu su keleiviais, visiškai sudegė.
m. balandžio 5 d.: Atėnuose atidarytos pirmosios šiuolaikinės Olimpinės žaidynės.
m. balandžio 6 d.: Rusijos
caras Petras I apmokestino barzdas (50 rublių per metus).

1975

1896
1722

+1 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
+1 KAUNO MARIOS
+2 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+1 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

SAULĖS AKTYVUMAS

G0
S0
R0

Geomagnetinių audrų
nenumatoma.

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

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

GAMA RADIACINIS FONAS

36
38

KAUNE
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE
14000 nSv/val.

ALYTUJE ČERNOBYLIO AE
nSv/val. 5060 nSv/val.

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

