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Tarybos posėdyje daugiausiai aistrų–
dėl ikimokyklinukų
Laima

DUOBLIENĖ
Kovo 28 d. vykusiame
Prienų rajono savivaldybės
tarybos posėdyje vėl
„karaliavo“ biudžetinių
įstaigų veiklos ataskaitų
pristatymas – iš 41
darbotvarkės klausimo net
19 buvo ataskaitos. Visi
komitetai informavo, kad
ataskaitoms pritarta.

Tai parodė ir balsavimas –
nepritarusiųjų nebuvo. Angelė
Bajorienė siūlė pateikti ne išsamias ataskaitas, bet išdėstyti tik strateginius dalykus. Dėl
asmeninių vadovo problemų
buvo atidėtas Jiezno PSPC
ataskaitos svarstymas.

Klausimų įstaigų
vadovams pateikta
nedaug
Lopšelio-darželio „Gintarėlis“ direktorė Jūratė Liut-

kuvienė pasidžiaugė sukurta
vertinimo sistema, bendradarbiavimu su tėveliais, naujomis edukacinėmis veiklomis,
atnaujinta tvora. Jos teigimu,
labiausiai reikia pagražinti
darželio aplinką. Šiuo metu
darželyje laisvų vietų nėra, o
4–5 vaikų tėvai norėtų, kad
jų vaikai lankytų šį darželį.
Į Arūno Vaidogo klausimą
apie darželinukų maitinimą
buvo atsakyta, kad vaikams
patiekiama ir vaisių, ir daržovių, iš tėvų nusiskundimų
negaunama.
Kultūros ir laisvalaikio cen-

trų veiklos ataskaitose buvo pateikta informacija apie
renginius, meno kolektyvus,
naujus darbuotojus, kolektyvų meninį lygį, kvalifikacijos
kėlimą, prasidėjusias atrankas
į Lietuvos šimtmečio dainų
šventę. Daugiausiai pagyrimų dėl teigiamų pokyčių ir
linkėjimų „auginti“ žiūrovus
sulaukė Prienų KLC direktorė Virginija Naudžiūtė.
Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos direktorės Daivos Čepeliauskienės ataskaitoje Loreta JakineNUKelta Į 6 p. 

Svarbiausia – bendravimas ir bendradarbiavimas
Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Birštono gimnazija dažnai
užima gana aukštą
padėtį bendrojo lavinimo
mokyklų ir gimnazijų
reitingų lentelėse. Tai
ne tik garbė, bet ir
įpareigojimas nenuleisti
reikalavimų kartelės,
stengtis, kad mokiniams
ši mokymo įstaiga taptų
patraukli ir jie norėtų čia
mokytis.

Apie tai ir kitus Birštono
gimnazijos gyvenimo niuansus kalbamės su jos direktoriumi Alvydu Urbanavičiumi.

Kiekvienais metais daugelis Birštono gimnaziją
baigusių mokinių gerai išlaiko brandos egzaminus ir
įstoja mokytis į šalies ir užsienio aukštąsias mokyklas.
Kaip pasiekiama tokių gerų
rezultatų?
Smagu, kai abiturientai gerai išlaiko brandos egzaminus. Dažniausiai mokyklos
ir reitinguojamos pagal brandos egzaminų rezultatus. Bet
tai tik galutinis diagnostinis
mokinio žinių patikrinimas.
Manau, kad ne mažiau svarbi
yra mokinių daroma pažanga,
asmenybės branda. Akademinius mokinių pasiekimus
NUKelta Į 9 p. 

Apie vienus valdžioje
priimamus vienus
sprendimus kalbama
daug, diskutuojama, o
kitus – mažiau. Ir dažnai
paprastas žmogelis
nebesusigaudo, nuo
ko mus saugo tie nauji
įstatymai, apie kuriuos,
tiek daug nekalbama iš
televizijos ekranų ar per
radiją.

Bet žmonės, kurie susiduria
kad ir su nedidelėmis problemomis, mąsto ir diskutuoja.
Tiesa, tų diskusijų auditorijos
nedidelės, dažnai – autobusas,
autobuso stotelė ar poliklinikos koridorius.
Šį kartą diskusija, atkreipusi ne mano vienos dėmesį,
vyko autobuse. Dvi netoliese
sėdinčios moterys pirmiausia
pradėjo kalbėti apie įvairius
draudimus ir baudas. Na ir
apie tai, kad baudžia už naminukės darymą ir laikymą,
kad parduotuvėse prekiaujama alkoholiu nuo 10 val. iki
20 val., o štai autoparduotuvėse, nors tai ir draudžiama, gali
nusipirkti ir cigarečių, ir alaus.
Jeigu kaimo pijokėliai neturi
tuo metu pinigėlių – gauna
į skolą. Juk motina ar tėvas
gaus pensiją – atiduos... Nors
kaime stacionarios parduotuvės nėra, tačiau prisigerti gali – net į kiemą atveža. Kurgi
tas Veryga žiūri, kai girdomi
kaimiečiai?
Kita aktuali tema iškilo tada, kai viena moteris prisiminė, kad tik atsitiktinai po pusės
metų sužinojo, kad pasimirė
jos mokyklos laikų draugė.
NUKelta Į 3 p. 
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Apeliacine tvarka dviejų bendrovės ESO elektrikų bylą
išnagrinėjęs teismas juos pripažino kaltais dėl dviejų žmonių
mirtino nutrenkimo elektra. Nelaimė įvyko 2014 metais Šilalės
rajone. Suskilus elektros oro linijos izoliatoriui, nuo jo nusimovė
ir ant žemės bei ant neteisėtai po oro linija eksploatuojamo
elektros piemens laidininko nukrito oro linijos laidas.



Seimui svarstant siūlymą valstybei remti pirmąjį būstą
regionuose perkančias jaunas šeimas, socialdemokratai
darbiečiai siekia, kad tokią paramą gautų ir jaunos miesto
šeimos, o jos dydis priklausytų nuo miesto dydžio ir vaikų
skaičiaus. Parlamentarai Andrius Palionis, V. Bukauskas, J.
Bernatonis, ir R. Sinkevičius – įregistravo atitinkamą pataisą.

Lietuvos šimtmečio puslapiai

Parodos kuratorė Vaida Jonušytė.

Laima

DUOBLIENĖ
Prienų krašto muziejuje
atidaryta Lietuvos
archyvų paroda „Lietuvos
šimtmečio puslapiai“.

Parodų salėje įsikūrė 50
šviečiančių kubų, kiekviename iš jų – nuotraukos ir dokumentai, primenantys, kaip
mes gyvenome, ką patyrėme
ir ko pasiekėme per 100 metų
nuo 1918 m. vasario.
Šią parodą, pasitikdami
atkurtos Lietuvos
šimtmetį, iš savo
fondų parengė Lietuvos valstybės archyvai. Buvo planuojama atrinkti
tik 100 dokumentų
ar nuotraukų – po
vieną, atspindintį vienerius metus,
tačiau parodoje yra
200 eksponatų, atspindinčių 100 svarbiausių
įvykių. Ir juos, kaip pasakojo
organizatoriai, atrinkti iš milijonų buvo labai sunku. Nuo-

Literatūros ir meno archyvo
direktorius Juozapas Blažiūnas.

traukas ir dokumentus parodai
rinko visi šalies archyvai, kai
kurias fotografijas skolino privatūs asmenys ir įstaigos.
Parodos atidarymo metu
Kauno regioninio valstybės
archyvo direktorius Gintaras
Dručkus džiaugėsi, kad archyvai atvėrė savo fondus ir
pristato tai, ką, jų manymu,
turi geriausia ir įdomiausia.
„Žinoma, tai yra subjektyvu. Nesitikėkite, kad pamatysite 100 įvykių, kuriuos juos
laikote šimtmečio svarbiausiais. Tikiu, kad kiekvienas

Zdebskis, Sigitas Tamkevičius ir Juozas Lukša-Daumantas (Skirmantas).
Parodos atidaryme dalyvavo Kauno regioninio valstybės archyvo direktorius
Gintaras Dručkus, Literatūros ir meno archyvo direktorius Juozapas Blažiūnas,
Marijampolės archyvo vedėjas Rimvydas Urbonavičius, parodos kuratorė Vaida
Jonušytė, Prienų rajono savivaldybės mero patarėja Jūratė
Zailskienė.
„Netikėtas parodos forma-

parodos lankytojas ras, kas
jam svarbu ir aktualu, nauja ir
įdomu, kad parodos eksponatai paskatins pačius lankytojus
pasijusti akistatoje su savo
valstybe, savo
istorija ir savimi
pačiu. Jei paroda ne tik supažindins su istorija, bet ir paskatins susimąstyti,
rengėjų tikslas
bus pasiektas“,
– sakė G. Dručkus.
Parodoje eksponuojamose nuotraukose
yra ir su Prienais
susijusių asmenybių – Juozas

tas ir informacijos pateikimas,
žaismingumas, inovatyvumas
– pirmi įspūdžiai, kurie apima
pasižvalgius į parodos eksponatus. Čia kiekvienas, kuris
jaučiasi Lietuvos dalimi, pasijus ypatingu“, – kalbėjo J.
Zailskienė.
Paroda vasario mėnesį buvo atidaryta Vilniaus Rotušėje, po to mėnesį svečiavosi
Alytuje, o Prienuose veiks iki
balandžio 30 d.
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Ketvirtadienio rytą Mažeikiuose sprogo automobilis,
įvestas planas „Skydas“, pranešė Policijos departamentas.
Automobilis „Land Rover Freelander“ 7.15 val. sprogo
Naftininkų gatvėje esančio daugiabučio kieme. Po
įvykusio sprogimo užsidegė ir šalia stovėjęs automobilis
„Citroen C8“.

Svarbesni kovo mėn. darbai Prienų r.
lankėsi Pakuonio Jiezno, Naujosios Ūtos, Pasavivaldybėje mokose
pagrindinės mokyklos, Prie- kuonio, Prienų, Stakliškių,
Kovo mėn. pradėti šeimyninių vaikų globos namų įrengimo Klebiškio k. darbai.
Kovo 3 d. vyko Prienų r.
savivaldybės Kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės
veiklos aktyvinimo programos lėšų skyrimo komisijos
posėdis, kuriame paskirstytos
programos priemonės „Kūno
kultūros ir sporto populiarinimas, sporto ir jaunimo organizacijų, asociacijų, religinių
bendruomenių ir bendrijų rėmimas“ lėšos.
Kovo 8 ir 28 d. vyko Prienų
r. savivaldybės tarybos posėdžiai. Jų metu buvo pristatytos
ugdymo, sveikatos, socialinių
paslaugų, kultūros ir sporto
įstaigų vadovų 2017 m. veiklos ataskaitos, patvirtintas
preliminarus klasių, ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo grupių skaičius Prienų r. savivaldybės mokyklose
2018–2019 mokslo metais,
priimti kiti sprendimai.
Kovo 9–10 d. Prienuose
vyko XXIV atviras Lietuvos
aerobinės gimnastikos čempionatas ir 1-osios tarptautinės
aerobinės gimnastikos varžybos „LTU open Championship 2018“, kuriose dalyvavo
daugiau kaip 200 sportininkų
iš Lietuvos, Indonezijos, Graikijos, Prancūzijos, Švedijos,
Estijos, Rusijos.
Kovo 11 d. Prienuose vyko Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos šventė.
Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo dienos bėgime dalyvavo beveik 600 bėgikų iš visos Lietuvos. Tautos vienybės
bėgimo dalyviai simboliškai
nešė net 50 metrų trispalvę.
Kovo mėn. parengtas savarankiško gyvenimo ir globos namų įrengimo Veiverių PSPC patalpose techninis
projektas.
Kovo 17 d. Prienų sporto
arenoje vyko Prienų r. savivaldybės ir laikraščio „Gyvenimas“ krepšinio 2017–2018
m. pirmenybių uždarymas.
Keturis mėnesius trukusiose
pirmenybėse dalyvavo 10 rajono krepšinio komandų.
Kovo mėn. Prienų r. savivaldybės pilietiškumo pa-

nų „Ąžuolo“ progimnazijos
mokiniai. Jiems buvo rodomas filmas apie Prienų kraštą, pateikta informacija apie
Prienų r. savivaldybės struktūrą ir veiklą, supažindinta su
Tarybos posėdžiuose naudojama elektroninio balsavimo
sistema.
Kovo 19 ir 20 d. vyko mero
A. Vaicekausko susitikimai su
Prienų lopšelių-darželių „Pasaka“ ir „Saulutė“ ugdytinių
tėvais dėl priešmokyklinio
ugdymo grupių perkėlimo
iš lopšelių-darželių į miesto
mokyklas.
Kovo 20 d. Prienų r. savivaldybėje vyko Kauno regiono plėtros tarybos posėdis, kuriame patvirtintos Kauno regiono specializacijos kryptys.
Kovo 23 d. Prienų r. savivaldybės meras A. Vaicekauskas kartu Alytaus miesto, Birštono savivaldybės
merais, Alytaus rajono mero
pavaduotoju dalyvavo susitikime su Ministru Pirmininku
S. Skverneliu. Pagrindinė šio
susitikimo tema – kelio Kaunas–Prienai–Alytus rekonstrukcijos perspektyvos.
Kovo 24 d. ir 28 d. vyko
chorų ir suaugusiųjų šokių
kolektyvų atrankos į Lietuvos
šimtmečio dainų šventę „Vardan tos...“ Dalyvauti respublikinėje šventėje pakviesti Prienų meno mokyklos, Prienų
„Žiburio“ gimnazijos chorai,
Prienų kultūros ir laisvalaikio centro kolektyvai: mišrus
choras „Šilas“, pagyvenusiųjų liaudiškų šokių kolektyvas
„Vajaunas“, vyresniųjų liaudiškų šokių kolektyvas „Trapukas“, taip pat Balbieriškio
bendruomenės vyresniųjų
liaudiškų šokių kolektyvas
„Ringis“.
Paskelbtas projekto „Kompleksinis Prienų miesto viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas bendruomenės ir
verslo poreikiams“ (Stadiono
mikrorajono viešųjų erdvių
sutvarkymo) rangos darbų
konkursas.
Kovo 26–29 d. vyko Stakliškių gimnazijos veiklos kokybės išorinis vertinimas.
Kovo mėn. vyko Išlaužo,
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Užsakomieji straipsniai, reklama
Neapmokami pranešimai spaudai
Skaitytojų straipsniai

Šilavoto seniūnijų ataskaitiniai susirinkimai.
Įvykdytos šaligatvio Vilniaus g., Balbieriškio mstl.,
įrengimo darbų viešojo pirkimo procedūros, pasirašyta
vandentiekio tinklų Balbieriškio kapinėse projektavimo
paslaugų sutartis.
Kovo 26 d. Prienų r. savivaldybėje vyko mero Alvydo
Vaicekausko inicijuotas susitikimas su LR Seimo nariais
R. Budbergyte, A. Palioniu,
vietos verslininkais.
Kovo 27 d. vyko Prienų autobusų stoties rekonstrukcijos
projekto sprendinių viešas aptarimas.
Kovo mėn. buvo vykdoma
neformaliojo vaikų švietimo
veiklos stebėsena: lankytasi
neformaliojo vaikų švietimo
užsiėmimuose, kuriuos organizavo VšĮ Alytaus kolegija,
asociacija „Meninio lavinimo
studija“, VšĮ „Lietuvos šachmatų mokykla“, futbolo klubas „Prienai“, Lietuvos šaulių
sąjunga.
Baigtas rengti ir kovo 28 d.
pristatytas visuomenei Prienų
miesto autobusų stoties rekonstrukcijos projektas. Darbai bus baigti 2018 metais.
Kovo mėn. vyko refleksiniai Švietimo skyriaus ir švietimo įstaigų vadovų pokalbiai,
jie aptarti kovo 30 d. mokyklų
vadovų pasitarime.
Kovo 28 d. Prienų r. savivaldybės meras A. Vaicekauskas dalyvavo Izraelio
ambasadoriaus Amiro Maimono priėmime.
Patvirtinta projekto „Jiezno
miesto viešųjų erdvių sutvarkymas“ paraiška, su Centrine projektų valdymo agentūra rengiama finansavimo
sutartis.
Prienų r. savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas
gyventojus priima antradieniais 9–12 val. ir 17–18 val.
Prienų r. savivaldybės mero pavaduotojas Algis Marcinkevičius gyventojus priima trečiadieniais 9–12 val.
ir 17–18 val.
Išankstinė registracija telefonu 61 102.
SAVIVALDYBĖS inf. 
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Gruzijos vidurio vakaruose vienoje akmens anglių
kasykloje šeši darbininkai žuvo įgriuvus šachtai,
ketvirtadienį pranešė Vidaus reikalų ministerija.
Ministerijos duomenimis, incidentas ketvirtadienį
paryčiais įvyko kasykloje, esančioje prie Tkibulio miesto
Imeretijos krašte.



Didžiosios Britanijos duomenų analizės įmonei
„Cambridge Analytica“ buvo nederamai suteikti iki
87 mln. „Facebook“ vartotojų asmeniniai duomenys,
trečiadienį pranešė socialinis tinklas. Paskelbtas skaičius
yra daug didesnis nei anksčiau nurodyti 50 milijonų.



JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas)
trečiadienį įsakė prie šalies pietinės sienos dislokuoti
Nacionalinę gvardiją, taip smarkiai padidindamas
spaudimą Meksikai ir žengdamas dar vieną savo vajaus
prieš nelegalią imigraciją žingsnį.

Ar nebus draudžiami užrašai ant paminklų? Mintimis dalijasi
praeiviai
ATKelta IŠ 1 p.
„Nesuprantu, kodėl dabar
rajoniniame laikraštyje nespausdina mirusių žmonių sąrašų. Anksčiau būdavo gerai,
bent sužinai, kas iš pažįstamų
iškeliavo Anapilin. Dabar jau
apie tai, kad mirė žmogus, net
seniūnija nežino. Keista, mūsų jau ir taip nedaug liko, o dėl
valdžios „sumanių“ sprendimų vieni apie kitus visai nieko nežinome“, – dėstė moteris
vardu Nijolė.
Kita pašnekovė Danutė, pasirodo, daugiau žinojo apie
draudimus neskelbti mirusiųjų pavardžių spaudoje. Ji
girdėjusi per radiją, jog neskelbiama dėl to, kad tų duomenų kas nors nepasisavintų
ar kurie giminės turto nepasigvieštų...
„Bet tu man paaiškink, kai
miršta koks nors garsus žmogus (tuo metu kaip tik buvo
miręs žinomas Lietuvos dainininkas Virgilijus Noreika),
praneša per radiją, televizija
rodo net ir laidotuves, apie
velionį daug pasakoja, ir nieko nebijo. O čia paprastas
žmogelis iškeliavai į dausas,
tai lyg tavęs ir nebuvę. Dabar
neskelbiama, kad gimė kūdikis, nors tuo reikia džiaugtis ir
pranešti pasauliui apie jo atė-

jimą. Juk miršta kelis kartus
daugiau. Visgi šiame pasaulyje atsiradęs žmogus kažkur
turi egzistuoti, nes reikės lankyti darželį ar mokyklą, vėliau
eiti į darbą. Tai kodėl jo gimimas turi būti paslaptis? Tiesa,
girdėjau, kad darželiuose ir
mokyklose irgi yra tam tikrų
ypatumų – be tėvų leidimo negalima fotografuoti vaikučių.
Tik nežinau, kaip čia būna, kai
vyksta viktorinos, konkursai ir
vaikai turi teisę parodyti savo
veidelius“, – mąstė Nijolė, pasijuokdama, kad gal ir mums
kaip musulmonams reikės dėvėti galvos apdangalus.
Vaikai eina į mokyklą, visi
mato juos mokymo įstaigose,

neuždengtais veidais vaikšto
miesto ar kaimo gatvėmis...
Paprastas žmogus būna gerbiamas ir matomas tik prieš
rinkimus, kai reikia jo balso.
Politikai labai nori būti matomi ne tik televizijos ekrane,

bet ir laikraščiuose. Jie turi
teisę būti matomi. Kad tauta
žinotų ir pažintų savo geradarius. O paprastas žmogus
tarsi neegzistuoja, lyg jo ir
nėra. Nebent kokių mokesčių nesumokėjai laiku, tai atras antstolis, šiaip – tu nelabai
kam rūpi.
„Tai, sakai, pavogs duomenis, jeigu paskelbs laikraštyje,
kad pasimirė žmogus. O kas
gi buvo parašyta? Seniūnija
ar miestas, vardas, pavardė ir
kiek metų gyveno šioje žemėje. Ir viskas – nei asmens kodo, nei banko sąskaitos taigi
neparašė... O nueik į kapines
ir gali žiūrėti iki valiai – vardai, pavardės, mirimo datos,

net ir sutuoktiniai įvardinti. Kažin, ar neuždraus ir ant
antkapių rašyti? Ir čia būtų
logiškiau – guli žemėje, visi
lygūs, koks skirtumas, koks
tas vardas ir pavardė?“– sakė Danutė.

Kiti greta sėdintys pašnekovai dar pastebėjo, kad, ko gero, mums, paprastiems žmogeliukams, nebus galima nei
užuojautos ar padėkos parašyti – juk įvardinsim mirusiojo
duomenis.
Vienas pokalbyje dalyvavęs
vyriškis pastebėjo, kad banko
kortelių kodus dažna močiutė
pati gyva būdama padiktuoja
sukčiams. O iš mirusiojo ką
jau ten sužinosi... Dar šis vyresnio amžiaus žmogus pridūrė, kad tarpukariu iš anksto skelbdavo vadinamuosius
užsakus bažnyčioje prieš
tuokiantis, skelbdavo taip pat
apie mirusius.
Svetimėja mūsų bendruomenė. Vieni apie kitus nieko
nežinome. Net ir kaimynystėje gyvendami retai susitinkame. Neliko papročio pranešti
kaimynams ir kaimo žmonėms apie netektį. Anksčiau
apie tai, kad vieno ar kito pažįstamo ar vaikystės draugo
jau nebėra, galėdavai sužinoti
iš laikraštyje paskelbto, kad ir
po kelių dienų, mirusiųjų sąrašo. Dabar negalima, atseit būtų pažeidžiamos mirusiųjų teisės, o jie apsiginti negali. Tik
nuo ko mes turime juos ginti,
niekam neaišku, nebent tiems,
kas kuria tuos draudimus.

Dėl Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo
giai ar netiesiogiai nustatyta
taikymo tvarkant mirusių asmenų duomenis
pasinaudojant tokiais duome-

Nors Lietuvos Respublikos
asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ADTAĮ), kurio vykdymą prižiūri
ir kontroliuoja Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (toliau – Inspekcija), 1 straipsnio
5 dalis nustato, kad ADTAĮ
netaikomas mirusių asmenų
asmens duomenų tvarkymui
(tai taip pat reiškia, kad Inspekcija nėra įgaliota nagrinėti
skundus dėl mirusių asmenų
duomenų tvarkymo), Inspekcija sulaukia nemažai kreipimųsi dėl šių asmenų duomenų
tvarkymo. Atsižvelgdami į tai,
norime atkreipti dėmesį į kelis
svarbius aspektus, susijusius
su mirusių asmenų duomenų
tvarkymu.
Kaip minėta, mirusių asREKLAMA

menų duomenų tvarkymui
ADTAĮ nėra taikomas, tačiau
pažymėtina, kad mirusių asmenų teisė į privatumą ginama vadovaujantis kitų teisės
aktų nuostatomis. Pavyzdžiui,
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.23 straipsnio 1
dalis numato, kad fizinio asmens privatus gyvenimas neliečiamas, o informacija apie
asmens privatų gyvenimą gali
būti skelbiama tik jo sutikimu
(po asmens mirties tokį sutikimą gali duoti jo sutuoktinis, tėvai ar vaikai). Lietuvos
Respublikos pacientų teisių
ir žalos sveikatai atlyginimo
įstatymo 8 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad visa informacija apie paciento buvimą
sveikatos priežiūros įstaigoje, gydymą, sveikatos būklę,

diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija
apie pacientą turi būti laikoma
konfidencialia ir po paciento
mirties. Teisę gauti informaciją po paciento mirties turi
įpėdiniai pagal testamentą ir
pagal įstatymą, sutuoktinis
(partneris), tėvai, vaikai. Šio
Įstatymo 9 straipsnis nustato
teisės į privataus gyvenimo
neliečiamumą ypatumus.
Kitą labai svarbų mirusių
asmenų duomenų tvarkymo
aspektą lemia asmens duomenų sąvoka. Vadovaujantis
ADTAĮ 2 straipsnio 1 dalimi,
asmens duomenimis laikytina
bet kuri informacija, susijusi
su fiziniu asmeniu – duomenų
subjektu, kurio tapatybė yra
žinoma arba gali būti tiesio-

nimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi
fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio
ar socialinio pobūdžio požymiai. Pažymėtina, kad informacija apie mirusius asmenis gali būti susijusi su gyvais
asmenimis, pvz., informacija,
kad mirusioji buvo hemofilijos geno nešiotoja, reiškia, jog
jos sūnus gali sirgti šia liga,
nes ji susijusi su X chromosomoje esančiu genu. Todėl jei
informacija, kurią sudaro mirusio asmens duomenys, susijusi su gyvais asmenimis ir tai
yra jų asmens duomenys, šių
duomenų tvarkymui turi būti
taikomi asmens duomenų apsaugos reikalavimai.
Valstybinė duomenų
apsaugos inspekcija

Kalbina ir fotografuoja Laima Duoblienė

Ar gerai, kad
nebeskelbiama
informacija
apie mirusius
ir gimusius
asmenis?
Juozas Matulevičius: 2409

Manau, kad tokia informacija – ir apie gimimus,
ir apie mirtis – turėtų būti
viešinama. Nors tai asmeniniai dalykai, bet kartu yra ir
žmogaus pagerbimas. Man
trūksta tų suvestinių.

Rima Zujienė

Paskaitydavau, kai laikraščiuose skelbdavo, bet didelio informacijos trūkumo
nejaučiu. Kai miršta artimas
ar geras pažįstamas, jo artimieji praneša asmeniškai, o
šiaip laikraščiai parašo tik
apie garsius žmones – ir kas
mirė, ir kas kam gimė. Gal
taip ir gerai?

Henrikas Radvilavičius

Aš neskaitydavau, todėl ir nepasigendu. Aš nemėgstu svetimais reikalais
domėtis.

Miglė Kazlauskaitė

Man trūksta tokios informacijos, aš pasigedau. Sužinojus, kad mirė geras pažįstamas, dar ir į šermenis
spėdavai nueiti ar nors užuojautą artimiesiems pareikšti,
smagu būdavo pasidžiaugti ir naujagimio susilaukusiais. Mano draugės mama
net laikraštį išsaugojo, kuriame buvo parašyta apie
jos gimimą.

Danutė

Mes su vyru pasigedom
suvestinių apie mirusius ir
gimusius. Trūksta šitos informacijos, nes tik taip kartais sužinodavome, kad mirė
buvęs bendradarbis, kaimynas ar jaunystės draugas. Ir
užuojautą jau retai kas deda
į laikraštį, ir to informacijos
šaltinio nebeliko.

 atgarsiai

ŠEŠTAdienis, 2018 m. balandžio 7 d., www.naujasisgelupis.lt



Gana stiprus, 5,9 balo žemės drebėjimas ketvirtadienį įvyko
jūros dugne netoli Filipinų pagrindinės pietinės Mindanao
salos, pranešė JAV Geologijos tarnyba (USGS). Tarnybos
duomenimis, smūgių židinys buvo 64,4 km gylyje.



Investuotojams pavėluotai sureagavus į teigiamus duomenis
apie JAV komercinių „juodojo aukso“ atsargų sumažėjimą,
naftos kainos ketvirtadienį patraukė aukštyn. Birželio
mėnesio ateities sandorių „Brent“ rūšies naftos kaina
Londono biržoje „ICE Futures“ nuo sesijos pradžios ūgtelėjo
0,34 JAV dolerio, arba 0,5 proc., iki 68,36 JAV dolerio už barelį.



Didžiosios Britanijos saugumo tarnybos mano nustačiusios
slaptą Rusijos laboratoriją, kurioje buvo pagaminta
kovinė nervus paralyžiuota medžiaga, panaudota per
ataką Solsberio mieste prieš buvusį rusų dvigubą agentą,
ketvirtadienį pranešė dienraštis „The Times“, remdamasis
neįvardytais šaltiniais.

Jiezno seniūnijos velykinis
vyrų krepšinio turnyras
NUSIKALTIMAI IR
NELAIMĖS
parengta pagal Alytaus apskrities
Vyrausiojo policijos komisariato
ir Kauno apskrities priešgaisrinės
gelbėjimo valdybos informaciją

2018-03-27 apie 18.50 val. Prienų r.,
Balbieriškio sen., Naravų k., Kalnų
g., neblaivus (2,.46 prom. alkoholio) vyras (gim. 1977 m.) smurtavo
prieš savo neblaivią (2,67 prom.
alkoholio) sugyventinę (gim.
1965 m.). Įtariamasis sulaikytas ir
uždarytas į areštinę.
2018-03-28 apie 20.15 val. Prienuose, Vytauto g., konflikto metu neblaivus (1,19 prom. alkoholio) vyras
(gim. 1995 m.) smurtavo prieš kitą
neblaivų (2,66 prom. alkoholio)
vyrą (gim. 1984 m.). Nukentėjusiajam išmušti du dantys, jis patyrė ir
kairės pusės žandikaulio lūžį.
2018-03-28 apie 23.50 val. Prienų
r., Veiverių sen., Kalveliškių k.,
Pakalnės g., įsibrauta į vyrui (gim.
1971 m.) priklausančią sodybą.
Įvykis tiriamas.
2018-03-29 apie 01.03 val. ugniagesiai skubėjo į Birštono sav., kur
kelyje A16, ties posūkiu į Geležūnų
k., reikėjo po eismo įvykio nuvalyti kelio dangą. Ant kelio buvo
išsilieję tepalo.
2018-03-29 apie 16.50 val. Prienų
r., Jiezno sen., Jundeliškių k.,
namuose, konflikto metu neblaivus (2,04 prom. alkoholio) vyras
(gim. 1960 m.) smurtavo prieš
savo neblaivią (2,22 prom. alkoholio) sutuoktinę (gim. 1971 m.).
Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas
į areštinę.
2018-03-29 apie 16 val. Prienuose,
Maironio g., du nepažįstami jaunuoliai apiplėšė moterį (gim. 1940
m.) ir pavogė jos rankinę su pinigine, kurioje buvo vaistų receptai ir
10 eurų. Įtariamieji ieškomi.
2018-03-29 apie 16.50 val. Prienuose, Nemuno ir Vytauto gatvių
sankryžoje, moters (gim. 1977
m.) vairuojamas automobilis „VW
Sharan“ partrenkė pėsčiųjų perėja,
degant žaliam šviesoforo signalui,
ėjusią pėsčiąją (gim. 1964 m.).
Nukentėjusiajai nustatyta abiejų
kojų ir kairės rankos alkūnės
sumušimas, po apžiūros ji išleista
į namus.
2018-03-29 apie 12.23 val. Stakliškių sen., Kielionių k. prie kapų
degė 2 arų plote žolė ir 2 šieno
ritiniai (po 500 kg).
REKLAMA

Akordeonistų išvyka į tarptautinį konkursą
gijai tai buvo pirma išvyka į brangenybių saugykla, užėmė
Vengrijoje
tarptautinį konkursą užsieny- ir suniokojo Osmanų imperiKovo 22–26 dienomis
Kauno krašto akordeonistų
draugija organizavo
mokinių ir mokytojų išvyką
į II tarptautinį folkloro,
šokių ir muzikos festivalįkonkursą „Budapešto tiltų
žavesys 2018“ Vengrijos
sostinėje Budapešte.

Festivalio metu vyko konkursiniai pasirodymai kiekvienoje didelėje kategorijoje
(folkloro, šokių ar muzikos).
Instrumentinės muzikos kategorijoje dalyvavo solistai,
ansambliai ir orkestrai, grojantys įvairiais instrumentais.
Solistai buvo vertinami pagal
instrumentus ir amžių.Tarptautinėje vertinimo komisijoje
dalyvių pasirodymus vertino
Veiverių A. Kučingio meno
mokyklos direktorius akordeonistas Mindaugas Labanauskas. Šiais metais dalyvauti instrumentinės muzikos
konkurse buvo pakviesti ir
Prienų meno mokyklos akordeono mokytojos Linos Bendoraitienės mokiniai: Augustas Kuzminskas, Eligija Radzevičiūtė, Klaidas Alaveckas
ir Adas Radzevičius. Jaunieji
akordeonistai ruošėsi labai atsakingai, nes Augustui ir Eli-

je. Kelionės nuovargis nepaveikė jaunųjų konkursantų ir
jų pasirodymas buvo puikus.
Instrumentalistų pasirodymai
vyko šešiose amžiaus kategorijose. Vaikų kategorijoje (9–
12 metų) Augustas Kuzminskas iškovojo 1 vietą, Klaidas
Alaveckas – 1 vietą, o Eligija
Radzevičiūtė – 2 vietą, Jaunimo 1-oje kategorijoje (13–15
metų) Adas Radzevičius iškovojo 2 vietą. Visus maloniai
nuteikė Lietuvos ambasadorės Vengrijoje Rasos Kairienės apsilankymas. Ji visiems
linkėjo sėkmės konkursinėje
scenoje ir išklausė visų lietuvių pasirodymus.
Kelionės įspūdžiai vien
konkursu nesibaigė. Kelionės
metu vykome į Estergomą,
prie Dunojaus įsikūrusį miestą, kuris X–XIII a. buvo Vengrijos sostinė, aplankėme Estergomo baziliką – didžiausią
Vengrijoje katalikų bažnyčią.
Iš Estergomo vaizdinga Dunojaus pakrante važiavome
į Višegradą, kur ant kalvos
stūkso XIII a. statyta Višegrado tvirtovė, o papėdėje išlikę
karalių rūmų griuvėsiai. Tvirtovę, porą šimtmečių buvusią
Vengrijos karalių rezidencija ir

jos kariaunos. Apsilankėme
tvirtovėje, iš kurios atsiveria
nuostabus vaizdas į Dunojaus
vingį. Vykome į Sentendrę,
vaikščiojome siauromis ir vingiuotomis jos gatvelėmis, lankėmės Marcipanų muziejuje.
Budapešte aplankėme Karalių rūmus, nuostabaus grožio
F. Listo muzikos akademiją,
plaukiojome Dunojaus upe ir
grožėjomės naktiniu Budapeštu.Grįždami namo, apsilankėme Austrijos sostinėje Vienoje
ir Čekijos mieste Olomouce.
Išvykos į konkursus – ne tik
savo meistriškumo pasitikrinimas, bet ir bendravimo, dėmesingumo, supratimo, pagarbos
vienas kitam, žinių troškimo
ugdymas. Dėkojame Kauno
krašto akordeonistų draugijos
vadovams Gražinai Lukošienei ir Mindaugui Labanauskui
už pasitikėjimą ir kvietimą dalyvauti konkurse. Į konkursą
nebūtume išvykę be rėmėjų
pagalbos, todėl nuoširdžiai dėkojame Prienų rajono savivaldybei už suteiktą galimybę išmėginti savo jėgas užsienyje,
garsinant ne tik savo šalį, bet
ir Prienų miesto vardą.
Akordeono mokytoja
Lina Bendoraitienė 

Prienų delegacija su Lietuvos ambasadore Vengrijoje Rasa Kairiene.

Kovo 31 dieną Jiezno
gimnazijos sporto salėje
vyko Jiezno seniūnijos
velykinis vyrų krepšinio
turnyras, kuriame
dalyvavo keturios
komandos: Jiezno
gimnazijos vaikinų
rinktinė (kapitonas
Rytis Žuromskas) ir trys
Jiezno miesto komandos
– ,,Mūrai“ (kapitonas
Eimantas Šliaužys),
,,Centras“ (kapitonas
Ūdrys Žalys) ir ,,Paukščiai“
(kapitonas Laimis Pempė).

Kadangi šiemet turnyre panoro dalyvauti tik keturios komandos, jos, ištraukus burtus,
sužaidė tarpusavyje ketverias
rungtynes:,,Centras“ rezultatu
35:20 įveikė Jiezno gimnazijos komandą, ,,Paukščiai“
nugalėjo ,,Mūrus“ rezultatu
20:16. Po trumpos pertraukėlės ,,Mūrai“ rezultatu 25:29
pralaimėjo ,,Centro“ komandai, o ,,Paukščiai“ be vargo
nugalėjo gimnazistus rezultatu 45:19.
Pusfinalyje dėl trečiosios
vietos kovoję ,,Mūrai“ įveikė
gimnazijos komandą rezultatu 45:19.
Dėl pirmos vietos susitiko
turnyro lyderės ,,Centro“ ir

,,Paukščių“ komandos. Finalinės rungtynės buvo pačios
įdomiausios, nes vyko ,,taškas
į tašką“. Vieno taško skirtumu laimėjo ,,Centro“ komanda (38:37). Taigi, 2018 metų
Jiezno seniūnijos velykinio
vyrų krepšinio turnyro nugalėtoja tapo Jiezno miesto komanda ,,Centras“.
Tikėkim, kad antros vietos
laimėtoja ,,Paukščių“ komanda dėl pralaimėjimo labai neliūdėjo, kaip ir ,,Mūrai“ bei
gimnazistai. Juk svarbiausia
yra bendrystė ir tikslas daryti tai, kas įdomu ir miela širdžiai – sportuoti. Apmaudu,
kad praėjusių 2017 metų nugalėtoja ,,Kašonių“ komanda
šiame turnyre nedalyvavo ir
nepanoro apginti čempionės
vardo.
Jiezno seniūnas džiaugiasi
jaunimo noru sportuoti ir atsiliepti į seniūnijos bei sporto
klubo ,,Jieznas“ iniciatyvas
ištisus metus dalyvauti įvairių komandinių sporto šakų
turnyruose. Organizatoriai dėkingi Jiezno gimnazijos administracijai už suteiktas sąlygas
jaunimui treniruotis ir organizuoti įvairias varžybas.
Jiezno seniūnijos
informacija 

verta žinoti 
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Kultūros ministerija sudarė sąrašą, kuriame nurodytos
rekomenduojamos paminėti sukaktys. Kitais metais
rekomenduojama paminėti Baltijos kelio 30-metį, Liublino
unijos 450-metį, kompozitoriaus Eduardo Balsio ir rašytojo
Alfonso Nykos-Niliūno šimtmečius, kompozitoriaus Juozo
Naujalio ir rašytojo Juozo Tumo-Vaižganto 150 metų jubiliejus.



Baltarusijos dujotiekių operatorė „Gazprom transgaz
Belarus“ savo savininkui - Rusijos koncernui „Gazprom“
- išmokės 616,7 mln. Baltarusijos rublių (256 mln.
eurų) dividendus už 2017 metus. „Gazprom transgaz
Belarus“ pranešime teigiama, jog palyginti su 2016-ųjų
dividendais, už praėjusius metus jie bus 3,6 karto didesni.



Prienų rajono
savivaldybė
skelbia konkursą
„Geriausias
metų medicinos
darbuotojas“
Prienų rajono
savivaldybės įsteigtas
Geriausio medicinos
darbuotojo apdovanojimas
ir padėkos raštai skiriami
Savivaldybės asmens
sveikatos priežiūros
įstaigų darbuotojams, bei
jų vadovams už profesinės
veiklos nuopelnus,
mokslo pasiekimus, indėlį
į sveikatos paslaugų
teikimą bei organizavimą
Prienų rajone.

Kandidatus gali teikti asmens sveikatos priežiūros
įstaigų vadovai. Apdovanojimus skiria Prienų rajono
savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymu sudaryta komisija.
Konkurso „Geriausias medicinos darbuotojas“ apdovanojimas bus įteiktas 2018 m.
balandžio 27 d. iškilmingo
Medicinos darbuotojo dienos
minėjimo metu Prienų kultūros ir laisvalaikio centre.
Maloniai kviečiame užpildyti anketą ir pasiūlyti savo
kandidatus. Prašome skenuotą anketą iki balandžio
20 d. atsiųsti el. paštu virginijus.slauta@prienai.lt. Taip
pat dokumentus galite siųsti
adresu: Prienų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos
skyrius, Laisvės a. 12, Prienai,
arba pateikti 135 kab., tel. (8
319) 61 161.
Kandidato anketą ir konkurso nuostatus rasite Prienų
r. savivaldybės interneto svetainėje www.prienai.lt.
SAVIVALDYBĖS inf. 

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

2018-03-29 Prienuose, Rūtų g.
kamine degė suodžiai. Tą pačią
dieną (19.49 val.) ugniagesiai gavo
pranešimą, kad Veiverių sen.,
Grigaliūnų k. kamine irgi dega suodžiai, dūmtraukis stipriai įkaitęs.
Rusenantys suodžiai buvo išsemti
iš dūmtraukio ir išnešti į lauką.

REKLAMA

2018-03-31 apie 9.10 val., policijos
pareigūnai Prienų r. sav., Ašmintos
sen., Strielčių k. sustabdė automobilį VOLVO V90 INSCRIPTION
PRO D5PP AWDA, pagamintą 2017
m., (su angliškais numeriais), kurį
vairavo Birštone gyvenantis N.
M. (gim. 1994 m.). Kilus įtarimui
ir patikrinus automobilį, pagal
kėbulo numerį nustatyta, kad N.
M. vairavo vogtą transporto priemonę su neatitinkančiu valstybiniu
numeriu. N. M. sulaikytas 48 val.
ir uždarytas į Alytaus apskr. VPK
areštinę.

!

^h'K</D$^
Wh<a/r'Z/WK

2018-04-01 apie 14 val. A. Ž. (gim.
1987 m.) pastebėjo, kad iš statybvietės Birštone pavogti pastoliai.
Turtinė žala nustatinėjama, turtas
nedraustas.

WĂǀĂƐĂƌťŝƓƓŝůƚƿũƿŬƌĂƓƚƿŐƌťǎƚĂŶƚƉĂƵŬƓēŝĂŵƐŬǇůĂĚŝĚĞůĦƉĂƵŬƓēŝƿŐƌŝƉŽ
ŐƌĦƐŵĦ͘EŽƌƐƓŝƵŽŵĞƚƵƵƌŽƉŽũĞƉůŝŶƚĂŶƟ,ϱEϴƉĂƵŬƓēŝƿŐƌŝƉŽĂƚŵĂŝŶĂ
ŶĦƌĂƉĂǀŽũŝŶŐĂǎŵŽŶĦŵƐ͕ŶĂŵŝŶŝĂŝƉĂƵŬƓēŝĂŝƓŝĂŵǀŝƌƵƐƵŝʹǇƉĂēũĂƵƚƌƻƐ͘

2018-04-01 ugniagesiai gelbėtojai apie 08.45 val. padėjo GMP
medikams Prienuose, Stadiono g.
išnešti daug sveriantį pacientą J.
N. (gim. 1931 m.) į kiemą ir įkelti į
GMP automobilį.

EKZ$D/W^h'Kd/Wh<a/h^͕>/<zdK:/WZ/s>K͗

2018-04-01 ryte Šilavoto sen., Šilavoto k., Plento g. svirno palėpėje
degė skudurai.

ƉĂƵŬƓēŝƿŵŝŐƌĂĐŝũŽƐŵĞƚƵ;ǀĂƐĂƌŝŽʹŬŽǀŽŵĦŶĞƐŝĂŝƐͿŶĞůĞŝƐƟƉĂƵŬƓēŝƿťŬŝĞŵČ;ůĂƵŬČͿ͕ũĞŝŶĞƚƵƌŝƐƉĞĐŝĂůŝĂŝťƌĞŶŐƚŽĂƉƚǀĂƌŽƐƵƐƚŽŐƵ͖

ƉĂƵŬƓēŝĂŵƐƐŬŝƌƚČƉĂƓĂƌČůĂŝŬǇƟƚĂŝƉ͕ŬĂĚũŝƐďƻƚƿĂƉƐĂƵŐŽƚĂƐŶƵŽ
ůĂƵŬŝŶŝƿƉĂƵŬƓēŝƿŝƌŬŝƚƿŐǇǀƻŶƿ͖

ŶĞŶĂƵĚŽƟ Ăƚǀŝƌƿ ƉĂǀŝƌƓŝŶŝƿ ǀĂŶĚĞŶƐ ƚĞůŬŝŶŝƿ ǀĂŶĚĞŶƐ ŶĂŵŝŶŝĂŵƐ
ƉĂƵŬƓēŝĂŵƐŐŝƌĚǇƟ͖
ƐƚĞďĦƟƉĂƵŬƓēŝƿƐǀĞŝŬĂƚŽƐďƻŬůħŝƌƉĂƐƚĞďĦũƵƐƉĂŬŝƟŵƿ͕ŶĞĚĞůƐŝĂŶƚ
ŝŶĨŽƌŵƵŽƟƉƌŝǀĂƚƿǀĞƚĞƌŝŶĂƌŝũŽƐŐǇĚǇƚŽũČ͘

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

Registrų centrui kitąmet gali trūkti apyvartinių lėšų,
nes valstybės institucijoms ir įstaigoms duomenys bus
teikiami nemokamai, be to, įkainiai už duomenis turėtų
mažėti ir privačiam sektoriui, rašo „Lietuvos žinios“.

ZĂĚƵƐůĂƵŬŝŶŝŽƉĂƵŬƓēŝŽŐĂŝƓĞŶČƌĞŝŬŝĂŶĞĚĞůƐŝĂŶƚŝŶĨŽƌŵƵŽƟsĂůƐƚǇďŝŶħŵĂŝƐƚŽŝƌǀĞƚĞƌŝŶĂƌŝũŽƐƚĂƌŶǇďČǀŝƐČƉĂƌČǀĞŝŬŝĂŶēŝƵŶĞŵŽŬĂŵƵƚĞůĞĨŽŶŽŶƵŵĞƌŝƵϴϴϬϬϰϬϰϬϯ͕ŬƌĞŝƉƟƐ
ťĂƌƟŵŝĂƵƐŝČƚĂƌŶǇďŽƐƚĞƌŝƚŽƌŝŶťƉĂĚĂůŝŶťĂƌďĂƉƌĂŶĞƓƟƉƌŝǀĂēŝĂŵǀĞƚĞƌŝŶĂƌŝũŽƐŐǇĚǇƚŽũƵŝ͘

2018-04-01 apie 12.42 val. Balbieriškio sen., Išmanų k., Slėnio g. ir
Šilo g. sankirtoje ugniagesiai gelbėtojai padėjo ištraukti užklimpusį
GMP automobilį.
2018-04-02 apie 9.10 val. Prienų
r., Stakliškių sen., Druskeliškių k.,
konflikto metu vyras (gim. 1972
m.) smurtavo prieš savo sugyventinę (gim. 1969 m.). Įtariamasis
nesulaikytas, jo buvimo vieta
nustatinėjama.
2018-04-02 apie 15 val. Prienų
r., Jiezno sen., Sodų k., neblaivus (1,88 prom. alkoholio) vyras
(gim. 1949 m.) smurtavo prieš
savo sutuoktinę (gim. 1941 m.) ir
grasino posūniui (gim. 1977 m.).
Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas
į areštinę.

 ATGARSIAI
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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

Trečiadienį angare Vilniuje kilus gaisrui, jame rasta
narkotikų, pranešė Policijos departamentas. Gaisras
angare kilo apie 6.30 val. Angaras išdegė įgriuvo jo
stogas. Sudegusio angaro antrame aukšte rasta augalinės
kilmės medžiaga, galimai narkotinė, kuri buvo sudėta į
stiklainius ir polietileninius maišus.



Pirmieji iš 60 JAV diplomatų, išsiunčiamų iš Rusijos kilus
ginčui dėl Didžiojoje Britanijoje apnuodyto buvusio
rusų šnipo, anksti ketvirtadienį išvyko iš Vašingtono
ambasados Maskvoje, pranešė naujienų agentūros AFP
reporteris.



Tarybos posėdyje daugiausiai aistrų – dėl
ikimokyklinukų
vičienė pasigedo informacijos apie bibliotekos padalinių
veiklą. Ji taip pat klausė, kodėl pastaruoju metu neveikia
Pieštuvėnų biblioteka. Buvo
atsakyta, kad biblioteka veikia, tik ne kasdien, o skaitytojus aptarnauja Užuguosčio
bibliotekininkė.
Prienų krašto muziejaus direktorė Lolita Batutienė, pristačiusi vykdomas veiklas,
įgyvendintus projektus, atnaujintas ekspozicijas padaliniuose, patikino, kad iki metų
galo bus baigtos įrengti visos
ekspozicijos pagrindiniame

ti bendruomenės namelyje.
Ateityje planuojama, kad daugės Dienos centre teikiamų
paslaugų, kad bus pradėtos
teikti paslaugos moterims, nukentėjusioms nuo smurto.
Prienų globos namų direktorė Inga Barkauskienė
akcentavo, kad pernai buvo
įgyvendintos saugumo priemonės, padidėjo slaugos personalo skaičius, o šiais metais daugiausia dėmesio bus
skiriama slaugos kokybės
gerinimui.
Socialinių paslaugų centro
direktorė Aurelija Urbonienė
pasidžiaugė, kad pernai padidėjo dalies darbuotojų atlyginimai, tikimasi, kad jie didės ir šiais metais. Ji trumpai

patikrinti nemažai gyventojų
būstų.

lo klubas, taip pat ugdantis
jaunuosius futbolininkus. A.
Deltuvos teigimu, jie priima
visus norinčius, tačiau ne jo
kompetencija spręsti apie futbolo klubo reikalingumą. Į
Artūro Buikaus klausimą, ar
pasiteisino teniso užsiėmimų
apmokestinimas, buvo atsakyta, kad nevisiškai, nes nėra
didelio užimtumo.
Balbieriškio PSPC direktorė Angelė Sidaravičienė
klausimų beveik nesulaukė,
o Prienų ligoninės direktorės Jūratės Milaknienės buvo klausiama ir apie išsikeltų
planų pradedant vadovauti li-

Arūnas Ivanauskas ataskaitoje akcentavo, kad nuo birželio
nedirba Jiestrakio medicinos
punktas, šios teritorijos gyventojams paslaugos teikiamos Šilavoto ambulatorijoje. Savivaldybėje dar veikia
trys medicinos punktai, kurių
neplanuojama uždaryti, nors
paslaugų teikimas ir nuostolingas. Šią vasarą Greitosios
medicinos pagalbos skyrius
gaus du naujus automobilius, planuojamas ir šio skyriaus patalpų remontas. Direktoriaus teigimu, liko neįgyvendintas vienas išsikeltos
užduoties punktas – medicinos punktuose nedirba gydytojai.
Veiverių PSPC direktorės

muziejuje Prienuose. Jos teigimu, daugiausiai problemų
kyla padaliniuose ir jos susijusios su teritorijų tvarkymu.
Tarybos nariai klausimų direktorei neturėjo.
Prienų rajono savivaldybės
kūno kultūros ir sporto centro
direktorius Audronis Deltuva
pasidžiaugė, kad pernai pradėjo dirbti daugiau trenerių
(aerobinės gimnastikos, dziudo imtynių ir badmintono),
sportuoja daugiau vaikų. Metų pradžioje sportininkus treniravo 14 trenerių, treniruotes
lankė 264 auklėtiniai 21 ugdymo grupėje. Rugsėjo mėnesį
naujuosius mokslo metus pradėjo 19 trenerių, užsiėmimai
vyko 26 ugdymo grupėse,
sportavo 322 auklėtiniai.
Tarybos nariams daugiausiai neaiškumų kilo dėl futbolo. A. Vaidogas klausė, ar
patenkinami visų vaikų poreikiai, o Henrikas Radvilavičius
domėjosi, ar neišskaidomos
jėgos, jeigu veikia ir futbo-

goninei įgyvendinimą, ir apie
automobilio panaudojimą,
darbuotojų atlyginimus, ligonių maitinimą. Direktorės
teigimu, pavyko įgyvendinti
visą programą, išskyrus vieną
punktą – nebuvo įdiegtos mobiliosios paslaugos. J. Milaknienė patvirtino, kad planuoja dalyvauti artėjančiame konkurse į ligoninės direktoriaus
pareigas, o automobilis labai
reikalingas – juo pervežami ligoniai į aukštesnio lygio ligonines. Pasak ligoninės direktorės, ligonių maistui skiriama
2 eurai per parą, maistas gaminamas atnaujintame maitinimo padalinyje. Išanalizavus
anketas, kurias užpildo stacionare gydęsi pacientai, nustatyta, kad didžiausio pacientų
nepasitenkinimo sulaukiama
savaitgaliais, nes tomis dienomis nedirba PSPC, į ligoninės
skubios pagalbos-priėmimo
skyrių atvyksta po 50–60 ligonių ir susidaro eilės.
Prienų PSPC direktorius

Linos Kazlauskienės teigimu,
didžiausia jų problema – būtinybė renovuoti ambulatorijos patalpas. Problemų iškyla
ir susirgus ar atostogaujant
šeimos gydytojai, nes pagal
prisirašiusių pacientų skaičių
priklauso tik vienas gydytojo etatas.
Stakliškių PSPC vadovė
Jūratė Studinskienė informavo, kad jų gydymo įstaigoje
per metus sumažėjo prisirašiusių pacientų (mirė, išvyko mokytis ar į užsienį), o į
Ritos Keturakienės klausimą, kodėl nebuvo teikiamos
slaugos į namus paslaugos,
buvo atsakyta, kad nėra reikiamą kvalifikaciją turinčios
slaugytojos.
Jiezno vaikų globos namų
direktorė Jūratė Virginija Žukauskienė pasidžiaugė, kad
pernai buvo pradėtos teikti
paslaugos įkurtame Dienos
centre, pradėti globėjų ir įtėvių mokymai, o šiais metais
pirmieji vaikai turėtų įsikur-

pristatė įgyvendinamus projektus, o atsakydama į Algio
Marcinkevičiaus klausimą
apie darbuotojų skaičių, informavo, kad per pastaruosius trejus metus dėl paslaugų
plėtros ir naujų veiklų pradėjo dirbti 20 naujų darbuotojų.
Nuo liepos 1 d. atsiras nauja
pareigybė – atvejų vadybininkas.
Visuomenės sveikatos biuro direktorė Ilona Lenčiauskienė įvardijo jų įstaigos didžiausią problemą – darbuotojų kaitą.
Prienų rajono savivaldybės
priešgaisrinės tarnybos viršininko Jono Radzevičiaus
teigimu, pernai tarnyba neįgyvendino vienos užduoties
– savanorystės. Jis pasidžiaugė, kad sumažėjo gaisrų ir su
tuo susijusių nuostolių, bet
padaugėjo gelbėjimo darbų.
Šiais metais numatyta suremontuoti Balbieriškio ugniagesių komandos buitines patalpas, skatinti savanorystę ir

limybę mokykloje būti visą
dieną). Tai leis, pasak vedėjo,
nuo rugsėjo 1 d. į lopšeliusdarželius priimti daugiau 1–5
metų vaikų.
Pasak L. Jakinevičienės, šis
klausimas, ypač dėl priešmokyklinio ugdymo grupių perkėlimo į mokyklas, komitete sukėlė daug diskusijų. Jos
teigimu, Tarybos nariai apie
tai, kad planuojama ikimokyklinio ugdymo grupes iš
darželių perkelti į mokyklas,
sužinojo tik prieš posėdį, nes
to, apie ką meras buvo užsiminęs praeitame posėdyje,
ji nelaiko informacijos pateikimu. Iš tėvų ji girdėjo nuogąstavimų, ar kokybiškai bus
įrengtos patalpos, ar bus užtikrintas vaikų saugumas. R.
Zailsko teigimu, vyko susitikimai su būsimų priešmokyklinukų tėvais „Saulutės“
ir „Pasakos“ darželiuose. Jis
patikino, kad šešiamečiams
bus sudarytos tinkamos sąlygos ir ugdytis, ir ilsėtis. Liuda

KREPŠINIS

KREPŠINIS

ORIENTAVIMOSI SPORTAS

KREPŠINIS

KREPŠINIS

ATKelta IŠ 1 p.

Lopšeliuose-darželiuose
„Pasaka“ ir „Saulutė“
nebus priešmokyklinio
ugdymo grupių
Švietimo skyriaus vedėjui
Rimvydui Zailskui pristatant
preliminarų klasių, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičių, užvirė
diskusija dėl dviejų priešmokyklinio ugdymo grupių,
kurias iš lopšelių-darželių
„Pasaka“ ir „Saulutė“ ketinama perkelti į „Revuonos“ pagrindinę mokyklą ir „Ąžuolo“
progimnaziją (tomis pačiomis
sąlygomis, kokios buvo darželiuose, t.y. vaikai turės ga-

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
AEROBINĖ GIMNASTIKA

Balandžio 7 d.

10

30

val.

Prienų KKSC arenoje
Meninės gimnastikos turnyras
„Elegenacijos taurė 2018“

Balandžio 7 d.

17

20

val.

BTV

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

Balandžio 12 d.

18

50

val.

DELFI TV

Kėdainių „Nevėžis“ prieš PrienųBirštono „Vytautas“ LKL

Balandžio 15 d.

12

00

val.

„Prienų atviras OS čempionatas“
Skersabalio miške
Organizatorius: OSK „Šilas“

Balandžio 15 d.

19

15

val.

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

Balandžio 19 d.

1845 val.

DELFI TV

Utenos „Juventus“ prieš PrienųBirštono „Vytautas“ LKL

ATGARSIAI 
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JAV automobilių gamintoja „Ford Motor“ gali pradėti gaminti
elektromobilius savo Kelno gamykloje. Tai galėtų įvykti
po 2023 metų, kai šioje gamykloje bus užbaigta „Fiesta“
modelio gamyba, interviu vokiečių verslo dienraščiui
„Handelsblatt“ pareiškė „Ford“ vadovas Vokietijoje Gunnaras
Herrmannas (Gunaras Hermanas).

Šeškuvienė domėjosi, ar vaikams netrukdys mokyklinis
skambutis, ar jie kartu su kitais mokiniais eis į valgyklą,
ar bus atskiras įėjimas, žaidimų aikštelė. R. Zailsko teigimu, ir dabar priešmokyklinis
ugdymas vykdomas ne tik
darželiuose, bet ir mokyklose,
todėl didelių pasikeitimų nebus – nebus ir atskiro įėjimo
ar žaidimų aikštelės. Į Cezaro Pacevičiaus klausimą, kodėl ne visuose trijuose miesto
darželiuose nebeliks priešmokyklinio ugdymo grupių, buvo atsakyta, kad tuo metu, kai
buvo planuojami pokyčiai,
sulaukta pageidavimų tik iš
dviejų darželių, nes „Gintarėlio“ darželyje tuomet vietų
netrūko. A. Vaidogas domėjosi, ar tėvai pritaria šiems pokyčiams, nes, jo manymu, pirmiausia šiam sprendimui turi
pritarti ne politikai, bet tėvai.
R. Zailsko teigimu, su tėvais
buvo diskutuota, o sprendimus priima Tarybos nariai.
Henrikas Radvilavičius,
Vaidas Kupstas ir Vytas Bujanauskas ragino pritarti sprendimo projektui, nes darželiuose trūksta vietų, ypač patiems
mažiausiems vaikams, reikia
atsižvelgti ir į šių vaikų tėvų
poreikius.
A. Vaidogas siūlė šio klausimo (punkto apie priešmokyklinių grupių formavimą)
svarstymą atidėti, jį svarstyti po to, kai darželiuose bus
surengti susirinkimai ir tėvų
nuomonė užprotokoluota.
Deja, šį pasiūlymą palaikė tik
šeši Tarybos nariai.
Aistroms nerimstant, buvo
padaryta pertrauka. Per pertrauką išdiskutavus neaiškius
klausimus, balsuojant už visą
projektą, keturiolika Tarybos
narių jam pritarė, keturi – susilaikė. Taigi priešmokyklinės
grupės veiks „Revuonos“ pagrindinėje mokykloje, „Ąžuolo“ progimnazijoje ir lopšelyje-darželyje „Gintarėlis“.

Prienų kultūros ir laisvalaikio centro teikiamų patalpų
įkainiai. To prireikė, kai buvo patikslinti patalpų plotai.
Lengvatos, kurios taikomos
Prienų rajone registruotoms
asociacijoms, bendruomenėms ir pan., išlieka, jos netaikomos tik naudojantis mikroautobusu.
Be diskusijų buvo patvirtintas Prienų krašto muziejaus didžiausias leistinas pareigybių skaičių iki 15,75, t.
y. papildomai skirta 0,5 etato
muziejaus padalinio Vinco
Mykolaičio-Putino gimtosios sodybos-muziejaus prižiūrėtojai.
Vienbalsiai pritarta projektui „Darželio-mokyklos pastato, Kauno g. 2C, Prienai, modernizavimas“, atsižvelgus į
CPVA pastabas patvirtinti dokumentai, pagrindžiantys, kad
Prienų rajono savivaldybės
administracijai suteiktos projektavimo ir statybos užsakovo funkcijos. Šių dokumentų
reikia projektų „Jiezno miesto
viešųjų erdvių sutvarkymas“
ir „Prienų miesto autobusų
stoties ir aplinkinės teritorijos
pritaikymas bendruomenės

Estijos prezidentė Kersti Kaljulaid trečiadienį paragino jos
šalies teritorijoje dislokuoti JAV karius ir raketas „Patriot“
ir naujienų agentūrai AFP sakė, jog būtina padaryti
atgrasomąsias priemones „įtikimas Rusijai“.



jų tyrimų tarnybos antikorupcinio vertinimo išvadas, pastabas ir pasiūlymus, vienbalsiai
buvo patvirtintas Prienų rajono savivaldybei nuosavybės
teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašas bei
Prienų rajono savivaldybės
turto nuomos konkursų organizavimo ir vykdymo taisyklės. Prieštaraujančių nebuvo
ir tvirtinant Prienų rajono savivaldybės būsto nuomos ar
išperkamosios būsto nuomos
mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo,
mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos
aprašą.
Pritarta ir neskelbiamų derybų būdu 0,54 ha ploto žemės sklypo, reikalingo kapinių plėtrai, pirkimui Išlaužo
kaime, ir Jiezno vaikų globos
namų teikiamų paslaugų kitų savivaldybių gyventojams
įkainiams (globėjų (rūpintojų)
ir įtėvių mokymo ir konsultavimo paslauga kitų savivaldybių gyventojams – 5 eurai už
valandą).
Pritarta, kad konkursai viešųjų asmens sveikatos prie-

Balsų dauguma (20 Tarybos
narių pritarus, dviem – nebalsavus) buvo patvirtinti nauji

ir verslo poreikiams“ veiklų
projektavimui.
21 Tarybos narys pritarė ir
biudžeto pakeitimams. Į A.
Vaidogo klausimą, kodėl kas
mėnesį reikia tikslinti biudžetą, Finansų skyriaus vedėja
N. Paužienė paaiškino, kad
nuolat atsiranda tikslinių lėšų,
valstybės perskirstymų ir kitų
lėšų, kurių perskirstymui turi
pritarti ir Taryba.
C. Pacevičiui buvo atsakyta, kad pernai už komunalines atliekas buvo surinkta 702
tūkst. eurų mokesčio, o atliekų
tvarkytojams sumokėta apie
667 tūkst. eurų (be gruodžio
mėnesio).
20 Tarybos narių pritarė ilgalaikės 370 tūkst. eurų paskolos ėmimui investiciniams
projektams finansuoti.
Atsižvelgus į LR Specialių-

žiūros įstaigų, kurių savininkė
yra Prienų rajono savivaldybė,
direktorių pareigoms eiti turi
būti skelbiami likus ne mažiau
kaip 3 mėnesiams iki dabartinių vadovų kadencijos pabaigos, kad Balbieriškio, Jiezno
ir Veiverių pirminės sveikatos
priežiūros centruose stacionarinės slaugos paslaugos vieno
lovadienio kaina nuo balandžio 1 d. bus 27eurai.
Taip pat buvo patvirtinta
2017 m. melioracijos remonto
darbams panaudotų lėšų ataskaita bei pritarta 2018 m. melioracijai skirtų lėšų paskirstymui, pakeistos Veiverių sen.
Liepabūdžio k. Pagirio gatvės
ir Balbieriškio sen. Nešeikių
k. Panemunės gatvės geografinės charakteristikos bei panaikinta Balbieriškio sen. Gerulių k. Panemunės gatvė.

ARTIMIAUSIOS VARŽYBOS
DZIUDO

KREPŠINIS

KREPŠINIS

Patvirtinti nauji
įkainiai, padidintas
pareigybių skaičius,
patikslintas
biudžetas...

Balandžio 22 d. 10 val.
Prienų KKSC arenoje

Dziudo turnyras
„Dziudo visiems“

Balandžio 25 d.

18

50

val.

Prienų KKSC arenoje
Prienų-Birštono „Vytautas“ prieš
Šiaulių „Šiauliai“ LKL

17

20

val.

Prienų KKSC arenoje
Prienų-Birštono „Vytautas“ prieš
Klaipėdos „Neptūnas“ LKL

Kuršių nerijos gyventojai savivaldybės raginami atsisakyti
kiemuose tujų – šiai unikaliai vietovei nebūdingų augalų.
Neringos savivaldybės atstovai įsitikinę, kad autentiški
sodybų kiemai būtų įdomesni ir Kuršių neriją lankantiems
turistams.

Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos
mokiniai – tarptautinio Toyamos prefektūros
meno ir kultūros asociacijos konkurso laimėtojai

Prienų „Revuonos“
pagrindinės mokyklos
mokiniai sėkmingai
dalyvavo tarptautiniame
konkurse „Toyama
Prefectural Children’s
Festival“, kurį jau 40
metų rengia Toyamos
prefektūros meno ir
kultūros asociacija.

Pirmąją vietą, aukso medalį ir atminimo dovaną pelnė 7 klasės mokinė Gabija
Kuzmickaitė (dailės mokytoja metodininkė Aušra Deltuvienė). Ji savo darbe pavaizdavo ilgą duonos kelią nuo
rugių lauko iki mūsų stalo,
merginą ir vaikiną, dėvinčius
tautinius rūbus, bei Lietuvos
simboliais tapusius paukščius
– gandrus.
Danielius Aldakauskas ir
Dominykas Uleckas (8 klasės mokiniai) tapo antrosios
ir trečiosios vietos bei sidabro
ir bronzos medalių, diplomų
laimėtojais. Darbus konkursui
paruošti padėjo dailės ir technologijų mokytoja metodininkė Rasa Uleckienė. Danielius
savo darbe piešė senuosius lietuvių liaudies audinių raštus,
medinių klumpių raižinius, o
Dominykas įprasmino Lietu-

vą išgarsinusį lakūnų Stepono Dariaus ir Stasio Girėno
didvyrišką skrydį per Atlanto
vandenyną – nupiešė jų eksperimentinį lėktuvą „Lituanica“ ir Europos bei Amerikos
žemynų žemėlapio kontūrus.
Mokinių kūrybiniai darbai supažindino tolimos Rytų Azijos
šalies, esančios salyne tarp Ramiojo vandenyno ir Japonijos jūros, žmones su Lietuvos
valstybe, parodė mūsų tautos
darbštumą ir drąsą, gamtos
grožį, siekį būti laisviems ir
nepriklausomiems.
Džiaugiamės galimybe dalyvauti tarptautiniuose konkursuose ir dėkojame Prienų
švietimo pagalbos tarnybai
už rengiamas rajoninio mokinių piešinių konkurso „Lietuva Japonija“ atrankas, taip pat
Vytauto Didžiojo universiteto
Japonijos klubo „Hashi“ atstovams, kurie pirmieji paskatino
Prienų krašto mokinius dalyvauti šiame tarptautiniame
konkurse.
Pirmą kartą rajoninė konkurso atranka vyko 2011 metais. Tarptautinio konkurso
laimėtojai buvo pagerbti 2012
metais Kovo 11- osios, Lietuvos valstybės atkūrimo die-

nos, minėjime Prienų kultūros
ir laisvalaikio centre. Apdovanojimus jiems įteikė tuometinė Japonijos ambasadorė Lietuvoje Jos ekscelencija
Kazuko Shiraichi ir Japonijos
ambasados Lietuvoje asistentė kultūros reikalams Kristina
Simonaitytė.
Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos dailės ir technologijų mokytoja metodininkė Rasa Uleckienė 
LIETUVOS KREPŠINIO LYGA

TURNYRINĖ
LENTELĖ

1. Kauno „Žalgiris“
RUNGT.

PER.

28

24

PRAL. TAŠKAI

4

24

2. Vilniaus „Lietuvos rytas“
RUNGT.

PER.

28

23

PRAL. TAŠKAI

5

23

3. Klaipėdos „Neptūnas“
RUNGT.

PER.

28

21

PRAL. TAŠKAI

7

21

4. Panevėžio „Lietkabelis“
RUNGT.

PER.

28

18

PRAL. TAŠKAI

10

18

5. Šiaulių „Šiauliai“
RUNGT.

PER.

28

11

PRAL. TAŠKAI

17

11

6. Pasvalio „Pieno žvaigždės“
RUNGT.

PER.

28

11

PRAL. TAŠKAI

17

11

7. Utenos „Juventus“
RUNGT.

PER.

28

10

PRAL. TAŠKAI

18

10

8. Alytaus „Dzūkija“
RUNGT.

PER.

28

9

PRAL. TAŠKAI

19

9

9. Kėdainių „Nevėžis“
KREPŠINIS

Balandžio 28 d.



KREPŠINIS

Gegužės 2 d.

18

00

val.

DELFI TV

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

Gegužės 9 d.

15

50

val.

DELFI TV

Kauno „Žalgiris“ prieš PrienųBirštono „Vytautas“ LKL

RUNGT.

PER.

28

8

PRAL. TAŠKAI

20

8

10. Prienų-Birštono „Vytautas“
RUNGT.

PER.

28

5

PRAL. TAŠKAI

23

5

 VERTA ŽINOTI
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Vienas JAV karinių oro pajėgų naikintuvas F-16 trečiadienį
sudužo Nevados valstijoje netoli Las Vegaso, pranešė
kariškiai. Ši JAV karinio orlaivio katastrofa yra jau trečia per
dvi dienas.



Indonezijoje apsinuodiję nelegaliu alkoholiu mirė daugiau
nei 20 žmonių, trečiadienį apie virtinę mirties atvejų,
susijusių su prekyba namų gamybos alkoholiu šioje
musulmoniškoje šalyje, pranešė vietos policija. Džakartoje
antradienį buvo suimtas vienas parduotuvės savininkas,
pardavinėjęs uždraustus gėrimus savo vaistažolių bare.



Vokietijos policija, patikrinusi vieną automobilį kelyje netoli
sienos su Nyderlandais, konfiskavo 16 kg kokaino siuntą,
kurios vertė siekia 678 tūkst. eurų, trečiadienį pranešė
pareigūnai. Federalinė policija trečiadienį pranešė, kad
narkotikai buvo paslėpti Italijoje registruotame automobilyje
„Volvo“. Automobilį vairavo 28 metų albanas.

Skaičiai apie mūsų atliekas: kiek šiukšlinome
ir kiek mokėjome?

REKLAMA



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



Per 2017 metus regione susidarė ir buvo sutvarkyta 81
tūkst. 374 tonos komunalinių atliekų. Tai – puspenkto
tūkstančio tonų daugiau nei
2016 metais.
Didėjantis atliekų kiekis rodo gerėjantį žmonių pragyvenimo lygį, o mažesnis jų kiekis sąvartyne – išaugusį visuomenės sąmoningumą.
Pernai Alytaus regioniniame sąvartyne pašalinta tik
kiek daugiau kaip 19, 7 tūkst.
tonų komunalinių atliekų. Tai
- 3 proc. mažiau nei 2016
m. Visos kitos atliekos buvo
perdirbtos ar kitaip panaudotos. Jau antrus metus iš eilės
regione perdirbama daugiau
kaip 60 proc. visų komunalinių atliekų.
Atliekų kiekis vienam statistiniam Alytaus regiono gyventojui pernai siekė 470 kg
per metus. 26 kg daugiau nei
2016 metais.
Bendras pas gyventojus

susidariusių rinkliava apmokestintų komunalinių atliekų
kiekis vidutiniškai vienam
gyventojui regione siekė kiek
daugiau kaip 281 kg.
Atskirose regiono savivaldybėse jis buvo skirtingas.
Daugiausia rinkliava apmokestinamų atliekų vienam statistiniam gyventojui susidarė
Birštono (382 kg), Druskininkų (360 kg) ir Alytaus miesto
(302 kg) savivaldybėse.
Mažiausias rinkliava apmokestinamų atliekų kiekis
pernai susidarė Lazdijų rajono ( beveik 225 kg/gyv.) ir
Alytaus rajono (228 kg/gyv.)
savivaldybėse. Prienų rajono
savivaldybėje apmokestinamų atliekų susidarė beveik
244, Varėnos rajono savivaldybėje – 248 kg vienam gyventojui per metus.
Atlikti skaičiavimai rodo,
kad per praėjusius metus vienas statistinis regiono gyventojas vidutiniškai sumokėjo
23, 24 EUR rinkliavą.
Statistiškai didžiausia vidutinė rinkliava teko Varėnos rajono gyventojams – 26,
62 euro per metus. Statistinis
Lazdijų rajono gyventojas vidutiniškai per metus mokėjo
25, 19 euro, Alytaus rajono
– 24, 87 euro.
Mažiausia vidutinė rinkliava teko Alytaus miesto
(21, 40 euro), Prienų rajono

žaliųjų atliekų tvarkymas apmokestinamas tik pastoviąja
dalimi. Tad išrūšiavus atliekas rinkliava mažėja, nes mažėja kintamoji dalis.
Statistinė praėjusių metų duomenų analizė rodo,
kad rinkliavos dydis anaiptol nėra tiesiogiai susijęs su
konkrečioje savivaldybėje
susidarančiu atliekų kiekiu.
Akivaizdu, kad kaimiškų savivaldybių gyventojams tenka didesnė rinkliavos našta,
nes šiose savivaldybėse nėra
daug pramonės, verslo objektų, t.y. tų atliekų turėtojų, su
kuriais gyventojai dalintųsi
atliekų tvarkymo kaštus, o
jie, kaip numato teisės aktai,
privalo būti padengti vietinės
rinkliavos lėšomis. 

(įrašykite trijų kandidatų numerius iš sąrašo)

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



Kuo geresnis gyvenimas,
tuo daugiau atliekų.
Skamba gal ir nelabai
patraukliai, bet taip jau
yra. Jei daugiau vartojame,
daugiau visko perkame,
tai daugiau ir šiukšliname.
Juk visi daiktai anksčiau ar
vėliau tampa atliekomis.
O jų Alytaus regiono
gyventojai pernai
pagamino daugiau nei
ankstesniais metais.

ir Birštono (21, 83 euro) savivaldybių statistiniam gyventojui. Statistiniam Druskininkų savivaldybės gyventojui pernai teko 22, 45 euro
metinė rinkliava.
Vietine rinkliava yra apmokestinamos mišrios komunalinės ir atskirai surinktos didžiosios bei žaliosios
atliekos. Išrūšiuotos pakuočių atliekos vietine rinkliava
neapmokestinamos.
Nuo praėjusių metų vidurio, įgyvendinant Vyriausybės nutarimą ir įvedus dvinarę apmokėjimo už atliekų
tvarkymą sistemą, už mišrių
komunalinių atliekų tvarkymą mokama kintamoji rinkliavos dalis ir pastoviosios
dalies dedamoji. Didžiųjų ir

prie vytauto kalno 
ŠEŠTAdienis, 2018 m. balandžio 7 d., www.naujasisgelupis.lt



Po JAV vadovaujamos koalicijos antskrydžių prieš džihadistų
judėjimo „Islamo valstybė“ kovotojus Sirijos Rakos mieste į jį
sugrįžo bemaž 100 tūkst. žmonių, skelbia Jungtinės Tautos.
Janas Egelandas iš JT pasiuntinybės Sirijoje trečiadienį sakė,
kad dar 100 tūkst. žmonių laukia prie Rakos, kad galėtų į ją
sugrįžti.

PRIE VYTAUTO
KALNO

laikraščio priedas Birštono
savivaldybės gyventojams

Baigėsi Velykinis
šachmatų
turnyras
Kovo 28-ąją Birštone
baigėsi tradicinis Velykinis
šachmatų turnyras. Jame
dalyvavo 10 suaugusiųjų,
tarp kurių buvo dvi
moterys, ir 14 moksleivių –
7 mergaitės ir 7 berniukai.

Šachmatų būrelio trenerė
Danutė Urbanavičiūtė pasidžiaugė, kad šį kartą suaugusiųjų grupės nugalėtoju tapo
Kazimieras Senavaitis. Antrąją vietą, nors ir surinkęs vienodą taškų skaičių, pagal tam
tikras taisykles užėmė Jonas
Džervus, o Danutei Urbanavičiūtei atiteko trečioji prizinė vieta.
Mergaičių grupėje geriausiai sekėsi antrokei Nedai Žuvininkaitei, kuri surinko 12
taškų ir užėmė pirmąją vietą.
Antroji vieta atiteko darželinukei, mažiausiai šachmatininkei
Ugnei Naudžiūnaitei (6 tšk.), o
trečioji – pirmokei Aistei Bisikirskaitei (4,5 tšk.).
Tarp berniukų pirmąją vietą užėmė pirmokas Dovydas
Jančiulis (7 tšk.), antrąją – antrokas Adomas Dargenis (6,5
tšk.), o trečiąją – trečiokas Libertas Kuliešius (5,5 tšk.).
Apibendrindama turnyro
rezultatus, trenerė D. Urbanavičiūtė pasidžiaugė, kad vis
daugiau mergaičių pasirenka
šachmatų būrelį, lavina savo
sugebėjimus ir intelektą. Jau
nuo senų laikų pastebėta, kad
šachmatų žaidimas skatina
žmogaus loginį mąstymą, kūrybiškumą ir kt. Kai kuriose
šalies mokyklose šachmatų
žaidimas yra įtrauktas į mokymo programas. NG



Berlyno teismas trečiadienį paskyrė laisvės atėmimo
bausmes dviem rumunams, kurie Vokietijos sostinėje
esančiame kontaktiniame zoologijos sode nužudė ožką.
Kaltinamieji teisinosi, kad taip pasielgė, nes buvo alkani.



Praėjus metams po zarino dujų atakos Sirijos sukilėlių
kontroliuotame Chan Šeichūno mieste, Jungtinės Valstijos ir
jų Europos sąjungininkės trečiadienį pažadėjo, kad Basharas
al Assadas (Bašaras Asadas) turės atsakyti už šią savo režimo
ataką.

Svarbiausia – bendravimas ir bendradarbiavimas
ATKelta IŠ 1 p.
matome ir iš diagnostinių ir
standartizuotų testų (dabar per
nacionalinį mokinių pasiekimų patikrinimą), tarptautinių
tyrimų rezultatų. Tiek mokykla, tiek mokiniai ir jų tėvai
turi galimybę palyginti savo
pasiekimus su klasės, mokyklos ir šalies mokinių pasiekimais. Svarbiausia išanalizuoti
spragas, jų priežastis ir stengtis
įveikti atsilikimą ar nesėkmes.
Tai nuosekliai ir darome.
Vaikai mokykloje praleidžia daug laiko, todėl svarbu,
kad čia jie jaustųsi saugūs, laimingi, galintys išreikšti save
ir tobulėti. Mūsų tikslas – sudaryti mokiniams tinkamas
ugdymo(si) sąlygas. Gimnazijos veiklas organizuojame
pagal strateginio plano prioritetus – kurti palankią emocinę aplinką ugdymo(si) kokybei gerinti. Esu
įsitikinęs, kad visos
bendruomenės pagalba sukūrėme ne
tik estetiškai sutvarkytas mokymo(si)
erdves, bet ir gerą emocinę aplinką, gerus tarpusavio
santykius. Palankus
mikroklimatas klasėje sudaro sąlygas
sėkmingam darbui.
Geri santykiai su
mokytojais lemia
ir tai, kad vaikai nori įgyti žinių, tampa
smalsesni, neatgrasomi nuo dėstomo
dalyko. Tad kontaktas tarp mokinių ir mokytojų labai svarbu,
kaip ir išlaikyti pagarbą vieni
kitiems. Geras mikroklimatas
lemia ir ugdymo(si) rezultatus, vaikai atranda galimybę
save realizuoti, galimybes dalyvauti tarptautiniuose projektuose, įvairiose kitose veiklose. Manau, kad dėl to esame
patrauklūs mūsų gimnaziją
besirenkantiems mokiniams.
Galima tik pasidžiaugti, kad
šiais mokslo metais mokinių
skaičius mūsų gimnazijoje
nesumažėjo, o netgi padidėjo
8 mokiniais.
Kaip kovojama su patyčiomis, pašaipomis ar smurtu, kaip sprendžiamos šios
problemos? O gal tokių
atvejų nepasitaiko?

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

Kovoti tikrai nereikia. Tiesiog šioje srityje turime nemažą įdirbį, prevencinį darbą
visada laikėme prioritetiniu.
Mūsų mokykloje jau 15 metų
veikia pirmosios psichologinės pagalbos komanda (PPP),
susikūrusi efektyviai ir greitai
įvertinti bei spręsti aktualias
mokinių problemas, kai reikia įvairių specialistų pagalbos. Šios komandos vienas iš
veiklos prioritetų – patyčių ir
smurto atvejų analizė ir sprendimas. Gavusi informaciją
apie patyčių atvejį PPP komanda kviečia mokinius į pasitarimus – kalbama su mokiniais ar jų grupėmis, įvertinama psichologinė mokinių savijauta, numatoma kompleksinė pagalba. Teikiama pagalba
tiek patyčias patiriančiam mokiniui, tiek skriaudėjui. Mūsų
mokiniai žino, kad į bet kokios

prievartos panaudojimą bus
reaguojama. O ir patys mokiniai noriai bendradarbiauja
su mokytojais ir specialistais,
teikia informaciją apie bendraamžių netinkamą elgesį. Tvarkai ir drausmei gimnazijoje
palaikyti pertraukų metu budi
mokytojai ir mokiniai.
2017 m. parengta ir patvirtinta Reagavimo į smurtą ir patyčias gimnazijoje tvarka.
Klasės auklėtojai, gimnazijos psichologė ir socialinė pedagogė veda klasės valandėles
patyčių, draugiškų santykių
kūrimo temomis, organizuojami ir kiti prevenciniai užsiėmimai mokiniams. Mokiniai
mokomi pastebėti patyčias,
nedalyvauti jose.
Pradinių klasių mokiniams

LEIDĖJAS:

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

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

psichologė veda dėmesingumo lavinimo ir psichologinio atsparumo stiprinimo
būrelius.
Mokytojams buvo organizuotas seminaras ,,Saugios ir
sveikos mokyklos kūrimas“,
praktiniai seminarai ,,Patyčių prevencija gimnazijoje“,
,,Kaip įveikti patyčias klasėje?“.
Klasių auklėtojams, bendradarbiaujant su gimnazijos
psichologe, atliekami mikroklimato tyrimai ir jų aptarimai.
Jau keletą metų vykdome atrankinę prevencijos programą
,,BigBrothers/BigSisters“.
Bendradarbiaujame su tėvais, raginame kreiptis, pastebėjus problemas. Tėvų susirinkimuose aptariamos problemos, teikiamos rekomendacijos, kaip reaguoti, kaip
padėti vaikui, formuojamos

mos sąlygos tobulėti, mokytis
ugdyti ateities pilietį. Kitaip jis
nesugebės išugdyti kūrybiškos
asmenybės. Mokytojas turi ne
tik mokyti, bet ir ugdyti, surasti
partnerystės ryšį ir su vaikais,
ir su tėvais. Ir tik dirbant kartu galima pasiekti rezultatą.
Naujovės visada sunkiau skinasi kelią, sutinka pasipriešinimą, tačiau visame pasaulyje
vyksta pokyčiai, tad ir mums
tenka keistis.
Manau, kad mūsų gimnazijos mokytojai dirba šiuolaikiškai, nebijo taikyti naujovių,
o kartais net būti inovatoriais.
Šiandienos mokykloje jau
reikia Mokytojo lyderio, o ne
Mokytojo enciklopedijos. Mokytojo lyderio veiklos sritis apima ir formalųjį, ir neformalųjį
ugdymą. Mokytojas turi būti
pavyzdys ne tik mokiniams,
bet ir visai mokyklos bendruo-

vumas ir kūrybingumas.
Taigi mokytojas lyderis
– savo srities profesionalas,
kuriantis palankią mokinių
mokymuisi ir savo veiklai
aplinką, gebantis panaudoti
aplinkos pokyčius, nuolat reflektuojantis, siekiantis tobulėti
ir skatinantis kitus tobulėti.
Kokia Jūsų nuomonė apie
klasių dydžius (vadinamuosius komplektus) pradinėse
ir vyresnėse klasėse?
Kuo mažesnis vaikų skaičius klasėje, tuo daugiau dėmesio mokytojas gali skirti
kiekvienam. Vaikai į mokyklą
ateina skirtingų gebėjimų, tad
jeigu klasėje sėdi 28 mokiniai,
tai kaip pakankamai dėmesio
skirti tiems, kuriems jo labiau
reikia? Kai daug vaikų, reikia
papildomo dėmesio skirtingų gebėjimų vaikams, reikia
išdėstyti temą – tai sunku ir
profesionaliam mokytojui. Suprantama, kad pradinėse
klasėse turėtų būti
mažesnis skaičius
vaikų. Mokytojui
svarbu ne tik mokyti, pateikti medžiagą, bet ir pastebėti kiekvieno vaiko
pažangą, stebėti,
kaip auga ir vystosi
asmenybė.
Kaip gimnazijos
mokiniai supranta
savo teises ir pareigas?
Paprastai vaikai
Rugsėjo 1-oji Birštono gimnazijoje. Birštono gimnazijos nuotrauka.
geriau žino savo teimenei: noriai imtis naujovių, ses, o apie pareigas tenka kartėvų nuostatos.
Kokios švietimo sistemos dalyvauti projektuose, dalintis tais ir priminti. Apie tai kalbanaujovės priimtinos ir džiu- vertinga patirtimi. Svarbiausia mės, aiškinamės ir stengiamės
gina, o kokios kelia abejo- – mokytojo lyderio santykis suprasti vieni kitus.
nių? Kokio mokytojo reikia su vaiku, užtikrinant jam sauAr Jūs, kaip mokyklos vagumą ir teikiant pagalbą. Mo- dovas, turite pakankamai
šiandienos mokykloje?
Kiekvienas siūlomas da- kytojas turi padėti atsiskleisti instrumentų, kad galėtumėlykas turi būti konkrečiame įgimtoms teigiamoms moki- te pasirinkti profesionalius,
kontekste. Keičiasi visuome- nių ypatybėms, polinkiams kūrybingus ir turinčius panė, keičiasi technologijos, tad bei kryptingai juos plėtoti ir šaukimą mokytojus?
ir švietimo sistemos pokyčiai ugdyti.
Kai yra iš ko rinktis, pasiMokytojas lyderis – tas rinkimo procesas nėra sudėyra neišvengiami. Į mokyklą
atėjo Z kartos vaikai. Moky- žmogus, kuris turi pedago- tingas. Tiesiog reikia tinkamai
tojams tenka ieškoti įvaires- go pašaukimą ir mėgsta sa- pasiruošti ir skirti pakankamai
nių pamokos formų, vis daž- vo darbą.
laiko atrankos pokalbiams.
Mokytojas, norintis tapti ly- Profesionalų pedagogą nuo
niau pasitelkiant šiuolaikines
technologijas. Mokiniai noriai deriu, turi nuolat mokytis, kelti gero dalyko žinovo atskirti
atlieka elektronines užduotis, kvalifikaciją, gebėti rasti nau- nėra sunku. Visgi svarbiausia
jų, įvairesnių mokymosi stra- mokytojo savybė turėtų būprojektinius darbus.
Atėjo laikas investuoti ir į tegijų, metodų ir juos efekty- ti ne tik profesionalumas, bet
mokytoją. Iš jo reikalaujama viai taikyti.
prigimtinis pašaukimas ir meiSvarbu mokytojo inovaty- lė vaikams.
daug, todėl turi būti sudaro-

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

SKELBIMAI, REKLAMA
tel. 8 604 80 752

redakcija@naujasisgelupis.lt

Priedas platinimas kartu su laikraščiu „Naujasis Gėlupis“ nemokamai.
Priedas leidžiamas nuo 2017 m. sausio 1 d.
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Suomijoje viena lytį pakeitusi moteris, kuriai buvo taikoma
hormonų terapija, tapo pirmuoju kūdikį pagimdžiusiu
translyčiu vyru, trečiadienį pranešė vietos žiniasklaida. Pagal
Suomijos įstatymus translyčiai asmenys turi būti nevaisingi.
Suomija yra vienintelė iš Šiaurės šalių, reikalaujanti, kad lytį
keičiantys asmenys būtų nevaisingi.



Didžiojoje Britanijoje buvo suimtas 78 metų vyras,
įtariamas nudūręs į jo namus įsilaužusį plėšiką, trečiadienį
pranešė policija. Policija ir politikai pastaruoju metu
bando susidoroti su augančiu nusikalstamumu Britanijos
sostinėje. Šiemet Londone jau įvykdyta beveik 50
nužudymų, tarp aukų yra nemažai jaunų žmonių.



Premjeras Saulius Skvernelis sako, kad įteisinus galimybę
namuose gauti gimdymo priežiūros paslaugas, tokia medikų
pagalba būtų mokama. „Mūsų sveikatos priežiūros sistema
garantuoja saugų gimdymą sveikatos priežiūros įstaigoje.
Jeigu kas nors nori alternatyvos, tai už tą alternatyvą turi
susimokėti savais pinigais, o ne mokesčių mokėtojų pinigais“

Nekilnojamasis
turtas
Parduoda
Prienų rajono savivaldybės administracija
perka butus Prienų mieste
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Prienų rajono savivaldybė administracija, vadovaudamasi Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų
daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036
„Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ perka 1 kambario butus Prienų mieste.
Pasiūlymų pateikimo terminas 2018 m. balandžio
11 d. 15 val.
Pasiūlymai vertinami atsižvelgiant į nustatytus vertinimo kriterijus ir derybų rezultatus.
Pirkimo dokumentus galite rasti Prienų rajono savivaldybės interneto svetainėje adresu www.prienai.lt arba
gauti atvykę į Prienų rajono savivaldybės administraciją,
Laisvės a. 12, Prienai (113 arba 107 kab.).
Norint pateikti pasiūlymą, reikia užpildyti paraišką,
pateikti kadastrinių matavimų bylos ir nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijas, buto energetinio efektyvumo sertifikato kopiją. Dokumentai pateikiami lietuvių kalba.
Paraiškas užklijuotuose vokuose galima pateikti asmeniškai arba atsiųsti paštu Prienų rajono savivaldybės
administracijai adresu Laisvės a. 12, Prienai iki vokų atplėšimo procedūros pradžios, t. y. iki 2018 m. balandžio
11 d. 15 val. Ant voko turi būti užrašyta „1 kambario butų
pirkimas“( I dalis, II dalis, III dalis, IV dalis).
Informacija teikiama tel.: (8 319) 61165, (8 319)
61123.
Prienų rajono savivaldybės administracija

1 KAMBARIO BUTUS
2 k. bt. Prienuose. Tel. 8 685
80479.
2 k. bt. ( I\/ a. 4 a. renovuotame
name, labai maža šildymo kaina,
25 900 Eur) Vytauto g., Prienų
centre. Tel. 8 698 46705.
2 k. bt. (III a. 5 a. n.) Stadiono g.,
Prienuose. Tel. 8 615 66385.
2 k. bt. (50 kv. m, IV a. 6 a. mūriniame name) Stadiono g., Prienuose. Tel. 8 682 07294.

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
Tvarkingą mūrinį namą (1968 m.
statybos, 53 kv.m, 17 a sklypas,
25 000 Eur) Prienuose. Tel. 8
698 52776.
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
Tvarkingą sodybą (mūrinis 2 a.
namas, centrinis šildymas, ūkinis
pastatas, du garažai, 33 a žemės)
Kolonijų k., Prienų r. Tel. 8 639
93501.
Sodybą gražioje vietoje Birštono
sen. Tel. 8 679 62735.
Sodo sklypą su nameliu (sklypas kraštinis, šalia automobilių
aikštelė, 7 a žemės) SB „Kalnai“,
Obelų g. 24, Prienuose. Tel. 8
655 16834.

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

12,5 a ir 18 a namų valdos žemės
sklypus J. Basanavičiaus g., Prienuose. Tel. 8 614 34541.
2,2 ha žemės ūkio paskirties
žemę 5 km nuo Birštono link
Vilniaus (prie pat asfaltuoto kelio)
Birštono savivaldybės teritorijoje.
Tel. 8 678 20343.
5 ha žemės ūkio paskirties sklypą
Padrečių k., Prienų r. Tel. 8 683
91121.

Perka
Namą Prienuose. Tel. 8 684
96088 (po 17 val.).
Namą Birštone arba Prienuose.
Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8
607 49133.
Žemės ūkio paskirties sklypą
Birštono savivaldybėje. Tel. 8
680 92546.
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.

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

Automobiliai ir
jų dalys
Parduoda
„Opel Zafira“ (2003 m., 2,2 l,
D, 92 kW, TA 2019 m. 04 mėn.,
elektro paketas, vairo stiprintuvas, naujos žieminės padangos,
juodos spalvos, 1600 Eur). Tel. 8
607 02535.

Perka

Žirnius (tinka sėklai) ir žieminius
kviečius. Tel. 8 670 76183.
Priekabą (2 ašys, 1,7 t, 3,10x1,30
m), betono maišyklę ant ratukų
(0,25 kub.), kultivatorių (2,6 m
plotis), suvirinimo aparatą-kempą (3 fazės). Tel. 8 655 10847.
Ritinių presą, ritinių grėbtuvą,
miežius. Tel. 8 670 16738.
Traktorinį grėblį-vartytuvą, traktorinės priekabos ašį, priekinius
traktoriaus svorius, traktorinį
vežimą, arklinį senovinį vežimaitį
su pakinktais ir roges. Tel. 8 685
60291.

PERKA
Kiaules. Tel. 8 611 35210.
Telyčią arba veršį nuo 6 mėn. iki
3 m. tolimesniam auginimui. Tel.
8 625 93679.

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, pagamintus 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.
Paršelius. Tel. 8 600 60827.
Apie 130 kg kiaules, ekologiškai
augintas. Tel. 8 678 32197.

KAME
kumelaitę ir eržiliuką. Tel. 8
Ą 1650m.10595.

ą
u žeme
rsti.
Tinkamus sėti grūdus: vasariniai
sanitarinius
kirtimus
kviečiai,
avižos, žirniai, pupos,
mus. Konsultuojame.

grikiai, grūdų mišinys, pašariniai
8 680 81777
grūdai, žieminiai, kviečiai, kvietrugiai, rugiai. Tel. 8 650 10595.
Kviečius ir miežius. Miežiai tinkami sėti. Atveža. Tel. 8 677
31879.
Vasarinius miežius, tinka sėklai.
Amonio salietrą didmaišiais. Tel.
8 689 62945.
REKLAMA

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.
Superkame karves, bulius ir telyčias. KREKENAVOS
AGRO FIRMOS supirkėja Olga Smailienė.
Tel. 8 612 02125.
Gerai įmitusius, liesus
ir traumuotus galvijus (AB „Krekenavos
agrofirma“ kainomis). Taip pat arklius.
Sveriame elektroninėmis
svarstyklėmis. Atsiskaitome
iš karto. Tel. 8 616 43646.
BRAngIAI PERKAME ĮVAIRIUS

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

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“).

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.
Viena didžiausių įmonių Lietuvoje tiesiogiai perka karves, bulius,
telyčias. Sveria el. svarstyklėmis.
Moka 6 ir 21 proc. PVM. Atsiskaito iš karto. Tel. 8 635 07197
(Ričardas Lukauskas).
Brangiai visoje Lietuvoje superkame galvijus: karves, jaučius,
telyčias. Atsiskaitome vietoje.
Vežame į užsienį. Tel. 8 615
28106.
Bet kokią žemės ūkio techniką,
pvz., traktorių, priekabą, sunkvežimį ir jų padargus. Gali būti
neveikiantys. Tel. 8 680 77728.

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

M A L KO S

Nuolat prekiaujame
lapuočių malkomis. Skaldytos,
kaladėmis arba rąsteliais.
Malkos tvarkingai sukrautos.
Skubus nemokamas pristatymas.
Taip pat parduodame
DURPIŲ BRIKETUS.
Tel. 8 672 51171
Pigiai spygliuočių, lapuočių malkas (skaldytas, kaladėmis). Taip
pat medžio pjuvenas. Atvežimas
nemokamas. Tel. 8 682 31133.
Įvairias malkas (rąsteliais, kaladėmis ir skaldytas). Turime ir
sausų malkų. Atvežame įvairiais
kiekiais. Tel. 8 604 81933.

Uosio, skroblo, juodalksnio, beržo
malkas, supjautas kaladėmis,
sukapotas ir 2 m ilgio. Pristatymas
nemokamas. Statybinę medieną
pagal klientų pageidaujamą ilgį
ir išmatavimus. Išrašau sąskaitą.
Pristatymas nemokamas. Tel.: 8
614 98516, 8 639 48191.
Lapuočių malkas kaladėmis su
pristatymu. Tel. 8 648 10464.
Alksnines, beržines, ąžuolines
malkas kaladėlėmis, taip pat
parduodu ąžuolines storlentes.
Atvežu. Tel. 8 675 45773.
Lengvų konstrukcijų šiltnamiai su
polikarbonato danga. Polikarbonato danga stogams, terasoms,
šiltnamiams. Laistymo sistemos.
Garantija 10 metų. Tel.: 8 659
08776, 8 604 98184.
Vaikišką lovytę (1x1 m), maniežą,
drabužėlius (nuo 1 iki 2 m už simbolinę kainą). Tel. 8 615 15084.
Šveicariškus dvigubus, geros
būklės radiatorius (3 vnt.). Naudotą dujinę viryklę „Beko“ (60
cm pločio). Tel.: (8 319) 52946, 8
619 33491.
Mažai naudotą kombinuotą vandens boilerį (čekiškas, 125 l, 200
Eur). Tel. 8 671 27097.

PASLAUGOS
Kirpėja siūlo paslaugas Jūsų
namuose pagal iškvietimus. Tel.
8 678 22651.
Alytaus giesmininkai gieda laidotuvėse ir kitomis progomis.
Atvažiuojame patys. Kainuoja
pigiau nei užsakant per laidojimo
paslaugų įmones. Vienas vakaras
ir palydėjimas – 120 Eur. Keturnedėlis ir metinės – 60 Eur. Giedame
gražiai. Tel.: 8 636 47223, 8 616
92369.
Suteikiame paskolas arba refinansuojame Jūsų skolas (taip
pat ir antstolių) iki 10 000 Eur
laikotarpiui iki 48 mėn. Konkurencingai mažiausios palūkanos
rinkoje. AKCIJA – PASKOLAS iki
1000 Eur laikotarpiui iki 6 mėn.
suteikiame nemokamai, be palūkanų. Konsultuojame pensijų
II–III kaupimo pakopų klausimais.
Tel. 8 601 50935.
Paminklų, tvorelių, kapaviečių
uždengimų gamyba. Betonavimas, montavimas, užpylimas
skalda, senų kapaviečių restauravimas ir kiti akmens gaminiai.
Nemokama konsultacija. Tel. 8
686 96155.

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).
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.
Kokybiškai remontuojame butus: dažome, glaistome, klojame
laminatą, atliekame kitus darbus.
Tel. 8 606 46488.
Plytelių klijavimas ir kiti apdailos
darbai. Tel. 8 682 39929.

Atlieku blokelių, plytų, apdailos
plytų mūrinimo darbus. Taip
pat ieškau kolegos. Tel. 8 646
37352.

Šiltn
a
Prie mių g.
nuo 8,
se

LAIDOJIMO PASLAUGOS

Katafalkas Salių nuoma Gėlės Drabužiai Kremavimas
Tel.

8 638 77387. Dirbame visą parą
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Tolimųjų reisų vairuotojai maršrutu Lietuva–Austrija–Lietuva.
Tel. 8 663 58007.

PASLAUGOS
Atliekame buto remonto darbus:
klijuojame plyteles, dažome ir
atliekame kitus darbus. Tel. 8
671 77427.
Atliekame vidaus apdailos darbus
(plytelių klijavimas, langų durų
montavimas, gipso kartono montavimas ir t.t.), dengiame stogus,
skardiname kaminus, taip pat
atliekame santechnikos darbus.
Tel. 8 671 45137.
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.

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

Autodiagnostika, starterių generatorių remontas, autoelektriko paslaugos. Remontuoju
įvairius elektros įrankius. Tel. 8
612 32314.
UAB „KŽ gręžiniai“. Vandens
gręžiniai, geoterminis šildymas.
Sudaromi projektai, suderinami
leidimai, vandens pasai ir visi
susiję darbai. Tel.: 8 671 34094,
8 644 57097.
Vežame žvyrą, smėlį, skaldą, atsijas ir kitus birius krovinius. Tel.
8 690 66155.

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

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

Kviečia į renginius
ARTIMIAUSI RENGINIAI
PRIENŲ RAJONE

DARBO
SKELBIMAI
REIKALINGA
Darbininkai paminklams šlifuoti.
Tel. 8 687 12363.
Baldų įmonei – stalius. Gaminame nestandartinius medinius
baldus ir duris tel. 8 679 11884,
www.baldaiirspalvos.lt
Statybininkas dirbti prie betoninių tvorų, lieti ir montuoti. Tel. 8
610 82808.
Ieškome sodybos prižiūrėtojo
bei pagalbinio darbininko. Tel. 8
687 71665.
Kelių statybos ir priežiūros įmonė ieško: 1. Kelio darbininkų; 2.
Meistro (gali būti studentas); 3.
Darbų vykdytojo; 4. Buldozerio
mašinisto; 5. Ekskavatoriaus mašinisto; 6. Greiderio mašinisto.
Darbas Kauno apskrityje. Įmonė
įsikūrusi Ilgakiemio k., Kauno r.
Tel. 8 691 44404.
Metalo apdirbimo įmonei, gaminančiai maisto pramonės
įrengimus, Dovainonyse, Kaišiadorių r., reikalingas šaltkalvis.
Reikalavimas: būtina mokėti
skaityti brėžinius. Į darbą ir iš
darbo vežame įmonės transportu. Darbo užmokestis sutartinis.
Tel. pasiteirauti 8 656 01720,
viktoras@dovaina.lt
Laidojimo paslaugų įmonėje
– vairuotojas, galintis sunkiai
kelti. Gali turėti invalidumą. Tel.
8 650 41148 .

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.
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.

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
Lietuva“.
Pakuonio bibliotekoje eksponuojama Rebekos Bruder tapybos
darbų paroda.
Prienų sporto arenoje eksponuojama sporto žurnalisto, sporto fotografo Alfredo Pliadžio fotografijų paroda „Sporto akimirkos“.
Prienų Justino Marcinkevičiaus
viešojoje bibliotekoje eksponuojama rašytojo Vytauto Bubnio 85erių metų jubiliejui skirta paroda
„Vytauto Bubnio at(si)vėrimai“.
Prienų Justino Marcinkevičiaus
viešojoje bibliotekoje eksponuojama paroda „Justinas Marcinkevičius ir Lietuvos valstybingumas“. Parodą parengė Lietuvos
Respublikos Seimo kanceliarijos
Informacijos ir komunikacijos
departamento Parlamentarizmo
istorinės atminties skyrius.
ARTIMIAUSI RENGINIAI
BIRŠTONE
Balandžio 07 d. 21:00 val. Vakarai su pianistu Povilu Jaraminu.
„Eglės“ sanatorija
Balandžio 07 d. 16:00 val. Pramogos vaikams. Kino filmai,
žaismingoji animacija. „Eglės“
sanatorija
Balandžio 07 d. 18:00 val. Šefo
Dariaus Dabrovolskio degustaci-

nė vakarienė
Balandžio 07 d. 19:00 val. Vido
Bareikio, koncertinis turas
#VB100 . Birštono kurhauzas
Balandžio 07 d. 14:00 val. Regioninė kapelų šventė “Griežk, lietuvi”. Birštono kultūros centras
Balandžio 08 d. 19:00 val. Šokių
vakaras. „Versmė“ sanatorija
Balandžio 09 d. 16:30 val. Piliakalnių projekto „Piliakalniai vakar, šiandien ir rytoj“ baigiamasis
renginys. Nemuno kilpų regioninio parko lankytojų centras
Balandžio 09 d. 14:00 val. Renginys skirtas Vasario 16-ajai ir
Lietuvos valstybės atkūrimo
100-mečiui paminėti. Birštono
kurhauzas
Balandžio 09 d. 20:30 val. Tradicinis šokių ir pramoginės muzikos
vakaras. „Eglės“ sanatorija
Balandžio 09 d. 19:30 val. Pramoginės muzikos vakaras su Rūta
Morozovaite ir Juozu Janušaičiu.
„Versmė“ sanatorija
Balandžio 10 d. 15:00 val. Degustacija su profesionaliu someljė.
Royal Spa Residence
Balandžio 10 d. 18:30 val. Virtuvės šefo Dariaus Dabrovolskio
degustacinė vakarienė. Vytautas
Mineral SPA
Balandžio 13 d. 19:30 val. Šokių
terapija visiems „Linijiniai šokiai
ir ne tik...“. „Eglės“ sanatorija
Balandžio 14 d. 19:00 val. Gyvos muzikos vakaras. Royal Spa
Residence
Balandžio 14 d. 21:00 val. Siga
& Rob Acoustic Duo koncertas.
Vytautas Mineral SPA

Lietuvos šimtmečio dainų
šventė „Vardan tos“

2018 m. birželio 30 – liepos 6 d.

Kaune: Birželio 30 d. Dainų diena
Dainų slėnyje.
Vilniuje:
Liepos 1 d. Renginys „Šimtas
Lietuvos veidų – sujunkime Lietuvą“ Rotušės aikštėje. Dainų
šventės atidarymo koncertas
Vingio parke.
Liepos 2 d. 14 val. Vaikų tradicinių
amatų miestelis prie Valdovų
rūmų, (Katedros a. 4);
Liepos 2 d. 16 val. Liaudies meno
paroda Švč. Mergelės Marijos
Ramintojos bažnyčioje (Savičiaus
g. 13).
Liepos 3 d. 10–22 val. Folkloro
diena „Didžių žmonių žemė“ Bernardinų sode, pilių teritorijoje,
Katedros aikštėje.
Liepos 3 d. 18 val. Kanklių koncertas „Skambėkite, kanklės“
Šv. Jonų bažnyčioje, (Šv. Jono
g. 12).
Liepos 3 d. 20 val. Vokalinių
ansamblių koncertas Lietuvos
nacionalinėje filharmonijoje
(Aušros Vartų g. 5).
Liepos 4 d. 13–21 val. Teatro
diena „Sau, tautai, žmonijai“
senamiestyje, Bernardinų sode,
Katedros aikštėje.
Liepos 4 d. 22 val. Ansamblių
vakaras „Tėvyne mūsų“ Kalnų
parke.

Balandžio 10 d. 10 val., Skriaudžių laisvalaikio salėje vyks respublikinis moksleivių folklorinių
šokių varžytuvių „Patrepsynė
2018“ Prienų rajono turas.
Balandžio 10 d. 18 val. Prienų
kultūros ir laisvalaikio centre
– kino filmas vaikams „Bitė Maja.
Medaus žaidynės“. Bilieto kaina
– 3 Eur.
Balandžio 12 d. Prienų kultūros
ir laisvalaikio centre – projektas
„Hiperbolė“, gyvo garso koncertas „Aš dar dainuosiu“. Bilietų
kaina – 8, 10, 12, 15 Eur (priklausomai nuo vietos salėje).
PARODOS PRIENŲ RAJONE
Prienų kultūros ir laisvalaikio centre eksponuojama tekstilės paroda „Pradžioje buvo ženklas...“.
Parodoje – virš 20 menininkų
sukurti tekstilės darbai. Paroda
veiks iki balandžio 20 d.

Lietuvoje startavo kino projektas „Izraelio
Balandžio 10 d. 19 val. –
kinas tavo mieste“
„Nulis motyvacijos“
Lietuvoje startavo kino
projektas „Izraelio kinas
tavo mieste“. Ši Izraelio
ambasados iniciatyva
subūrė daugiau kaip
20 Lietuvos miestų
savivaldybių ir jų
atstovaujamų kultūros
organizacijų, pristatyta
daugiau nei 100 Izraelio

kino seansų Lietuvos
žmonėms.

Kino programą sudaro 5
filmai. Kiekvienas filmas rodomas originalo – hebrajų
– kalba su lietuviškais subtitrais. Balandžio 10–gegužės
8 dienomis šiuos filmus bus
galima pamatyti Birštono
kultūros centre.

Balandžio 17 d. 19 val. –
„Vestuvių lėlė“
Balandžio 24 d. 19 val. –
„Pavėluotos mintys“
Gegužės 1 d. 19 val. – „Betliejus“
Gegužės 8 d. 19 val. – „Kapo Jeruzalėje“.
Visi kino seansai – nemokami. Kviečiame apsilankyti! 
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Šeštadienis, balandžio 7 d.

19.30 val.
„Naktis muziejuje“

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Beatos virtuvė 07:00
Premjera. Pašėlę Blinkio Bilo
nuotykiai 07:20 Premjera. Alvinas ir patrakėliai burundukai 2
07:30 Premjera. Detektyvė Miretė 07:45 Premjera. Stebuklingoji
Boružėlė 08:10 Karinės paslaptys
09:00 Labas rytas, Lietuva 11:50
Pasaulio dokumentika 13:40 Mis
Marpl 3 15:15 Dokumentinė apybraiža „Mes nugalėjom” 15:45
Žinios. Orai 16:00 Sveikinimų
koncertas 17:30 Žinios. Sportas.
Orai 18:00 Teisė žinoti 18:30 Nacionalinė paieškų tarnyba 19:30
Stilius 20:25 Loterijos „Keno Loto”
ir „Jėga” 20:30 Panorama 20:52
Sportas 21:00 Muzikinė pramoginė programa „Du balsai – viena širdis” 23:10 Be abejo, turbūt
01:00 Daktaras Ne 02:45 Pasaulio dokumentika 04:15 Teisė žinoti.
04:45 Auksinis protas
06:30 Muča Luča (29) 06:55
Ponas Bynas (12) 07:20 “Nickelodeon” valanda. Žybsnis ir stebuklingos mašinėlės (30) 07:45
Žuviukai burbuliukai (3) 08:10
Keista šeimynėlė (11) 08:35 Tomo ir Džerio šou (17) 09:00 Ogis
ir tarakonai (58) 09:10 Ogis ir tarakonai (59) 09:20 Ogis ir tarakonai (60) 09:30 Drakonų kova. Super (2) 10:00 KINO PUSRYČIAI
Pelenė iš Laukinių Vakarų 11:35
Stebuklinga dovanėlė 13:25 Tokia jau mano dalia 15:25 Girtas
meistras 2 17:30 Bus visko 18:30
Žinios 19:25 Sportas 19:28 Orai
19:30 SUPERKINAS. PREMJERAAvelės ir vilkai 21:10 Vyrai juodais drabužiais 3 23:15 Seni laikai
01:05 Kaip diena ir naktis
05:00 Gražuolė ir pabaisa 05:45
Mažylė Houp 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 Nuleist periskopą!
13:50 Muzika, suradusi mus 16:10
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. Naktis muziejuje 21:50 PREMJERA
ŠEŠTADIENIO GERO KINO VAKARAS. Divergentė 00:40 Meilės
veidas 02:15 Šešios dienos, septynios naktys 04:05 Svotai
06:15 Viena už visus (22) 06:45
Viena už visus (23) 07:15 Viena už visus (24) 07:45 Viena už
visus (25) 08:15 Viena už visus
(26) 08:45 Sveikatos ABC televitrina 09:00 Autopilotas 09:30
Apie žūklę 10:00 Pavariau (19)

10:30 Amerikos mieliausieji (5)
11:30 Katės ar šunys? Kas geresnis (1) 12:40 Reali mistika (19)
13:45 Vanity Fair. Visiškai slaptai
(8) 14:45 Kas žudikas? (23) 16:00
Detektyvų istorijos (1) 17:00 LKL
čempionatas. Neptūnas – Pieno
žvaigždės 19:30 Dainuok mano
dainą 21:30 MANO HEROJUS
Maksimali bausmė 23:30 AŠTRUS KINAS Tikras teisingumas.
Gatvės karai 01:10 Strėlė (14)
02:00 Strėlė (15)
06:00 „Pasaulio turgūs. Nuotykiai turguje“ 06:30 „Pasaulio turgūs. Mumbajus“ 07:00 Programa 07:04 TV parduotuvė 07:20
„Neprijaukinti. Australija“ 07:50
„Neprijaukinti. Naujoji Zelandija“
08:25 „TV Europa pristato. Vyrų
šešėlyje. Barbora UmiastauskaitėŽagarietė“ 09:00 „Skinsiu raudoną
rožę“ 09:30 „Vantos lapas“ 10:00
„Ant bangos“ 11:00 „Vincentas“
(2/2) 12:30 „Vera“ (5/4) 14:20
„Pavojingiausios kelionės. Brazilija“. Dok. serialas 15:00 „Šarūnas
Marčiulionis. Daina - gyvenimo
metafora. 1 dalis“. 16:00 Žinios
16:18 Orai 16:20 Mano Europos
Parlamentas 16:50 „Pražūtingi smaragdai“ (49) 18:00 Žinios
18:27 Orai 18:30 „4 kampai“ 19:00
Muzikiniai sveikinimai 20:00 Žinios
20:27 Orai 20:30 „Iljušinas ir Babkinas tiria. Vaiduoklis kreivame veidrodyje“ (3; 4) 22:30 Žinios 22:57
Orai 23:00 „Vincentas“ (2/2) 00:30
„Pražūtingi smaragdai“ (25; 26)
02:15 „Vera“ (5/4) 03:45 „Šarūnas
Marčiulionis. Daina - gyvenimo
metafora. 1 dalis“. 04:30 „Geriausios nardymo vietos“ 04:50 „Vincentas“ (2/2)
06:10 Televitrina 06:25 Ledo kelias 07:25 Pasaulio įspūdingiausi... 08:30 Sandėlių karai 09:00
Vienam gale kablys 09:30 Statybų
gidas 10:00 Nuo amato iki verslo
10:30 Lietuvos mokyklų žaidynės
11:00 Išlikimas 11:55 Jokių kliūčių!
12:55 Azija iš paukščio skrydžio
13:55 Pasaulio įspūdingiausi...
15:00 Ledo kelias 16:00 Iš peties 17:00 Sandėlių karai 17:30
Sandėlių karai 18:00 Skorpionas
19:00 Amerikos talentai 21:00
Žinios 21:45 Sportas 21:55 Orai
22:00 PWR REKOMENDUOJA. Naktinis pasimatymas 23:50
Rembo 01:25 Daktaras Hausas
02:15 Bobo užkandinė
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Duokim garo! 07:35
Laisvės vėliavnešiai 08:05 Misija. Vilnija 08:30 Maistas ir aistros
09:00 Pažvelk į profesiją kitaip
09:30 Mokslo sriuba 10:05 Anapus čia ir dabar 11:00 Nacionalinis diktantas 12:00 Vaikų ir
moksleivių televizijos konkursas
„Dainų dainelė 2018” 13:35 Klauskite daktaro 14:30 Kelias į namus
15:05 Atžalos 16:00 Euromaxx
16:30 Lietuvos menininkų portretai
17:30 Atspindžiai. Paveldo kolekcija 18:00 Prisikėlimo ekspresas
– šimtmečio veidai 18:45 Šventojo Petro ir kitos popiežiškosios
Romos bazilikos 20:15 Stambiu
planu 21:00 Kino žvaigždžių alėja. Premjera. Vėjavaikė 22:45
LRT OPUS ORE. Grupė „Sisters
On Wire” 23:45 Dabar pasaulyje 00:15 Europos kinas. Svajoti
nėra kada

Sekmadienis, balandžio 8 d.

13.50 val.
„Forestas Gampas“

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Istorijos detektyvai
07:00 Dokumentinė apybraiža
„Mes nugalėjom” 07:30 Šventadienio mintys 08:00 Gimtoji žemė
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite 09:00 Premjera. Pasaka
apie Pažadėtąją žemę 10:00 Gustavo enciklopedija 10:30 Lietuvos
tūkstantmečio vaikai 11:25 Mūsų
gyvūnai 11:50 Pasaulio dokumentika. Premjera. Mėlynoji planeta
2 12:45 Pasaulio dokumentika.
Premjera. Laukiniai gyvūnai. Paros kaleidoskopas 3 13:40 Mis
Marpl 3 15:15 Laisvės vėliavnešiai
15:45 Žinios. Orai 16:00 Auksinis
protas 17:15 Klausimėlis. 17:30
Žinios. Sportas. Orai 18:00 Keliai.
Mašinos. Žmonės 18:30 Pramoginė laida „Editos šou” 19:30 Savaitė 20:30 Panorama 20:52 Sportas
21:00 Premjera. Giminės. Gyvenimas tęsiasi 4. 21:55 Ūsuotasis
ponas Mordekajus 23:40 Šventojo Petro ir kitos popiežiškosios
Romos bazilikos 01:15 Pasaulio
dokumentika. Mėlynoji planeta
2) 02:05 Pasaulio dokumentika.
Laukiniai gyvūnai. Paros kaleidoskopas 3 03:00 Savaitė 03:55
Muzikinė pramoginė programa
„Du balsai – viena širdis”
06:30 Muča Luča (30) 06:55 Ponas Bynas (13) 07:20 “Nickelodeon” valanda. Žybsnis ir stebuklingos mašinėlės (31) 07:45 Žuviukai
burbuliukai (4) 08:10 Keista šeimynėlė (12) 08:35 Tomo ir Džerio šou
(18) 09:00 Ogis ir tarakonai (61)
09:10 Ogis ir tarakonai (62) 09:20
Ogis ir tarakonai (63) 09:30 Drakonų kova. Super (3) 10:00 KINO
PUSRYČIAI Linksmosios pėdutės
12:05 Gyvūnas 13:50 Forestas
Gampas 16:40 Ne vienas kelyje
17:20 Teleloto 18:30 Žinios 19:25
Sportas 19:28 Orai 19:30 Mes
vieno kraujo 22:00 Organų vagys
00:10 Šėtonas manyje 01:40 Vyrai
juodais drabužiais 3
05:15 Mažylė Houp 06:15 Televitrina 06:30 Aladinas 07:00 Ančiukų istorijos 07:30 Nenugalimasis
žmogus - voras 08:00 Aladinas
08:30 Mamyčių klubas 09:00
Kulinariniai triukai 09:30 Penkių
žvaigždučių būstas 10:00 Pasaulis pagal moteris 10:30 Svajonių
sodai 11:30 Įpėdiniai 13:50 Šokis
hiphopo ritmu. Viskas arba nieko
16:10 Ekstrasensų mūšis 18:00
Raudonas kilimas 18:30 TV3 žinios 19:20 TV3 sportas 19:25 TV3
orai 19:30 Geriausi mūsų metai.
100-mečio šou 22:00 PREMJERA
VAKARO KINO TEATRAS. Nusikaltėlis 00:15 Persekiojama daktaro 01:55 Divergentė 04:25 Svotai
06:30 Galiūnų čempionų lyga.
Serbija 07:30 Sveikatos kodas
08:30 Tauro ragas 09:00 Galiūnų

čempionų lyga. Norvegija 10:00
Pavariau (20) 10:30 Amerikos
mieliausieji (6) 11:30 Katės ar
šunys? Kas geresnis (2) 12:40
Vandenyno paslaptys su Džefu
Korvinu (78) 13:10 Vandenyno
paslaptys su Džefu Korvinu (79)
13:40 Sveikinimai 16:05 Policijos
akademija (25) 17:00 LKL čempionatas. Lietuvos rytas – Vytautas 19:30 PREMJERA Daktaras
Richteris (1) 20:35 PREMJERA
Daktaras Richteris (2) 21:40 Juodasis sąrašas (19) 22:40 Gyvi
numirėliai (16) 23:50 Kas žudikas? (23) 00:50 Detektyvų istorijos (1) 01:35 Tikras teisingumas.
Gatvės karai
05:00 „24/7“ 05:40 „Šiandien kimba“ 07:00 Programa 07:04 TV parduotuvė 07:20 „Neprijaukinti. Naujoji Zelandija“ 08:00 „4 kampai“
08:30 „Kaimo akademija“ 09:00
„Šiandien kimba“ 10:00 Mano
Europos Parlamentas 10:30 „Ekovizija“ 10:40 „Iljušinas ir Babkinas
tiria. Svetimų troškimų sūkurys“
(1; 2) 12:40 „Kapitonas Gordejevas“ (2/1; 2/2) 14:50 „Pasaulis iš
viršaus“ 15:20 „Pavojingiausios
kelionės. Mianmaras“ 16:00 Žinios 16:18 Orai 16:20 „Krepšinio
pasaulyje su V. Mačiuliu“ 16:50
„Pražūtingi smaragdai“ (50) 18:00
Žinios 18:27 Orai 18:30 Mano Europos Parlamentas 19:00 „Baimės
įlanka“ (3) 20:00 Žinios 20:27
Orai 20:30 „Baimės įlanka“ (4)
21:30 „24/7“ 22:30 Žinios 22:57
Orai 23:00 „Vienišas vilkas“ (7;
8) 01:00 „Kapitonas Gordejevas“
(2/1; 2/2) 02:50 „24/7“ 03:30 „Baimės įlanka“ (3; 4)
06:10 Televitrina 06:25 Ledo kelias 07:20 Pasaulio įspūdingiausi...
08:30 Sandėlių karai 09:00 Gyvūnų manija 09:30 Vienam gale kablys 10:00 Praeities žvalgas 10:30
Savaitė su Kauno „Žalgiriu“ 11:00
PREMJERA. Skilusios kaukolės
ranča 11:55 Jokių kliūčių! 12:55
Azija iš paukščio skrydžio 13:55
Pasaulio įspūdingiausi... 15:00
Ledo kelias 16:00 Iš peties 17:00
Sandėlių karai 17:30 Sandėlių
karai 18:00 Skorpionas 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 01:55 Daktaras Hausas 02:45
Bobo užkandin

Pirmadienis, balandžio 9 d.

Antradienis, balandžio 10 d.

kurorų patikrinimas (413) 08:40
44-as skyrius (36) 09:35 Tokia
tarnyba (8) 10:30 Gelbėtojai 112 (3) 11:00 Gelbėtojai - 112 (4)
11:35 Akloji zona (20) 12:35 Stoties policija (12) 13:40 Prokurorų
patikrinimas (414) 14:50 44-as
skyrius (37) 15:55 Tokia tarny21.00 val.
21.00 val. ba (9) 16:50 Gelbėtojai - 112 (5)
17:20 Gelbėtojai - 112 (6) 17:55
Akloji zona (21) 18:55 Stoties po„Sunku nužudyti“
„Advokatas iš Linkolno“
licija (13) 20:00 Info diena 20:25
Visi už vieną 21:00 Advokatas iš
Linkolno 23:20 Maksimali bausmė
05:00 Seserys 06:00 Lietuvos 01:10 Gyvi numirėliai (16) 02:10 05:00 Seserys 06:00 Lietuvos
Respublikos himnas 06:05 Labas Juodasis sąrašas (19)
Respublikos himnas 06:05 Labas
rytas, Lietuva 06:30 Žinios 06:37
rytas, Lietuva 09:05 Senis 10:05
Labas rytas, Lietuva 07:00 Žinios
Premjera. Štutgarto kriminalinė
05:15 „Geriausios nardymo vie07:10 Labas rytas, Lietuva 07:30
policija 4 10:55 Akis už akį 4 11:40
tos“. 05:40 „Merdoko paslaptys“
Žinios 07:40 Labas rytas, Lietuva
Beatos virtuvė 12:40 TV žaidimas
(1/3). 06:25 Programa 06:29 TV
08:00 Žinios 08:07 Labas rytas,
„Kas ir kodėl?” 13:05 Klauskite
parduotuvė 06:45 Mano Europos
Lietuva 08:30 Žinios 08:40 Labas
daktaro 14:00 Žinios 14:15 Laba
Parlamentas 07:15 Muzikiniai
rytas, Lietuva 09:05 Senis 10:05
diena, Lietuva 15:00 Žinios 15:10
sveikinimai 08:15 „24/7“ 09:15
Premjera. Štutgarto kriminalinė
Laba diena, Lietuva 16:00 Žinios
„Rojus“ (16) 10:20 „Jekaterina
policija 4 10:55 Akis už akį 4 11:40
16:15 Laba diena, Lietuva 16:30
Didžioji“ (11) 11:25 „Merdoko paSavaitė 12:40 TV žaidimas „Kas ir
Premjera. Seserys 17:30 Žinios.
slaptys“ (1/5) 12:30 „Gluchariovas“
kodėl?” 13:05 Klauskite daktaro
Sportas. Orai 18:00 TV žaidimas
(2/38) 13:35 TV parduotuvė 13:50
14:00 Žinios 14:15 Laba diena,
„Kas ir kodėl?” 18:30 Klauskite
„Bitininkas“ (1/25) 14:55 „Albanas“
Lietuva 16:30 Premjera. Seserys
daktaro 19:30 Emigrantai 20:25
(3/2) 16:00 Reporteris 16:47 Orai
17:30 Žinios. Sportas. Orai 18:00
Loterija „Keno Loto” 20:30 Pano16:50 „Baltoji vergė“ (25) 18:00
TV žaidimas „Kas ir kodėl?” 18:30
rama 21:05 Dėmesio centre 21:20
Reporteris 18:40 Lietuva tiesioKlauskite daktaro 19:30 Gimę tą
Sportas 21:28 Loterija „Jėga”
giai 18:47 Orai 18:50 „Miškinis“
pačią dieną 20:25 Loterija „Ke21:30 Pasaulio teisuoliai 22:20 Is(4/6) 20:00 Reporteris 20:27 Orai
no Loto” 20:30 Panorama 21:05
torijos detektyvai 23:10 Svetimša20:30 Nuoga tiesa 22:30 ReporDėmesio centre 21:20 Sportas
lė 2 00:15 Karinės paslaptys 01:00
teris 23:15 Lietuva tiesiogiai 23:42
21:28 Loterija „Jėga” 21:30 LRT
LRT radijo žinios 01:05 DokumenOrai 23:45 Gyvenimo būdas 00:45
forumas 22:20 Dokumentinė istinė istorinė laida „Lietuvos kolum„Šiandien kimba“ 01:45 „Pasaulis
torinė laida „Lietuvos kolumbai”
bai” 02:00 LRT radijo žinios 02:05
iš viršaus“. Dok. serialas 02:15
23:15 Svetimšalė 1 00:15 PaKlauskite daktaro 03:00 LRT radijo
„Iljušinas ir Babkinas tiria. Svetisaulio teisuoliai 01:00 LRT radijo
žinios 03:05 Pokalbių laida „Svarmų troškimų sūkurys“ (4) 03:00
žinios 01:05 Gimę tą pačią diebios detalės” 04:00 LRT radijo ži„Merdoko paslaptys“ (1/3) 03:45
ną 02:00 LRT radijo žinios 02:05
nios 04:05 Emigrantai
„Jekaterina Didžioji“ (1) 04:35
Klauskite daktaro 03:00 LRT radijo
„Pražūtingi smaragdai“ (20)
žinios 03:05 Beatos virtuvė 04:00
06:20 Mano gyvenimo šviesa (4)
LRT radijo žinios 04:05 Pramoginė
06:45 Mano gyvenimo šviesa (5)
laida „Editos šou”
06:45 Televitrina 07:00 Azija iš 07:10 Mano gyvenimo šviesa (6)
paukščio skrydžio 08:00 Kaulai 07:35 Ponas Bynas (15) 08:00
06:10 Mano gyvenimo šviesa (1) 09:00 Nuo amato iki verslo 09:30 Volkeris, Teksaso reindžeris (89)
07:35 Ponas Bynas (14) 08:00 CSI kriminalistai 10:30 Dvi mer- 09:00 Rytas su LNK 11:00 Yra,
Volkeris, Teksaso reindžeris (88) ginos be cento 11:30 Kobra 11 kaip yra 12:00 Visi už vieną 12:30
09:00 Rytas su LNK 11:00 Yra, 12:30 Vedęs ir turi vaikų 13:00 Nuo... Iki... 12:55 KK2 13:25 Rokaip yra 12:00 KK2 penktadienis Vedęs ir turi vaikų 13:30 Fizrukas žių karas (131) 14:25 Dvi širdys
13:25 Rožių karas (130) 14:25 14:00 Fizrukas 14:30 Televitrina (687) 14:55 Dvi širdys (688) 15:25
Dvi širdys (684) 14:55 Dvi širdys 15:00 Juokingiausi Amerikos na- Dvi širdys (689) 15:55 Dvi širdys
(685) 15:25 Dvi širdys (686) 16:30 mų vaizdeliai 15:25 Kaulai 16:25 (690) 16:30 Labas vakaras, LieLabas vakaras, Lietuva 17:35 Yra, CSI kriminalistai 17:25 Kobra 11 tuva 17:35 Yra, kaip yra 18:30
kaip yra 18:30 Žinios 19:25 Spor- 18:25 Vedęs ir turi vaikų 18:55 Žinios 19:25 Sportas 19:28 Orai
tas 19:28 Orai 19:30 KK2 20:00 Vedęs ir turi vaikų 19:25 Rezi- 19:30 KK2 20:00 Paveldėtoja
Paveldėtoja (30) 21:00 Nuo... Iki... dentai 19:55 Rezidentai 20:30 (31) 21:00 Ekranai 21:30 Žinios
21:30 Žinios 22:24 Sportas 22:28 Fizrukas 21:00 Žinios 21:25 Orai 22:24 Sportas 22:28 Orai 22:30
Orai 22:30 VAKARO SEANSAS 21:30 Baradač’ius 22:00 Farai VAKARO SEANSAS Sielonešė
Operacija “Delta farsas” 00:20 23:00 SIAUBO PIRMADIENIS. 00:55 Judantis objektas (19) 01:45
Judantis objektas (18) 01:15 Or- Neramios sielos 01:05 Kobra 11 Operacija “Delta farsas”
02:00 Daktaras Hausas 02:50 2
ganų vagys
Barai. Išlikimo kovos
05:00 Kaulai 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 Legendinės meilės
21:00 Pasmerkti 4 21:30 TV3
vakaro žinios 22:20 TV3 sportas
22:25 TV3 orai 22:30 VAKARO
KINO TEATRAS. Ringo karalius
00:45 Kaulai 01:35 Gražuolė ir pabaisa 02:30 Kerštas 03:20 Raitelis
be galvos 04:10 Imperija

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 LRT OPUS ORE.
Grupė „Sisters On Wire” 07:00
Mokslo sriuba 07:30 Kultūrų kryžkelė 08:30 Krikščionio žodis 08:45
Kelias 09:00 Euromaxx 09:30
Pradėk nuo savęs 10:00 Septynios Kauno dienos 10:30 Durys
atsidaro 11:00 Kultmisijos. Dokumentinė kultūros apybraiža 11:45
ARTi 12:00 Gailestingumo sekmadienis 13:00 Linija, spalva, forma
13:30 Stop juosta 14:00 Legendos
14:45 Šventadienio mintys 15:15
Vienuolynų kelias Lietuvoje 15:45
Vaikų ir moksleivių televizijos konkursas „Dainų dainelė 2018” 17:15
LRT studija „Vilniaus knygų mugėje 2018” 18:00 Nes man tai rūpi
18:45 Bravo! 20:00 Kablys 22:15
Kiotas. Romantiška pažintis su
nacionalinėmis vertybėmis 23:00
ARTS21 23:30 Skambantys pa- 06:35 Viena už visus (27) 07:05
sauliai su Nomeda Kazlaus
Viena už visus (28) 07:35 Pro-

05:00 Kaulai 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 Prieš srovę 21:00
Pasmerkti 4 21:30 TV3 vakaro
žinios 22:20 TV3 sportas 22:25
TV3 orai 22:30 VAKARO KINO
TEATRAS. Išsiskyrimas 00:40
Kaulai 01:35 Gražuolė ir pabaisa
02:30 Gaudynės 03:20 Raitelis be
galvos 04:10 Imperija

kurorų patikrinimas (414) 08:40
44-as skyrius (37) 09:35 Tokia
tarnyba (9) 10:30 Gelbėtojai - 112
(5) 11:00 Gelbėtojai - 112 (6) 11:35
Akloji zona (21) 12:35 Stoties policija (13) 13:40 Prokurorų patikrinimas (415) 14:50 44-as skyrius
(38) 15:55 Tokia tarnyba (10)
16:55 Gelbėtojai - 112 (7) 17:25
Gelbėtojai - 112 (8) 17:55 Gelbėtojai - 112 (9) 18:30 LKL čempionatas. Žalgiris-Neptūnas 21:00
Sunku nužudyti 22:55 Advokatas
iš Linkolno 01:05 Strėlė (16) 01:50
Katės ar šunys? Kas geresnis (1)
05:15 „Geriausios nardymo vietos“. Dok. serialas 05:40 „Merdoko
paslaptys“ 06:25 Programa 06:29
TV parduotuvė 06:45 „Vantos
lapas“ 07:15 „Muzikinės kovos“
09:15 „Rojus“ (17) 10:20 „Jekaterina Didžioji“ (12) 11:25 „Merdoko
paslaptys“ (1/6) 12:30 „Gluchariovas“ (2/39) 13:35 TV parduotuvė
13:50 „Bitininkas“ (1/26) 14:55
„Albanas“ (3/3) 16:00 Reporteris
16:47 Orai 16:50 „Baltoji vergė“
(26) 18:00 Reporteris 18:40 Lietuva tiesiogiai 18:47 Orai 18:50
„Miškinis“ (4/7) 20:00 Reporteris
20:27 Orai 20:30 „Legenda apie
pilotą“ (4) 21:30 Patriotai 22:30
Reporteris 23:15 Lietuva tiesiogiai 23:42 Orai 23:45 Mano Europos Parlamentas 00:15 Nuoga
tiesa 02:15 „Albanas“ (1/1) 03:00
„Merdoko paslaptys“ (1/4) 03:45
„Jekaterina Didžioji“ (2) 04:35
„Pražūtingi smaragdai“ (21)
06:35 Televitrina 06:55 Kobra 11
07:55 Kaulai 08:55 Gyvūnų manija 09:25 CSI kriminalistai 10:25
Dvi merginos be cento 10:50 Dvi
merginos be cento 11:20 Kobra 11
12:25 Vedęs ir turi vaikų 12:55 Vedęs ir turi vaikų 13:25 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. „AS Roma“ - „FC Barcelona“
23:40 Pėdsakai 00:35 Kobra 11
01:30 Daktaras Hausas 02:20 2
Barai. Gyvenimas greitkelyje
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Bliuzo vakaras. XXV
tarptautinis festivalis„Bliuzo naktys 2017” 06:50 Durys atsidaro
07:05 Grizis ir lemingai 07:15
Peliukas Lukas 07:25 Tobotai 1
07:50 Kelias į namus 08:20 Septynios Kauno dienos 08:50 Kaip
atsiranda daiktai 8 09:15 Labas
rytas, Lietuva 12:00 DW naujienos
rusų kalba. 12:10 Euromaxx 12:40
Prokurorai 13:30 Nes man tai rūpi 14:20 Durys atsidaro. Kultūros
žurnalas 14:45 Pradėk nuo savęs
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
21:15 Premjera. „Lusitania”. 18
pasaulį pakeitusių minučių 22:10
Antradienio detektyvas. Jaunasis
Montalbanas 1

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Bliuzo vakaras. XXV
tarptautinis festivalis„Bliuzo naktys 2017” 07:05 Grizis ir lemingai
07:15 Peliukas Lukas 07:25 Tobotai 1 07:50 Stop juosta 08:20
Atspindžiai 08:50 Kaip atsiranda
daiktai 8 09:15 Labas rytas, Lietuva 12:00 Kablys 14:15 Bravo!
15:25 Premjera. Grizis ir lemingai 15:30 Peliukas Lukas 15:40
Tobotai 1 16:05 Kaip atsiranda
daiktai 8 16:30 Laba diena, Lietuva 18:00 Kultūrų kryžkelė. Rusų
gatvė 18:30 Kelias į namus 19:00
ARTS21 19:35 Šlovės dienos.
Sukilimas 20:25 Prokurorai 21:15
Premjera. Jugoslavija. Kita veidrodžio pusė 22:10 Mes tikime Dievą
23:45 DW naujienos rusų kalba.
00:00 Dabar pasaulyje 00:30
Bliuzo vakaras. XXV tarptauti- 06:35 Viena už visus (29) 07:05
nis festivalis„Bliuzo naktys 2017” Viena už visus (30) 07:35 Pro01:10 Apsimetėliai
Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.
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44-as skyrius (38) 09:35 Tokia
tarnyba (10) 10:30 Gelbėtojai
- 112 (7) 11:00 Gelbėtojai - 112
(8) 11:35 Ekstrasensų mūšis (13)
13:40 Prokurorų patikrinimas
(416) 14:50 44-as skyrius (39)
15:55 Tokia tarnyba (11) 16:55
Gelbėtojai - 112 (10) 17:25 Gel21.00 val.
21.00 val. bėtojai - 112 (11) 17:55 Gelbėtojai - 112 (12) 18:30 LKL čempionatas. Lietkabelis-Dzūkija 21:00
„Taikdarys “
„Meteoras“
Meteoras (1) 22:55 Meteoras (2)
00:50 Sunku nužudyti 02:25 Strėlė (17) 03:10 Katės ar šunys? Kas
05:00 Seserys 06:00 Lietuvos
05:00 Seserys 06:00 Lietuvos geresnis (2)
Respublikos himnas 06:05 LaRespublikos himnas 06:05 Labas
rytas, Lietuva 09:05 Senis 10:05 05:15 „Geriausios nardymo vie- bas rytas, Lietuva 09:05 Senis
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AVINAS
(03.21-04.20)

LINAS ADOMAITIS

Stichija: Ugnis
Planeta: Marsas
Savaitės diena: antradienis
Akmuo: raudonas rubinas,
deimantas ir granatas
Spalvos: geltona ir raudona
AVINAS
(03.21-04.20)
Savaitės pradžioje gali būti
bandymų primesti jums savo nuomonę. Nesileiskite!
Savaitės viduryje nesusikoncentruokite ties menkaverčiais dalykais ir mažiau
plepėkite. Galimos naujos
daug žadančios pažintys.



JAUTIS
(04.21-05.21)
Konfliktas namuose pirmoje
savaitės pusėje gali paskatinti siekti didesnės asmeninės nepriklausomybės ir
laisvės. Visiškai netikėtai
gausite džiugią žinią. Pamatysite, kaip neįveikiama
taps nugalimu. Be to, išsipildys viena didelė jūsų svajonė. Laukite savaitgalio!



DVYNIAI
(05.22-06.21)
Savaitės pradžioje susiklostys aplinkybės, iš kurių turėsite daug naudos vėliau. Jei
veiksite greitai, užsidirbsite
papildomų pinigų. Antroje
savaitės pusėje galite būti
užsipultas ir kažkuo apkaltintas, bet bendradarbiai jus
visiškai palaikys. Savaitgalį
nebūkite toks lengvabūdis
ir garbėtroška - nieko tokio,
jei nebūsite nuolatinio susižavėjimo objektas.



VĖŽYS
(06.22-07.22)
Kuo mažiau plepėsite, tuo
bus geriau. Stenkitės neįsivelti į kokį nors ginčą.
Jūsų ekonominė padėtis
šiuo metu yra stabili ir pakankamai gera, todėl galite pagalvoti apie tai, kaip
išpildyti ilgai puoselėtą ir
ligšiol nerealizuotą norą. Tai
įgyvendinę tikrai pasijusite
laimingesnis.



LIŪTAS
(07.23-08.21)
Jūs manote, kad verta nesvarstant griebtis naujo
pasiūlymo? Deja, kiti to
nepriims taip draugiškai.
Verta taip pat labai gerai
pagalvoti, ar tikslinga kovoti
dėl populiarumo kolektyve.
Problemos dėl sveikatos
savaitės pradžioje neturėtų
būti išties rimtos.



MERGELĖ
(08.22-09.23)
Konfliktai darbe griauna ir
asmeninį jūsų gyvenimą.
Laimė, ši savaitė bus dosni įvairiausių gerų galimybių. Nepraleiskite progos
išspręsti pačias didžiąsias
problemas, gal net pakeisti
darbą. Šiomis dienomis jūsų laukia paskutinis pokalbis jums asmeniškai labai
svarbiu reikalu.



SVARSTYKLĖS
(09.24-10.23)
Neplepėkite per daug apie
savo planus. Gali atsirasti norinčių pasinaudoti tuo
piktam. Ar jūs tikrai tokia
stipri asmenybė, kad galite
susidoroti su bet kuo? Ar tikrai jūsų neveikia autoritetingų žmonių spaudimas?
Jeigu ne, vis tiek turėtumėte
motyvuoti, kodėl taip aktyviai ginate savo teises.



SKORPIONAS
(10.24-11.22)
Šią savaitę labai stebėkite
jus supančius žmones. Galimas daiktas, kad kažkas
yra sumanęs negarbingų
dalykų. Galimi bandymai
suvaržyti jūsų laisvą valią,
primesti svetimas žaidimo taisykles. Ketvirtadienį
apskritai būtų ne pro šalį
atsipūsti. Tai padėtų atgauti
pusiausvyrą.



ŠAULYS
(11.23-12.22)
Šią savaitę jums teks susitikti su vadovaujančiais
žmonėmis. Tuo turėtumėte
būtinai pasinaudoti. Parodykite save iš gerosios pusės
ir nepraraskite savo žavesio.
Jūs turite partneriams kristi į akis. Į savaitės pabaigą
šeimos nariai gali inicijuoti
pasikeitimus namų ūkyje,
dideles finansines investicijas. Galite patirti stresą.



OŽIARAGIS
(12.23-01.20)
Pirmoje savaitės pusėje visos jūsų mintys suksis apie
ką tik nori, tik ne apie tai,
kas iš tiesų jūsų laukia. Trečiadienį galite supanikuoti
visiškai neteisingai interpretuodamas vyresnybės
pasisakymą. Pasitikslinkite
geriau dar kartą! Taip pat
neatidėliokite jau anksčiau planuoto vizito pas
gydytoją.



VANDENIS
(01.21-02.18)
Šią savaitę galite išvengti
vieno nemalonaus susitikimo. Nesijaudinkite, negalvokite apie mažareikšmius
dalykus ir pagaliau pasakykite garsiai tai, ką privalote pasakyti. Galite nusivilti
žmonėmis, kuriais iki šiol
pasitikėjote.



ŽUVYS
(02.19-03.20)
Šiuo metu būtų gerai išlaikyti perspektyvas, nuosekliai laikytis savo paties
taisyklių. Antroje savaitės
pusėje gali užsimegzti nauja subtili draugystė. Asmeniui, kuriam jūs neabejingas, reikia jūsų pagalbos ir
paramos.
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Velykų nakties
Vigilijos homilija: ar
liksime nutildyti?
Velykų nakties budėjimo
liturgiją popiežius Pranciškus
pradėjo prie šv. Petro bazilikos durų, čia uždegtą Velykinę žvakę nešdamas tamsoje
per visą baziliką iki pagrindinio altoriaus. Nuo šio įspūdžio
Šventasis Tėvas pradėjo ir vėliau sakytą homiliją.
Šį šventimą pradėjome išorėje, - kalbėjo jis, - panirę nakties tamsoje ir ją lydinčiame
šaltyje. Jaučiame tylos svorį
priešais Viešpaties mirtį, tylą,
kurioje kiekvienas galime atpažinti save, kuri įsiskverbia
giliai į širdį mokinio, tampančiu bežodžiu priešais kryžių.
Šiomis valandomis mokinys yra nutildytas, užčiauptas
Jėzaus mirties sukelto skausmo: ką jis gali pasakyti? Mokiniui nelieka žodžių stebint
save patį per lemiamas paskutines Viešpaties gyvenimo
valandas: priešais neteisingumą, kuris pasmerkė Mokytoją, mokiniai tylėjo. Priešais apkalbas ir melagingą liudijimą
Mokytojui, mokiniai neprabilo. Sunkiomis ir skausmingomis Kančios valandomis
mokiniai dramatiškai patyrė
savo nesugebėjimą rizikuoti
ir užtarti Mokytoją. Dar daugiau, jo išsižadėjo, pasislėpė,
paspruko, nutilo.
Tai mokinio tylos naktis,
esant sustingus, paralyžuotam,
nebežinant kur eiti, kai aplink
tiek skausmo, kuris jį supa ir
smaugia. Tai mokinys šiandien, užtildytas tikrovės, kuri
jį verčia jausti ar, dar blogiau,
patikėti, jog nieko neįmanoma
padaryti ir įveikti daugybę neteisybių, kurios gyvena daugybės mūsų brolių kūne.
Panardintas į rutiną, praradęs atmintį, užgesusia viltimi
mokinys pradeda priprasti ir
manyti kaip Kajafas: „Jūs nieko neišmanote ir nepagalvojate, jog jums geriau, kad vienas
žmogus mirtų už tautą, o ne
visa tauta žūtų“.
Mūsų tyloje, mums taip
slegiančiai tylint, akmenys
REKLAMA

pradeda šaukti, kad pasklistų
didžiausias skelbimas istorijoje: „jo čia nebėra, jis prisikėlė“. Kapo akmuo sušuko ir
paskelbė visiems naują gyvenimą. Buvo sukurtas pirmasis,
atspindintis Gyvenimo triumfą prieš viską, kas bandė nutildyti ir užtemdyti Evangelijos
džiaugsmą.
Ir jei vakar, kartu su moterimis, kontempliavome tą, „kurį pervėrė“, šiandien, taip pat
kartu su jomis, esame kviečiami kontempliuoti tuščią kapą
ir išgirsti angelo žodžius: „jūs
nebijokite (...) Jis prisikėlė“.
Švęsti Velykas reiškia iš
naujo patikėti, kad Dievas
įsiveržė ir nesiliauja veržęsis
į mūsų istorijas, sujudindamas mūsų paralyžiuojančius
ir vienodinančius neišvengiamumus. Švęsti Velykas reiškia
leisti Jėzui įveikti tą nemalonų
neryžtingumą, kuris dažnai
mus apsemia ir bando paskandinti bet kokią viltį.
Kapo akmuo padarė savo,
moterys padarė savo, dabar
kvietimas dar kartą yra skiriamas jums ir man, - kalbėjo
popiežius Pranciškus. – Kvietimas sutraukyti inertiškus
įpročius, atnaujinti gyvenimą, pasirinkimus ir egzistenciją. Šis kvietimas ateina ten,
kur esame, tame, ką darome ir
kas esame; tiek, kiek galime
padaryti. Ar norime dalyvauti šiame gyvenimo skelbime,
ar liksime nebyliais priešais
įvykius?
Čia jo nėra, jis prisikėlė!
Laukia tavęs Galilėjoje, kviečia sugrįžti į savo pirmosios
meilės laiką ir vietą, kad pasakytų: „nebijok, sek paskui
mane“.
VATIKANO RADIJAS

Ir katalikai šypsosi

Miršta kunigas ir taksistas. Taksistas prieina prie
dangaus vartų...
Jo klausia:
– Kuo dirbot?
– Taksistu...
– O, gerai dirbot, gerai.
Prašom į dangų, – ir įleido.
Kunigas ateina prie vartų.
Jam sako:
– O jūs – į pragarą.
– Palaukit, kodėl taksistą įleidot, o aš kunigas, aš
šventikas, aš visą gyvenimą
meldžiausi...
– Meldėtės tai meldėtės,
bet kai jūs pamokslus sakėt,
visa bažnyčia miegojo, o
kai taksistas važiavo – visi
meldėsi.

Komediją apie motinystę pristatanti aktorė G. Latvėnaitė:
„Svarbiausia – mokėti pasijuokti iš savęs“
Tris sūnus auginanti
aktorė žada: naujasis
spektaklis, įsiliesiantis į
„Urvinio žmogaus“ šeimą,
taps šiltu, moterišku ir
mamišku vakaru, kurio
metu bus dalinamasi
istorijomis apie vaikus,
vyrus, aplinkinius ir,
žinoma, pačias unikalias
bei nepakartojamas
supermoteris, kurios
sugeba viską suspėti.

G. Latvėnaitė į spektaklį
visų pirma kviečia mamas
– tiek naujai jomis tapusias, tiek seniai auginančias
vaikus, tačiau pabrėžia, jog
naujasis spektaklis aktualus
visiems. „Jei spektaklis ne
apie tave – vadinasi, jis yra
apie tavo draugę arba mamą. Vyras pagalvos: „O, tai
apie mano žmoną“, o jaunas
vaikinas sakys: „O ne, nejau
tai mano būsima žmona? Tai
atrodo visai šauniai!”. Pasistengsiu, kad žiūrovai mano
personažą pamiltų, o mamos
norėtų tokiomis būti“, - lūkesčiais dalinasi aktorė. Anot jos,
svarbiausias spektaklio elementas – jo gyvumas: G. Latvėnaitė teigia, jog „Urvinėje
mamoje“ neegzistuos ketvirtoji teatro siena, o ji pati norės pabendrauti su žiūrovais
– nebūtinai tiesiogiai juos
kalbindama, tačiau būtinai
palaikydama akių kontaktą,
stebėdama publikos reakcijas. Stoti vienai prieš žiūrovus
teatro kūrėjai nebėra naujiena
– spalio mėnesį G. Latvėnaitė
sukūrė vaidmenį monospektaklyje Vilniaus mažajame
teatre. Teatro kūrėja neslepia:
vaidinti vienai – didelis iššūkis, ir po pirmojo spektaklio ji
nebuvo tikra, ar dar kartą taip
drąsiai žengtų šiuo keliu. Vis
dėlto praėjus premjerai aktorė suprato turinti pakankamai
jėgų būti scenoje viena ir drąsiai priėmė „Urvinės mamos“
iššūkį. „Šio spektaklio žanras
visai kitoks – jis pramoginis,
linksmas, tačiau taip pat – sudėtingas, nes niekada iki šiol
nesu kūrusi stand-up komedijos. Gal įvardinti „Urvinę
mamą“ kaip stand-up žanro
kūrinį skamba labai drąsiai,
tačiau esu tikra, jog būtent
šis žanras geriausiai apibūdina tai, ką žiūrovai pamatys
scenoje. O kol kas mes dar
esame ieškojimų kelyje“, pasakojo aktorė.
Spektaklio veikėja – dau-

giavaikė mama – drąsiai prisipažįsta kartais besijaučianti
išprotėjusi. Saviironijos nestokojanti urvinė mama apie
motinystės pamišimą kalba
atvirai, be pagražinimų ir nė
neketindama slėpti savo netobulumų. G. Latvėnaitės lūpomis jos personažas svarsto:
„Kartais aš jaučiuosi išprotėjusi, bet aš ne visą laiką buvau išprotėjusi. Kai ištekėjau
ir susilaukiau vaikų, truputį
išsikrausčiau iš proto. Būdama dvidešimt kelerių metų
buvau graži, tačiau dabar esu
sena ir nebegraži, nes turiu
tris vaikus.“ Aktorė pastebi,
jog taip save nuvertindama
jos vaidinama veikėja geba
tuo pat metu iš to pasijuokti.

pastebi, jog susilaukus vaikų kartais lengva nepastebėti, kaip tampama mažomis
mergaitėmis, žaidžiančiomis
su lėlėmis. „Neretai mums tik
atrodo, kad esame suaugę. Jei
pasiklausytume, kaip kalbame, suprastume, jog esame
tie patys penkiamečiai – tepasikeitė situacijos ir intonacijos... Svarbu pasijuokti ir iš
to, iš mažų kasdienių kivirčų, kuriuose esama savotiško
grožio - tai yra tikras gyvenimas. Žavu net ir tai, kad ryte
su antra puse susipykai dėl ne
ten padėtos šakutės ar per garsaus arbatos siurbčiojimo – o
juk tikroji to bereikšmio pykčio priežastis yra noras parodyti, kad tau tiesiog trūksta

„Ji sako: „Aš jaučiuosi išprotėjusi“. O kaip mes bijome
tai pasakyti... Mes išvis labai
bijome reikšti savo jausmus.
Namuose jaučiamės kiek laisviau, tačiau net būdamos su
savo draugėmis ar kitur viešoje erdvėje bijome reikšti savo
emocijas, parodyti reakcijas.
Atrodo, kad esame tarsi kažko išgąsdinti; o juk patiems
būtų daug geriau, jei išmoktume savo jausmus išreikšti,
ir būtume visomis prasmėmis sveikesni“, - svarsto G.
Latvėnaitė bei priduria, kad
svarbiausia yra nebijoti atsikratyti rėmų – būtent tokią žinią publikai siunčia jos
personažas. Aktorė taip pat

dėmesio“, - pamąstymais
dalinasi menininkė. Ji taip
pat pabrėžia, jog savo vidinį
vaiką galima kuo puikiausiai
įtraukti į auklėjimo procesą:
vietoje bandymo viską surikiuoti pagal taisykles yra
daug prasmingiau pasiduoti žaidimui, įjungti fantaziją
ir retsykiais tapti savo vaikų
bendraminčiais.
Paklausta, kaip besisukant dinamiško šeimyninio
gyvenimo karuselėje tvirtai
išlaikyti galvą ant pečių, G.
Latvėnaitė yra visiškai užtikrinta: svarbiausia – planuoti
savo laiką ir nepamiršti skirti jo sau. Trijų sūnų mamai
pasilengvinti kasdienybę pa-

deda organizuotumas ir dienotvarkė, kurią ji prilygina
darbo grafikui; pasak aktorės, į vaikų auginimą kartais
žiūrint kaip į darbą savo laiką
galima susidėlioti daug prasmingiau, o atžaloms užmigus
lieka laiko atsipalaiduoti ir
pačiai. Nors gyvenime save
galėtų pavadinti organizuota
mama, etikečių klijuoti Gintarė neskuba ir nesutinka, kad
tėvus galima lengvai skirstyti į griežtesnius ar „minkštesnius“. „Per vieną dieną aš
galiu išgyventi visą eilę skirtingiausių emocijų. Tiesa, ne
kiekvienas ir ne visuomet tai
pamatome, nes ne visi esame
įpratę save stebėti – bet nereikia pamiršti, kad visi viduje
esame nepakartojamai įvairūs. Aš būnu visokia, kaip ir
mano herojė – šiame spektaklyje ji būna ir griežta, ir jautri, ir meluojanti; yra graudžių
momentų su džiaugsmo ašaromis dėl savo vaiko, o taip
pat - akimirkų, kuomet veikėja tampa išprotėjusi ir pati
elgiasi tarsi vaikas. Nė vienas
iš mūsų nesame vienodi, ir
būtų geriausia, jei neklijuotume etikečių. Bent jau aš
stengiuosi to nedaryti“, - teigia aktorė. Ji taip pat pabrėžia,
jog visuomenė kelia didžiulius reikalavimus – moteris
turi būti ir supermama, ir superžmona, ir superdukra. Tiesa, tai lygiai taip pat taikoma
ir vyrams, o šie reikalavimai
vis dar skirstomi pagal lytis.
G. Latvėnaitė su tokiu nusistovėjusiu požiūriu nesutinka
ir mano, jog metas atsikratyti
įsitikinimo, jog buitis ir vaikų
auginimas visų pirma turėtų
gulti ant moters pečių: „Kai
girdžiu, jog moteris privalo
daryti tą, o vyras – aną, paprašau man parodyti knygą,
kurioje tokios taisyklės surašytos. Pokalbis taip ir baigiasi
– šios taisyklės neegzistuoja,
tėra paprasčiausias bandymas
vieni kitus įstatyti į rėmus. Tai
visiškai nereikalinga! Geriau
gyvenkime taip, kaip mano
herojė – atsikratykime rėmų
ir nebijokime kartais būti netobuli“.
Apie motinystės džiaugsmus ir sunkumus aktorė
Gintarė Latvėnaitė papasakos jums spektaklyje „Urvinė mama“ jau balandžio
28 d. 19:00 Birštono kultūros centre.
Parengė Agnė Vidugirytė 
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Balandžio 7 d.
ŠEŠTADIENIS
Pasaulinė sveikatos diena
Tarptautinė pagalvių mūšio
diena
Saulė teka 06:40
leidžiasi 20:04
Dienos ilgumas 13.24
Pilnatis (21 mėnulio diena)
Minvydas, Kantautė, Hermanas, Donata
Tinkamas laikas sėti:
bulves, topinambus, svogūnus,
petražoles, svogūnines gėles.
Sode, darže:
tinkamas laikas šalinti piktžoles, kaupti vaisius, konservuoti
šakniavaisius.

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 9 d.
PIRMADIENIS
Saulė teka 06:35
leidžiasi 20:08
Dienos ilgumas 13.33
Delčia (23 mėnulio diena)
Paladijus, Aurimas, Dalia, Kleopas, Gitana, Gitanas
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
netinkamas laikas laistyti.
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Balandžio 10 d.
ANTRADIENIS
Saulė teka 06:32
leidžiasi 20:10
Dienos ilgumas 13.38
Delčia (24 mėnulio diena)
Apolonijus, Mintautas, Agna,
Margarita
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
netinkamas laikas laistyti.
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Šio kryžiažodžio atsakymas – FANTAZUOTOJAS.

Balandžio 12 d.
KETVIRTADIENIS
Tarptautinė aviacijos ir kosmonautikos diena
Saulė teka 06:27
leidžiasi 20:14
Dienos ilgumas 13.47
Delčia (26 mėnulio diena)
Julijus, Zenonas, Galmantas,
Jūratė, Damijonas, Julius
Tinkamas laikas sėti:
burokėlius, salierus.
Sode, darže:
tinkamas laikas pjauti žolę,
laistyti, netinkamas laikas
kaupti vaisius.

Š E ŠTA D I E N I S

BALANDŽIO

VILNIUS

Balandžio 8 d.
SEKMADIENIS
Atvelykis
Saulė teka 06:37
leidžiasi 20:06
Dienos ilgumas 13.29
Delčia (22 mėnulio diena)
Valteris, Girtautas, Skirgailė, Dionizas, Julija, Alma
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas šalinti piktžoles, kaupti vaisius, konservuoti
šakniavaisius.

Balandžio 11 d.
TREČIADIENIS
Tarptautinė koncentracijos
stovyklų kalinių išlaisvinimo
diena
Saulė teka 06:30
leidžiasi 20:12
Dienos ilgumas 13.42
Delčia (25 mėnulio diena)
Stanislovas, Vykintas, Daugailė, Leonas
Tinkamas laikas sėti:
burokėlius, salierus.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
netinkamas laikas laistyti.

ORAI

KLAIPĖDA

VILNIUS

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

Lošimas
Nr. 1308
2018-04-04
Pagrindiniai skaičiai: 3, 5, 7,
8, 14, 21
Vikingo skaičius: 3

Vieno derinio laimėjimų
lentelė:
6+1 - 30 846 336,50 € (-)
6 - 568 549,50 € (-)
5+1 - 6 916 € (3)
5 - 316 € (12)
4+1 - 91 € (50)
3+1 - 4 € (1 014)
3 - 1,50 € (6 837)
2+1 - 1,25 € (7 357)
2 - 0,75 € (47 854)

33 mln. Eur

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

Savaitė istorijos puslapiuose

1946
217

liaučiaus sritis prijungta

prie Rusijos.
m. balandžio 8 d.: nužudytas Romos imperatorius
Markas Aurelijus Antonijus (Marcus
Aurelius Antonius).
m. balandžio 8 d.: sovietų desantininkai Vilniuje
nesėkmingai bandė užgrobti Spaudos rūmus.
m. balandžio 9 d.: įvyko Legnicos mūšis, dar
vadinamas Valštato mūšiu, kuriame
jungtinės lenkų ir vokiečių pajėgos,
palaikomos popiežiaus atsiųstų riterių ordinų, bandė sustabdyti mongolų
invaziją į Europą.
m. balandžio 9 d.: siekdama apsaugoti Švedijos

1990
1241

4 - 8 € (359)
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m. balandžio 7 d.: Kara-

SKAIČIAI

Kito tiražo prognozė:

BALANDŽIO
Atsakymai

Sudoku

+4 +7

1940

rūdos tiekimą per Norvegijos Narviko
uostą Vokietija okupavo Daniją ir užpuolė Norvegiją. Tai ji padarė keliomis
valandomis nei tuos pačius tikslus turėję anglai.
m. balandžio 9 d.: Gruzijos sostinėje Tbilisyje
priešais parlamentą susirinkę demonstrantai reikalavo Gruzijos nepriklausomybės. Sovietų kariuomenė demonstraciją išvaikė su ypatingu brutalumu.
16 žmonių žuvo užmušti desantiniais
kastuvėliais arba apnuodyti nuodingomis dujomis. Daugiau nei 100 žmonių
buvo sunkiai sužeisti.
m. balandžio 10 d.: įvyko
Smolensko aviakatastrofa, nusinešusi Lenkijos aukštų pareigūnų gyvybes.
m. balandžio 11 d.: Rusija
ir Prūsija pasirašė Peterburgo sutartį, davusią pradžią būsimiems Abiejų Tautų Respublikos pa-

1989

2010
1764

dalijimams.

1814
1204
1861

m. balandžio 11 d.: Napo-

leonas Bonapartas ištremiamas į Elbos salą.
m. balandžio 12 d.: Ketvirtojo Kryžiaus žygio metu
užimtas Konstantinopolis.
m. balandžio 12 d.: prasidėjo 5 metus trukęs JAV
pilietinis karas tarp šiaurinių ir pietinių valstijų.
m. balandžio 13 d.: Prasidėjo dvi dienas trukusi
antroji masinė gyventojų deportacija
į Sibirą iš 1939 m. rugsėjo 17 d. SSRS
okupuotos Lietuvos teritorijos dalies.
m. balandžio 13 d.: vėlų
vakarą plūstant miniai iš
Vilniaus koncertų ir sporto rūmų į miesto centrą sugriuvo pontoninis tiltas per
Nerį. Į vandenį įkrito daug žmonių, tikslus aukų skaičius nežinomas.

+4 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
+4 KAUNO MARIOS
+4 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+3 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

SAULĖS AKTYVUMAS

G0
S0
R0

Geomagnetinių audrų
nenumatoma.

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

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

1940
1975

GAMA RADIACINIS FONAS

37
39

KAUNE

nSv/val.

FUKUŠIMOS AE
14000 nSv/val.

ALYTUJE ČERNOBYLIO AE
nSv/val. 5690 nSv/val.

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

