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Žmonėms reikia ne tik duonos, bet ir dainų

Kaina

0,50 €

Du trečdaliai
savaitgalio
gaisrų – degusios
pievos
Apie du trečdalius gaisrų,
į kuriuos savaitgalį teko
vykti ugniagesiams, buvo
degančios pievos, rodo
Priešgaisrinės apsaugos ir
gelbėjimo departamento
(PAGD) duomenys.

Laima

DUOBLIENĖ
Ko ne toliausiai nuo Prienų
įsikūrusiame Stakliškių
miestelyje, kuris, anot
statistinių duomenų, yra
sparčiausiai senstantis ir
nykstantis, verda aktyvus
kultūrinis gyvenimas
– daugiau nei pusšimtis
žmonių dalyvauja meninių
kolektyvų veikloje,
bendradarbiaujant
su seniūnija ir
bendruomenėmis

rengiama daug švenčių,
koncertų, minėjimų,
į kuriuos susirenka
daugybė seniūnijos
gyventojų.

Pagerėjęs
finansavimas ir pilna
darbuotojų komanda
Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centro direktorė Asta
Keblikienė turi kuo džiaugtis
– ir darbuotojų komanda vėl
pilna, ir finansavimas pastaraisiais metais pagerėjo.
„Smagu, kad rajono valdžia
NUKelta Į 2 p. 

„Nemėgstu rutinos...“
Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Nemažai birštoniečių yra
daug pasiekę profesinėje
veikloje. Vieni pasidalija
savo sėkmės paslaptimis,
kiti stengiasi padėti
gimtinei savo idėjomis ar
pritraukdami investicijas.
Tačiau būna, kad mūsų
kurorte prigyja ir atvykę iš
kito Lietuvos krašto jauni
žmonės.

Jie tampa pastebimi, vertinamas už tai, ką daro ir kaip
dirba. Taip prieš keletą metų
atsitiko ir Birštono vienkiemio darželyje-mokykloje muzikos mokytoja pradėjusiai

dirbti Lijanai Stakauskaitei.
Ji iš karto sužavėjo birštoniškius ne tik savo išvaizda,
bet ir kuriama muzika, buriamais vaikų kolektyvais,
organizuojamais renginiais.
Birštono muzikinį gyvenimą
papuošė mažiesiems dainininkams organizuojamos
„Rudeninė karuselė“ ir „Vasaros karuselė“.
Lijana vadovauja Birštono
kultūros centro vokaliniam
ansambliui CRAZY, dainuoti moko ir rengia įvairiems
konkursams vaikus, taip pat
aktyviai dalyvauja visuomeniniuose renginiuose, koncertuoja su Birštono vienkiemio
saviveiklininkais. Jos pilna viNUKelta Į 9 p. 

Stakliškių KLC direktorė Asta Keblikienė.

„Per tris paras, nuo balandžio 6 iki balandžio 8 dienos,
iš viso į gaisrus vykta 379
kartus, iš jų 257 kartus vykta į gaisrus atvirose teritorijose“, – BNS pirmadienį sakė
PAGD Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė
Vida Šmigelskienė.
Šį savaitgalį viename žolės
gaisre nukentėjo žmogus. Varėnos rajone, Mergežerio kaime, penktadienį degė 50 arų
miško paklotės. Gesindamas
gaisrą kojas apdegė sklypo
savininkas.
Už žolės deginimą gresia
administracinė atsakomybė.
Už ražienų, nenupjautų ir nesugrėbtų žolių, nendrių, javų ir kitų žemės ūkio kultūrų
deginimą gali būti skiriama
nuo 50 iki 300 eurų bauda, o
įmonių vadovams ar kitiems
atsakingiems asmenims – nuo
120 iki 350 eurų.
Dar didesnės baudos gresia
už durpynų ir durpingų pievų
deginimą. Pažeidėjams taip
pat gali tekti atlyginti gamtai
padarytą žalą.
Šiemet žolės gaisrai jau nusinešė žmogaus gyvybę, apgadino gyventojų turto.
Per sausą žolę ugnis keliauja 25 kilometrų per valandą
greičiu, tuo metu einančio
žmogaus greitis siekia apie
keturis kilometrus per valandą. Sparčiausiai dega aukšta
ir sausa žolė, jos liepsnos gali pasiekti net dviejų–keturių
metrų aukštį. Ligotiems žmonėms ypač pavojingi degančios žolės dūmai. BNS
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Piktnaudžiavimo šešėliai, krintantys ant žemės ūkio ministro
„valstiečio“ Broniaus Markausko ir jo šeimos, kompromituoja
ne tik jį, bet ir visos Vyriausybės reputaciją, sako prezidentė
Dalia Grybauskaitė. Trušelių kaime dviejų iš keturių nedidelių
sklypų savininkai patvirtino, kad B. Markausko šeimos nariai
jų sklypais 5-6 metus naudojasi be leidimo.

REDAKTORIAUS SAVAITĖ
Mantvydas

PREKEVIČIUS
tai ir atsiskubina ilgai
lauktas pavasaris, savo
šiluma skaldantis Nemuno ledus. Artėja akimirka, kai vėl
visa gamta išsprogs įvairiaspalviu naujos gyvybės fontanu. Žinoma, jei pakeliui į pavasarinį atgimimą trumpam
neužsuks „bobų vasaros“ kolegė „bobų žiema“.

Š

Nauja gyvybė, naujas
atgimimas, naujas
gyvenimas. Būtent
pavasarį ir nutinka pats
gražiausias ir labiausiai
stebinantis stebuklas
– visa, kas buvo mirę,
atgimsta. Negana to,
gimsta ir tai, ko ilgą
laiką visai nebuvo.
Atgimimas – tai ne tik
pabudimas iš žiemos
miego. Tai – naujas
baltas lapas gyvenimo
knygoje.

gaiviu, šiltu vėju ir grįžtame
į tą patį gyvenimą. Pilną rūpesčių, liūdesio, neapykantos. Žinoma, kupiną ir gerų
emocijų, kurių mums suteikia artimi žmonės, draugai,
kaimynai, bendradarbiai ar
tiesiog egzistencija. Deja,
nors džiaugiamės pavasariu,
tačiau neatgimstame. Gyvename tą patį gyvenimą, kurį
mums suteikė likimas, kurio
pamatus mums padėjo tėvai
bei mokytojai ir kurio sienas
pasistatėme patys.
Deja, taip. Nėra taikos be
karo.

Kaipgi žinotume,
kas yra gerai, jeigu
nepajustume blogo?
Kaipgi žinotume, kad
reikia vertinti tai, ką
turi, jeigu nepajustume
nepritekliaus?
Kaipgi žinotume,
kas yra meilė,
jeigu nepajustume
ilgesio ir geliančios
tuštumos širdyje?
Kaipgi žinotume, kas
Dirvonuojantys laukai tar- yra pagarba, jeigu
si sako – imkit ir darykite su nepajustume pagiežos?
mumis ką norite. Pilka daržų
žemė, dar rudenį nuskintų gėlių darželiai – visa tai yra naujas baltas lapas, kuriame gali
viską dėlioti iš naujo. Taip,
kaip nori, arba taip, kaip dar
nebuvo niekada, netgi praėjusiais metais.
Iš tikrųjų, nuostabi ta gamta. Ką „beprisidirbtų“ iki rudens, pavasarį gali viską pradėti iš naujo.
Žmonės – irgi tie patys
gamtos kūriniai. Būtų smagu, jeigu ir jie kiekvieną pavasarį galėtų pasitikti kaip
naujai gimę!
Būtų smagu, kad visi rūpesčiai, slėgę ištisus metus,
su pačia pirmąja pavasario
diena išnyktų amžiams ir
šią dieną pradėtume naujais
darbais, naujomis mintimis,
naujais tikslais ir su nauju
džiaugsmu. Su nauja energija, nauja motyvacija ir su
nauja inercija.
Bet esame tik žmonės. Pasidžiaugiame saule, šiluma,

Ir kaip yra skaudu, kai
dažnas gamtos bei Dievo
atgimimo šventę pasitinka
ne su naujo gyvenimo vėjo
dvelksmu, bet su gyvenimo
pažinimo išbandymais. Kaip
skaudu, kai, bandydami pasinaudoti žmogui tenkančiais
išbandymais, kiti atgimimo
proga pildo ne savo naują
baltą lapą, o glamžo ir taip
trapius kitų žmonių gyvenimo lapus.
Skaudu, kai taip glamžomi
žmonių likimai sunaikina patį svarbiausią – išbandymus
patiriančių žmonių tikėjimą.
Tikėjimą savimi, aplinkiniu
pasauliu, tuo pasauliu, kurio nematome, ir, svarbiausia – ateitimi. Ko gero, nėra
žmogaus protui sunkesnės
akimirkos už tą, kai galvoje
nebelieka jokios minties apie
ateitį. Kur toliau eiti ir ką toliau daryti.
Turbūt nėra labiau triuškinančio jausmo, kai nematai



Paskirtos Kultūros ministerijos premijos geriausiems 2017
metų kultūros centrams. Aukščiausiosios kategorijos kultūros
centrų grupėje 3,4 tūkst. eurų premiją gaus Anykščių kultūros
centras. Pirmosios kategorijos Kaišiadorių kultūros centrui
skirta 2,6 tūkst. eurų premija, antrosios kategorijos – Sintautų
kultūros centrui teko 1,9 tūkst. eurų premija.

ateities tuo momentu, kuomet
kaip tik reikia atgimti ir išnaudoti tą progą savo ateičiai
kurti. Tokią akimirką žlugdomas žmogaus tikėjimas
savimi, žmogus tampa dar
labiau pažeidžiamas. Lygiai
toks pat, kaip didelių medžių
paunksnėje išdygęs gležnas
medelis, kurį sužalojo prabėganti stirna.

Kai matai, kad ateityje
laukia sunkumai,
o tave dar kažkas
sužeidžia, iškyla
egzistencinis klausimas
– ar apskritai verta
kilti į viršų. Daugelis,
net nesusimąstydami,
kad atsisakymas kilti į
viršų reikš tik leidimąsi
žemyn, pasirenka
lengvesnį kelią. Arba
nunykti, arba bandyti
susirasti greitesnį ir
lengvesnį kelią savo
sunkumams įveikti. O
be reikalo.
Patarlė „Nemesk kelio dėl
takelio“ mūsų pasikeitusiame
pasaulyje jau yra kontraversiška. Tačiau ji vis dar aktuali. Nors pasikeitęs pasaulis
išmokė, jog kelio pakeitimas
dažnai atneša daugiau laimės
ir sėkmės, tačiau neišmokė
paties svarbiausio – kaip pasirinkti teisingą kelią. Šiame
pasaulyje išmokome, kad ir
patarlė „Nerizikuosi – negersi šampano“ nėra tokia jau
patikima. Deja, greitai besisukantis pasaulis ir nuolat
spartėjantys mūsų gyvenimo
tempai nuolat palieka mus
atsilikusius. Atsilikusius nuo
sveiko proto. Besikeičiančiame pasaulyje neįmanoma
keletą metų vadovautis viena
patarle ar vienu patarimu, nes
vis dažniau, vos išgirdęs patarimą, sužinai, kad šis – jau
pasenęs ir bevertis. Šiuolaikinio pasaulio žmogus atsidūrė
traukinyje, kurį į skirtingas
puses traukia du lokomotyvai
– laikas ir protas. Jeigu keliausime į proto pusę, paaiškės,
kad nespėjome į laiko stotelę,
jeigu pasuksime į laiko stotelę, paaiškės, kad spėjome laiku, tačiau palikę protą už savęs – nebesugebėjome išnau-
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doti šios kelionės naudingai ir
stotelėje stovime tuščiai, nors
judėti vis tiek reikia.
Deja, pavasarinis žmogaus atgimimas yra džiugus
ir kartu sunkus darbas. Jeigu
medžiui pavasarį tenka toliau
tvirtėti ir skleisti lapus, šaknis bei užmegzti vaisius, tai
žmogaus pavasariniai darbai
yra kur kas didesni. Tai rūpinimasis ne tik savimi, gamta,
sodais, daržais, ūkiu, bet ir visu aplink esančiu pasauliu. Ir
vienu svarbiausio jo elementų – žmonėmis. Dažnai rūpindamiesi ūkiu pamirštame
žmones, kurie rūpinosi mumis prieš atgimimo laikotarpį.
Pamirštame tuos, kurie, net ir
menkai susiję su mumis, visą
sunkų laikotarpį iki pavasarinio atgimimo vedė mus į priekį ir saugojo mūsų tikėjimą.
Tikėjimą žmonėmis, ateitimi
ir, svarbiausia, savimi.

Pavasaris visada
kupinas pokyčių.
Pokyčių ne tik gamtoje,
bet ir santykiuose su
žmonėmis. Daug kam
pavasaris tampa naujų
atradimų laikotarpiu.
Bet niekada nereikia
pamiršti, kad jis tampa
ir praradimų laikotarpiu.
Kiekvienas atradimas
begaliniame mūsų laike
turi rasti sau vietą ir ją
užimti. Tačiau jis užima
ne kažkokią laisvą, o
vietą, kurioje kažką
praradome – praradimo
vietą. Todėl visada verta
pamąstyti, kiek verta
atrasti ir kiek verta
prarasti. Verta įsitikinti,
kuriam lokomotyvui
leisime save nutempti.



Valstybės valdomos naftos ir suskystintų gamtinių dujų
(SGD) terminalų operatorės „Klaipėdos nafta“ pajamos
pirmąjį šių metų ketvirtį buvo 28,3 mln. eurų – 4 proc.
didesnės nei pernai sausį–kovą, kai jos buvo 27,2 mln.
eurų.

Renovacijos laukiantis Stakliškių KLC pastatas Lietuvos valstybės
šimtmečio proga papuoštas įspūdingo dydžio trispalve.

Žmonėms reikia ne tik
duonos, bet ir dainų
ATKelta IŠ 1 p.
atsisuko į kultūrą – kelerius
pastaruosius metus gauname
didesnį finansavimą. Tai labai
palengvina švenčių ir kitų renginių organizavimą, nes surengti didelę šventę seniūnijos
gyventojams vien iš rėmėjų
lėšų – neįmanoma, juolab kad
aplinkui nėra didelių verslų“,
– pasakojo direktorė.
Pasak A. Keblikienės, atsirado galimybė padidinti meno vadovams atlyginimus.
Nors Stakliškėse dauguma jų
dar nėra išdirbę trejų metų ir
šiais metais dar negalėjo atestuotis, bet juos motyvuoja galimybė ateityje gauti didesnį
atlyginimą.
Vienas iš pagrindinių uždavinių, numatytų strateginiame plane – tapti modernia
kultūros įstaiga, pritraukiančia
vis daugiau įvairaus amžiaus

žmonių.
„Kuo galėjome būti patrauklūs, jei turėjome tik 1959 m.
pagamintą pianiną, kai daugelio žmonių namuose stovi
moderni aparatūra?“ – stebėjosi direktorė. Per pastaruosius
dvejus metus, pataupius, materialinė bazė labai pasikeitė
– įsigyta ne tik gera įgarsinimo
aparatūra, bet ir du akordeonai, armonika, kompiuteriai,
erdviniai mikrofonai, apranga
kapelai „Korys“.
Dar viena gera žinia – specialistų komanda vėl pilna.
Šiuo metu veikia folkloro kolektyvas „Stakliškės“ (vad.Vida Beliukevičienė), liaudiškos
muzikos kapela ,,Korys“ (vad.
Jonas Aleškevičius), mišrus
vokalinis ansamblis ,,Guosta“ (vad. Angelė Baltrušienė),
vokalinis duetas (vad. Jonas
NUKelta Į 3 p. 

Gali būti, kad kiekvienas
naujas atradimas jau bus šiame beprotiškai skubančiame
pasaulyje atgyvenęs. O kiekvienas praradimas, gali būti,
su milžiniška jėga atgims jau
šį pavasarį, tačiau jo energija
ir spinduliavimas pasieks ne
jus. Ir tada kyla klausimas,
ar atėjus rudeniui – tamsai ir
šalčiui – mus lydės pavasarį
įsižiebusi šviesa ar pamažu
gęstantis laužas?
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Prancūzija pareiškė nesanti susijusi su pirmadienį
paryčiais surengtu raketų smūgiu vienai Sirijos
vyriausybės karinių oro pajėgų bazei, per kurį, kaip
pranešama, žuvo apie 14 žmonių. Jungtinės Valstijos taip
pat neigė atakavusios tą bazę.



Gruzijos vidaus reikalų ministerija pradėjo tyrimą dėl
sekmadienį vakare sostinėje Tbilisyje įvykusio incidento, kai
buvo užpulta afrikiečių grupė. Filmuotoje medžiagoje matyti,
kaip sporto aikštelėje futbolą žaidusių afrikiečių grupę
užpuola ir muša lazdomis ginkluoti vyrai.

Žmonėms reikia ne tik
duonos, bet ir dainų
ATKelta IŠ 2 p.
Aleškevičius), armonikierių
ansamblis (vad. Jonas Aleškevičius) ir dramos teatras (vad.
Vaidas Lengvinas). Pastarasis
vadovas atgaivino ir vaikų dainavimo studiją, kurios debiutas numatytas Motinos dienai
skirtame koncerte.
Neseniai pasiekė žinia, kad
folkloro kolektyvas „Stakliškės“ ketvirtą kartą dalyvaus
respublikinėje Dainų šventėje.

Renovacijai jau
„uždegta žalia šviesa“
Pagaliau šiais metais turi
prasidėti antrasis renovacijos
etapas. Prieš kelerius metus
Stakliškes, o kartu ir Kultūros
ir laisvalaikio centrą, nusiaubusi audra, pakoregavo renovacijos planus. Tąkart buvo
pakeistas pastato stogas ir langai. Dabar planuojama atnaujinti pirmąjį aukštą – įrengti
modernią koncertų salę, suremontuoti fojė ir koridorius, o
pastatą apšiltinti iš išorės.
Planuojama, kad renovacija, kuri kainuos apie 250 tūkst.
eurų, prasidės jau rudenį, o bus
baigta ateinančiais metais.

Bendri darbai–
naujos renginių
formos
Stakliškių KLC direktorė
A. Keblikienė džiaugėsi, kad
pastaraisiais metais glaudžiai
bendraujant ir bendradarbiaujant su bendruomenėmis, seniūnija, Stakliškių parapijos
klebonu surengiami įdomesni,
daugiau žiūrovų pritraukiantys renginiai. Jau nusistovėjusi tradicija, kad Pieštuvėnuose
švenčiamos Oninės, Vyšniūnuose – Vasaros šventė ir Užgavėnės, Užuguostyje – Motinos ir Tėvo dienos, Petrinių
atlaidai, Stakliškėse – visos seniūnijos gyventojus suburianti tradicinė vasaros šventė „Po
liepa, brandinančia medų“.
Pasak direktorės, visi šie tradiciniai ir nauji renginiai nėra
vien bendruomenės ar vien
Kultūros ir laisvalaikio centro
kolektyvo rūpestis – prisideda
REKLAMA

visi, kas gali.
Gražus bendradarbiavimas
Kultūros ir laisvalaikio centrą
sieja ir su lietuviško midaus
gamykla. Įmonė yra nuolatinė
seniūnijoje vykstančių švenčių rėmėja, rengiamos bendros edukacinės programos,
koncertai. O tai turistus paskatina ne tik aplankyti gamyklą,
bet ir susipažinti su Stakliškių
miestelio istorija, bažnyčia ir
kultūriniu gyvenimu. Direktorė tikisi, kad ateityje ši veikla gali atnešti ir finansinės
naudos.

Stakliškiečiams savi
kolektyvai – mieliausi
Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centro meno kolektyvai
ne tik dalyvauja rajoninėse ir
respublikinėse šventėse, festivaliuose, konkursuose. Jie labai laukiami ir savose scenose. Direktorės teigimu, į savų
kolektyvų koncertus susirenka
daugiau žiūrovų nei į atvykusių iš toliau.
„Todėl stengiamės stakliškiečių nenuvilti ir surengiame
savo pasirodymus maždaug
kartą per mėnesį. Kad žiūrovams neatsibostume, kaskart
koncertuoja vis kitas kolektyvas ar surengiama jungtinė
kelių kolektyvų programa,
nes naujo repertuaro greitai
neparuoši“, – pasakojo A. Keblikienė.
Tačiau, pasak direktorės,
stakliškiečiai ne itin noriai renkasi į įvairias paskaitas ir kitus
panašius renginius.

Prie Gojaus didžiojo
ąžuolo – festivalis
Gojaus miške augantis
ąžuolas žinomas ne tik gamtininkams – 400 metų amžiaus,
33 metrų aukščio gamtos paveldo objektas laikomas stambiausiu Lietuvos medžiu. Stakliškių kultūros ir laisvalaikio
centro darbuotojams jau senokai kirba mintis prie ąžuolo ir
padainuoti – surengti Dzūkijos
regiono folkloro festivalį. Festivalį planavo birželio mėnesį,
tačiau dėl gamtos išdaigų gali
tekti nukelti vėlesniam laikui.

Mat pernykštės liūtys nuplovė
medinį taką, kuriuo galima nueiti prie ąžuolo, be to, šią žiemą ten nuoširdžiai „pasidarbavo“ ir šernai.
Pasak direktorės A. Keblikienės, festivalis tikrai įvyks,
o data paaiškės, kai bus suremontuotas takas.
Liepos 6-ąją stakliškiečiai
turėtų švęsti seniūnijos pastangomis naujai įrengtoje poilsiui
ir rekreacijai skirtoje erdvėje
Vilniaus gatvėje (už koplytėlės, netoli tvenkinio). Planuojama, kad ateityje ši vieta taps
tradicine įvairių renginių vieta
su scena, suoliukais.

„Angelo sparnai“
šeimininkus suranda
jau septynerius metus
Prieš septynerius metus kultūros centro darbuotojams kilo idėja padėkoti tiems, kurie
daugiausiai prisideda puoselėjant kultūrą – dirba nematomus, bet būtinus darbus organizuojant renginius, patys sugalvoja ir išpildo savo idėjas
– ir verčiausius apdovanoti
„Angelo sparnu“. Įteikiamos
trys nominacijos: Metų rėmėjas, Metų partneris ir viena kasmet vis kintanti. Pernai
už grįžimą į tėviškę buvo apdovanotas stakliškietis Algis
Raškevičius, šiuo metu grupės „StakBet“ (Ariogala) narys, gimtajam kraštui padovanojęs ne vieną gyvo garso
koncertą.
Direktorė didžiuojasi, kad
ne tik jie apdovanoja, bet ir
patys šiais metais buvo pastebėti ir apdovanoti. Užuguosčio jaunimo iniciatyvų klubas
ir bendruomenė „Radasta“
už kultūros sklaidą jų krašte
Stakliškių KLC apdovanojo
„Užuguosčio varpu“.

Vida Beliukevičienė



Policijos departamento duomenimis, apie 19.55 val.
apie keturiasdešimties metų vyro kūnas rastas netoli
Vilniaus taboro, prie geležinkelio bėgių. Po mažiau nei
pusvalandžio dar vieno panašaus amžiaus vyro kūnas
rastas Rodūnios kelio gatvėje esančiuose krūmuose. Dar
vienas negyvas vyras tabore buvo rastas šeštadienį.

 VERTA ŽINOTI
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Šiaurės Korėjos pareigūnai amerikiečių pareigūnams
pasakė, kad lyderis Kim Jong Unas yra pasirengęs
aptarti denuklearizaciją, sekmadienį pranešė spauda. Tai
pirmas kartas, kai pasiūlymas buvo pateiktas tiesiogiai
Vašingtonui. Anksčiau jis buvo perduotas per Pietų
Korėjos patarėją nacionalinio saugumo klausimais.



Už įrašą feisbuke – 100 eurų, už straipsnį – 400 eurų, už vieną „kliką“ – 36 centai, už reportažą – 18 tūkst.
eurų. Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) viešinimui per artimiausius kelerius metus išleis net 6 milijonus eurų.
Ekspertų vertinimu, tokia kaina yra gerokai per didelė, rašo portalas 15min.lt. Visais atvejais pasirašytos
sutartys su didžiausią kainą pasiūliusiais konkursų dalyviais. Ryšių su visuomene agentūrų asociacija
(RSVA) tarybos narys Paulius Tamulionis priblokštas – rinkoje tas pačias paslaugas būtų galima gauti nuo 50
procentų iki 5 kartų pigiau, nei mokės ŽŪM.

Beata Nicholson: kiekvienas namuose
esantis daiktas turi būti reikalingas
NUSIKALTIMAI IR
NELAIMĖS
parengta pagal Alytaus apskrities
Vyrausiojo policijos komisariato
ir Kauno apskrities priešgaisrinės
gelbėjimo valdybos informaciją

2018-04-02 apie 12.30 val. n. Prienų r., Bagrėno k., Nemuno upės
krante, rastas nenustatytos tapatybės apie 40–50 metų amžiaus
vyriškio lavonas, irimo stadijos.
2018-04-02 apie 12.33 val. gautas
pranešimas, kad Balbieriškio sen.,
Vazgaikiemio k., Saulės vaikų g.
dega pirtis, rūksta dūmai. Žmonių
viduje nėra, šalia viešbutis. Ruseno medinės pirties siena. Apdegė
ir aprūko 0,5 m² rąstinės pirties
sienos.
2018-04-02 apie 01.50 val. R. P.
(gim. 1963 m.), būdamas neblaivus
(1,08 prom. alkoholio), namuose
Prienuose tarpusavio konflikto
metu savo akivaizdžiai neblaiviai (atsisakė tikrintis blaivumą)
sugyventinei I. P. (gim. 1963 m.)
ranka du kartus smogė į galvą ir
du kartus į dešinį petį, tuo nukentėjusiajai sukėlė fizinį skausmą.
R. P. sulaikytas 48 valandoms ir
uždarytas į Alytaus apskrities VPK
areštinę.
2018-04-03 apie 21.43 val. ugniagesiai gavo pranešimą, kad Prienuose, Kauno g., dega kaminas.
Kamine degė suodžiai.

Kultūros vertybių registre
įregistruotas Prano
Anusevičiaus kapas
2018 m. kovo 19 d.
Kultūros paveldo
departamento prie
Kultūros ministerijos
penktosios nekilnojamojo
kultūros paveldo
vertinimo tarybos
posėdyje nutarta suteikti
teisinę apsaugą Sovietų
Sąjungos teroro aukos
Prano Anusevičiaus
kapui, esančiam Kęstučio
g., Prienų m., Prienų r.
sav. (senosiose Prienų
kapinėse). 2018 m. kovo 21
d. šis kapas įregistruotas
Kultūros vertybių registre
(unikalus objekto kodas
42449).

Pranas Anusevičius, g. 1925
m., gyv. Rūdupio k., Ašmintos vlsč., Marijampolės aps.
1946-06-26 NKVD kareivių
buvo iš namų išvestas ir nušautas. Tėvai Stasys ir Petronė
(Marija ?) Anusevičiai ir sesuo Ona 1948-05-22 ištremti
į Irkutsko sr. Rusijoje.
Su Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto medžiaga
galima susipažinti Kultūros
vertybių registro duomenų
bazėje (https://kvr.kpd.lt/heritage/).
SAVIVALDYBĖS inf. 

2018-04-04 apie 7.55 val. Prienuose moteriai (gim. 1979 m.) į
mobiliojo ryšio telefoną paskambinęs sugyventinis (gim. 1975 m.)
grasino ją nužudyti ir sudeginti
namą. Įvykis tiriamas.
2018-04-04 Alytaus apskr. VPK
Prienų r. PK gautas „Regitros“
darbuotojos pranešimas, kad į
juos kreipėsi vyras (gim. 1992 m.),
norėdamas registruoti transporto
priemonę „Audi A4“, kuri yra
paieškoma. Pateiktas prancūziškas registracijos dokumentas yra
suklastotas. Automobilis „Audi A4“
saugojimui pristatytas į Prienų r.
PK saugojimo aikštelę.
2018-04-04 apie 11.30 val. Prienų
r., Šilavoto sen., Elžbietiškio k.,
Pajiesio g., moteriai (gim. 1934
m.) į fiksuoto ryšio telefoną paskambino moteris, kuri prisistatė
pussesere ir pasakė, kad pateko
į eismo įvykį – partrenkė per sankryžą ėjusį žmogų. Žalai atlyginti
prašė 500 eurų, kuriuos paėmė
tariamas pusseserės kaimynas.
Nuostolis – 500 eurų.
REKLAMA

Vyko meninės gimnastikos
turnyras „Elegancijos taurė
s meninės gimnastikos
2018“
turnyras „Elegancijos taurė
Balandžio 7 d. Prienų kūno
kultūros ir sporto centro
arenoje vyko meninės
gimnastikos klubo „Ele
gancija“organizuojama

2018“.

Šiame turnyre susirungė
keletas šimtų vaikų iš Kauno,
Vilniau bei Klaipėdos gimnastikos klubų. NG

„Jaučiu nostalgiją savo
seniems daiktams,
todėl ieškodama naujų,
keliu jiems aukščiausius
reikalavimus“, –
nusijuokia TV laidų
vedėja, kulinarinių knygų
autorė Beata Nicholson,
pridurdama, kad jos
namuose tokių senienų
galima surasti išties
nemažai.

Žinoma moteris sako, kad
nereikėtų skubėti išmesti senų ir nebenaudojamų daiktų,
nes iš jų galima sukurti tikrus
namų interjero ir buities šedevrus, tereikia tik šiek tiek
pasitelkti savo vaizduotę.
Beata, esate veikli moteris, nuolatos dalyvaujate
įvairiuose renginiuose, projektuose. Neseniai tapote
Aplinkos ministerijos projekto „Darnūs namai“, kuris skatina atsakingą vartojimą, ambasadore. Kas jus
paskatino ir motyvavo prisijungti prie šios veiklos?
Atsakingas vartojimas – labai artima man tema, nes pastaruoju metu pradėjau rimtai
galvoti ir jaudintis dėl to, kokiame pasaulyje savo vaikus
augins mano vaikai. Negalime galvoti, kad visas problemas už mus išspręs kažkas kitas, kad už viską yra atsakinga tik mūsų valdžia. Turime
pradėti pirmiausiai nuo savęs
ir nuo savo šeimos. Ir tik tokiu būdu, mažais žingsneliais
galime prisidėti prie žemės resursų tausojimo ir saugojimo,
kad galėtume džiaugtis nuostabia gamta ir sveika aplinka.
Galų gale, tai ir žmonijos išlikimo klausimas, kuris man
yra labai svarbus. Svarbu turėtų būti visiems, nes mes tiesiogiai esame atsakingi už aplinką, kurioje gyvename. Labai
noriu tikėti, kad mano dalyvavimas šiame projekte padės
pasiekti kuo daugiau žmonių,
paskatins jos susimąstyti apie
tai, kad vartoti reikia atsakingai bei saikingai ir keisti savo
gyvensenos įpročius.
Kaip jūs savo šeimos narius skatinate vartoti atsakingai?
Šiuolaikiniai vaikai jau mo-

kykloje yra mokomi atsakingai rūšiuoti ir tausoti. Kažkada anksčiau dar iš savo vaikų
esu gavusi pastabą, kad mano tam tikras elgesys, skatina
Šiaurės meškų išnykimą. Tokia jų reakcija mane paskatino į šiuos reikalus žiūrėti dar
rimčiau.
Kai gyvenome Anglijoje,
buvome įpratę prie nuolatinio
rūšiavimo ir perdirbimo. Pavyzdžiui, maisto atliekomskompostui buvo skirta atskira šiukšlių dėžė. Todėl mūsų
šeimoje visi puikiai žinome,
kad tų atliekų, kurias galima
perdirbti – plastiką, stiklą ir
popierių – išmesti bet kur negalima, viską reikia rūšiuoti.
Mūsų garažas yra užverstas
tokiomis atliekomis, nes šalia
namų, deja, nėra rūšiavimui
skirtų konteinerių, todėl mano
vyras kartas nuo karto viską
sudeda į automobilį ir veža į
perdirbimo vietas, o butelius
tiesiog priduoda.
Ar yra kažkokių dalykų,
dėl kurių nuolatos „zirziate“ savo šeimynai?
Beveik kasdien savo vaikams primenu, kad išjungtų
elektrą ten, kur jie nebūna. Ir
tą darau visiškai ne todėl, kad
jaudinčiausi dėl sąskaitų, bet
dėl to, kad manau, jog elek-

tros energijos negalima veltui
švaistyti. Dažnai šeimai kartoju, kad sugedusį daiktą reikia sutaisyti, o ne pulti pirkti
naują, išaugtą drabužį atiduoti
kitam ir panašiai.
Teko girdėti, kad augindama savo atžalas, naudojote senus daiktus – drabužius, vežimėlį. Tai tiesa?
Džiaugiuosi kiekvieną kartą, kai savo mažąjį aprengiu
vyresniųjų vaikų drabužiais.
Turime tokių megztukų, kurie atrodo kaip nauji, o jiems
jau dešimt metų. Man patinka, kad mano vaikų rūbais
vėliau sėkmingai puošiasi
mano sesės vaikai ir dar kiti vaikai. Esu įsitikinusi, kad
su vienu kokybiškų drabužių
komplektu galima užauginti penkis vaikus. Taip pat jau
dvylika metų turiu ir tą pačią
maitinimo pagalvę, kuri atrodo puikiai.
Labai didžiuojuosi ir tuo,
kad kažkada Londone mūsų
Izabelei pirktas labai brangus
vežimėlis, kuris kainavo daugiau nei mano pirmasis automobilis, užaugino net šešis
vaikus. Mano du, sesės du ir
draugų dukrą. Ir tas pats vežimėlis, kuris tiek apkeliavo,
po vienuolikos metų sugrįžo
NUKelta Į 16 p. 
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Indijos centrinis bankas planuoja padidinti vyriausybės
obligacijų dalį, kurią gali įsigyti užsienio investuotojai.
Kitų metų kovą pasibaigsiančiais finansiniais metais šią
dalį planuojama padidinti nuo 5 proc. apyvartoje esančių
vertybinių popierių iki 5,5 proc., o paskesniais finansiniais
metais – iki 6 proc., praneša agentūra „Bloomberg“.



Šią savaitę turėtų paaiškėti Klaipėdos suskystintų
gamtinių dujų (SGD) laivo-saugyklos „Independence“
likimas. Užsienio ekspertų parengta studija padės
Vyriausybei priimti sprendimą, ar 2024 metais laivą
išpirkti, ar nuomoti dar 10-20 metų.

5 netikėti didžkukulių receptai su silke ir ne tik

Cepelinai valgomi jau
daugiau nei 100-metį
„Nors cepelinų kilmė ir kelia diskusijas, lietuviai didžkukulius laiko kone pagrindiniu nacionalinės virtuvės
patiekalu. Pirmąkart Pasaulinė cepelinų diena paminėta
2014-ųjų vasarį, šventę iniciavo Amerikos lietuvis Jonas Vaičiūnas. Jis subūrė viso
pasaulio lietuvius vieną dieną
metuose paskirti būtent šiam
patiekalui – paragino kartu su
šeimomis gaminti ir skanauti
cepelinus“, – priešistorę pasakoja „Maximos“ maisto gamybos departamento direktorius Aidas Poleninas.
Jo teigimu, Lietuvoje cepelinai atsirado maždaug XIX ir
XX amžių sandūroje, tikėtina,
kad pirmiausia jų paragauta
Žemaitijoje, kur jie atkeliavo
iš vokiškosios Mažosios Lietuvos. Vėliau cepelinai tapo
įprastu patiekalu ir kituose
Lietuvos kraštuose.
A. Poleninas pasakoja, kad
įprastai cepelinai gaminami
dvejopai – iš virtų arba žalių
bulvių tešlos, tradiciniai ir keli didžkukulių įdaro variantai:
mėsa, varškė ar grybai.
Vis dėlto, į tradicinio patieREKLAMA

kalo gamybą galima pažvelgti
žymiai originaliau, ypatingai
eksperimentuojant su įdarais.
Taigi norintiems pasigaminti
netradicinių cepelinų, A. Poleninas siūlo net penkis neįprastus receptus.

Cepelinai su obuoliais
Pasak A. Polenino, obuoliais įdaryti tradicinės tarkuotų bulvių tešlos cepelinai nepaliks abejingų. Tokius pagaminti visai nesudėtinga:
rūgščius obuolius reikia sutarkuoti stambia tarka, apibarstyti cinamonu ir cukrumi, įberti šviežių, smulkintų
mėtų lapelių, sumaišyti ir įdaru kimšti tešlą. Virtus cepelinus su obuoliais A. Poleninas
siūlo valgyti su grietinėlės
padažu.

Cepelinai su silke
Dar vienas netikėtas cepelinų receptas – įdarui pasitelkta silkė. Virtuvės ekspertas
pasakoja, kad ruošiant tokius
cepelinus silkę pirmiausia reikia išdarinėti, tada sumalti,
įmušti vieną kiaušinį, pridėti smulkinto svogūno, pipirų
pagal skonį ir šiek tiek mirkytos bandelės. Cepelinus su
tokiu įdaru skaniausia valgyti
užpylus sviestu.

Cepelinai su
morkomis
Paprastas, tačiau niekad

nenuviliantis cepelinų variantas – tarkuotų bulvių tešlos cepelinai su morkomis.
Tokiam įdarui paruošti reikės
400 g morkų, 100 g cukraus,
1 kiaušinio, 2 šaukštelių sviesto, cinamono ir, jei tik norisi,
aguonų. Virtas morkas reikia
sutarkuoti ir, sumaišius su likusiais ingredientais, patroškinti. O toliau gaminti it įprastus cepelinus.

Cepelinai su
aguonomis
Tučtuojau išgraibstyti bus
ir cepelinai su aguonomis.
Šiam įdarui pagaminti reikės
2 stiklinių aguonų, 1 kiaušinio ir 50 g cukraus, varškės.
„Aguonas nuplikykite ir sumalkite, sumaišykite su kiaušiniu ir cukrumi, ir įmaišykite
į bulvių tarkį. Įdarą naudokite
tradicinį – varškės“, – dalinasi
A. Poleninas.

Cepelinai su
raugintais kopūstais
Galiausiai A. Poleninas
siūlo paragauti ir ypač sočių
cepelinų su raugintais kopūstais. Šiuo atveju, gaminant
įdarą prireiks 1 litro raugintų
kopūstų ir 100 g lašinių, 1-2
morkų, 1 svogūno, skiltelės
česnako ir šlakelio pomidorų
pastos. Ingredientus šiek tiek
patroškinkite ir įdaras jau bus
paruoštas. MAXIMA 

Rusijos tarptautinės oficialiosios per pirmąjį šių metų
ketvirtį padidėjo 25,253 mlrd. JAV dolerių, arba 5,8 proc.,
vien tik kovą augusios 1 proc. iki 457,995 mlrd. dolerių,
pranešė šalies centrinis bankas. Monetariniam auksui
tenkanti visų atsargų dalis sumenko nuo 17,7 proc. iki 17,6
procento.

Menopauzė – ne liga: kaip
šiuo gyvenimo periodu
neišsibalansuoti iš įprasto ritmo
Menopauzė – kiekvienos
moters patiriamas
natūralus gyvenimo
etapas, apie kurį neretai
sklando daugybę mitų, tad
natūralu, kad moterys jo
bijo.

Tradicinių cepelinų
receptas su mėsa, varške
ar grybais, ko gero,
ragautas ir įprastas
kiekvienam, tad apetitą
keliančios šventės proga
į lietuvišką patiekalą
siūlome pažvelgti
originaliai – neįprastais
cepelinų receptais dalijasi
patyręs virtuvės guru,
„Maximos“ maisto
gamybos ekspertas Aidas
Poleninas.



Tačiau, „Eurovaistinės“
vaistininkė Elvyra Ramaškienė sako, kad menopauzė
nėra liga ir pataria, kaip šiuo
ypatingu gyvenimo laikotarpiu palengvinti užklupusius
simptomus ir neišsibalansuoti
iš įprasto gyvenimo ritmo.
Sakoma, kad kai kurioms
moterims per ankstyva menopauzė gali signalizuoti apie
tam tikrus sveikatos sutrikimus, tačiau farmacininkė patikina, kad tai yra tik mitas ir
kiekvienai moteriai ji prasideda individualiai.
Pasak E. Ramaškienės, per
ankstyvos menopauzės nėra,
yra tik prieš menopauzę esantis laikotarpis vadinamas perimenopauze, kuris prasideda
apie 47-uosius gyvenimo metus ir trunka apie 4‒5 metus.
Šiuo laikotarpiu pasireiškia
įvairūs simptomai, būdingi ir
menopauzei.

Rūpintis savimi
Farmacininkė pastebi, kad
į vaistinę užsukusios klientės,
dažniausiai teiraujasi, kaip
menopauzės metu neišsibalansuoti iš įprasto gyvenimo
režimo.
„Rekomenduočiau vartoti
įvairius maisto papildus, turinčius savo sudėtyje sojos izoflavonų, blakėžudžių ekstrakto, vitaminų ir mikroelementų, subalansuotų pagal moters
amžių. Taip pat galima naudoti homeopatinius ir augalinės
kilmės vaistinius preparatus,
skirtus būtent menopauzės
simptomams lengvinti“, – pataria E. Ramaškienė.
Visai nieko nekeisti prasidėjus šiam naujam gyvenimo
etapui, turbūt, retai moteriai
pavyktų, tačiau esminis pokytis turėtų būti tiesiog dar
didesnis rūpestis savimi. Pasak E. Ramaškienės, moterims būtina pradėti sportuoti

ar mankštintis, taip pat reikėtų subalansuoti mitybą, kuri
pagerins medžiagų apykaitą.
Jeigu šios priemonės nepadės,
būtina kreiptis į gydytoją, kuris paskirs pakaitinę hormonų
terapiją.

Mitybos pagrindas–
liesas maistas ir
daržovės
Vaistininkė pabrėžia, kad
prasidėjus menopauzei moterims derėtų maitintis liesesniais produktais, vengti sočiųjų riebalų, vartoti daugiau
produktų, turinčių kalcio ir
magnio, daugiau daržovių ir
vaisių, atsisakyti alkoholio ir
aštraus maisto.
„Kaip kalcio šaltinį rekomenduojama rinktis liesą jogurtą, kaimišką sūrį, žaliąsias
lapines daržoves, pupas ir
apelsinų sultys. Magnio šaltiniai yra špinatai, vasarinis moliūgas, lapinės daržovės, moliūgų sėklos, brokoliai ir otas.
Labai svarbu pakankamai su
maistu gauti ir vitamino E,
kadangi jis padeda sumažinti
karščio bangų intensyvumą.
Vitamino E šaltiniai yra saulėgrąžų sėklos, migdolai, alyvuogės ir papaja“, – vardija
„Eurovaistinės“ atstovė.
Pasak jos, mityboje svarbūs ir sojų izoflavonai, kurie
mažina naktinį prakaitavimą
ir cholesterolio kiekį kraujyje. „Šių natūralių estrogenų
yra sojos produktuose – tofu,
sojos piene, sojos pupelėse.
Tačiau moterims, kurios yra
linkusios į onkologinius susirgimus, būtina pasikonsultuoti
su gydytoju dėl sojos izoflavonų vartojimo“, – perspėja
E. Ramaškienė.
Norint sumažinti širdies ir
kraujagyslių ligų riziką, rekomenduojama vartoti daugiau
skaidulinio maisto, turinčio
omega rūgščių. Daug skaidulų yra nesmulkintuose grūduose, avižose, pupose, vaisiuose
bei daržovėse. Omega rūgščių
šaltiniai – riebios žuvys, sėmenys, lazdyno riešutai ir moliūgų sėklos. 

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

2018-04-04 apie 17.30 val. Prienuose, Naujojo Gyvenimo g., pas
moterį (gim. 1929 m.) atėjęs vyras
apgaulės būdu už pareiškėjos dukros tariamai padarytą eismo įvykį
Vokietijoje išviliojo 5284 eurus.
2018-04-06 11:42 val. pranešė,
kad Prienų r. sav., Stakliškių sen.,
Butkiškių k., į 7 m gylio šulinį įkrito katė. Likus 400 m iki sodybos
įklimpo AC. Įvykio vietą PGP pasiekė pėsčiomis. Iš šulinio ištrauktas
negyvas katinas.
2018-04-06 19:25 val. gautas pranešimas, kad Prienų r. sav., Jiezno
sen., Strazdiškių k., šalia Kaštonų
g. ir Stakliškių g. sankryžos, dega
žolė. 15 arų plote degė žolė.
2018-04-06 20:54 val. gautas
pranešimas, kad Prienų r. sav.,
Balbieriškio sen., Paprūdžių k.,
Kunigiškių g., dega žolė. 2 hektarų plote atskirais židiniais degė
žolė.
2018-04-07 13:04 val. gautas
pranešimas, kad Prienų r. sav.,
Balbieriškio sen., Gerulių k., Saulėtekio g., kaimynai degina žolę.
40 m atstumu nuo pastatų 0,5 m²
plote prižiūrint buvo deginamos
medžių šakos.
2018-04-07 14:19 val. pranešė, kad
Prienų r. sav., Veiverių sen., Papilvio k., Griaustinio g., dega namas.
Apleistoje sodyboje atvira liepsna
degė ūkinis pastatas. Nudegė
pastato sienos ir stogas, apdegė 30
t seno šieno, 5 m³ malkų ir namų
apyvokos daiktai.
2018-04-08 apie 16 val. 30 min.
Prienų r., Jiezno sen., Jiezno m.,
Vytauto g., parduotuvėje, mergina
(g. 2000 m.) praeidama pro šalį
trenkė į veidą bei sugriebė už
plaukų kitai merginai (g. 1999 m.).
Išduota užduotis kūno sužalojimui
nustatyti.
2018-04-08 apie 22 val. Prienų r.,
Veiveriuose, Kauno g., viešoje vietoje, automobilių stovėjimo aikštelėje, esant kitiems pašaliniams
asmenims, vyrą (g. 1997 m.) dėl
jam nežinomos priežasties, iš nugaros tyčia stūmė iš matymo pažįstamas asmuo. Nukentėjusiajam
nuo smūgio iškrito vienas dantis,
jis stipriai susitrenkė veidą.

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



Belgų dviratininkas Michaelis Goolaertsas sekmadienį mirė
sustojus širdžiai per vienos dienos lenktynes „ParyžiusRubė“. Belgą, kuris šiose klasikinėse, 257 km vienos dienos
lenktynėse dalyvavo pirmą kartą, lenktynių gydytojai
grįstoje kelio atkarpoje maždaug 100-ajame kilometre
pastebėjo gulintį pakelėje be sąmonės ir nekvėpuojantį.

Vakarų Japoniją pirmadienį paryčiais supurtė žemės
drebėjimas, per kurį nukentėjo penki žmonės ir buvo
apgadinta kažkiek pastatų ir kelių, pranešė vietos
žiniasklaida. Negiliai įvykusio drebėjimo stiprumas siekė 6,1
balo. Tuo tarpu JAV Geologijos tarnyba (USGS) skelbia, kad
požeminis smūgis buvo 5,7 balo stiprumo.





Vengrijos premjeras Viktoro Orbanas paskelbė iškovojęs
„istorinę pergalę“ sekmadienį įvykusiuose parlamento
rinkimuose, kai Nacionalinio rinkimų biuro (NVI) paskelbti
negalutiniai rezultatai parodė, kad jo dešinioji partija
„Fidesz“ užsitikrino aiškią daugumą.

Pernai Lietuvoje užregistruoti penki itin retos ligos – tuliaremijos atvejai
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS
centro (ULAC) duomenimis,
2017 m. Lietuvoje iš viso
užregistruoti 5 tuliaremijos
atvejai. Mūsų šalyje
ši užkrečiamoji liga
diagnozuojama itin retai.
2016 m. diagnozuoti du
tiuleremijos atvejai, o per
paskutinius dvylika metų
mūsų šalyje nustatyti 29
tuliaremijos atvejai.

Tuliaremija – tai gyvūnų ir
žmonių bakterinė zoonozė.
Ligą sukelia Francisella tularensis bakterijos, paplitusios
REGIONŲ KREPŠINIO LYGA B div. B gr.

TURNYRINĖ
LENTELĖ

1. Vilniaus „Stekas-Rivilė“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

20

2

1996:1607

2. Stakliškių „Guosta“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

18

4

1761:1532

3. Rokiškio „Feniksas“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

15

7

1846:1619

4. Kaišiadorių „Kaišiadorys-Savingė“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

15

7

1590:1576

5. Vilniaus „Lietuvos rytas-2“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

13

9

1716:1614

6. Kupiškio KK „Kupiškis“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

11

11

1738:1699

7. Kauno „Perkūnas-Vytrita“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

11

11

1732:1786

8. Kauno r. „Xiaomi-Tornado KM“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

9

13

1633:1684

9. Kauno krepšinio akademija „Snaiperis“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

7

15

1595:1730

10. Lietuvos kurčiųjų sporto klubas
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

5

17

1564:1880

11. Anykščių „KKSC-Elmis“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

4

18

1420:1691

12. Alytaus SRC- „Dzūkija“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

4

18

1713:1886

ARTIMIAUSIOS VARŽYBOS
KREPŠINIS

Balandžio 12 d.

18

50

val.

DELFI TV

Kėdainių „Nevėžis“ prieš PrienųBirštono „Vytautas“ LKL

šiauriniame žemės pusrutulyje. Ligos sukėlėjas parazituoja daugelio stuburinių ir
bestuburių laukinių (kiškiai,
voverės, ondatros, bebrai,
elniai, žiurkės) ir naminių
(šunys, katės, avys) gyvūnų
organizmuose. Sergantys ir
nugaišę gyvūnai užkrečia išorinę aplinką (dirvožemį, vandenį, pašarus ir kt.). Bakterijas platina erkės ir uodai. Taip
susiformuoja gamtiniai tuliaremijos židiniai, dažniausiai
upių deltose, slėniuose, balotose vietose, plačialapiuose
miškuose. Žmogus nuo kito
žmogaus neužsikrečia.
Ligos sukėlėjas, F. tularensis, į žmogaus organizmą gali patekti per odą (net per nepakenktą) ar gleivines (ypač
akių), tiesioginio sąlyčio su
LIETUVOS KREPŠINIO LYGA

TURNYRINĖ
LENTELĖ

užsikrėtusiais gyvūnais metu,
lupant sergančio gyvulio kailį, tvarkant skerdieną, surenkant nugaišusius graužikus,
besimaudant infekuotame
vandenyje ir kt. Taip pat užsikrečiama suvalgius užkrėstų maisto produktų, įkvėpus
infekuotų dulkių ar vandens
aerozolių, užkrėstų graužikų
išskyromis. Dažnai užsikrečiama įgėlus nariuotakojams
(uodams, erkėms ir kt.).
Inkubacinis periodas vidutiniškai tęsiasi 3–7 dienas, bet
gali trukti ir iki 2–3 savaičių.
Susirgimas prasideda nuo intoksikacijos, temperatūros
padidėjimo iki 38–40° C, atsiranda drebulys, galvos bei
raumenų skausmai, bendras
silpnumas, blogas apetitas,
įvairūs bėrimai - eriteminis,
makulopapulinis, rozeolinis,
petechinis. Liga pasireiškia
bradikardija, kraujo spaudi-

mo sumažėjimu. Po kelių dienų nuo susirgimo pradžios padidėja kepenys ir blužnis.
Pagal patekimo vartus tuliaremija skirstoma į buboninę formą, opinę-buboninę
formą, akių-buboninę formą,
angininę-buboninę formą,
plaučių formą, abdominalinę
formą, generalizuotą formą ir
kt. Pagal ligos trukmę tuliaremija skirstoma į ūmią, lėtinę,
recidivuojančią. Pagal eigos
sunkumą tuliaremija skirstoma į lengvą, vidutinio sunkumo ir sunkią formas.
Tuliaremijos sukėlėjui patekus per odą išsivysto buboninė forma, kuri pasireiškia
regioninių limfmazgių padidėjimu bei skausmingumu.
Esant trasmisiniam užsikrėtimui, pasireiškia opinėbuboninė forma, kurios metu
nariuotakojų įgėlimo vietoje
paeiliui atsiranda dėmė, pa-

pula, vezikulė, pustulė, o paskui opa su pakeltais kraštais.
Esant akių-buboninei formai,
pasireiškia konjunktyvitas su
geltonos spalvos pūlingomis
išskyromis. Ši klinikinė tuliaremijos forma yra ypač sunki
ir ilgai trunkanti.
Angininė-buboninė forma
vystosi užkratui patekus per
maistą ar vandenį. Atsiranda gerklės skausmų, ligoniui
sunku nuryti, padidėja ir paburksta tonzilės, jų paviršiuje
atsiranda nekrotinių apnašų,
kurios sunkiai nusiima. Procesas dažniausiai vienapusis.
Plaučių forma pasireiškia
užkratui patekus per kvėpavimo takus. Ligonį kankina
sausas kosulys, skausmai už
krūtinkaulio, plaučiuose girdimi sausi karkalai. Generalizuota forma vystosi panašiai kaip ir sunkaus sepsio
forma.

1. Kauno „Žalgiris“
RUNGT.

PER.

28

24

PRAL. TAŠKAI

4

PER.

28

23

23

3. Klaipėdos „Neptūnas“
RUNGT.

PER.

28

21

PRAL. TAŠKAI

7

21

PER.

28

18

PRAL. TAŠKAI

10

18

5. Šiaulių „Šiauliai“
RUNGT.

PER.

28

11
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PRAL. TAŠKAI
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11
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6. Pasvalio „Pieno žvaigždės“
RUNGT.

PER.

28

11

PRAL. TAŠKAI

17
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11

7. Utenos „Juventus“
RUNGT.

PER.

28

10
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PRAL. TAŠKAI

18

10

8. Alytaus „Dzūkija“
RUNGT.

PER.

28

9
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PRAL. TAŠKAI

19

9

9. Kėdainių „Nevėžis“
RUNGT.

PER.

28

8
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PRAL. TAŠKAI

20

8

10. Prienų-Birštono „Vytautas“
RUNGT.

PER.

28

5

PRAL. TAŠKAI

23

5

ORIENTAVIMOSI SPORTAS

Balandžio 15 d.

12

00

val.

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

!

WĂǀĂƐĂƌťŝƓƓŝůƚƿũƿŬƌĂƓƚƿŐƌťǎƚĂŶƚƉĂƵŬƓēŝĂŵƐŬǇůĂĚŝĚĞůĦƉĂƵŬƓēŝƿŐƌŝƉŽ
ŐƌĦƐŵĦ͘EŽƌƐƓŝƵŽŵĞƚƵƵƌŽƉŽũĞƉůŝŶƚĂŶƟ,ϱEϴƉĂƵŬƓēŝƿŐƌŝƉŽĂƚŵĂŝŶĂ
ŶĦƌĂƉĂǀŽũŝŶŐĂǎŵŽŶĦŵƐ͕ŶĂŵŝŶŝĂŝƉĂƵŬƓēŝĂŝƓŝĂŵǀŝƌƵƐƵŝʹǇƉĂēũĂƵƚƌƻƐ͘

4. Panevėžio „Lietkabelis“
RUNGT.

ULAC 

Wh<a/r'Z/WK

PRAL. TAŠKAI

5

> tinkamai prižiūrėti aplinką
(nušienauti, neprišiukšlinti);
> gyvenamoje aplinkoje naikinti graužikus ir nariuotakojus
(deratizacija, dezinsekcija);
> naudoti repelentus nariuotakojams atbaidyti dirbant žemės ūkio darbus, ypač pastebėjus kritusių graužikų;
> naudoti asmenines apsaugos priemones (mūvėti gumines pirštines ir kt.) lupant sumedžiotų gyvūnų (ypač kiškių)
kailius ir dorojant skerdieną;
> kruopščiai plauti rankas
po bet kokio sąlyčio su galimai užterštais daiktais, aplinkos paviršiais, graužikų ekskretais;
> nevartoti maistui vandens
iš atvirų vandens telkinių.

^h'K</D$^

24

2. Vilniaus „Lietuvos rytas“
RUNGT.

Siekiant išvengti
susirgimų tuliaremija,
ULAC medikai pataria:

KREPŠINIS

DZIUDO

KREPŠINIS

Balandžio 15 d.

19

15

val.

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

Balandžio 19 d.

18

45

val.

DELFI TV

Utenos „Juventus“ prieš PrienųBirštono „Vytautas“ LKL

KREPŠINIS

Balandžio 22 d. 10 val.
Prienų KKSC arenoje

Dziudo turnyras
„Dziudo visiems“

Balandžio 25 d.

1850 val.

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

ATGARSIAI 
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Netoli Mantyharju miesto pietryčių Suomijoje per krovininio
sąstato avariją nuo bėgių nuriedėjus cisternai, į aplinką
išsiliejo apie 50 tūkst. litrų itin degaus bei toksiško skysčio,
naudojamo benzino gamyboje, sekmadienį pranešė
Suomijos laikraštis „Helsingin Sanomat“.



Socialinės globos namai nebegalės atsisakyti priimti
ŽIV infekuotų ar AIDS sergančių asmenų, pranešė Lygių
galimybių kontrolierės tarnyba. Socialinės apsaugos ir darbo
ministras Linas Kukuraitis patikslino priėmimo į socialinės
globos įstaigas taisykles. Jis pašalino spragą, dėl kurios kai
kurie globos namai atsisakydavo priimti minėtus asmenis.



Sekmadienio popietę Kaune, Raudondvario plente,
motociklininkas, bandydamas apvažiuoti automobilius,
partrenkė tris ant šaligatvio stovėjusius dviratininkus
– vyrą, moterį ir jų dukrą. Pirminiais duomenimis,
šeimos nariai su dviračiais laukė žalio šviesoforo signalo.
Motociklininkui nustatytas 3,16 promilės girtumas.

Sveikiname prenumeratos
loterijos laimėtojus!
Laikraščio „Naujasis Gėlupis“ prenumeratos loterijoje...

...pagrindinius prizus laimėjo:
Aldona Bagušinskienė, Vyšniūnų k., Prienų r. (plaukų džiovintuvas)

Monika Mickevičienė, Prienai
(sumuštinių keptuvė)

Po knygą laimėjo:

Liaudiškos muzikos festivalio „Griežk, lietuvi“
populiarumas nemažėja
Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Balandžio 7-ąją Birštono
kultūros centre vyko 9-asis
tradicinis liaudies kapelų
festivalis „Griežk, lietuvi“.

Šį kartą Birštone svečiavosi ir žiūrovus linksmino
Marijampolės rajono Tautkaičių kaimo kapela ,,Sūduva“ (vad. Linas Penkaitis),
Latvijos Jekabpilio miesto
kapela ,,Kreicburgas Zikeri“
(vad. Aivars Pugačs) ir Kauno
Aleksandro Stulginskio universiteto liaudiškos muzikos
kapela „Ūkininkas“ (vadovas
Romualdas Sadzevičius).
Festivalį pradėjo Birštono
kultūros centro kaimo kapela
„Lendrūnas“, kuriam vadovauja šio festivalio sumanytojas ir organizatorius Algimantas Jazbutis. Beje, kartu
su suaugusiais muzikantais
debiutavo dar nė šešerių neturintis Jonulis.

Visiems geros nuotaikos
dozę pateikė renginio vedėjas Vinculis, koncerto metu
bandydamas išsiaiškinti, kas
gi tie Birštono krašto žmonės
– dzūkai ar suvalkiečiai?
Visi liaudiškos muzikos
kolektyvų pasirodymai buvo
smagūs, linksmi, atspindintys krašto muziką, papročius
ir tradicijas. Susirinkusieji
noriai pritarė dainininkams,
negailėjo plojimų. Smagu
buvo klausytis nuotaikingo

„braliukų“ latvių pasirodymo.
Šis latvių muzikinis kolektyvas birštoniečiams labai patiko pereitais metais, tad buvo
pakviestas ir šiemet. O visus
liaudiškos muzikos mylėtojus
„užvedė“ jaunieji „ūkininkai“
iš A. Stulginskio universiteto
– visa salė kartu traukė lietuvių liaudies ar Vytauto Kernagio kūrybos dainas.
Visiems kolektyvams ir jų
vadovams už lietuviškų tradicijų ir muzikos puoselėjimą

LR Seimo nario Andriaus Palionio vardu dėkojo jo padėjėja Valė Petkevičienė ir įteikė
saldžias dovanas – tradicinius
birštonietiškus šakočius.
Kultūros centro direktorius Zigmas Vileikis kolektyvus apdovanojo atminimo
prizais.
Kadangi šeštadienis buvo
gražus ir saulėtas, tad daugelis
džiaugėsi saule ir bundančia
gamta, tačiau patys didžiausi
liaudies meno mylėtojai atėjo į festivalį. O jų buvo tikrai
nemažai.

Julė Dudinskienė, Naujojo Klebiškio k.
Angelė Senavaitienė, Šiauliškių k.
Liudvika Starapolskienė, Jiestrakio k.
Albinutė Tankevičienė, Prienai
Anelė Vaitkevičienė, Pačiudiškių k.
Bieliauskienė, Strielčių k.
Marija Petruškevičienė, Čiudiškių k.
Juozas Pupius, Asiūklės k.
Genė Raižytė, Medžionių k.
Marijona Ramanauskienė, Naujojo Klebiškio k.
Rimantas Maceina, Bačkininkėlių k.
Antanina Martusevičienė, Rutkiškių k.
Arvydas Maskvytis, Patamulšio k.
Antanas Mitrulevičius, Jiestrakio k.
Danutė Morkūnienė, Pakuonis
Ona Padvelskienė, Prienai
Albina Pagiželskienė, Prienai
Kęstutis, Pranas Pašvenskas, Medžionių k.
Eimutis Marcinkevičius, Prienai
Judita Senavaitienė, Žarijų k.
Rita, Dalia Tamošiūnienė, Prienai
Elena Vigraitienė, Prienai
Bronius Galinis, Žarstos k.
Ričardas Garmus, Prienai
Aldona Gaučienė, Pociūnų k.
Jonas Gelbūda, Bagrėno k.
Antanina Groneberg, Žarijų k.
Vytautas Kazlauskas, Prienai
A. Kimbirauskienė, Prienai
Ona Krūvelienė, Prienai
Antanas Abramavičius, Prienai
Juozas Kubilius, Prienai
Vaidas Kupstas, Žemaitkiemio k.
Magdelena Žiobienė, Mieleiškampio k.
Juozas Bagdanavičius, Užuguosčio k.
Stanislava Bendinskienė, Naujosios Ūtos k.
Vida Bukevičienė, Žarijų k.
Ona Černevičienė, Giniūnų k.
Janina Dagilienė, Prienai
Pranas Tamošiūnas, Pakampiškių k.
Sveikiname savo ištikimus skaitytojus ir kviečiame prizus atsiimti redakcijoje, adresu J. Brundzos g. 4, Prienuose, darbo dienomis
nuo 8.00-17.00 val. (12.00-13.00 val. pietų pertrauka) iki balandžio
30 d. Nespėjus atsiimti prizo - jis grįš į prizų fondą.

Prenumeruokite „Naująjį Gėlupį“ ir neatsilikite nuo
svarbiausių krašto ekonominių, kultūrinių ir politikos
naujienų!
REKLAMA
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JAV automobilių gamintojai laipsniškai nutraukia vadinamųjų
keleivinių automobilių – palyginti nedidelių ir ekonomiškų
sedanų, kupė ir hečbekų – gamybą ir pereina prie
pelningesnių visureigių ir pikapų, kurių dalis rinkoje toliau
didėja, rašo JAV verslo dienraštis „The Wall Street Journal“.

PRIE VYTAUTO
KALNO

Informuojame, kad nuo
2018 m. balandžio mėn.
S. Dariaus ir S. Girėno
gatvės kairėje pusėje nuo
įvažiavimo į autobusų
stotį iki J. Basanavičiaus
aikštės, bus pastatyti
draudžiamieji kelio ženklai
,,Stovėti draudžiama“.

Vaižganto gatvės dešinėje pusėje (link Nemuno) iki
Vytauto gatvės bus pastatyti
draudžiamieji kelio ženklai
,,Stovėti draudžiama“.
Birštono savivaldybės saugaus eismo komisija, atsižvelgdama į Tarybos narių ir
gyventojų prašymus, priėmė
sprendimą, draudžiantį dviračių eismą dr. Antano Serapino Zenkevičiaus krantinėje
nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 30 d.
SAVIVALDYBĖS inf. 

Prevencinė
priemonė gyvūnų
laikymo taisyklių
pažeidimams
atskleisti baigėsi,
bet kontrolė–
tęsiama
Kkovo 16–31 dienomis
Alytaus apskrities
vyriausiojo policijos
komisariato Birštono
policijos komisariato
(toliau – Birštono PK)
prižiūrimoje teritorijoje
REKLAMA

NUKelta Į 10 p. 

Sekmadienį vienoje Rusijos sostinės metropoliteno stočių
žuvo moteris, nukritusi ant bėgių prieš atvažiuojantį
traukinį. Tragiškas incidentas sekmadienio pavakarę įvyko
metro stotyje „Mendelejevskaja“. Pareigūnų apklausti
įvykio liudytojai tvirtino, jog žuvusioji ant bėgių nukrito
pati, jos niekas nepastūmė.



Šiemet įvestų „Sodros“ įmokų „grindų“ siūloma netaikyti
didesniam žmonių ratui. Jei Seimas pritartų pataisoms,
jos įtvirtintų dvi naujas išimtis – „grindys“ nebūtų
skaičiuojamos neįgaliems žmonėms arba dirbantiems
trumpiau pagal pareigybes.

Kurorto įvaizdį kuria ir smulkieji verslininkai

laikraščio priedas Birštono
savivaldybės gyventojams

Informacija dėl
eismo pasikeitimų
Birštone mieste



Laima

DUOBLIENĖ
Birštono savivaldybės
merės Nijolės Dirginčienės
iniciatyva buvo
surengtas susitikimas
su smulkiaisiais
verslininkais, kurio tikslas
– tiesiogiai išgirsti, kaip
gyvena verslininkai,
kokios problemos juos
kamuoja, kuo gali padėti
savivaldybė.

„Kad ir nedidelį verslą turite, bet jūs taip pat aptarnaujate svečius ir prisidedate prie
Birštono įvaizdžio kūrimo“, –
kalbėjo Birštono savivaldybės
merė N. Dirginčienė, sveikindama į susitikimą atvykusius
smulkiuosius verslininkus.
Birštone savo verslą turi kelios dešimtys smulkiųjų verslininkų. Dauguma jų dirba
turėdami verslo liudijimą. Pagrindinės veiklos rūšys – prekyba, trumpalaikė kambarių
nuoma ir laisvalaikio pramogų organizavimas.
Jei VšĮ „Laisvalaikio terapija“ direktorius Helmanas Lik
su komanda dar tik ruošiasi
lankytojų antplūdžiui arba,
kaip pats juokavo, po užsitęsusios žiemos džiovina rampas, tai penktus metus kambarius nuomojantiems Zitai
ir Povilui Mažeikoms veiklos
nestinga ištisus metus. Nors
jie vienu metu gali apgyvendinti tik 4–5 žmones, tačiau
reikia pasistengti, kad ketverius metus iš eilės pelnytum
apdovanojimus už labai puikius svečių atsiliepimus. Jų
manymu, svečiai gerai juos
vertina ir vis sugrįžta dėl to,
kad nuomojami kambariai

jaukūs, panašesni į namus, o
ne viešbutį.
Birštono vandenlenčių parko įkūrėjas Paulius Juras, kuris veiklą pradėjo tik pernai
rugpjūtį, jau planuoja naujas
pramogas – prasidėjus sezonui žada pakviesti į batutų
parką ant vandens.
Gaminius iš lino pardavinėjanti Ona Velykienė labai
norėtų, kad šalia naujojo turgelio jai būtų skirtas plotelis
žemės, kuriame ji galėtų auginti linus – kad visi (ypač
jaunimas) suprastų, jog lininiai audiniai atsiranda ne iš
prekybos centrų.
Apie tai, kaip sekasi, su kokiomis didesnėmis ar mažesnėmis problemomis susiduria,
kalbėjo visi susitikime dalyvavę Birštono verslininkai. Vieniems tokia veikla – pagrindinis pragyvenimo šaltinis, kitiems – papildomos pajamos.
Kambarių nuomotojams
neramu, kaip jų svečiai pasieks nakvynės vietą, jei ateityje kurorte negyvenantiems
nebebus leidžiama įvažiuoti į
miestą. Verslininkai buvo nuraminti, kad tie, kurie apsigyvens, įvažiuoti galės. Planuojama, kad senamiesčio gatvelės taps pėsčiųjų bulvarais,
tačiau automobilių eismas ir

čia nebus uždraustas.
Vis populiarėja vaikščiojimas pėsčiomis. Verslininkai
pastebėjo, kad nėra pažymėtų
takų pėstiesiems, norintiems
pakeliauti po Birštono apylinkes. Pasak Birštono TIC
direktorės Rūtos Kapačinskaitės, ši problema žinoma ir
yra tikslinami takai, rengiami
maršrutai su rekomendacijomis ir žemėlapiai.
Merė N. Dirginčienė trumpai supažindino, kad pastaraisiais metais privataus verslo
atstovai investavo 55 mln. eurų, buvo sukurtos 555 naujos
darbo vietos, atidaryti septyni
verslo objektai, pasidžiaugė,
kad kasmet vis daugiau turistų aplanko Birštoną (pernai
– 134 tūkst.). Jau parengtas
Žvėrinčiaus dviračių tako atnaujinimo projektas, per dvejus metus turėtų būti užbaigtas
daugiafunkcis sporto centras,
ateityje planuojama įgyvendinti ambicingą „Birštono vartų“ projektą, pradedami statyti
nauji daugiabučiai, rengiamas
Vytauto kalno tvarkymo projektas, netoli „Seklytėlės“ per
metus turėtų iškilti 45 metų
aukščio apžvalgos bokštas
(bus aukščiausias Lietuvoje),
numatyta per A4 kelią pastatyti viaduką, įrengti nemažai

Prienų sporto arenoje – LKL krepšinio varžybos
Prienų-Birštono „Vytautas“ – Šiaulių „Šiauliai“

naujų dviračių takų, svajojama apie lynų kelią į Turistinę bazę bei planuojami kiti
darbai.
Anot R. Kapačinskaitės,
stengiamasi, kad į Birštoną atvyktų kuo daugiau turistų, čia
jie nakvotų kuo daugiau naktų
ir rastų ką veikti. Ji džiaugėsi,
kad pastaraisiais metais veiklos netrūksta ir atvykę turistai
gali ne tik grožėtis Birštonu,
Nemunu ir gamta.
R. Kapačinskaitės skaičiavimu, vien vadinamajame
privačiame sektoriuje pernai
daugiau nei 2,6 tūkst. turistų
nakvojo 4,5 tūkst. naktų (vienas žmogus čia vidutiniškai
praleido 1,7 nakties). Iš viso
pernai Birštone daugiau nei
136 tūkst. turistų nakvojo daugiau nei 390 tūkst. naktų (vienas – vidutiniškai 2,8 nakties).
Didžioji dalis turistų (125,7
tūkst.) – lietuviai.
Apie įvaizdį, kokybę ir komunikaciją ne tik su Lietuvos,
bet ir užsienio turizmo atstovais kalbėjo Birštono merės
patarėja Rimantė Kurkauskaitė. Ji taip pat priminė, kad
Birštonas yra tylos kurortas,
esantis saugiausioje Lietuvos savivaldybėje ir išsikėlęs
išskirtines Birštono turizmo
tendencijas: vaikų ir šeimų
turizmas, patyrimų turizmas,
kūrybinės atostogos, gastronominis turizmas, sveikatinimo pramogų derinimas su
kultūrinėmis pramogomis,
žiemos turizmas.
Biudžeto skyriaus vedėja
Onutė Grigonienė priminė,
kad nuo 2012 m. Birštone
įvesta 1 euro už naktį kurortinė rinkliava, kurią turi sumokėti visi kurorte nakvojantys
svečiai.

Ką gali
verslios
moterys
regionuose

Balandžio 5 dienos vakarą
Birštono kurhauze vyko
renginys „Verslas ir moterų
lyderystė: sėkmės istorijos
regione“.

Į šia tema pasiūlytą diskusiją susirinko nemažas būrys
moterų iš Prienų, Birštono,
Alytaus ir Marijampolės. Diskusijoje dalyvavusios moterys jau turi savo verslą ir gali
pasidalinti patirtimi arba turi
gerų idėjų sukurti savo verslą, arba dar geriau – hobį paversti verslu.
Diskusijoje dalyvavo Birštono savivaldybės merė Nijolė
Dirginčienė, mokymų ekspertė ir verslo konsultantė, turinti
ilgametę patirtį, tarptautinės
socialinių inovacijų ir verslo
vystymo programos „ChangeMakevs ON“ bei „Europen
Social Entre įkūrėja ir vadovė
Simona Simulytė, šilauogių
augintoja Julija Rudvalytė iš
Marijampolės, kaimo turizmo sodybos savininkė Vida
Dubikovienė, prieš kelerius
metus savo verslą Birštone
„Butiką“ įkūrusi Asta Daminaitė, apie verslo perspektyvas galvojanti Julija Gradeckienė, kitos versle besisukančios moterys bei Šiaulių banko Birštono skyriaus vadovė
Ona Lubauskaitė, pasiruošusi
finansais paremti verslo idėjas. Nemažai moterų atvyko
vedamos smalsumo, norėdamos pasiklausyti kitų sėkmingo verslo istorijų.
NUKelta Į 10 p. 
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Popiežius Pranciškus sekmadienį pasmerkė cheminių
ginklų naudojimą Sirijoje, kur per įtariamą cheminę ataką
opozicijos teritorijoje Rytų Gutoje žuvo dešimtys žmonių.
Miestas Duma netoli Damasko nukentėjo nuo antskrydžių,
o gelbėtojai apkaltino prezidentui ištikimas pajėgas per
šeštadienio atakas naudojus „nuodingas chloro dujas“.

„Nemėgstu rutinos...“
ATKelta IŠ 1 p.
sur. Sutikime, juk ne tiek daug
yra kūrybingų ir veržlių asmenybių, kurios savo pavyzdžiu
užkrečia ir kitus. O tokiame
gražiame kurortiniame mieste

kaip Birštonas tokių žmonių
labai reikia. Lijana ne vietinė,
tačiau savo darbais įrodė verta
būti birštoniete.

Kelias į muziką buvo
vingiuotas
Lijanos gimtinė yra gana
toli nuo Birštono, Ignalinos
rajone. Nuo vaikystės mergaitė buvo įtraukta į muzikinę veiklą, nes mama,
kultūros darbuotoja, dirbo
kultūros centre su meno kolektyvais.
„Anksti pradėjau dalyvauti koncertuose, o nuo 8erių metų pradėjau lankyti
muzikos mokyklos fortepijono klasę. Po kelių metų
muzikavimas pradėjo nepatikti, nes girdėdavau, ką
groja mano bendraamžiai,
ir pykdavau ant mokytojos, kad man parinkdavo
sunkesnį repertuarą ir tekdavo dalyvauti konkursuose.
Bet paklusau griežtai mamos
nuostatai „jei pradėjai, tai
ir baik“ ir baigiau muzikos
mokyklą. Dar lankiau dainavimo ir smuiko pamokas.
Muzika mano gyvenime užima svarbią vietą, pagyvina ir
suteikia jam spalvų. Kartais
susimąstau, kuo reikėtų užsiimti ir ką reikėtų dirbti ne
muzikos ir kūrybos srityje“,
– sako Lijana.
Lijana jau nuo devynerių
REKLAMA

metų pati pradėjo kurti muziką ir dainas. „Esu labai dėkinga savo pianino mokytojai,
kuri skatino kurti ir padėdavo
užrašyti natas. Baigus muzikos mokyklą truputį sustojo

ir muzikavimas. Bet aš pati
ruošdavausi įvairiems renginiams, festivaliams“, – pasakoja Lijana.
Po vidurinės mokyklos egzaminų teko rinktis tolimesnį
gyvenimo kelią. Jeigu pataikai ten, kur reikia, kur pajauti, kad ten tavo vieta, viskas
gerai. Tačiau jeigu ne?

Lijana prisimena, kad pirmieji reklamos vadybos studijų metai buvo tiesiog baisūs.
Visus metus ji jautėsi sėdinti
ne savo rogėse. Neturėjo nei
kur pagroti, nei kur padainuoti. Tad ir sugalvojo nieko mamai nesakyti ir stoti į muzikos
specialybę.
„Neturėjau su kuo pasikonsultuoti, pasitarti, pamaniau,
kad geriausias žingsnis – stoti
į Vilniaus kolegijos Menų fakultetą. Čia atsirado bendra-



Indonezijoje sekmadienį mirė 11 nelegalaus alkoholio
pavartojusių žmonių, o dar kelių būklė yra kritinė, pranešė
policija. Vos prieš kelias dienas šalies sostinėje Džakartoje
dėl tos pačios priežasties mirė 24 žmonės.

minčių ir draugų. Pasijutau savame kailyje. Toliau studijas
tęsiau VPU, po to baigiau muzikos edukacinių technologijų
magistrantūros studijas. Studijuodama grojau klavišiniais
muzikinėse grupėse. Tai man
atvėrė dar daugiau galimybių pažinti muzikos pasaulį,

suvokti instrumento galimybes, galvoti ir kurti muzikines
partijas, tinkančias atitinkamo
muzikos stiliaus grupės sudėčiai“, – dalijasi savo muzikiniu patyrimu Lijana.
Daug muzikinės patirties ji
įgijo su grupe „The skys“, nes
koncertuojant teko aplankyti Lenkiją, Latviją, Olandiją,
Prancūziją, Austriją. Jaunai atlikėjai tai buvo puiki patirtis ne tik scenoje.
Ją domino šalies muzikinė
kultūra, žmonių požiūris į
muzikinius renginius, festivalius.
Vėliau teko palikti Vilnių
ir dėl darbo atvykti į Birštoną, nes baigusi pirmas studijas nenorėjo dirbti bet kur,
o pagal specialybę ir įgyti
patirties, kuri praverstų ieškant darbo vėliau. Lijanai
teko padirbėti keliose mokyklose Prienų rajone bei
Birštone. Pasak jos, gyvenamosios vietos pakeitimas buvo didelis iššūkis. Juk atsiduri
toli nuo draugų nuo šeimos ir
susiduri su naujais nepažįstamais žmonėmis. Ir nežinai,
ko tikėtis – kas tave supras,
parems, o kas – ne... Juk taip
būna, kai naujas, jaunas žmogus ateina į kolektyvą.
Pradėjusi dirbti Birštono
vienkiemio darželyje-mokykloje muzikos mokytoja, Lijana rado čia draugišką kolek-



Vokietijos policija, tirianti ataką Miunsteryje, kur
mikroautobusui įsirėžus į žmones lauko kavinėje žuvo du
žmonės, sekmadienį sakė nematanti ekstremistinio motyvo
ir ir akcentavo mikroautobuso vairuotojo psichikos sveikatos
problemas. Nėra „jokių politinio motyvo požymių“, sakė
Miunsterio policijos viršininkas Hajo Kuhlischas.

tyvą, galėjo mokyti vaikučius
dainavimo, o atrastus mažuosius talentus ruošti konkursams. Vėliau atsirado darbo
ir Birštono kultūros centre,
kur buvo įkurta vokalinė grupė „Crazy“.

Laukia naujas etapas
Darbo Birštono vienkiemio
darželyje-mokykloje Lijana
greitai neteks, nes nuo rugsėjo
čia nebus mokyklos pradinių
klasių, liks tik darželis. Liūdna, bet, anot Lijanos, laukia
naujas gyvenimo etapas, nes
teks ieškoti naujų galimybių
save realizuoti.
„Studija „Crazy“ kūrėsi palaipsniui. Prisimenu, kai joje
buvo tik keli mokiniai, o dabar yra jau 3 grupės pagal amžiaus kategoriją. Dirbdama su
„Crazy“ kolektyvais turiu galimybę kurti vaikams dainas ir
jas paleisti į gyvenimą. Taip
pat dalyvaujame Birštono renginiuose bei įvairiuose festivaliuose ir konkursuose.
Papildomo finansavimo
mažiesiems atlikėjams neturime, tad labai džiaugiuosi,
kad daug prisideda dainuojančių vaikučių mamytės –padeda siūti koncertinius rūbelius,
nuvykti į konkursus. Viskas
kainuoja, viskam reikia turėti lėšų. Ir kūryba kainuoja,
jeigu nori sukurti ir padaryti įrašą...
Norisi plėsti savo veiklą,
rasti daugiau idėjų ir jas įgyvendinti, tik ne viską pavyksta
realizuoti.
„Rudeninė karuselė“ buvo viena iš magistrinio darbo
dalių, kuri užsitęsė iki dabar.
Kiekvienais metais dalyvių
daugėjo, todėl nusprendžiau
„Karuselę“ padalinti į dvi dalis pagal amžiaus kategorijas.
„Rudeninėje karuselėje“ daly-

vauja dalyviai nuo 12 metų,
o „Vasaros karuselėje“ – iki
12 metų.
Kadangi dirbu kol kas su
vaikais, savo muzikiniais
metodais bei kūryba dalinuosi su kolegomis internetinėje
erdvėje. Susikaupusią kūrybą
bandysim su „Crazy“ sudėti į
knygeles su CD“, – pasakoja Lijana.

Daug yra įdomių
dalykų
Lijana paprastame kasdieniame gyvenime atranda naujų ir nepaprastų dalykų. Ji gyvena ne tik muzika – mėgsta
fotografuoti, piešti, yra baigusi intensyvaus vizažo kursus, daro nuostabius piešinius
ant veidukų. Tai universalus
žmogus, mokantis nustebinti aplinkinius savo kūryba.
Kas labiausiai patinka? Aišku, kurti muziką, kurti dainas ir jas atlikti. Jos sukurtos
dainos būna ir populiariausių
TOP dešimtuke...
Birštono šventės metu visada išradingi ir spalvingi būna
Lijanos „Crazy“ grupės atlikėjai, kurie labai papuošia

renginį.

Patirtis visada
vertinga
Lijana sako, kad dėl savo
patirties organizuojant renginius ir kuriant muzikinės scenos vaizdą šį sezoną ji dirbo
asistente projekte „Muzikinė
kaukė“. Šiuo metu kuria ir tobulina savo kūrybą ir dainas.
Laisvalaikiu ieško papildomo
uždarbio šaltinio, nes kūryba
daug kainuoja. Žinoma, pajamos nedidelės ir nepastovios, tad reikia galvoti, kaip
susimokėti už butą, išgyventi ir dar kurti dainas, mokyti
vaikus ir kt.
Daugelis jaunų ir kūrybingų žmonių, pasijutę nereikalingi savo šaliai, kraunasi lagaminus ir išvyksta. Ką mano
apie tai Lijana?
„Nemėgstu rutinos. Kas žino, kaip bus. Jeigu matysiu,
kad mano kūryba ir veikla čia
nelabai reikalinga, tokios galimybės neatmetu.“
Bet tikimės, kad Lijanos
veikla Birštone reikalinga, o
jos kūrybingumas ir entuziazmas – taip pat.
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BNS žiniomis, Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT)
pareigūnai penktadienį sulaikė Nacionalinio kraujo centro
vadovę Joaną Bikulčienę. Neoficialiais duomenimis, jai
pateikti įtarimai dėl piktnaudžiavimo tarnyba, ji suimta
dviem savaitėms.



Saudo Arabijos sosto įpėdinis princas Mohammedas bin
Salmanas (Mohamedas bin Salmanas) kelias savaites
trukusią kelionę po Jungtines Valstijas baigė Teksase, kur
šeštadienį susitiko su abiem buvusiais prezidentais Bushais
(Bušais).



Irako vakaruose per mirtininkų išpuolį prieš politinės partijos
būstinę žuvo keturi žmonės, dar septyni buvo sužeisti, tarp
jų gegužę vyksiančiuose rinkimuose ketinantis dalyvauti
kandidatas, sekmadienį pranešė pareigūnai. Šeštadienio
vakarą „du sprogdintojai mirtininkai, apsimetę kareiviais, įėjo
į partijos „al Hal“ būstinę“.

Prevencinė priemonė gyvūnų laikymo taisyklių
pažeidimams atskleisti baigėsi, bet kontrolė – tęsiama
ATKelta IŠ 8 p.
surengta prevencinė
priemonė, skirta gyvūnų
laikymo taisyklių
pažeidimams išaiškinti.

Ką gali verslios moterys regionuose
ATKelta IŠ 8 p.
Susirinkusios moterys
trumpai prisistatė, paaiškino,
ko nori ir tikisi iš šios diskusijos. Kalbant apie moterų verslą, karjerą bei lyderystę regione, buvo keliami klausimai:
Koks yra sėkmingos moters
verslo receptas? Kokių asmeninių savybių reikia kuriant
verslą? Kokie buvo sutinkami didžiausi iššūkiai?
Iš diskusijos tapo aišku, kad
verslą kurianti moteris turi to
labai norėti, turėti tikslą ir jam
įgyvendinti mobilizuoti visas
pajėgas, turėti drąsos, mokėti
sutelkti ir komandą. Dažnai
vienas žmogus nepajėgus atlikti visų darbų, todėl reikia
žinoti, kur ieškoti konsultacijų. Visada svarbiausia turėti atramos taškus, patikimus
konsultantus, kurie pagelbėtų
pačioje pradžioje. Ne paslaptis, kad pirmiausia susiduriama su įvairiais biurokratiniais
barjerais, kurie ne taip lengvai
įveikiami.

Vieno sėkmingo verslo recepto nėra. Kiekviena pradedančioji verslininkė atranda
savo nišą, jos verslas dažniausiai būna pagrįstas kokiu nors
pomėgiu, hobiu arba tiesiog
pavyksta atsidurti reikiamu
laiku reikiamoje vietoje ir pasigauti dėmesio vertą idėją.
Nemažai reikšmės pradedant verslą turi ir piniginiai
ištekliai, be kurių didesnio
ar mažesnio kiekio retai kas
išsiverčia. Kaip reikia elgtis
– skolintis pinigus iš draugų
ir pažįstamų, o gal su verslo
planu žingsniuoti į banką?
Nemažai galvosūkių kelia ir verslo vystymo vieta.
Vieniems tai jau būna turima
sąlyga, o kitiems reikia galvoti, kur tą verslą kurti, kad
jį būtų lengva vystyti. Aišku,
tie, kurie ūkininkauja, augina gyvulius, prekiauja mėsa
ar augina šilauoges (ar kitas
uogas) arba užsiima kaimo
turizmu, jau turi savo vietą ir
dėl to nesuka galvos. Tačiau

imantis viešojo maitinimo
ar kitokių paslaugų teikimo
veiklos, jau reikia žiūrėti, kur
įsikurti, kad galima būtų pritraukti daugiau klientų, kurie
naudotųsi tomis paslaugomis.
Tad vieno recepto sėkmingam
verslo kūrimui rasti neįmanoma, nors visų pradžia yra
panaši – pirminių dokumentų tvarkymas, konsultacijos,
registracijos ir kt.
Sumani ir gabi moteris gali
sėkmingai užsiimti verslu ir
regione, jeigu aptinka patį tinkamiausią užsiėmimą ar reikalingą paslaugą kaimiškoje
vietovėje ar net nedideliame
miestelyje.
Iš tikrųjų moterys gali ir
moka būti lyderės versle, nes
jos sugeba prie daugelio dalykų prieiti kūrybiškiau, labiau
analizuoja situaciją, domisi
kitų patirtimi ir stengiasi kuo
daugiau sužinoti apie galimybes ir plėtrą. Rakto į sėkmingą
verslą kiekviena ieško vis kitaip. Ir daugelis atranda. NG

Nemuno kilpų regioninio parko direkcijos informacija
Nemuno kilpų regioninio
parko direkcija informuoja
apie apžvalgos bokšto
statybą. Planuojama
darbų pradžia – gegužės
mėnuo.

Numatoma statybos darbų
trukmė – 1 metai. Užsakovas
– Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos
ministerijos, projektuotojas
– UAB „Prosfera“, rangovas
– UAB „Empower-Fidelitas“.
Statybų vieta: Birštono miestas (buvusi Birštono vienkiemio kaimo teritorija), Nemuno kilpų regioninis parkas.
Projektas paremtas tradici-

nės architektūros pavyzdžiais.
Medžiagiškumas – metalas
ir medis. Apžvalgos bokšto
aukštis – 51 metras (apžvalgos aikštelė numatyta 45 m
aukštyje). Apžvalgos bokštas
suteiks galimybę turistams

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

pažinti Nemuno kilpų kraštovaizdį, pajusti erdvę. Lankytojams atsivers Nemuno
slėnis, Birštono panorama,
Prienų šilas.
Nemuno kilpų regioninio
parko direkcijos informacija 
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Priemonės tikslas – užtikrinti, kad gyventojai laikytųsi Lietuvos Respublikos
gyvūnų globos, laikymo ir
naudojimo įstatymo (1997 m.
lapkričio 6 d. Nr. VIII-500)
nuostatų ir Gyvūnų laikymo
Birštono savivaldybėje taisyklių, patvirtintų Birštono
savivaldybės administracijos
direktoriaus 2015 m. birželio
10 d. įsakymu Nr. AV-252.
Birštono PK pareigūnai
kartu su Birštono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyriausiuoju specialistu Irmantu Adamoniu
viešosiose vietose surengė
reidus, atkreipdami ypatingą
dėmesį į tai, kaip gyvūnų savininkai laikosi šunų vedžiojimo taisyklių reikalavimų,
ar surenka šunų ekskrementus. Patikrinta 52 asmenys,
atskleista 5 pažeidimai. Daugeliui šunų augintojų primintos gyvūnų laikymo taisyklės,
išdalytos policijos pareigūnų
parengtos gyvūnų auginimo
ir laikymo atmintinės.

Primename, kad:
Skiepas nuo pasiutligės
yra privalomas! Juo kasmet
privaloma skiepyti šunis, kates ir šeškus. Savininkas privalo turėti vakcinavimą patvirtinantį dokumentą.
Paženklinkite savo augintinį. Tai padės apsaugoti
gyvūną nuo vagystės ir pasisavinimo, o netikėtai jam
pasiklydus, užtikrins, kad
gyvūnas bus greičiau grąžintas namo.
Vedžiokite su pavadėliu.
Šunys bendro naudojimo patalpose ir viešosiose vietose
turi būti vedžiojami laikant
už pavadėlio ir su antsnukiu
ar be jo pavojingiems ir koviniams šunims, šių veislių
mišrūnams privalomas tiek
pavadėlis, tiek antsnukis.
Palaikykite švarą. Gyvūnus vedžiojantys asmenys turi
surinkti jų ekskrementus.
Būkite atsakingi. Už netinkamą augintinio priežiūrą,
elgesį ar kitų pareigų nevykdymą augintinio šeimininkai
yra baudžiami.

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

Gyvūnų savininkai ir laikytojai privalo laikytis Lietuvos
Respublikos gyvūnų gerovės
ir apsaugos įstatymo (1997 m.
lapkričio 6 d. Nr. VIII-500),
Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso, Lietuvos
Respublikos administracinių
nusižengimų kodekso, Gyvūnų laikymo Birštono savivaldybėje taisyklių, patvirtintų Birštono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2015 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. AV-252 „Dėl Gyvūnų
laikymo Birštono savivaldybėje taisyklių patvirtinimo“,
nuostatų.
Už šių taisyklių pažeidimus
pagal Lietuvos Respublikos
administracinių nusižengimų kodekso 346 str. Lietuvos
Respublikos gyvūnų gerovės
ir apsaugos įstatymo ir kitų
gyvūnų gerovės ir apsaugos,
atskirų rūšių gyvūnų ženklinimo ir registravimo reikalavimus nustatančių teisės aktų
pažeidimus numatyta įspėjimas arba bauda iki dviejų
tūkstančių eurų, arba gyvūno
konfiskavimas, arba įpareigojimas dalyvauti atitinkamuose
kursuose.
Už žiaurų elgesį su gyvūnais atsakomybė numatyta
Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 310 str.
Žiaurus elgesys su gyvūnais:

SKELBIMAI, REKLAMA
tel. 8 604 80 752

„Tas, kas žiauriai elgėsi su
gyvūnu, jį kankino, jeigu dėl
to gyvūnas žuvo arba buvo suluošintas, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba
areštu, arba laisvės atėmimu
iki vienerių metų.“
Agresyvius šunis įvežti į
Birštono savivaldybės teritoriją, juos įsigyti, laikyti, veisti,
dresuoti ir jais prekiauti gali
tik asmenys, turintys Birštono savivaldybės išduotą leidimą. Jeigu turite šunį, kurio veislė įtraukta į agresyvių
šunų veislių sąrašą, privalote
įsigyti leidimą.
Agresyvių šunų veislių sąraše, patvirtintame Valstybinės maisto ir veterinarijos
tarnybos direktoriaus 2013
m. sausio 9 d. įsakymu Nr.
B1-5, nurodyta, kad kovinių
šunų veislės ir jų mišrūnai
‒ amerikiečių pitbulterjeras,
o pavojingų šunų veislės ir
jų mišrūnai: amerikiečių Staforšyro terjeras, Staforšyro
bulterjeras, amerikiečių buldogas, Argentinos dogas, Fila
Brasileiro (brazilų mastifas),
kangalas (turkų aviganis),
Kaukazo aviganis, Pietų Rusijos aviganis.
Auginkime atsakingai ir
palaikykime savo aplinką
švarią!
ALYTAUS apks. VPK Birštono
PK inf. 
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Bilietai:

www.urviniszmogus.lt/urvinemama

Priedas platinimas kartu su laikraščiu „Naujasis Gėlupis“ nemokamai.
Priedas leidžiamas nuo 2017 m. sausio 1 d.
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Klaipėdos uostas nesibaimina galimos konkurencijos,
kai 2020 metais pradės veikti naujas kruizų terminalas
Karaliaučiaus uoste. Klaipėdos uosto vadovas Arvydas
Vaitkus sako, kad Klaipėda yra viena regiono lyderių, todėl
Karaliaučiaus kruizų terminalas nekels problemų.



Šiaulių valdžia įtaria, kad mieste esančios arenos valdytojai
pelnosi tyčia dirbdami nuostolingai, todėl bus siekiama
pakeisti savivaldybės įsipareigojimus. Savivaldybė įsitikinusi,
kad Šiaulių areną pagal koncesijos sutartį perdavus
bendrovei „Pramogų sala“, ši turtą valdo neefektyviai, mat
jau septynerius metus neišlipa iš nuostolių.

Išlikite budrūs – atšilus orams
suaktyvėjo telefoniniai sukčiai!
Džiugu, kad daugelis
asmenų yra sąmoningi
ir budrūs, tačiau vis dar
pasitaiko, kad sukčių
taikiniu tampa senyvo
amžiaus žmonės.
Balandžio 4 d. vien
Prienuose iš 89 metų
senolės sukčiai išviliojo
daugiau nei 5 tūkst. eurų,
o kita moteris neteko 500
eurų.

Abiem atvejais sukurtos istorijos apie tariamas artimų
giminaičių nelaimes ar sukeltus eismo įvykius, per kuriuos neva nukentėjo kiti asmenys, todėl būtina atlyginti
patirtą žalą.
Remiantis Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau ‒ Alytaus
apskr. VPK) sausio‒balandžio mėnesių nusikalstamų
veikų statistiniais duomenimis
neramina tai, kad padaugėjo pranešimų dėl sukčiavimo

naudojant telekomunikacijas.
Per šį laikotarpį Alytaus apskrityje užregistruota net 53
sukčiavimo atvejai. Iš jų 41
atveju asmenys pranešė apie
sukčiavimo atvejus, tačiau patys nuostolių nepatyrė.

Dažniausi pinigų
išviliojimo telefonu
būdai:
> Pranešimai apie tariamas
artimųjų nelaimes, jų sukeltus
eismo įvykius (32 atvejai).
> Apgavikų, prisistatančių
policijos pareigūnais, pranešimai dėl sąskaitos užvaldymo, plaunamų pinigų ir pan.
(12 atvejų).
> Tariamų Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnų pranešimai dėl plaunamų pinigų iš sąskaitos (5
atvejai).
> Lietuvos statistikos departamento ar „Telia Lietuva“

atstovais apsimetusių sukčių
pranešimai, taip pat dėl laimėjimo loterijoje.
Skambinantys sukčiai atsižvelgdami į išgalvotą istoriją bando išvilioti pinigus,
todėl dažnai imituoja moters
(dukros ar kitos giminaitės),
vaiko balsus. Tais atvejais,
kai skambina tariami banko
darbuotojai, kitoje telefono
ragelio pusėje girdimi itin tikroviški muzikos garsai, net
imituojamas sujungimas su
kitu darbuotoju.
Alytaus apskrities policija
reguliariai vykdo prevencines priemones ir informuoja
visuomenę apie daromas nusikalstamas veikas. Siekdami
formuoti saugią aplinką prašytume perspėti savo garbaus
amžiaus artimuosius apie tokio pobūdžio grėsmes ir patarti, kaip tokioje situacijoje derėtų elgtis. Alytaus apsk. VPK 

„Mano leitenantas“
Daniil Granin. Mano leitenantas. Iš rusų kalbos vertė Vytautas Leščinskas. – Vilnius: Briedis [2018]. – 312
p. iliustr.
Leidykla „Briedis“ pristato
naujieną – Danijilo Granino
knygą „Mano leitenantas“. Tai
vieno žymiausių rusų rašytojo, scenaristo, Antrojo pasaulinio karo dalyvio atidus žvilgsnis iš apkasų į siaubingą „didžiojo tėvynės“ karo kasdienybę, vadinamąją Leningrado
blokadą ir pokario sovietinio
gyvenimo realybę.
Knygoje – ano meto įvykių vaizdai ne maršalų ir generolų, kurie nesvyruodami į
kautynių mėsmalę kišo ištisas
armijas, o vieno iš tų, siunčiamų tiesiai į pražūtį, frontininkų akimis.
Didžiulių sunkumų fronte ir
užnugaryje patiriančių žmonių santykių, karo baisybių fone į pirmąjį planą prasiveržia
paprasto sovietų karininko –
leitenanto, drauge su eiliniais
kariais kasdien rizikuojančio
savo gyvybe, – mintys ir jausREKLAMA

mai. Jis yra vienas iš daugelio
tūkstančių, apie
kurių mirtį sovietinio Informbiuro suvestinėse būdavo pranešama tik kaip
apie nedidelius
nuostolius vietinės svarbos mūšiuose.
Nors „Mano
leitenantas“ nėra
autobiografinis
kūrinys, bet nesunku suprasti,
kad autoriaus gyvenimo, dalyvavimo kare sąsajų su knygos
pagrindinio herojaus leitenanto D. patirtimi, pasaulėjauta
romane esama daug. Pagrindinio veikėjo paveikslas perskiriamas, paverčiamas tomis
pačiomis sąlygomis gyvenančiais dviem skirtingais žmonėmis. Romano puslapiuose
tarsi atskirai veikia dvi nepanašios viena į kitą asmenybės.
Vienas iš tų žmonių jaunas,
impulsyvus, ryžtingas, ro-

mantiškas, o kitas – sumanus,
išmokęs suktis gyvenimo rate
pagal susiklostančias aplinkybes. Ir kiekvienas iš jų atrodo
savaip teisus.
Šis autoriaus naudojamas
metodas kaip tik padeda išryškinti nepavydėtiną paprasto sovietų kario, kaip, beje, ir
paprasto civilio, likimą – beteisiškumą, visišką priklausomumą nuo viršininkų įgeidžių
totalitarizmo viršūnę pasiekusioje stalinizmo epochoje. 



JAV įsikūrusios kompanijos „Newmont“ eksploatuojamoje
aukso kasykloje Ganos pietuose šeštadienį įgriuvus tuneliui
žuvo šeši šachtininkai, o dar du buvo sužeisti, sekmadienį
paskelbė kompanija. Nelaimė įvyko Brong Ahafo regione,
maždaug 430 km nuo sostinės Akros, sakė kompanijos
atstovas.

„Hitlerio furijos. Kodėl jos žudė?“
Wendy Lower. Hitlerio furijos. Kodėl jos žudė? Iš anglų kalbos vertė Dangirutė
Giedraitytė. – Vilnius: Briedis
[2018]. – 280 p. iliustr.
Leidykla „Briedis“ pristato serijos „Antrasis pasaulinis
karas“ naujieną – amerikiečių
istorikės Wendy Lower bestselerį „Hitlerio furijos. Kodėl
jos žudė?“, kuriame nagrinėjamas mažai tyrinėtas Trečiojo
reicho istorijos aspektas – moterų vaidmuo, o neretai ir tiesioginis dalyvavimas nacių organizuotoje žudymo mašinoje
Vokietijoje bei jos okupuotose
teritorijose. Ši knyga buvo nominuota JAV nacionaline knygų premija dalykinės literatūros srityje.
1933 m., A. Hitleriui patekus į valdžią, šalies gyvenimas
imtas pertvarkyti pagal nacionalsocialistinės valstybės standartus. Milijonai mergaičių,
merginų ir moterų suburtos į
daugybę režimui pavaldžių,
hitlerinę ideologiją išpažįstančių organizacijų, vokietėms
skiepytas besąlygiškas paklusnumas savo būsimiems ir
esamiems vyrams, totalitarinei
nacizmo idėjai ir, žinoma, nepakeičiamo tautos fiurerio A.
Hitlerio valiai.
Istorikė W. Lower savo knygoje remiasi konkrečių Vokietijos moterų gyvenimo istorijomis. Ji vaizdžiai pasakoja,
kaip iš trapių ir gležnų, niekada niekam pikto nelinkėjusių būtybių rūstusis režimas

nukaldino svetimam skausmui
abejingas, „viešpačių rasei“ save priskiriančias
negailestingas
pabaisas – „laukinių Rytų“ kolonizatores, ištikimas nacistinių
idėjų įgyvendinimo praktikoje
šalininkes.
Jos dirbo slaugėmis nacių „eutanazijos centruose“, mokytojomis, sekretorėmis ir kalinių
prižiūrėtojomis
okupuotose Rytų Europos teritorijose. Jos buvo koncentracijos stovyklų komendantų,
žydų getams vadovaujančių
esesininkų žmonos, ne tik aklai
paklūstančios savo vyrams ir
juos visokeriopai remiančios,
bet ir nevengiančios tyčiotis iš savo aukų, netgi žudyti.
Pajutusios begalinės valdžios
skonį, apsvaigintos visiško
nebaudžiamumo jausmo, šios
buvusios paprastos Vokietijos
miestų ir kaimų merginos savo žiaurumu neretai pralenkdavo vyrus. Tarp šių moterų
buvo ne tik visame pasaulyje
sadistiniu elgesiu pagarsėjusios mirties stovyklų prižiūrėtojos Ilse Koch ar Irma Grese,
bet ir mažiau žinomos asmenybės, apie kurias pasakojama W. Lower knygoje: Erna

Petri, Lisel Wilhaus, Johanna
Altvater, kitos.
„Hitlerio furijos“ įrodo, kad
moterų dalyvavimas nacių žudymo politikoje anaiptol nebuvo nei atsitiktinumas, nei išskirtiniai atvejai. A. Hitlerio ir jam
pavaldžių tarnybų organizuota
naikinimo sistema buvo sukurta taip, kad įtrauktų įvairiausių
visuomenės sluoksnių atstovų, nepriklausomai nei nuo
lyties, nei nuo amžiaus. „Furijos“, apie kurias savo knygoje
pasakoja amerikiečių istorikė,
nebuvo jokios nesėkmingai susiklosčiusių aplinkybių aukos,
o sąmoningai nusikaltėlių kelią
pasirinkusios žudikės. Žlugus
Trečiajam reichui, kai kurios
jų sulaukė pelnytos bausmės,
nors nemažai daliai pavyko to
išvengti. 
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Perdirbtas padangas galima sėkmingai pritaikyti
tiesiant kelius, tačiau reikia apsispręsti dėl konkrečios jų
panaudojimo technologijos, teigia ekspertai. VGTU docentas
Virgaudas Puodžiukas teigia, kad Lietuvoje atlikti tyrimai
rodo, jog galima efektyviai panaudoti perdirbtas padangas
bitumui, taip gerinant jo elastines savybes.

Prienų
turguje
Pirmas balandžio mėnesio
turgus buvo gausesnis –
atvyko naujų prekiautojų,
į turgų prisirinko daugiau
žmonių. Jau galima buvo
įsigyti pirmųjų gėlių daigų,
pagausėjo gyvūnijos
turgavietės asortimentas,
nors naminių paukščių
jauniklių dar nebuvo.

Pirkėjai džiaugėsi galėdami pasirinkti daugiau ankstyvųjų daržovių: salotų, krapų, petražolių, svogūnų laiškų, ridikėlių, agurkų. Kainos
kol kas nemažos, tačiau jau
visi pasiilgę žalumynų, tad
nors ir ne po daug, bet žmonės pirko trumpavaisių agurkų, kurių kilogramas kainavo
2,4–2,6 euro. 100 g svogūnų
laiškų kainavo 0,7–1 eurą, salotų galvutė, ryšelis ridikėlių
– 0,5–0,6 euro, žiupsnelis krapų – 0,3 euro, tiek pat prašė ir
už petražoles.
Žmonės vis dar neblogai
pirko ir raugintus kopūstus,
kurių kilogramą pardavė už
1 eurą, raugintus agurkus –
1,5–1,8 euro. Šiuo metu rauginti produktai jau nėra tokie
paklausūs kaip žiemą, tačiau
norint būti sveikiems patartina valgyti daugiau ne tik raugintų kopūstų, agurkų, bet ir
pomidorų bei obuolių.
Kilogramas bulvių kainavo 0,3 euro, o sėklinių, tinkamų tik sodinimui –0,15 euro.
Kilogramą morkų ar burokėlių buvo galima nusipirkti už
0,5–0,7 euro, svogūnų galvučių – už 0,5–0,6 euro, kopūstų galvų – už 0,3–0,4 euro. Už stiklainį konservuotų
daržovių, rūgštynių ar uogienių teko mokėti 1,5–2 eurus,
už namie ruoštų krienų indelį
– 1–1,5 euro (priklausomai
nuo dydžio).
Turguje padaugėjo naminių
vištų kiaušinių, jais prekiaujančios moterys sakė, kad atšilus orams vištos pasidarė
dėslesnės. Tačiau kainos nemažėja, už dešimtį kaimiškų
vištų kiaušinių daugelis prašė 1,8–2,3 euro. Palyginti su
2016 metais, naminių vištų
kiaušiniai pabrango vidutiniškai 1 euru. Dešimtis anREKLAMA

tinių kiaušinių kainavo 1,8–
2,2 euro.
Ant turgaus prekystalių atsiranda daugiau pieno, sviesto
ir sūrių. Litras pieno kainavo
0,5 euro, grietinės – 3,2–3,4
euro, pusė kilogramo varškės
– 0,8–1 eurą, puskilogramis
sviesto –3,5–4 eurus, sūriai
– 1,5–2,5 euro. Daugiausiai
žmonės perka grietinę ir pieną, o mažiausiai – sviestą.
Grietinė dabar paklausesnė,
nes vis daugiau atsiranda žalumyninių daržovių.
Bitininkai pusės litro sti-

klainį medaus pardavė už
4–5 eurus, 100 g indelį bičių
duonelės – už 1,8–2 eurus.
Pernykštis medus atpigs tada,
kai atsiras pirmojo pavasarinio medaus. O jo atsiras, kai
sužaliuos ir sužydės pirmieji
miško augalai ir sodai.
Kaip visada, noriai buvo
perkami rūkyti mėsos produktai. Kas perka savo šeimai,
o kai kas siunčia ir artimiesiems, gyvenantiems užsienyje. Jie vis dar nepamiršta
rūkytų lašinukų ir skilandukų skonio.

Kilogramą lašinių buvo galima nusipirkti už 5,8–7,5 eu-



Šeštadienio naktį Kėdainių rajone gaisras kilo sandėlyje,
padaryta didelės žalos. Anot Policijos departamento
pranešimo, ugnis Sangailų kaime esančiame sandėlyje
įsiplieskė apie 3 val. 45 min. Sudegė ne tik sandėlys, bet
ir jame laikytos 70 tonos žirnių bei septynios tonos pupų.
Įtariamas padegimas.

ro, suktinio (nugarinės) – už
8–10 eurų, dešros – už 6–7
eurus, dešrelių – už 4,5–5,2
euro.
Neblogai buvo perkama ir
šviežia mėsa, nors jos buvo
mažiau – neveikė mėsos kioskas. Kainos nepasikeitė – kilogramas kiaulienos šoninės
kainavo 3,7–3,9 euro, mentės
be kaulo, kumpio – 3,9 euro, karbonado ar sprandinės
– 3,9–5,2 euro, maltos mėsos
– 3,5–3,9 euro.
Sumažėjo šviežios žuvies
asortimentas. Kilogramas

stintų kainavo 3,99 euro, strimelių – 1,9 euro, karšio – 2,3
euro. Daugelis pirko šaltai
ar karštai rūkytos skumbrės,
šaldytos jūrų lydekos ar vilkžuvės, sūdytų silkių ar žuvies
pusgaminių.
Pilnas turgus prisirinko ūkininkų, prekiaujančių įvairių
rūšių grūdais bei bulvėmis,
burokėliais, morkomis. Daugelis jau galvoja apie artėjančią sėją, tad perka geros kokybės, švarius grūdus, kurie
paprastai keliais eurais brangesni už pašarinius. Paprasti

kviečiai, kvietrugiai, miežiai
ar avižos kainavo 8–9 eurus

už centnerį. Brangesni buvo
vasariniai kviečiai, vikiai ir
rapsai. Pašarinės žolės ir jų
mišiniai buvo parduodami kilogramais. Pasirinkimas buvo
didelis: eraičinai, motiejukai,
svidrės, miglės, raudonieji ir
baltieji dobilai ir kt. Už kilogramą teko mokėti 2–8 eurus.
Daugelis pirko daugiamečių
žolių mišinius.
Smagu buvo gyvūnijos
turgavietėje. Šitiek paukščių
klegesio – išsijuosę giedojo gaidžiai, kudakavo vištos,
burbuliavo kalakutai, krykavo antys.
Už jaunas ir tuoj pradėsiančias dėti vištas prašė 6–7 eurų, gaidį buvo galima įsigyti
už 6–7eurus, už veislinį prašė 20–30 eurų. Šį kartą buvo
daug gražių spalvingų ir didelių gaidžių. Už vieną šeimyną
– dvi vištas ir gaidį – prašė 60
eurų. Antis ar antinas kainavo 10 eurų, didelis kalakutas
– 30–35 eurus.
Nemažai buvo triušių augintojų, kurie turėjo įvairių
veislių ir rūšių ilgaausių. Už
suaugėlius prašė 20–30 eurų, o už jauniklius – 10–15
eurų.
Galima buvo įsigyti įvairių
vaismedžių, vaiskrūmių ir dekoratyvinių augalų. Vaismedžiai (obelys, kriaušės ir kaulavaisiai) kainavo 6–8 eurus,
dekoratyvinė vyšnia – 15 eurų, o už žydinčią sakurą prašė
18 eurų. Prekiautojų vaismedžiais buvo daug, tad reikia
tikėtis, kad kainos irgi po truputį mažės.
Braškių krūmelis kainavo
0,5–0,6 euro, našlaičių (broliukų) – 0,7–1 eurą. Kitos
smulkios gėlės (žilės, surfinijos, ledinukai) kainavo po 0,5
euro už daigelį, tik už pelargonijas prašė 1 euro. Žinoma, tai
tik pati pradžia, ir daigeliai atpigs. O kitą savaitgalį jau turėtų būti ir daržovių daigų.
Šeštadienio rytas, nors ir
šaltokas, tačiau buvo saulėtas, tad neblogai sekėsi ir prekeiviams dėvėtais daiktais bei
įvairiais sendaikčiais, baldais
ir įvairiomis senienomis. Šiuo
metų laiku daugelis apžiūrinėja ir ruošiasi pirkti dviračius,
nors jie irgi nėra pigūs, kainos
svyruoja nuo 100 iki 250 eurų, bet kartais pasitaiko ir pigesnių. NG



Per gaisrą 50-ajame Niujorko dangoraižio „Trump Tower“
aukšte vėlai šeštadienį žuvo pagyvenęs vyras ir buvo
sužeisti keturi ugniagesiai, pranešė pareigūnai. Pastate,
kuris priklauso JAV prezidentui Donaldui Trumpui (Donaldui
Trampui), įsikūrusi grupės „The Trump Organization“ būstinė,
prabangus prezidento butas.

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyrius (K. Donelaičio g. 33-403, LT44240 Kaunas)
Prašome atsiliepti mirusios Albinos Marčiukaitienės paveldėtojus arba jų įgaliotus asmenis ir mirusio Motiejaus Mataušo Aukštakalnio paveldėtojus arba jų įgaliotus asmenis
2018 m balandžio 17 d. 9 val. Jūs kviečiami atvykti į Prienų
r., Išlaužo sen., Pačiudiškių k. prie žemės sklypo (kad. Nr.
6910/7:175), suderinti sklypo ribas su gretimu žemės sklypu Nr.6910/7:521 ir 6910/7:520, kuriam nurodytu laiku bus
atliekami kadastriniai matavimai.
Pasiteirauti galite VĮ Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyriuje K. Donelaičio g. 33-403,
Kaunas arba tel. 867501473. Jums neatvykus darbai bus tęsiami.
Informuojame, kad 2018 m. balandžio 23 d. 10:00 val.
bus vykdomi žemės sklypo, esančio Prienų r. sav. Balbieriškio sen. Balbieriškio mstl. Vilniaus g. 96 (kad. Nr.
6903/0011:0135 )kadastriniai matavimai. Žemės sklypas
nuosavybės teise priklauso Sigitai Graužlytei, prašome
gretimo žemės sklypo (kad. Nr. 6903/0011:0020) savininką Petrą Martinkėną (įgaliotus asmenis) dalyvauti matavimuose. Matavimus atlieka: UAB „Geoturtas“, matininkas
Regimantas Buikus.

Nekilnojamasis
turtas
Parduoda
2 KAMBARIŲ BUTUS
2 k. bt. (III a. 5 a. n.) Stadiono g.,
Prienuose. Tel. 8 615 66385.

NAMUS
Pusę medinio namo (46 kv. m,
yra virtuvė, 2 kambariai, vonios
kambarėlis, šildoma krosnimi, 5
a žemės) Kęstučio g., Prienuose.
Tel. 8 672 75016.

ŽEMĖS SKLYPUS
7,05 a žemės sklypą (3 600 Eur)
Beržų g. 5, Dūmiškėse, Prienų r.
Tel. (8 319) 55 555.
2,2 ha žemės ūkio paskirties
žemę 5 km nuo Birštono link
Vilniaus (prie pat asfaltuoto kelio)
Birštono savivaldybės teritorijoje.
Tel. 8 678 20343.

Perka

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

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

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

Automobiliai ir
jų dalys
Perka

Namą Prienuose. Tel. 8 684
96088 (po 17 val.).

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

Žemės ūkio paskirties sklypą
Birštono savivaldybėje. Tel. 8
680 92546.

Perkame automobilius, pagamintus nuo 1990 m. iki 2012 m., bet
kokios būklės. Tel. 8 634 49324.
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Pigiai spygliuočių, lapuočių malkas (skaldytas, kaladėmis). Taip
pat medžio pjuvenas. Atvežimas
nemokamas. Tel. 8 682 31133.

Skubiai superkame visų markių lengvuosius automobilius,
mikroautobusus, keturačius,
priekabas.
Automobiliai gali būti su defektais, nevažiuojantys, daužti,
skirti ardymui ar utilizavimui,
surūdiję, be TA ir draudimo. Išsivežame patys. Atsiskaitome
iš karto, padedame sutvarkyti
visus reikiamus dokumentus.
Lauksime Jūsų pasiūlymų
tel. 8 666 70777.

žemės ūkis
PARDUODA
Lietuvišką, svilintą kiaulienos
skerdieną. Kaina tik 2,40 Eur/kg.
Atvežame. Tel. 8 607 12690.
Paršelius. Tel. 8 600 60827.
Paaugintus paršelius. Tel. 8 607
52203.
300 kg kiaulę. Tel. 8 678 75514.
3,5 m. ponį (ūgis 83 cm, juodas,
nusišėręs). Tel. 8 636 64609.
1 m. kumelaitę ir eržiliuką. Tel. 8
650 10595.
Keturių veršių apsiveršiavusią
karvę (1000 Eur). Tel.: 8 671
42928 arba 8 663 75432.
Tinkamus sėti grūdus: vasarinius
kviečius, avižas, žirnius, pupas,
grikius, grūdų mišinį, pašarinius grūdus, žieminius kviečius,
kvietrugius, rugius. Tel. 8 650
10595.
Vasarinius miežius, tinka sėklai.
Amonio salietrą didmaišiais. Tel.
8 689 62945.
Žirnius (tinka sėklai) ir žieminius
kviečius. Tel. 8 670 76183.
Ritinių presą, ritinių grėbtuvą,
miežius. Tel. 8 670 16738.

ŽŪB „Žara“ perka karves, jaučius, telyčias.
Atsiskaito iš karto.
Tvarko valstybines išmokas.
Sveria el. svarstyklėmis.
Pasiima patys. Tel.: 8 685
86121, 8 699 57191.
Superkame karves, bulius ir telyčias. KREKENAVOS
AGRO FIRMOS supirkėja Olga Smailienė.
Tel. 8 612 02125.
Gerai įmitusius, liesus
ir traumuotus galvijus (AB „Krekenavos
agrofirma“ kainomis). Taip pat arklius.
Sveriame elektroninėmis
svarstyklėmis. Atsiskaitome
iš karto. Tel. 8 616 43646.
A. Bagdono PĮ – brangiai veršelius auginti. Moka 6–21 proc.
Sveria el. svarstyklėmis. Pasiima
patys. Tel.: 8 699 93682, (8 319)
69541.
Viena didžiausių įmonių Lietuvoje tiesiogiai perka karves, bulius,
telyčias. Sveria el. svarstyklėmis.
Moka 6 ir 21 proc. PVM. Atsiskaito iš karto. Tel. 8 635 07197
(Ričardas Lukauskas).
Brangiai visoje Lietuvoje superkame galvijus: karves, jaučius,
telyčias. Atsiskaitome vietoje.
Vežame į užsienį. Tel. 8 615
28106.

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

M A L KO S

PERKA
Brangiai perka įvairius veršelius
nuo 2 sav. iki 8 sav. amžiaus.
Sveria el. svarstyklėmis. Atsiskaito vietoje, iš karto. Tel. 8
612 34503.
Vilniaus apskrities ūkininkas nuolat perka
arklius. Suteikia transporto paslaugas.
Tel.: 8 656 39189, 8 616 14424.
REKLAMA

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

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
Ruošiu pokylių šventes. Tel. 8
675 04004.
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.

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.

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
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.
Gaminame betoną, kalkinį skiedinį, šulinio žiedus (nuo 0,7
iki 3 m), įvairią gelžbetoninę
produkciją. Vežame žvyrą, smėlį.
Atliekame metalo tekinimo ir
suvirinimo darbus. Tel. 8 687
95399.
Liejame pamatus, betonuojame.
Montuojame gipso kartoną,
glaistome, dažome, kalame dailylentes, dedame visų tipų grindis,
klojame plyteles, atliekame santechnikos, elektros instaliacijos
ir griovimo darbus. Prilydome
stogų dangą. Lankstome skardas.
Tel. 8 600 96399.
Šlifuojame, dedame ir lakuojame parketą, dengiame stogus,
lankstome skardas, skardiname,
šiltiname ir dažome namų fasadus. Statome karkasinius namus.
Kasame pamatus, mūrijame,
tinkuojame, betonuojame, montuojame tvoras, atliekame langų
apdailą, montuojame langus ir
duris. Tel. 8 620 85350.
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.

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

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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Informacija

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

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

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.
Vežame žvyrą (sijotą, 0,4 frakcija), smėlį, įvairų gruntą, skaldą.
Teikiame transporto paslaugas
savivarčiu sunkvežimiu. Tel. 8
603 11424.
Atliekame įvairius žemės kasimo, lyginimo darbus: kasame,
valome tvenkinius, darome pylimus, šlaitus, lyginame, tvarkome
teritorijas. Konsultuojame. Turime patirtį. Dirbame kokybiškai.
Tel. 8 640 50090.
Mobiliuoju juostiniu gateriu kokybiškai pjaunu medieną. Atvykstu
į vietą. Tel. 8 601 02662.
REKLAMA

Organizuojama
piligriminė kelionė į
LURDĄ
rugpjūčio 5–14 d.
Tel. 8 674 49157, el. paštas
ggaurima@gmail.com

DARBO
SKELBIMAI
REIKALINGA
Darbininkai paminklams šlifuoti.
Tel. 8 687 12363.
Reikalingi barmenai (-ės)-pardavėjai lauko kavinukėje Birštone.
Siūlome įdomų darbą ir gerą
atlyginimą. Tel. 8 616 54432.
Kavinei reikalinga virėja. Pageidautina su patirtimi. Tel. 8 613
79056.
UAB „Naujasis Nevėžis“ – bendrovė, gaminanti sausus pusryčius, traškučius, sūrius bei
saldžius užkandžius, pusgaminius
maisto pramonei bei tekstūruotus miltus, šiuo metu siūlo
darbą sandėlio darbininkams ir
technologinių įrengimų operatoriams/ėms. Tel. 8 656 22104
(Birutė).
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.
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 .

Kviečia į renginius
ARTIMIAUSI RENGINIAI
PRIENŲ RAJONE
Balandžio 12 d. 18 val. Prienų
kultūros ir laisvalaikio centre
– projektas „Hiperbolė“, gyvo
garso koncertas „Aš dar dainuosiu“. Bilietų kaina – 8, 10, 12,
15 Eur (priklausomai nuo vietos
salėje). Projekto grupės sąstatą
sudaro: Artūras Minelga – vokalas ir gitara (Lietuvos ir tarptautinių bardu festivaliu laureatas ir
nugalėtojas), elektrinės gitaros
virtuozas ir vienas geriausių Lietuvos gitaristų - Romas Rainys (
šiuo metu dar grojantis su grupe
SEL ir Andriumi Mamontovu),
Viačeslavas Lancovas-sintezatorius, pritariamasis vokalistas ir
perkusia (Lietuvos ir tarptautiniu
bardu festivaliu laureatas), Alvydas Šiaulys-bosine gitara, Tomas
Rekašius-mušamieji.
Balandžio 13 d. Prienuose – renginys „Baltas paukštis“, skirtas
Kultūros dienai. * 16.00 val.
– Taikos vėliavos pakėlimo ceremonija Prienų miesto Laisvės
aikštėje. * 17.00 val. – Prienų r.
savivaldybės konkurso „Metų
kultūros darbuotojas“ apdovanojimai ir šventinis koncertas
Prienų kultūros ir laisvalaikio
centre. Įėjimas – su kvietimais!!!
Kvietimus nemokamai galite
pasiimti Prienų kultūros ir laisvalaikio centro bilietų kasoje (I–V
17.00–18.00 val.). Užsakymai
tel.: (8 319) 60 373, 8 685 47557
(darbo dienomis) arba el. paštu
bilietukasa@gmail.com
Balandžio 14 d. 12 val. Prienų
kultūros ir laisvalaikio centre –
respublikinis vokalinių kolektyvų
festivalis-konkursas „Nemunėlio
vingiai“.
Balandžio 15 d. Skersabalio miške, Prienų r. – Atviras Prienų
orientavimosi sporto čempionatas 2018. * Varžybų pradžia
– 12.00 val. * Varžybų uždarymas
– 15.00 val. Išsamesnė informacija apie čempionatą – www.
oksilas.lt
Balandžio 15 d. 15 val. Prienų
sporto arenoje – LKL krepšinio
varžybos: Prienų-Birštono „Vytautas“ – Alytaus „Dzūkija“.

Balandžio 16 d. 14 val. Prienų
kultūros ir laisvalaikio centre
– paskaita „Atsargiai – prekyba
žmonėmis“. Kviečiame visus,
kurie nori apsisaugoti patys ir padėti kitiems nepakliūti į prekybos
žmonėmis spąstus. * 14.00 val.
– Sveikinimo žodis. * 14.10 val.
– Šv. Mortos iniciatyvinės grupės veiklos galimybės. Lietuvos
policijos mokyklos socialinės
ir religinės srities specialistė
ses. Fausta-Rasa Palaimaitė. *
14.50 val. – Prekyba žmonėmis
formos, prevencija ir pagalba.
kovos su prekyba žmonėmis
ir išnaudojimu centro vadovė
Kristina Mišinienė. * 16.00 val.
– Pabaiga.
Balandžio 17 d. Prienų kultūros ir
laisvalaikio centre – nemokamas
praktinis užsiėmimas „Mandalų
kūrybos terapija ir asmeninis
augimas“. Užsiėmimą ves lektorė
Ieva Motiejauskė. Norite geriau
pažinti save, stiprinti pasitikėjimą
savimi, nuraminti protą ir suvaldyti stresą? Maloniai kviečiame.
Vietų skaičius ribotas. Reikalinga
išankstinė registracija tel. (8 319)
54 427 arba el. paštu prienai.
vs.biuras@gmail.com
Balandžio 22 d. 10 val. Prienų
sporto arenoje – dziudo turnyras
„Dziudo visiems“. * Akreditacija
nuo 8.30 iki 9.00 val. * Varžybų
pradžia – 10.00 val.
Balandžio 25 d. 18.50 val. Prienų
sporto arenoje – LKL krepšinio
varžybos: Prienų-Birštono „Vytautas“ – Šiaulių „Šiauliai“.
Balandžio 29 d. 12 val. Jiezno
kultūros ir laisvalaikio centre
– kraštiečio menininko Gedimino
Pempės parodos „Nė dienos be
brūkšnio“ pristatymas, susitikimas su autoriaus giminaičiais.
PARODOS PRIENŲ RAJONE
Prienų krašto muziejuje eksponuojama Lietuvos archyvų
paroda „Lietuvos šimtmečio
puslapiai“. Paroda veiks iki balandžio 30 d.
Prienų kultūros ir laisvalaikio centre eksponuojama tekstilės paroda „Pradžioje buvo ženklas...“.
Parodoje – virš 20 menininkų
sukurti tekstilės darbai. Paroda
veiks iki balandžio 20 d.
Naujosios Ūtos laisvalaikio salėje
eksponuojama fotomenininko
Aido Degučio fotografijų paroda
„12“.
Pakuonio bibliotekoje eksponuojama Rebekos Bruder tapybos
darbų paroda. Paroda veiks iki
balandžio 21 d.
Jiezno kultūros ir laisvalaikio
centre balandžio 10–15 dienomis
veiks kraštiečio Jono Bieliausko
lietuviškų sodų paroda „Sodai,

sodeliai, leliumai“.
Balandžio 29 d. 12 val. Jiezno
kultūros ir laisvalaikio centre
– kraštiečio menininko Gedimino
Pempės parodos „Nė dienos be
brūkšnio“ pristatymas, susitikimas su autoriaus giminaičiais.
Jiezno kultūros ir laisvalaikio
centre balandžio 16 d. – gegužės
16 d. veiks kraštiečio menininko
Gedimino Pempės darbų paroda
„Nė dienos be brūkšnio”.
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 11 d. 19:00 val. Muzikinis vakaras „Jaunystės melodijos“. „Eglės“ sanatorija
Balandžio 11 d. 17:30 val. Zumbos treniruotė su Sonata Zelenikaite. „Eglės“ sanatorija
Balandžio 12 d. 19:00 val. Vakaras su fitoterapeute gyd. Zinaida
Arlauskiene. „Eglės“ sanatorija
Balandžio 13 d. 21:00 val. Akustinis koncertas. Royal Spa Residence
Balandžio 13 d. 20:30 val. Tradicinis šokių ir pramoginės muzikos
vakaras. „Eglės“ sanatorija

Balandžio 13 d. 19:00 val. Šimtmetis su žymia asmenybe: režisierius Arvydas Barysas ir jo kino
juosta „Įsimylėję Kuršių neriją“.
„Eglės“ sanatorija
Balandžio 13 d. 19:00 val. Pats
geriausias šou. Domino teatro
spektaklis. Birštono kultūros
centras
Balandžio 13 d. 20:30 val. Tradicinis šokių ir pramoginės muzikos vakaras su Aleksu Lemanu.
„Eglės“ sanatorija
Balandžio 14 d. 19:30 val. Koncertas. Pramoginės muzikos
grupė „Solo plius“. „Eglės“ sanatorija
Balandžio 14 d. 21:30 val. Biplan
| Braškės 20!, Birštonas. Vytautas
Mineral SPA
Balandžio 16 d. 17:00 val.
Draugiškos šachmatų varžybos.
„Eglės“ sanatorija
Balandžio 17 d. 19:00 val. Praktiškos ir asmeniškos kūno tobulinimo pamokos su pasaulio fitneso
čempione Evelina Sadauskaite.
„Eglės“ sanatorija
Balandžio 17 d. 19:00 val. Koncertas “Jis ateina”. „Eglės“ sanatorija
Balandžio 18 d. 09:30 val. Tarptautinė konferencija “Žaliasis
tylos miestas”. Birštono kultūros
centras
Balandžio 18 d. 19:00 val. Dainuojamosios poezijos vakaras
su Ilona Papečkyte. „Eglės“ sanatorija
Balandžio 19 d. 19:30 val. Koncertas. Liaudiškos muzikos kapela „Dzūkų Versmė“. „Eglės“
sanatorija
Balandžio 20 d. 20:30 val. Tradicinis šokių ir pramoginės muzikos
vakaras, grojant „SOLO PLIUS“
grupei. „Eglės“ sanatorija
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Trečiadienis, balandžio 11 d.

Ketvirtadienis, balandžio 12 d.

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
Premjera. Štutgarto kriminalinė tos“. Dok. serialas 05:40 „Merdoko 10:05 Premjera. Štutgarto kripolicija 4 10:55 Akis už akį 4 11:40 paslaptys“ (1/5) 06:25 Programa minalinė policija 4 10:55 Akis už
Emigrantai 12:40 TV žaidimas 06:29 TV parduotuvė 06:45 „Kai- akį 4 11:40 Gyvenimas 12:40 TV
„Kas ir kodėl?” 13:05 Klauskite mo akademija“ 07:15 Nuoga tiesa žaidimas „Kas ir kodėl?” 13:05
daktaro 14:00 Žinios 14:15 Laba 09:15 „Rojus“ (18) 10:20 „Kamba- Klauskite daktaro 14:00 Žinios
diena, Lietuva 15:00 Žinios 15:10 rinė“ (1) 11:25 „Merdoko paslap- 14:15 Laba diena, Lietuva 16:30
Laba diena, Lietuva 16:00 Žinios tys“ (1/7) 12:30 „Gluchariovas“ Premjera. Seserys 17:30 Žinios.
16:15 Laba diena, Lietuva 16:30 (2/40) 13:35 TV parduotuvė 13:50 Sportas. Orai 18:00 TV žaidimas
Premjera. Seserys 17:30 Žinios. „Bitininkas“ (1/27) 14:55 „Albanas“ „Kas ir kodėl?” 18:30 Klauskite
Sportas. Orai 18:00 TV žaidimas (3/4) 16:00 Reporteris 16:47 Orai daktaro 19:30 Specialus tyrimas
„Kas ir kodėl?” 18:30 Klauskite 16:50 „Baltoji vergė“ (27) 18:00 20:25 Loterija „Keno Loto” 20:30
daktaro 19:30 Gyvenimas 20:25 Reporteris 18:40 Lietuva tiesio- Panorama 21:05 Dėmesio centre
Loterija „Keno Loto” 20:30 Pa- giai 18:47 Orai 18:50 „Miškinis“ 21:20 Sportas 21:28 Loterija „Jėnorama 21:05 Dėmesio centre (4/8) 20:00 Reporteris 20:27 Orai ga” 21:30 Pokalbių laida „Svarbios
21:20 Sportas 21:28 Loterija „Jė- 20:30 „Legenda apie pilotą“ (5) detalės” 22:30 Dviračio žinios
ga” 21:30 Auksinis protas 22:50 21:30 „Ant bangos“ 22:30 Repor- 23:00 Ieškomas 00:50 Smegenų
Klausimėlis 23:20 Svetimšalė 2 teris 23:15 Lietuva tiesiogiai 23:42 paslaptys. Polis Sezanas. 01:00
00:15 Istorijos detektyvai 01:00 Orai 23:45 Patriotai 00:45 „24/7“ LRT radijo žinios 01:05 Specialus
LRT radijo žinios 01:05 Pasaulio 01:45 „Pasaulis iš viršaus“ 02:15 tyrimas 02:00 LRT radijo žinios
teisuoliai 02:00 LRT radijo žinios „Albanas“ (1/2) 03:00 „Merdoko 02:05 Klauskite daktaro 03:00
02:05 Klauskite daktaro 03:00 paslaptys“ (1/5) 03:45 „Jekateri- LRT radijo žinios 03:05 DokumenLRT radijo žinios 03:05 Istorijos na Didžioji“ (3) 04:35 „Pražūtingi tinė apybraiža „Mes nugalėjom”
03:30 Laisvės vėliavnešiai 04:00
detektyvai 04:00 LRT radijo žinios smaragdai“ (22)
LRT radijo žinios 04:05 Naciona04:05 Gyvenimas
linė paieškų tarnyba
06:20 Mano gyvenimo šviesa (7)
06:45 Mano gyvenimo šviesa
(8) 07:10 Mano gyvenimo šviesa (9) 07:35 Ponas Bynas (16)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (90) 09:00 Rytas su LNK 11:00
Yra, kaip yra 12:00 Visi už vieną
12:30 Ekranai 12:55 KK2 13:25
Rožių karas (132) 14:25 Dvi širdys (691) 14:55 Dvi širdys (692)
15:25 Dvi širdys (693) 15:55 Dvi
širdys (694) 16:30 Labas vakaras,
Lietuva 17:35 Yra, kaip yra 18:30
Žinios 19:25 Sportas 19:28 Orai
19:30 KK2 20:00 Paveldėtoja
(32) 21:00 Gyvūnų policija 21:30
Žinios 22:24 Sportas 22:28 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Misionierius 00:25 Judantis objektas
(20) 01:20 Sielonešė

06:35 Televitrina 06:55 Kobra 11
07:55 Kaulai 08:55 Savaitė su
Kauno „Žalgiriu“ 09:25 CSI kriminalistai 10:25 Dvi merginos be
cento 11:20 Kobra 11 12:25 Vedęs
ir turi vaikų 13:30 Rezidentai 14:00
Rezidentai 14:30 Televitrina 15:00
Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai 15:25 Kaulai 16:25 CSI kriminalistai 17:25 Kobra 11 18:25
Vedęs ir turi vaikų 18:55 Vedęs ir
turi vaikų 19:25 Rezidentai 19:55
Rezidentai 20:30 Fizrukas 21:00
Žinios 21:25 Orai 21:35 UEFA
Čempionų lygos rungtynės. „Real Madrid CF“ – „Juventus Football Club“ 23:40 Pėdsakai 00:35
Kobra 11 01:30 Daktaras Hausas 02:25 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 Pradėk nuo savęs 08:20 Nacionalinis
turtas 08:50 Kaip atsiranda daiktai
8 09:15 Labas rytas, Lietuva 12:00
DW naujienos rusų kalba. 12:10
Meno ritmai 12:40 Aš žinau tą
smoką. 13:35 Legendos 14:25
„Lusitania”. 18 pasaulį pakeitusių
minučių 15:15 Premjera. Grizis
ir lemingai 15:25 Peliukas Lukas
15:40 Tobotai 1 16:05 Kaip atsiranda daiktai 8 16:30 Laba diena,
Lietuva 18:00 Kultūrų kryžkelė
18:30 Septynios Kauno dienos
19:00 Maistas ir aistros 19:35
Šlovės dienos. Sukilimas 20:30
Kalbantys tekstai 21:20 Premjera. Didžiosios Visatos paslaptys
su Morganu Frimanu 3 22:10
06:35 Viena už visus (31) 07:05 Bliuzo vakaras. XXV tarptautiViena už visus (32) 07:35 Pro- nis festivalis„Bliuzo naktys 2017”
kurorų patikrinimas (415) 08:40 23:00 Elito kinas. Iš toli

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 Gero vakaro
šou 21:00 Pasmerkti 4 21:30 TV3
vakaro žinios 22:15 TV3 sportas
22:20 TV3 orai 22:25 Vikinglotto
22:30 VAKARO KINO TEATRAS.
Naujoji dukra 00:45 Kaulai 01:35
Gražuolė ir pabaisa 02:30 Gaudynės 03:20 Raitelis be galvos
04:10 Imperija

06:20 Mano gyvenimo šviesa (10)
07:35 Ponas Bynas (17) 08:00
Volkeris, Teksaso reindžeris (91)
09:00 Rytas su LNK 11:00 Yra,
kaip yra 12:00 Visi už vieną 12:30
Gyvūnų policija 12:55 KK2 13:25
Rožių karas (133) 14:25 Dvi širdys (695) 14:55 Dvi širdys (696)
15:25 Dvi širdys (697) 15:55 Dvi
širdys (698) 16:30 Labas vakaras,
Lietuva 17:35 Yra, kaip yra 18:30
Žinios 19:25 Sportas 19:28 Orai
19:30 KK2 20:00 Valanda su Rūta
21:30 Žinios 22:24 Sportas 22:28
Orai 22:30 VAKARO SEANSAS.
PREMJERA Belaisvė 00:45 Judantis objektas (21) 01:35 Misionierius 03:10 Alchemija XII. Angis. Po dvidešimties metų 03:40
RETROSPEKTYVA
05:00 Kaulai 05:45 Mažylė Houp
06:10 Televitrina 06:25 Kempiniukas Plačiakelnis 06:55 Simpsonai
07:25 Simpsonai 07:55 Pasmerkti
4 08:25 Šviesoforas 08:55 Meilės
sūkuryje 10:00 Tai - mano gyvenimas 12:00 Svotai 13:00 Pažadėtoji 13:30 Pažadėtoji 14:00 Maištingosios amazonės 15:00 Simpsonai 15:30 Simpsonai 16:00 TV3
žinios 16:25 TV3 orai 16:30 TV
Pagalba 18:30 TV3 žinios 19:20
TV3 sportas 19:25 TV3 orai 19:30
Šviesoforas 20:00 Farai 21:00 Pasmerkti 4 21:30 TV3 vakaro žinios
22:20 TV3 sportas 22:25 TV3 orai
22:30 VAKARO KINO TEATRAS.
Nepalaužiamasis 00:40 Kaulai
01:34 Gražuolė ir pabaisa 02:25
Gaudynės 03:20 Raitelis be galvos 04:05 Imperija
06:35 Viena už visus (33) 07:05
Viena už visus (34) 07:35 Prokurorų patikrinimas (416) 08:40

44-as skyrius (39) 09:35 Tokia
tarnyba (11) 10:30 Gelbėtojai 112 (10) 11:00 Gelbėtojai - 112
(11) 11:35 Ekstrasensų mūšis
(1) 13:40 Prokurorų patikrinimas
(417) 14:50 44-as skyrius (40)
15:55 Tokia tarnyba (12) 16:55
Gelbėtojai - 112 (13) 17:25 Gelbėtojai - 112 (14) 17:55 Gelbėtojai
- 112 (15) 18:30 LKL čempionatas.
Nevėžis-Vytautas 21:00 Taikdarys
23:25 Meteoras (1) 01:10 Meteoras (2) 02:45 Strėlė (18)

Penktadienis, balandžio 13 d.

21.00 val.
„Rydiko kronikos. Sugrįžimas“

11:00 Gelbėtojai - 112 (15) 11:30
Ekstrasensų mūšis (2) 13:40 Prokurorų patikrinimas (418) 14:50
44-as skyrius (41) 15:55 Tokia
tarnyba (13) 16:55 Gelbėtojai 112 (16) 17:25 Gelbėtojai - 112
(17) 17:55 Gelbėtojai - 112 (18)
18:30 LKL čempionatas. ŽalgirisLietuvos rytas 21:00 Uola 23:45
Taikdarys 01:55 Strėlė (19)
05:15 „Geriausios nardymo vietos“. Dok. serialas 05:40 „Merdoko paslaptys“ (1/7) 06:25 Programa 06:29 TV parduotuvė 06:30
„Pasaulio turgūs. Atėnai“. Kelionių
dok. 06:45 „Krepšinio pasaulyje su
V. Mačiuliu“ 07:15 „Ant bangos“
08:15 Gyvenimo būdas 09:15
„Rojus“ (20) 10:20 „Kambarinė“ (3)
11:25 „Merdoko paslaptys“ (1/9)
12:30 „Gluchariovas“ (2/42) 13:35
TV parduotuvė 13:50 „Bitininkas“
(1/29) 14:55 „Albanas“ (3/6) 16:00
Reporteris 16:47 Orai 16:50 „Baltoji vergė“ (29) 18:00 Reporteris
18:42 Orai 18:45 Rubrika „Renovacija. Sužinok daugiau“.” 18:50
„Miškinis“ (4/10) 20:00 Reporteris
20:27 Orai 20:30 „Muzikinės kovos“ 22:30 Reporteris 22:57 Orai
23:00 „Gluchariovas“ (2/19; 2/20)
01:10 „Krikšto tėvas“ (7; 8) 03:00
„Merdoko paslaptys“ (1/7) 03:45
„Jekaterina Didžioji“ (5) 04:35
„Pražūtingi smaragdai“ (24)

05:00 Seserys 06:00 Lietuvos
Respublikos himnas 06:05 Labas rytas, Lietuva 09:05 Senis
10:05 Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 4 10:55 Akis už akį
4 11:40 Stilius 12:40 TV žaidimas
„Kas ir kodėl?” 13:05 Klauskite
daktaro 14:00 Žinios 14:15 Laba
diena, Lietuva 15:00 Žinios 15:10
Laba diena, Lietuva 16:00 Žinios
16:15 Laba diena, Lietuva 16:30
Premjera. Seserys 17:30 Žinios.
Sportas. Orai 18:00 TV žaidimas
„Kas ir kodėl?” 18:30 Klauskite daktaro 19:30 Beatos virtuvė
20:25 Loterija „Keno Loto” 20:30
Panorama 20:52 Sportas 20:58
Loterija „Jėga” 21:00 Duokim garo! Ved 22:35 Gamtos inspektoriai
23:00 Fantastiškas penktadienis.
Iš Rusijos su meile 01:00 LRT radijo žinios 01:05 Pokalbių laida
„Svarbios detalės” 02:00 LRT radijo žinios 02:05 Klauskite daktaro
03:00 LRT radijo žinios 03:05 Ryto
suktinis su Zita Kelmickaite 03:30 06:45 Televitrina 07:00 Kobra 11
Mūsų gyvūnai. Vedėja Rasa Eilu- 08:00 Kaulai 09:00 Praeities žvalgas 09:30 CSI kriminalistai 10:30
06:35 Televitrina 06:55 Kobra 11 navičienė 04:00 LRT radijo žinios
Dvi merginos be cento 11:00 Dvi
04:05
Stilius
07:55 Kaulai 08:55 Vienam gamerginos be cento 11:30 Kobra 11
le kablys 09:25 CSI kriminalistai
12:30 Vedęs ir turi vaikų 13:00 Ve10:25 Dvi merginos be cento
06:20 Mano gyvenimo šviesa (13) dęs ir turi vaikų 13:30 Rezidentai
11:20 Kobra 11 12:25 Vedęs ir
06:45 Mano gyvenimo šviesa (14) 14:00 Rezidentai 14:30 Televitrina
turi vaikų 12:55 Vedęs ir turi vai07:10 Mano gyvenimo šviesa (15) 15:00 Juokingiausi Amerikos nakų 13:30 Rezidentai 14:00 Re07:35 Ponas Bynas (18) 08:00 mų vaizdeliai 15:30 Kaulai 16:30
zidentai 14:30 Televitrina 15:00
Volkeris, Teksaso reindžeris (92) CSI kriminalistai 17:30 NKL pusJuokingiausi Amerikos namų
09:00 Rytas su LNK 11:00 Yra, finalio rungtynės 19:30 Verslo revaizdeliai 15:25 Kaulai 16:25 CSI
kaip yra 12:00 Valanda su Rūta ceptai 20:00 Farai 21:00 Žinios
kriminalistai 17:25 Kobra 11 18:25
13:25 Rožių karas (134) 14:25 Dvi 21:45 Sportas 21:50 Orai 22:00
Vedęs ir turi vaikų 18:55 Vedęs ir
širdys (699) 14:55 Dvi širdys (700) PWR REKOMENDUOJA. Dievo
turi vaikų 19:25 Rezidentai 19:55
15:25 Dvi širdys (701) 15:55 Dvi šarvai 23:55 Atkirtis 01:55 DaktaRezidentai 20:30 Fizrukas 21:00
širdys (702) 16:30 Labas vakaras, ras Hausas 02:45 Bobo užkandiŽinios 21:25 Orai 21:30 VAKARO
Lietuva 17:35 Yra, kaip yra 18:30 nė 03:10 Bobo užkandinė
PASIRINKIMAS. Atkirtis 23:40
Žinios 19:25 Sportas 19:28 Orai
Pėdsakai 00:40 Kobra 11 01:35
19:30 KK2 penktadienis 21:00
Daktaras Hausas 02:25 2 Barai.
SAVAITĖS HITAS. PREMJE- 06:00 Lietuvos Respublikos himIšlikimo kovos
RA Rydiko kronikos. Sugrįžimas nas 06:05 Bliuzo vakaras. XXV
23:25 Žydrasis griaustinis 01:30 tarptautinis festivalis„Bliuzo nakBelaisvė
tys 2017” 06:50 Durys atsidaro
06:00 Lietuvos Respublikos him07:05 Grizis ir lemingai 07:15
nas 06:05 Bliuzo vakaras. XXV
Peliukas Lukas 07:25 Tobotai
tarptautinis festivalis„Bliuzo nak05:40 Mažylė Houp 06:10 Tele- 1 07:50 Vienuolynų kelias Lietys 2017” 06:50 Durys atsidaro
vitrina 06:25 Kempiniukas Pla- tuvoje 08:20 Pažvelk į profesiją
07:05 Grizis ir lemingai 07:15
čiakelnis 06:55 Simpsonai 07:25 kitaip 08:50 Kaip atsiranda daikPeliukas Lukas 07:25 Tobotai 1
Simpsonai 07:55 Pasmerkti 4 tai 8 09:15 Labas rytas, Lietuva
07:50 Linija, spalva, forma 08:20
08:25 Šviesoforas 08:55 Meilės 12:00 DW naujienos rusų kalba.
Lietuva mūsų lūpose 08:50 Kaip
sūkuryje 10:00 Tai - mano gyveni- 12:10 Nacionalinis turtas 12:40
atsiranda daiktai 8 09:15 Labas
mas 12:00 Svotai 13:00 Pažadė- Kultmisijos 13:30 Stambiu plarytas, Lietuva 12:00 DW naujienos
toji 13:30 Pažadėtoji 14:00 Maiš- nu. Ved. Andrius Rožickas 14:20
rusų kalba 12:10 Maistas ir aistros
tingosios amazonės 15:00 Simp- Skambantys pasauliai su No12:40 Klauskite daktaro 13:35 Prisonai 15:30 Simpsonai 16:00 meda Kazlaus. Svečias – opesikėlimo ekspresas – šimtmečio
TV3 žinios 16:25 TV3 orai 16:30 ros legenda Montserrat Caballe
veidai 14:25 Didžiosios Visatos
TV Pagalba 18:30 TV3 žinios 15:15 Premjera. Grizis ir lemingai
paslaptys su Morganu Frimanu 3
19:20 TV3 sportas 19:25 TV3 orai 15:25 Auklė Mun 15:40 Tobotai
15:15 Premjera. Grizis ir lemingai
19:30 DIDYSIS PENKTADIENIO 1 16:05 Kaip atsiranda daiktai 8
15:25 Peliukas Lukas 15:40 ToboFILMAS. Turbo 21:20 VAKARO 16:30 Laba diena, Lietuva 18:00
tai 1 16:05 Kaip atsiranda daiktai 8
KINO TEATRAS. Ponas ir ponia Mokslo sriuba. Ved. Ignas Kan16:30 Laba diena, Lietuva 18:00
Smitai 23:50 Redirected/Už Lietu- čys 18:35 Lietuvos tūkstantmeKultūrų kryžkelė 18:30 Nacionavą! 01:55 Nepalaužiamasis 03:50 čio vaikai 19:35 Šlovės dienos.
linis turtas 19:00 Lietuva mūsų
Sukilimas 20:30 Kultūros teismas
Naujoji dukra
lūpose 19:35 Šlovės dienos. Su21:15 Europos kinas. Premjera.
kilimas 20:30 Anapus čia ir dabar
Trūkusi kantrybė 22:45 Baltijos
21:15 Mano tėviškė 21:30 Žurna- 06:35 Viena už visus (35) 07:05
šalių orkestrų festivalis 00:15 DW
las „Kelias į FIFA World Cup 2018” Viena už visus (36) 07:35 Prokuronaujienos rusų kalba. 00:30 Dabar
22:00 Amžinai kartu 23:25 Ke- rų patikrinimas (417) 08:40 44-as
pasaulyje 01:00 Bliuzo vakaras.
liaukime kartu. Dar kartą apie įdo- skyrius (40) 09:35 Tokia tarnyba
XXV tarptautinis festivalis„Bliuzo
miausius Ukrainos miestus 23:50 (12) 10:30 Gelbėtojai - 112 (13)
naktys 2017”
DW naujienos rusų kalba
Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.
05:15 „Geriausios nardymo vietos“
05:40 „Merdoko paslaptys“ (1/6)
06:25 Programa 06:29 TV parduotuvė 06:45 „Skinsiu raudoną rožę“
07:15 „Šiandien kimba“ 08:15
Patriotai 09:15 „Rojus“ (19) 10:20
„Kambarinė“ (2) 11:25 „Merdoko
paslaptys“ (1/8) 12:30 „Gluchariovas“ (2/41) 13:35 TV parduotuvė 13:50 „Bitininkas“ (1/28) 14:55
„Albanas“ (3/5) 16:00 Reporteris
16:47 Orai 16:50 „Baltoji vergė“
(28) 18:00 Reporteris 18:40 Lietuva tiesiogiai 18:47 Orai 18:50 „Miškinis“ (4/9) 20:00 Reporteris 20:27
Orai 20:30 „Legenda apie pilotą“
(6) 21:30 Gyvenimo būdas 22:30
Reporteris 23:15 Lietuva tiesiogiai
23:42 Orai 23:45 „Vantos lapas“
00:15 „Iljušinas ir Babkinas tiria.
Vaiduoklis kreivame veidrodyje“
(3; 4) 02:15 „Albanas“ (1/3) 03:00
„Merdoko paslaptys“ (1/6) 03:45
„Jekaterina Didžioji“ (4) 04:35
„Pražūtingi smaragdai“ (23)

Šeštadienis, balandžio 14 d.

Viena už visus (33-36) 08:45 Sveikatos ABC televitrina 09:00 Autopilotas 09:30 Apie žūklę 10:00
Pavariau (21) 10:30 Blogas šuo!
(1) 11:30 Žemė iš paukščio skrydžio (1) 12:40 Reali mistika (20)
13:45 Vanity Fair. Visiškai slaptai
(9) 14:45 Kas žudikas? (24) 16:00
19.30 val. Detektyvų istorijos (2) 17:00 LKL
čempionatas. Šiauliai-Neptūnas
„Kelionė į Žemės centrą“
19:30 Dainuok mano dainą 21:30
MANO HEROJUS Žmogus be
praeities 23:20 AŠTRUS KINAS
Tikras teisingumas. Mirtinas tei06:00 Lietuvos Respublikos him- singumas 01:05 Strėlė (18) 01:55
nas 06:05 Beatos virtuvė 07:00 Strėlė (19)
Premjera. Pašėlę Blinkio Bilo
nuotykiai 07:20 Premjera. Alvinas
ir patrakėliai burundukai 2 07:30 06:00 „Pasaulio turgūs. BarseloPremjera. Detektyvė Miretė 07:45 na“ 06:30 „Pasaulio turgūs. Tel
Premjera. Stebuklingoji Boružėlė Avivas“ 07:00 Programa 07:04
08:10 Karinės paslaptys 09:00 TV parduotuvė 07:20 „NuostaLabas rytas, Lietuva 09:30 Žinios būs pojūčiai“ 08:25 „TV Europa
09:35 Labas rytas, Lietuva 10:30 pristato. Vyrų šešėlyje. Birutė
Žinios 10:35 Labas rytas, Lietuva Mažeikaitė- Ramanauskienė“.
11:30 Žinios 11:35 Labas rytas, 09:00 „Skinsiu raudoną rožę“
Lietuva 11:45 Pasaulio dokumen- 09:30 „Vantos lapas“ 10:00 „Ant
tika. Premjera. Gorongozos nacio- bangos“ 11:00 „Vincentas“ (2/3)
nalinis parkas. Rojaus atgimimas 12:30 „Vera“ (6/1) 14:20 „Pavo12:40 Pasaulio dokumentika. jingiausios kelionės. KamerūPremjera. Sniego vilkų šeimyna nas“. 15:00 „Šarūnas Marčiulioir aš 13:40 Mis Marpl 3 15:15 nis. Krepšinio ledlaužis Nr. 13. 2
Dokumentinė apybraiža „Mes nu- dalis“. 16:00 Žinios 16:18 Orai
galėjom” 15:45 Žinios. Orai 16:00 16:20 Mano Europos Parlamentas
Sveikinimų koncertas 17:30 Ži- 16:50 „Pražūtingi smaragdai“ (51)
nios. Sportas. Orai 18:00 Teisė 18:00 Žinios 18:27 Orai 18:30 „4
žinoti 18:30 Nacionalinė paieškų kampai“ 19:00 Muzikiniai sveikinitarnyba 19:30 Stilius 20:25 Loteri- mai 20:00 Žinios 20:27 Orai 20:30
jos „Keno Loto” ir „Jėga” 20:30 Pa- „Kapitonas Gordejevas“ (3/1; 3/2)
norama 20:52 Sportas 21:00 Mu- 22:30 Žinios 22:57 Orai 23:00
zikinė pramoginė programa „Du „Vincentas“ (2/3) 00:30 „Pražūtingi
balsai – viena širdis” 23:10 Velniop smaragdai“ (27; 28) 02:15 „Vera“
tą Sarą Maršal! 01:00 Iš Rusijos su (6/1) 03:45 „Šarūnas Marčiulionis.
meile 02:50 Pasaulio dokumentika Krepšinio ledlaužis Nr. 13. 2 dalis“.
04:30 „Geriausios nardymo vie04:45 Auksinis protas
tos“. 04:50 „Vincentas“ (2/3)
06:30 Didysis žvejys 2 (34) 06:55
Ponas Bynas (17) 07:20 “Nickelodeon” valanda. Žybsnis ir stebuklingos mašinėlės (32) 07:45 Žuviukai burbuliukai (5) 08:10 Keista
šeimynėlė (13) 08:35 Tomo ir Džerio šou (19) 09:00 Ogis ir tarakonai (64) 09:10 Ogis ir tarakonai
(65) 09:20 Ogis ir tarakonai (66)
09:30 Drakonų kova. Super (4)
09:55 Ogis ir tarakonai (42) 10:05
KINO PUSRYČIAI Rifo pasaka 2
11:45 Tėčio dienos rūpestis 13:40
Dviese mes jėga 15:45 Superšuo
17:30 Bus visko 18:30 Žinios
19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30
SUPERKINAS Kelionė į Žemės
centrą 21:20 Blondinė ieško vyro
23:30 Pasimatymo filmas 01:05
Rydiko kronikos. Sugrįžimas

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 Skilusios kaukolės ranča
11:55 Jokių kliūčių! 12:55 Azija
iš paukščio skrydžio 13:55 Bjauriausi darbai pasaulyje 15:00 Ledo
kelias 16:00 Iš peties 17:00 NKL
finalas. Rungtynės dėl 1 vietos
19:00 Amerikos talentai 21:00
Žinios 21:45 Sportas 21:55 Orai
22:00 PWR REKOMENDUOJA.
Ji - šnipė 00:30 Dievo šarvai 02:05
Daktaras Hausas 03:00 Bobo užkandinė 03:25 Bobo užkandinė

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Duokim garo! 07:35
Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė
08:05 Misija. Vilnija 08:30 Maistas
ir aistros 09:00 Pažvelk į profesiją
kitaip 09:30 Mokslo sriuba 10:00
Vaikų ir moksleivių televizijos konkursas „Dainų dainelė 2018” 11:35
Muzikinė komedija „Ar Amerika
pirtyje?!” 13:15 Klauskite daktaro 14:10 Stilius 15:05 Atžalos
16:00 Euromaxx 16:35 Istorijos
perimetrai. 1 d. Vilniaus Seimas.
17:30 Atspindžiai 18:00 Prisikėlimo ekspresas – šimtmečio veidai 18:45 Premjera. Raffaello.
Menų viešpats 20:15 Stambiu
planu 21:00 Kino žvaigždžių alėja. Premjera. Operacija „Eigeris”
23:05 LRT OPUS ORE. Grupė
„Z on A” 00:05 Dabar pasaulyje 00:35 Europos kinas. Trūkusi
kantrybė 02:05 Prokurorai 02:55
06:15 Viena už visus (32) 06:45 Nacionalinis turtas

05:35 Mažylė Houp 06:15 Televitrina 06:30 Aladinas 07:00 Ančiukų istorijos 07:30 Nenugalimasis
žmogus - voras 08:00 Aladinas
08:30 Kempiniukas Plačiakelnis
09:30 Ilgo plauko istorija 10:00 Virtuvės istorijos 10:30 Gardu Gardu
11:00 Svajonių ūkis 11:30 Išsirink
sau ateitį 12:00 Apsaugoti princesę 13:50 Draugės - priešės 15:35
Havajai 5.0 16:40 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 2 21:45 ŠEŠTADIENIO
GERO KINO VAKARAS. Insurgentė 00:00 Karštinė 2. Pavasario karštligė 01:35 Ponas ir ponia
Smitai 03:40 Ringo karalius
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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.
Balandžio 13 d.
PENKTADIENIS
Saulė teka 06:25
leidžiasi 20:16
Dienos ilgumas 13.51
Delčia (27 mėnulio diena)
Martynas, Mingaudas,
Algaudė, Ida
Tinkamas laikas sėti:
burokėlius, salierus.
Sode, darže:
tinkamas laikas pjauti žolę,
laistyti, netinkamas laikas
kaupti vaisius.
Balandžio 14 d.
ŠEŠTADIENIS
Saulė teka 06:22
leidžiasi 20:18
Dienos ilgumas 13.56
Delčia (28 mėnulio diena)
Liudvika, Liuda, Valerijonas,
Vaišvydė, Visvaldas, Justinas,
Luiza
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas šalinti piktžoles, kaupti, konservuoti, šaldyti
vaisius.

ORAI

Beata Nicholson: kiekvienas namuose esantis daiktas
saikingai. Bet pripažin- daug du tūkstančius eurų.
11
turi būti reikalingas
siu, dar yra ko mokytis, Deja, bet nieko neradau,

BALANDŽIO

Lošimo Nr. 1148
Data: 2018-04-08
24 31 51 12 36 50 13 53 09 49
66 61 55 75 74 42 39 37 67 48
34 73 26 71 01 47 20 08 64 54
11 38 44 56 57 45 33 60

VISA LENTELĖ

72 19 07 65 28 05 35 06 18
15 69 59 63

LAIMĖJIMAI (laimėtojų)
16717.00 € (1)
110.00 € (91)
2.50 € (7242)
1.50 € (12717)

PAPILDOMI PRIZAI
0032156
prizas
0234072
prizas
0352520
prizas
0347195
041*533
studiją
016*238
studiją
017*821
studiją
029*542
studiją

100 EUR piniginis
1250 EUR piniginis
300 EUR piniginis
Nissan Pulsar
Pakvietimas į TV
Pakvietimas į TV
Pakvietimas į TV
Pakvietimas į TV

PROGNOZĖ: Aukso puode –
310 000 Eur

Lošimo Nr. 640
Data: 2018-04-08
Tel. 1634
“Toyota RAV4” - 640-0006520
300 Eur - 640-0017877
300 Eur - 640-0038507
300 Eur - 640-0027178
300 Eur - 640-0025659
300 Eur - 640-0014609
300 Eur - 640-0041*06

Sekančio tiražo prizas:
Balandžio 15 d.
5x1000€, 15x500€ ir
SEKMADIENIS
40x300€
Kultūros diena
Saulė teka 06:20
leidžiasi 20:20
Dienos ilgumas 14.00
Jaunatis (0 mėnulio diena)
Lošimo Nr. 271
Gema, Vilnius, Vaidotė, ModesData: 2018-04-08
tas, Anastazijus, Liudvina
Tinkamas laikas sėti:
SKAIČIAI
netinkamas laikas sėti.
06,
08, 16, 23, 50 + 04, 08
Sode, darže:
tinkamas laikas šalinti piktžoLAIMĖJIMAI
les, kaupti, konservuoti, šaldyti
5 + 2 - 15955947.28€ 0
vaisius.
5 + 1 - 1406265.30€ 0
Balandžio 16 d.
PIRMADIENIS
Saulė teka 06:18
leidžiasi 20:22
Dienos ilgumas 14.04
Jaunatis (1 mėnulio diena)
Benediktas, Giedrius, Algedė,
Kalikstas
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
konservuoti šakniavaisius.

Sudoku

ATKelta IŠ 4 p.
į mūsų namus ir vežioja
mūsų mažąjį Harį. Žinoma, vežimą reikėjo truputį atnaujinti – paremontuoti važiuoklę, nupirkti
vieną naują ratą, bet po
tiek metų jis vis tiek atrodo labai gerai.
Bet dauguma žmonių vis dar galvoja, kad
pirkti panaudotą daiktą
arba naudotis senuoju
– gėda...
Tikrai nematau čia nieko gėdingo. Esu įsitikinusi, kad, pavyzdžiui, vaikų
daiktai turi būti nešiojami,
naudojami pagal uždaro
rato ekonomikos principus. Kaip tik neseniai lankiausi „Mamų mugėje“,
kur įsigijau jau panaudotų
prekių. Puikiai suprantu,
kad kiekvienam kūdikiui,
augančiam vaikui norisi
ir reikia kai kurių naujų
pirkinių ir tikrai nesakau,
kad nieko naujo nepirkime. Bet prieš ką nors įsigijant, turime gerai pagalvoti. Juk vis garsiau kalbame apie didelius daiktų kiekius, jų perteklių.
Augančiam vaikui tikrai
nereikia tiek daug žaislų,
įvairiausių daiktų, kiek turi kai kurios šeimos.
Kaip saikingas, atsakingas vartojimas yra
skatinamas jūsų namų
buityje?
Kur tik galiu, naudoju
aplinką tausojančius ploviklius. Savo senus drabužius dovanoju kitiems
arba juos paverčiu šluostėmis, dažnai atiduodu
perskaitytas knygas. Esu
įsitikinusi, kad kiekvienas daiktas nusipelno būti
5 - 248164.40€
4 + 2 - 4865.90€
4 + 1 - 212.70€
4 - 110.10€
3 + 2 - 39.40€
2 + 2 - 15.80€
3 + 1 - 15.80€
3 - 14.70€		
1 + 2 - 7.50€
2 + 1 - 7.50€

reikalingas, todėl prieš ką
nors pirkdama labai gerai
apsvarstau, ar man tikrai
to reikia. Žinoma, mūsų
namuose daiktų netrūksta – turiu daug kulinarinių
knygų, kitų įvairių daiktų, bet jie namuose atlieka tam tikrą funkciją, yra
naudojami.
Jūsų gyvenime maisto
gaminimas užima svarbią vietą. Ar virtuvėje
vadovaujatės atsakingo
vartojimo principu?
Turiu tokią silpnybę,
kad visada visko prisiperku per daug, todėl
kartais specialiai neinu
pirkti naujų produktų tol,
kol neištuštinu viso šaldytuvo. Labai stengiuosi
viską naudoti taupiai ir

kur tobulėti. Labai skauda širdį, kai kartais vis tik
tenka ką nors išmesti.
Galbūt namuose turite naujai atgimusių
daiktų ar kokių nors interjero detalių?
Geriausias pavyzdys
būtų mūsų namų baldai.
Prieš susilaukiant Hario,
labai norėjau naujos sofos, nes senoji man atrodė jau labai pavargusi.
Pamenu, apvažiavau pusę Vilniaus parduotuvių
ir nieko neradau. Visų pirma, man daiktas turi būti patogus ir mielas, o tik
paskui atkreipiu dėmesį į
kainą. Žinoma, nebuvau
linkusi išleisti keliolikos
tūkstančių eurų, todėl
ieškojau sofos už maž-

kas man tiktų ir patiktų. Ir tada sugalvojome,
kad senąją sofą juk galima atnaujinti. Na, ir ką
jūs sau manote, maždaug
už 300 eurų senoji sofa
buvo pervilkta nauju gobelenu. O dabar ji atrodo
nuostabiai ir svarbiausia,
kaip nauja.
Aš manau, kad daiktų
atnaujinimas, jų perdirbimas yra ne tik malonumas
mums, bet ir džiaugsmas
mūsų piniginėms. Juk
sutaupytus pinigus galima investuoti į mokslus,
įvairias patirtis, atostogas,
įdomias keliones, knygas
ir panašiai, o ne išleisti
naujiems daiktams, kurie
galbūt po kelių mėnesių
taps nebereikalingi.AM 
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VANDENS TEMPERATŪRA
+5 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
+7 KAUNO MARIOS
+4 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+6 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

0
0
1
7
5
91
91
146
459
1262

SAULĖS AKTYVUMAS

G1
S0
R0

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

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

PROGNOZĖ: 24 000 000 Eur
Įrašykite skaitmenis nuo 1
iki 9 taip, kad
skaitmenys
nesikartotų
eilutėse, stulpeliuose bei
paryškintuose 9 langelių
(3×3) kvadratuose.

TREČIADIENIS

+11 +18

(šio numerio atsakymai)

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.

GAMA RADIACINIS FONAS

38
40

KAUNE
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE
14000 nSv/val.

ALYTUJE ČERNOBYLIO AE
5670 nSv/val.

nSv/val.

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

