Išrinktas Prienų
r. savivaldybės
konkurso „Metų
kultūros darbuotojas“
nugalėtojas

Laimėjimas,
skatinantis žengti
tolyn

SKAITYKITE 2 p.

Š E ŠTA D I E N I S

Mieli kultūros darbuotojai,
su didžiausiu malonumu
nuolat sekame Jūsų darbus,
ausimis gaudome Jūsų žodžius
bei fiksuojame visuomenei
Jūsų dovanojamas akimirkas.
Turbūt nėra nieko didingesnio
už dalyvavimą kultūriniame
gyvenime, nes kultūra – tai
istorija – bendruomenės,
tautos, valstybės, pasaulio,
žmonijos. Jūs kuriate mūsų
istoriją, kuri bus įrašyta į
ateities epochų ir civilizacijų
tyrinėjimo vadovėlius.
AČIŪ JUMS!

Tarptautinę stalo
teniso dieną PrienųBirštono stalo
tenisininkai susirungė
tarpusavyje

SKAITYKITE 5 p.
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Prienų krašto muziejininkai netrukus
pakvies į atnaujintą, modernų muziejų

SKAITYKITE 2 p.

„Ridu ridu
margučiuką
Atvelykio
takučiu“

SKAITYKITE 5 p.
REKLAMA

0,50 €

Miuziklo
„Z karta“ gastrolės
Lietuvoje
Mintis sukurti miuziklą kilo
Ramunei Liutvynskienei
2017 metų vasaros
pabaigoje. Tada ji pasitelkė
Kristiną Belenavičienę
ir kompozitorę Indrą
Mažuikaitę ir kartu sukūrė
projektą – miuziklą „Z
karta“.

NUKelta Į 5 p. 

Nemajūnuose
lankėsi svečiai iš
Prienų

„Naujojo Gėlupio“ redakcija

Vėžionių
bendruomenė
„Topolis“
pasveikino 90metę

Kaina

dus, o dabar kuriamos ir formuojamos ekspozicijos. Apie
tai, ką jau greitai pamatys muziejaus lankytojai, kalbėjomės
su muziejaus direktore Lolita
Batutiene.

Laima

DUOBLIENĖ
1995 m. rugsėjo 16 d.
lankytojams duris atvėręs
Prienų krašto muziejus
pastaruoju metu keičiasi
neatpažįstamai.

Jau senokai muziejus išsiplėtė – kieme stovėjusiuose
pastatuose įrengta parodų salė,
seklyčia su senovine duonkepe krosnimi ir kitos patalpos.
Prieš keletą metų renovuota
pagrindinio pastato išorė ir vi-

Lankytojai gali
apsilankyti keturiose
atnaujintose
ekspozicijose
Per kelerius pastaruosius
metus sukurtos ir lankytojams
pristatytos keturios ekspozicijos: etnografijos, tautodailės,
ekspozicija, skirta laisvės ko-

voms Prienų krašte atminti, ir
„1941 m. birželio 14-oji. Trečia valanda nakties“, skirta lietuvių tautos tremčiai atminti.
Visos šios ekspozicijos pagal
parengtus projektus buvo dalinai finansuotos Lietuvos kultūros tarybos.
Muziejaus fonduose saugoma beveik 30 tūkstančių eksponatų, jie suskirstyti į 26 rinkinius. Ne visi eksponatai yra
eksponuojami, tačiau muziejininkai stengiasi, kad lankytojai
atnaujintose ekspozicijose jų
pamatytų kuo daugiau.

Muziejininkė Viktorija Bielevičienė ir Prienų krašto muziejaus direktorė Lolita Batutienė

Prienų krašto muziejus
įsiliejo į Lietuvos
integralią muziejų
informacinę sistemą
Jau atsiranda galimybė eksponatus pamatyti virtualioje
erdvėje, prisijungus prie Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS),
kuri sukurta 2010–2013 m. pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė
visuomenė visiems“ priemonę
NUKelta Į 4 p. 

Balandžio 6 dieną
Nemajūnų biblioteka
sulaukė svečių iš Prienų
„Ąžuolo“ progimnazijos.
Mokiniai, lankantys
Kauno tolerancijos ir
fizinės gerovės ugdymo
centro „Emocinio ir fizinio
lavinimo kūrybinės
dirbtuvės“ būrelį, ir
juos lydinti socialinė
pedagogė Vaiga Šimukaitė
susipažino su bibliotekos
vykdomomis veiklomis
ir turimomis vaikiškomis
knygomis.

Susitikimo metu svečiai susipažino su kvilingo technika.
Kvilingas – tai tokia meno
rūšis, kai siauros popieriaus
juostelės sukamos į ritinėlius,
šie formuojami į įvairias figūras ir tokios detalės suklijuojamos į vientisą kompoziciją.
Šia technika galima gaminti
paveikslus, dėžutes, atvirukus,
dekoruoti dovanas, žaislus
Kalėdų eglutei, galima pasigaminti net papuošalų. Kvilingas reikalauja kruopštumo,
nuteikia raminamai, popierinių juostelių sukimas lavina
smulkiąją motoriką.
Su vaikais mokėmės gaminti gėlytes, kuriomis puošėme atvirukus, skirtus artėjančiai Mamyčių dienai.Kiekvienas galėjo fantazuoti ir klijuoti taip, kaip pats norėjo. Visų
NUKelta Į 5 p. 

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

Prenumeruokite „Naująjį Gėlupį“ ir neatsilikite nuo svarbiausių krašto ekonominių, kultūrinių ir politikos naujienų!
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Portalas 15min.lt rašė, jog žemės ūkio ministro Broniaus
Markausko motina Sofija Markauskienė 5–6 metus
keliais sklypais Klaipėdos rajone naudojasi be savininkų
leidimo. Vienas žemės savininkų teigė pats mokantis
žemės mokestį ir nėra suteikęs leidimo ministro šeimai
ūkininkauti jo žemėje.



Prezidentė Dalia Grybauskaitė pareiškė, kad kritikos dėl
šeimos ūkininkavimo aplinkybių sulaukęs žemės ūkio
ministras Bronius Markauskas neturi galimybių toliau
dirbti. „Neįsivaizduoju, kaip toks žmogus galės atrodyti ar
apsimesti, kad (yra – BNS) skaidrus, moralus ir politiškai
atsakingas“, – kalbėjo prezidentė.

Išrinktas Prienų r. savivaldybės Balandžio 18 d. – gyventojų
konkurso „Metų kultūros
perspėjimo ir informavimo
darbuotojas“ nugalėtojas
sistemos patikrinimas
2018 m. balandžio 18 d.
bus atliekamas gyventojų
perspėjimo ir informavimo
sistemos techninis
patikrinimas, kurio metu
11 val. 52 min. visoje šalyje
bus girdimas perspėjimo
sirenų kauksmas. Sirenos
kauks 3 minutes.
Prienų rajono savivaldybės
Metų kultūros darbuotojo
apdovanojimas
ir padėkos raštai
skiriami Prienų rajono
savivaldybės kultūros
įstaigų darbuotojams
už profesinės veiklos
nuopelnus, vadovaujamų
meno mėgėjų kolektyvų
pasiekimus, indėlį
į regionų politikos
įgyvendinimą Prienų
rajone, meninės
saviraiškos, kultūros
tradicijų, pilietinių
vertybių puoselėjimą ir
ugdymą.

Rajono kultūros ir kitos įstaigos šiemet pasiūlė apdovanoti 8 kandidatus.
Pateiktus pasiūlymus 2018
m. balandžio 9 d. svarstė Prienų r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu
sudaryta konkurso „Metų

kultūros darbuotojas“ komisija. Komisijos pirmininkas
– mero pavaduotojas Algis
Marcinkevičius, nariai – Savivaldybės administracijos
direktorius Egidijus Visockas,
Kultūros, sporto ir jaunimo
skyriaus vedėjas Rimantas
Šiugždinis, Kultūros, sporto
ir jaunimo skyriaus vyr. specialistė Irena Urbanavičienė,
Prienų kultūros ir laisvalaikio
centro kultūrinių renginių organizatorė, 2017 m. konkurso
„Metų kultūros darbuotojas“
nugalėtoja Renata Žibienė.
Komisijos sprendimu Prienų rajono savivaldybės konkurso „Metų kultūros darbuotojas“ nugalėtoju tapo
Mindaugas Bartusevičius,
Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centro mėgėjų meno kolektyvų vadovas.
SAVIVALDYBĖS inf. 

Informacija apie maršruto
Prienai – Veiveriai pasikeitimą
Informuojame, kad
nuo balandžio 3 d. iki
birželio 8 d. keičiasi
vietinio (priemiestinio)
susisiekimo autobusų
maršruto Nr. 7 Prienai
– Veiveriai per Klebiškį,
Šilavotą eismo

tvarkaraštis.

Pirmasis (rytinis) autobusas
iš Prienų autobusų stoties išvyksta 5.45 val. (anksčiau išvykdavo 6.00 val.), o iš Veiverių išvyksta 6.40 val. (anksčiau – 6.50 val.).

SAVIVALDYBĖS inf. 

2018 m. balandžio 12 d.
baigiamas šildymo sezonas
Prienų rajono
savivaldybės
administracijos direktorius
2018-04-10 įsakymu Nr. A3275 nustatė 2017–2018 m.
šildymo sezono pabaigą
– 2018 m. balandžio 12 d.

Jeigu daugiabučio namo

gyventojai nusprendžia toliau šildytis, apie tai turi informuoti AB „Prienų šilumos
tinklai“. Tokiu atveju gyventojams toliau tiekiama šiluma, tačiau netaikomos šildymo kompensacijos.
SAVIVALDYBĖS inf. 

Nustojus kaukti sirenoms
per Lietuvos radijo 1-ąją ir
2-ąją programas, radijo stotį
„Pūkas“ iš Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Aliarmavimo ir operacijų koordinavimo
centro bus skelbiama informacija gyventojams.
Prašome gyventojų išklausyti perduodamą informaciją.

Energija trykštantis jubiliatas dar nepraradęs gyvenimo
džiaugsmo. Jis guvus, aktyvus, darbingas, šviesių akių ir
atminties. Didžiausia sveikatos problema – pasitaikantys
skrandžio negalavimai, o didžiausios netektys – artimųjų,
tarp jų ir žmonos, mirtys.
Net ir sulaukęs solidaus
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Dėl viešo pritarimo sovietų nusikaltimams ir jų neigimo
teisiamas bendrovės „Mūsų gairės“ leidyklos „Politika“
vadovas Povilas Masilionis sako, kad jam pareikšti
kaltinimai prieštarauja Konstitucijai. Leidėjas sako
išleisdamas rusų žurnalistės Galinos Sapožnikovos knygą
tiesiog norėjęs tik pateikti kitą nuomonę.

ES parama maisto produktais
Prienų mieste rajono neįgaliųjų draugija).

Gyventojai bus informuojami ir trumpaisiais pranešimais į mobiliuosius telefonus,
kuriuose yra įjungta korinio
transliavimo funkcija. Norint
gauti trumpuosius pranešimus, reikia mobiliuosiuose
telefonuose suaktyvinti korinio transliavimo funkciją. Telefonų nustatymo instrukcijos
ir daugiau informacijos apie
šią sistemą pateikiama tinklalapyje www.vpgt.lt. Perspėjimo pranešimų perdavimas
prasidės kartu su sirenų jungimo pradžia 11.52 val. ir tęsis
iki 12.03 val. Pranešimai bus
kartojami kas 1 min.

ES parama maisto
produktais Prienų
mieste bus teikiama
nuo 2018 m. balandžio
17 d. iki balandžio
25 d., pirmadieniais,
antradieniais,
trečiadieniais,
ketvirtadieniais,
penktadieniais nuo 10.00
iki 16.00 val.

Maisto produktus kviečiame atsiimti adresu: J. Basanavičiaus g. 20, Prienai (Prienų

Prašome turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Vienam labiausiai nepasiturinčiam asmeniui skirtas
maisto produktų kiekis: aliejus (1 vnt.), plikyti ryžiai (1
vnt.), trijų grūdų kruopos (1
vnt.), vištienos konservai (3
vnt.), saldintas sutirštintas
pienas (2 vnt.), kKonservuota
daržovių sriuba (1 vnt.), sausi
pusryčiai (1 vnt.), konservuoti
žirneliai (1 vnt.).
SAVIVALDYBĖS inf. 

Vėžionių bendruomenė
„Topolis“ pasveikino 90-metę

Prienų rajono savivaldybės
administracijos Bendrojo
skyriaus vyr. specialistas
Romas Trakymas 

Prieniškis 90-ąjį jubiliejų
pasitiko kupinas energijos ir
amžiaus J. Matulevičius neoptimizmo
ketina atsisakyti vairuoti auBalandžio 9-ąją Prienuose
gyvenančio Juozo
Matulevičiaus gyvenime
išaušo 90-asis pavasaris.
Garbingą sukaktį
savaitgalį iškilmingai
paminėjusį jubiliatą
pirmadienį pasveikino
ir Prienų r. savivaldybės
meras A. Vaicekauskas.
Meras palinkėjo stiprios
sveikatos, šviesių dienų,
artimųjų meilės ir
dėmesio.



tomobilį. Sveikata leidžia, o
vairavimas buvo jo profesija
ir duona. Iš Butrimonių (Peckūnų k., Alytaus r.) kilęs ir į
Prienus 1953 m., po tarnybos
armijoje, gyventi atvykęs didžiąją dalį savo metų išdirbo
Prienų autotransporto įmonėje, per gyvenimą sukaupė per
60 metų darbo stažo ir daug
gyvenimiškos patirties, išminties bei prisiminimų. Jais
šviesaus proto ilgaamžis dalinasi su sūnaus Algimanto ir
dukros Angelės šeimomis, trimis vaikaičiais bei aštuoniais
provaikaičiais.
Į tradicinį klausimą, kokia
yra ilgo amžiaus paslaptis,
jubiliatas atsakė: „Niekada
nereikia pasiduot ligai, atsigult ir gulėt. Reikia daugiau
dirbt ir judėt.“
SAVIVALDYBĖS inf. 

Vėžionių bendruomenės
„Topolis“ nariai
gražią balandžio 7 d.
popietę aplankė Bronę
Paškevičienę, gyvenančią
Karveliškių kaime, kuri
tądien sulaukė garbaus
savo 90-mečio. Pasveikinę
gražaus jubiliejaus proga
ir palinkėję dar ilgų
gyvenimo metų svečiai
su gerb. Brone susėdo
jaukaus pašnekesio.

Bronė Paškevičienė gimė
1928 m. balandžio 7 d. Magdalenos ir Juozo Bartkų šeimoje, Padriežiškių kaime.
Kai jai buvo penkeri metai,
tėvai Karveliškių kaime pasistatė namą ir persikėlė ten
gyventi. 1940 m. Bronė baigė 4 klases, norėjo važiuoti mokytis į Aukštadvarį, tačiau reikėjo tėvams padėti ir
į mokslus neišleido. Vėliau
norėjo mokytis Jiezne, tačiau
ir vėl teko likti namuose dirbti ūkio darbus, nors mokytis
labai norėjo. Antrojo pasaulinio karo metais teko ir lauke
pagyventi, kadangi Rusijos
armijos kariai jų name įsirengė štabą. Taip ir augo tėvų namuose kartu su jaunesne sese

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

SKELBIMAI, REKLAMA
tel. 8 604 80 752

laimaduobl@gmail.com

redakcija@naujasisgelupis.lt

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





juronyte@gmail.com

Užsakomieji straipsniai, reklama
Neapmokami pranešimai spaudai
Skaitytojų straipsniai

Natale. Pasibaigus Antrajam
pasauliniam karui įsidarbino
kolūkyje. 1957 m. ištekėjo už
Juozo Paškevičiaus. Su vyru
sugyveno gražiai, tik gaila,
taip Dievas skyrė, savų vaikų
nesusilaukė. Pasiėmė auginti
dvejų metų sesers sūnų Gailutį, kurį augino iki 7 klasės.
1998 m. mirė vyras. Prieš aštuoniolika metų Bronė patyrė
didelę traumą, lūžo stuburas,
teko operuoti. Tačiau gyvenimo smūgiai nepalaužė tvirto
Bronės charakterio. Dabar gyvena tėvų statytame name, jau
beveik 10 metų turi pagalbininką Joną, aplanko sūnėnas
Gailutis, o su sese tai kasdien
telefonu pasikalba.
Vėžionių bendruomenės
„Topolis“ pirmininkė
Irma Kereišienė 
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Naujosios Zelandijos vyriausybė uždraudė naftos ir dujų
telkinių paieškas vandenyne. Toks draudimas paskelbtas
kaip klimato kaitos prevencijos priemonė. Tuo tarpu
opozicija dėl tokio sprendimo vyriausybę apkaltino
„ekonominiu vandalizmu“, pabrėždama, jog naftos ir dujų
kompanijos kasmet solidžiai pildo šalies iždą.



„Telia Lietuva“ nubausta už netinkamą reklamą. Valstybinė
vartotojų teisių apsaugos tarnyba už Reklamos įstatymo
pažeidimą įmonei skyrė 1 tūkst. eurų baudą. Tarnyba teigia
gavusi vartotojų prašymų dėl elektroniniu paštu bei SMS
žinutėmis siunčiamos nepageidaujamos reklamos.

Priemonė LEADER socialiniam
verslui kurti ir plėtoti
Užsienyje daug viešųjų ir socialinių paslaugų perima ir patobulina nevyriausybinės organizacijos bei socialinis verslas,
Lietuvoje tai tėra pavienės iniciatyvos. Tačiau ilgainiui situacija gali keistis, nes socialinis ir bendruomeninis verslas
yra puikiai integruotas į vietos plėtros strategijas, kurios įgyvendinamos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų
programos priemonę LEADER. Šia priemone siekiama prisidėti prie Europos Sąjungos (ES) kaimo plėtros 6 prioriteto,
nukreipto užimtumui didinti, skurdui ir socialinei atskirčiai mažinti. Dalį viešųjų ir socialinių paslaugų galima būtų
perduoti kaimo bendruomenėms, kurios veikia aktyviai, kurioms netrūksta iniciatyvių ir užsidegusių žmonių. Todėl
LEADER priemonė yra puikus įrankis bendruomenėms paskatinti savarankiškai spręsti iškylančias problemas.

Kas yra LEADER?
LEADER – tai viena iš keturių ES bendrijų iniciatyvų,
skatinanti kaimo gyventojus
ir organizacijas aktyviai dalyvauti gyvenamosios vietovės ir bendruomenės plėtros
procese. Ši politikos priemonė padeda stiprinti pilietinę
visuomenę kaimo vietovėse,
skatina vietos valdžios, vietos verslo ir nevyriausybinio
sektoriaus darbuotojų bendradarbiavimą.
Pagrindinis LEADER priemonės tikslas kaimo plėtros
srityje – skatinti tolygią regio
nų plėtrą, gerinti gyvenimo
kokybę kaime, spręsti socialines, ekonomines ir aplinkos
problemas. Lietuvos kaimo
plėtros 2014–2020 metų programos priemonėje LEADER
yra numatytos galimybės
bendruomenėms investuoti į bendruomeninio ar socia
linio verslo kūrimą, plėtrą.
Ši iniciatyva perduota vietos
veiklos grupėms (VVG) ir
vietos bendruomenėms, kuriant ir įgyvendinant vietos
plėtros strategijas. 2014–2020
m. laikotarpiu LEADER metodo pavadinimas pasikeitė į
Bendruomenės inicijuotą vietos plėtrą (BIVP). BIVP skirta
apie 6 proc. (0,114 mlrd. Eur)
nuo visos Lietuvos kaimo plėt
ros 2014–2020 m. programos
(1,98 mlrd. Eur).

Apie VVG ir paramą
bendruomeniniam ir
socialiniam verslui
Lietuvoje šiuo metu veikia 49 VVG, kurios formuoja vietos plėtros strategijas.
Pagal šias strategijas suformuluotiems prioritetams įgyvendinti yra kuriamos priemonės, kurioms įgyvendinti
konkrečios VVG teritorijoje
veikiantys dalyviai gali teikti
paraiškas.
Paramos bendruomeniniam
ar socialiniam verslui gali



Liberalų sąjūdžio pirmininkas Eugenijus Gentvilas
reikalauja buvusio šios partijos nario europarlamentaro
Antano Guogos atsisakyti mandato. Kaip ketvirtadienį
pranešė partija, kaip Liberalų sąjūdžio atstovo išrinkto A.
Guogos trauktis reikalaujama po jo antradienį paskelbtų
teiginių apie liberalų parlamentarą Virgilijų Alekną.

Mintimis dalijasi
praeiviai
Kalbina ir fotografuoja Laima Duoblienė

Ar dažnai
renkate
svetimas
šiukšles?

siekti viešosios įstaigos asocia
cijos, kitos NVO, labdaros ir
paramos fondai, privatūs juridiniai asmenys.

Ingrida Semenc

Diskusijoje keltos
svarbios problemos
Socialinio verslo forumo,
kuris sostinėje vyko penktą
kartą, diskusijoje buvo aptariamos socialinių paslaugų teikimo problemos bei
finansinė aplinka ir kaimo
bendruomenių pasirengimas
jas teikti. Forumą atidarė ir
dalyvius pasveikino žemės
ūkio ministras Bronius Markauskas. Diskusijoje dalyvavo Ministro Pirmininko patarėjas sveikatos, jaunimo ir
nevyriausybinių organizacijų
klausimais Paulius Gradeckas, Ūkio ministerijos vyriausioji patarėja Lineta Jakimavičienė, NVO tarybos pirmininkas Martinas Žaltauskas, Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM)
Kaimo plėtros departamento

Lina Žėkienė

Pasinaudojus socialinio ar bendruomeninio verslo kūrimo ir plėtros
galimybėmis, kaimo bendruomenės galės pasirūpinti dar didesniu
skaičiumi vienišų, senyvo amžiaus žmonių.

Kaimo plėtros departamento
direktorė J. Stakėnienė, patvirtinusi, kad kaimo bendruomenėse netrūksta kompetentingų ir iniciatyvių žmonių,
jog čia imamasi iniciatyvų,
kurios džiugina. J. Stakėnienė paminėjo keletą gerųjų
pavyzdžių:

Pagrindiniai LEADER programos
uždaviniai:
● suburti bendruomenės, verslo ir vietos valdžios atstovus bendram tikslui;
● telkti kaimo gyventojus, ugdyti jų gebėjimus veikti
kartu ir stiprinti pasitikėjimą savo jėgomis;
● skatinti vietos iniciatyvas – rengti integruotas vietos
plėtros strategijas ir organizuoti jų įgyvendinimą naujais
metodais tikslingai panaudojant vietos išteklius bei viešąją paramą;
● skatinti teritorinę ir tarptautinę partnerystę.
direktorė Jurgita Stakėnienė,
Valstybės kontrolės Valdymo
audito departamento direktoriaus pavaduotoja Jūra Ivonaitytė, Vidaus reikalų ministerijos Viešojo valdymo politikos
departamento Vietos savivaldos politikos skyriaus vedėja
Dalia Masaitienė.
Nemažai buvo diskutuota apie kaimo bendruomenių
pasirengimą perimti dalį viešųjų paslaugų iš savivaldybių,
šiuo klausimu pasisakė ŽŪM

– Antanavo bendruomenė (Kazlų Rūdos sav.) lanko
vienišus, atokiai gyvenančius
senjorus, jiems atveža šilto
maisto ir, pasitelkusi jaunimą, savanorius, kurie skaito
bei dainuoja, kartu švenčia
šventes;
– Vilkyškių bendruomenė

(Pagėgių sav.) renka vaistingąsias žoles panemunės pievose,
jas džiovina ir ruošia arbatas.
Bendruomenė, vykdydama
šią veiklą, sukuria galimybę
vietos gyventojams gauti papildomų pajamų (žolių rinkėjai, rūšiuotojai, fasuotojai);
– Pilnų namų bendruomenė (Varėnos r. sav.) ėmėsi priklausomybių ligomis sergančių asmenų reabilitacijos.
Anot J. Stakėnienės, bendruomenė yra pasirengusi ir
turi galimybių tapti ta visuomenės ląstele, kuri vietoje,
operatyviai, taikliai ir kokybiškai suteiks reikiamas paslaugas, jeigu bus įgalinta tą
daryti ir jaus valstybės palaikymą (teisinį, moralinį, finansinį). Pasak ŽŪM atstovės,
skyrus valstybės paramą verslo pradžiai, tikėtina, kad toliau
verslas galės vykti ir pats, jei
tik bus sistema, kurios vieni
iš svarbiausių elementų – finansai, rinkos prieinamumas
ir visos visuomenės supratimas bei entuziazmas.
Jurgita ULKIENĖ

UžsK. Nr. 001

Nuvažiavus į gamtą dažnai pirmiausia tenka surinkti
paliktas šiukšles. Nors tokių,
miške ar prie ežero paliekančių šiukšles žmonių mažėja.
Bet iki šiol nesuprantu, kodėl
kokį seną baldą reikia vežti į
mišką, jei būtų, greičiausiai,
arčiau nugabenti į atliekų surinkimo aikštelę. Nebeliko
mėtančių butelius, nes yra
kas juos surenka ir priduoda. Pastebėjau, kad Birštone
savaitgaliais, kai būna daug
žmonių, vėjas iš artipilnių
atvirų šiukšliadėžių išnešioja
lengvas šiukšles, pavyzdžiui,
popieriukus nuo ledų, ir jos
voliojasi.

Fiodoras Kirila

Gyvenu daugiabutyje Vytauto gatvėje, bet prie namų
netenka rinkti šiukšlių, nes
yra aktyvių kaimynių, kurios nuolat tvarkosi, šluojasi.
Daugiausia šiukšlių surenku
žvejodamas, nes, pirmiausia
– toks įstatymas, kad reikia
surinkti šiukšles toje vietoje,
kur žvejoji, o antra, pačiam
nesmagu tarp šiukšlių būti.
Aš – spiningautojas, todėl
einu pakrante, taigi priklausytų visą Nemuno krantą sutvarkyti. Bet pastaruoju metu
žvejai šiukšlių palieka daug
mažiau, nors dar pasitaiko,
kad išeidami susirenka meškeres, o šiukšles „pamiršta“.
Nemalonu.

Tenka. Ir dažniausiai –
„padėti į vietą“ šalia šiukšliadėžių besimėtančias šiukšles. O važiuojant į poilsiavietes, stovyklavietes visada pasiimu vieną šiukšlių maišą,
skirtą kitų paliktoms šiukšlėms surinkti, o antrą – savoms. Kad nebūtų šiukšlintojų, reikia vaikus nuo mažų
dienų mokyti, o geriausia
– rodyti gerą pavyzdį.

Laima Kisėlienė, Prienų butų
ūkio gatvių valytoja

Mano toks darbas – rinkti
kitų paliktas šiukšles. Ypač
daug šiukšlių būna po savaitgalio. Manau, kad daugiau šiukšlina vaikai, nes
dabar, kai buvo mokinių
atostogos, ir šiukšlių visur
buvo mažiau. Daugiausiai
šiukšlių surenkame Revuonos parke, Nemuno krantinėje. Netolerantiški žmonės
– dažnai išmeta šiukšles ne į
šiukšlių dėžę, bet šalia jos.

Marija Kairiūkštienė

Gyvenu kaime netoli parduotuvės, todėl dažnai prie
namų tvoros rasdavau primėtytų šiukšlių. Tekdavo
rinkti. Dabar, kai parduotuvę uždarė, gal ir šiukšlių
nebebus.

 atgarsiai
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Trečiadienį prokurorai apribojo partijos „Tvarka ir teisingumas“
teises į 223 tūkst. eurų valstybės biudžeto asignavimus,
pranešė Generalinė prokuratūra. Toks sprendimas priimtas
tęsiantis 2014 metais pradėtam ikiteisminiam tyrimui dėl
galimo turto iššvaistymo, apgaulingo ir aplaidaus apskaitos
tvarkymo, prekybos poveikiu, dokumento suklastojimo.



Iš socialdemokratų (LSDP) gretų traukiasi kiek daugiau nei 30 Šiaulių skyriaus narių, apkaltinę partijos
vadovybę dvigubų standartų taikymu. „Pripažinkime karčią tiesą, partijos aukščiausi organai turi dvigubus
standartus ir „saviems“ netaiko griežčiausių priemonių ir tokiu būdu kitiems partijos nariams pasiunčia aiškų
signalą, kad partijoje egzistuoja pateptųjų luomas. Su garsiai skelbiamu partijos atsinaujinimu, deja, tai neturi
nieko bendro“, – rašoma ketvirtadienį išplatintame iš LSDP besitraukiančių skyriaus narių pareiškime.

Prienų krašto muziejininkai netrukus pakvies į atnaujintą, modernų muziejų
ATKelta IŠ 1 p.
VP2-3.1-IVPK-04-V „Lietuvos kultūra informacinėje
visuomenėje“ įgyvendinant
projektą „Lietuvos integralios
muziejų informacinės sistemos įdiegimas į Lietuvos muziejus“.
Pernai, padedant LIMIS
darbuotojams, buvo suskaitmeninti Prienų krašto muziejaus pirmieji 109 eksponatai, o 30 iš jų galima pamatyti
sistemoje.

Aukšto skrydžio
žmonės
Atnaujinant muziejų buvo
sukurta koncepcija „Aukšto
skrydžio žmonės“. Pasak
direktorės L. Batutienės,
įgyvendinant šią koncepciją Prienų krašto istorija bus
atskleista per čia gimusius,
gyvenusius, dirbusius, kūrusius žmones. Ir, žinoma, atsižvelgiant į tai, kokius eksponatus muziejus turi.
Koncepcijos pavadinime
neatsitiktinai atsirado žodis „skrydis“ – juk Prienai
neatsiejami nuo aviacijos.
Prienų, o kartu ir pasaulio
bei Lietuvos aviacijos istorija bus pristatoma atskiroje
ekspozicijoje. Bus „įdarbinti“
ir koridoriai bei kitos erdvės –
čia eksponuojamose nuotraukose į Prienų kraštą bus galima
pažvelgti iš paukščio skrydžio.
Vos įėjus pro paradines muziejaus duris pasitiks ekspozicija,
skirta šiam inžinieriaus C. Pšemeneckio statytam namui.
Iki metų pabaigos turėtų būti
parengtos ir kitos naujos ekspozicijos: „Prienų miesto istorija“, „Literatūriniai Prienai“,
„Žymūs kraštiečiai“ .

Sudėtingiausias
darbas – atrinkti
eksponatus
Muziejaus direktorės L.
Batutienės teigimu, apžiūrint
muziejų eksponatus dažnam
atrodo, kad parengti ekspoziciją – paprastas darbas.
„Iš tiesų, tai – milžiniškas,
kruopštus ir atsakingas darbas,
reikalaujantis daug kūrybos.
Pirmiausia daug diskutuojama
su specialistais, konsultantais
– ką turime, kas vertingiausia,
REKLAMA

kas bus įdomu lankytojui, kaip
visa tai pateikti. Visi idėjas po
kruopelytę sunešame. Daug
diskutuojama, kurį konkrečiai eksponatą „dėti ant lentynos“, o kurį saugoti fonduose“,
– apie nematomą darbo pusę
kalbėjo direktorė.
Iškyla ir daug netikėtumų,
nenumatytų problemų bei
klausimų. Pavyzdžiui, Prienų
miesto istorija prasideda 1502
m. ir tą laikotarpį (šimtmetį ar
dar ilgesnį) reikia paminėti, o
nei faktų, nei daiktų neišlikę,
yra tik archeologiniai eksponatai. Nors C. Pšemeneckio

Muziejuje bus ir eksponatas, primenantis, kad šiame pastate kurį laiką veikė ir
odontologijos poliklinika.

namas, kuriame įsikūręs muziejus, gerokai jaunesnis už
miestą, bet irgi iškilo sunkumų – nėra dokumentų, nurodančių, kada šiame pastate
įsikūrė ligoninė. O kokiame
inde geriausia rodyti dervas,
užpildus ir kitas medžiagas,
naudojamas sklandytuvų gamyboje?

Iškilioms asmenybėms–
derama pagarba
Ekspozicijoje „Literatūriniai
Prienai“ garbingiausią vietą
užims Justinui Marcinkevičiui
skirta ekspozicija. Į poetui skirtą erdvę iš namų Vilniuje persikels jo kabinetas su rašomuoju
stalu ir po rašytojo mirties ant
jo likusiais daiktais, kėde, foteliais, knygomis, taip pat kiti asmeniniai poeto daiktai, kuriuos
padovanojo Just. Marcinkevičiaus artimieji. Bus siekiama
parodyti poetą ne tik kaip kūrėją, bet ir kaip Sąjūdžio aktyvistą, vyrą, tėvą.
Muziejininkams buvo prie-

kaištaujama, kad Just. Marcinkevičiaus palikimas yra išskaidytas – asmeninė biblioteka
saugoma Prienų bibliotekoje,
kabinetas – muziejuje. Direktorės L. Batutienės manymu,
besidomintys Just. Marcinkevičiaus kūryba ir gyvenimu
turės galimybę jį pažinti geriau – galės apsilankyti poeto
tėviškėje, jo vardu pavadintoje
bibliotekoje ir muziejuje.
Šioje ekspozicijoje turės atsirasti vietos ir dar maždaug
šimtui iš mūsų krašto kilusių
kūrėjų. Penkioms ar šešioms
asmenybėms bus skirta daugiau vietos, o pažinčiai su
kitais pagelbės interaktyvus
žemėlapis
„Žymių kraštiečių“ ekspozicijoje nemažai vietos
bus skirta keliautojui Matui
Šalčiui. Direktorės teigimu,
dabar, kai visi daug keliaujame, jo „kreizi“ asmenybė
padės pamatyti, kad ir tais
laikais buvo į tradicines visuomenės normas netelpančių žmonių.
Nors kunigas Juozas
Zdebskis gimė Krosnos
valsčiuje, o Prienuose tik
dirbo, bet muziejaus fonduose saugoma nemaža dalis kunigo palikimo: kalinio
drabužiai, laiškai (jo ir jam),
akmenėlių kolekcija, daug asmeninių daiktų. Tikimasi, kad
spalvinga ir įdomi kunigo asmenybė bei jam skirta ekspozicija galėtų būti patraukli ir per
Lietuvą šventojo Jokūbo keliu
keliaujantiems piligrimams
(po kurio laiko prie muziejaus atsiras šio kelio simbolis
– kriauklė).
Ekspozicijos kuriamos atsižvelgiant į ateities lankytoją
„Nesinori, kad muziejus būtų nuobodus ar labai apkrautas eksponatais, juolab kad
mokslininkai yra nustatę, jog
šiuolaikinis jaunas žmogus į
vieną daiktą žiūri tik 10–17 sekundžių“, – kalbėjo direktorė.
Todėl ekspozicijos bus interaktyvios, kai kurios sujungtos su eksponatais. Po muziejų bus galima vaikščioti ir be
darbuotojo – gido, kurį pakeis
šiuolaikinės priemonės, vaizdu
ir garsu pateikiančios informaciją. Taip pat bus galima atsa-

kinėti į parengtus klausimus,
dalyvauti viktorinose.
Žinoma, išliks ir „pačiupinėjamų“ eksponatų, ir tekstų,
kurie įprasti vyresnės kartos
muziejų lankytojams, tačiau
muziejaus ekspozicijos ku-

pozicija, skirta legendiniam
partizanui Juozai Lukšai-Daumantui ir jo šeimai, taip pat
Skausmo kalnelyje.
Šilavoto Davatkynas ir
Skriaudžių buities muziejus
populiariausi šiltuoju metų lai-

riamos maždaug 15–20 metų,
todėl ir orientuojamasi į jaunąją kartą.
„Ar visus sumanymus pavyks įgyvendinti tobulai, pamatysime, kai ekspozicijos
bus baigtos“, – kalbėjo L. Batutienė.
Prie ekspozicijų kūrimo ji
kviečia prisidėti ir visuomenę. Ekspozicijų temos jau pasirinktos, tačiau gal žmonės
turi iki šiol muziejininkams
nežinomos informacijos, nematytų daiktų ar nuotraukų,
atspindinčių kraštą bei žmones, ir gali pasidalinti. Juk net
ir jau parengtą ekspoziciją galima papildyti nuotraukomis,
daiktais ar pasakojimais.

ku. Nors Šilavote „Davatkėlių
takeliu“ miestelio svečiai ir turistai eina ir skulptūromis grožisi nepaisydami oro.

Pokyčiai – ir muziejaus
padaliniuose
Bene daugiausiai pokyčių
įvyko V. Mykolaičio-Putino
gimtojoje sodyboje-muziejuje:
atnaujinta ekspozicija, nustatytos sodybos – paveldo objekto
– vertingosios savybės, o tai
leis atlikti paties pastato (tos
dalies, kurioje įsikūręs muziejus) remontą.
Nemažai iššūkių laukia ir
Skriaudžiuose. Tikimasi, kad
renovavus Skriaudžių laisvalaikio salės pastatą bus skirtos
patalpos ir kalendorių ekspozicijai. Tuomet lauktų naujas
kūrybinis darbas – sukurti patrauklią, informatyvią, šiuolaikišką ekspoziciją.
Tie, kas domisi partizanų
kovomis, rezistencija, turėtų
apsilankyti muziejaus Veiverių padalinyje, kur veikia eks-

Edukacinėse
programose dalyvavo
beveik 3 tūkst.
lankytojų
Vienas iš muziejaus uždavinių – naujų edukacinių veiklų kūrimas. Planuojama, kad
parengus naujas ekspozicijas
bus parengtos bei įgyvendinamos ir naujos edukacinės
programos.
Šiuo metu muziejuje vykdomi 25 pavadinimų edukaciniai
užsiėmimai. Pernai buvo surengta beveik pusantro šimto
užsiėmimų, kuriuose dalyvavo arti trijų tūkstančių dalyvių.
Viena seniausių ir populiariausių programų – „Duonos kelias iki stalo“, kurioje pernai
apsilankė maždaug 1,2 tūkst.
lankytojų (iš jų 762 – moksleiviai).
Netrūksta besidominčiųjų
ir kitomis programomis, o populiariausios – „Lino kelias iki
staklių“, „Auskit, vykit, mano
rankos“, „Senųjų Prienų beieškant“.
Pasak direktorės, mažoka
edukacinės veiklos muziejaus
padaliniuose. Todėl padaliniuose dirbantys muziejininkai nuolat skatinami tobulėti,
plėsti savo akiratį, bendrauti su švietimo įstaigomis bei
bendruomenėmis, kad sukurtų jų poreikius atitinkančias
edukacines programas. Šiais
metais, siekiant išsiaiškinti lan-

kytojų poreikius, planuojama
vykdyti muziejaus lankytojų
apklausas.

„Pajėgų trūksta“
Muziejuje dirba 17 darbuotojų (yra 15,75 etato), 9 iš jų
– kultūros darbuotojai.
Direktorė džiaugiasi, kad
kolektyvas atjaunėjo – neseniai muziejuje pradėjo dirbti profesionali muziejininkė
Viktorija Lincevičiūtė-Bielevičienė, turinti septynerių metų darbo Maironio literatūros
muziejuje patirtį. Iš Šilavoto
kilusi ir muziejaus „virtuvę“
nuo vaikystės pažįstanti Viktorija, įgijusi istorijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį bei paveldosaugos magistro laipsnį,
darniai įsiliejo į Prienų krašto
muziejaus kolektyvą. Šalia kitų „kasdienių“ darbų šiuo metu
ji daugiausiai laiko skiria „Literatūrinių Prienų“ ekspozicijos kūrimui.
„Pajėgų trūksta“, – teigia direktorė L. Batutienė. Juk vyksta ne tik muziejaus ekspozicijų
kūrimas, bet ir renginiai, edukacinės, projektinės veiklos,
atliekamas mokslinis-tiriamasis darbas. Nors dar ne visos
ekspozicijos baigtos, pernai
muziejuje ir jo padaliniuose
apsilankė daugiau nei 13 tūkst.
lankytojų.
Šiais metais muziejaus darbuotojų, be tradicinių renginių,
laukia ir V. Mykolaičio-Putino
125-ųjų metinių minėjimas, ir
iškiliausių Prienų krašto asmenybių išrinkimas bei leidinio išleidimas, neeiliniai poeto
Just. Marcinkevičiaus skaitymai jo tėviškėje, Šilavoto Davatkyno plenero renginiai ir
daug kitų veiklų.
Šių metų gegužę į Prienus, į
tradicinį muziejininkų sąskrydį, sugužės beveik 100 muziejininkų iš Pietų Lietuvos
muziejų. Tai jau beveik dvidešimtmetį besitęsianti muziejininkų tradicija – susirinkti, pasidalinti patirtimi, pabendrauti.
Kadangi sąskrydyje dalyvauja
muziejininkai iš 10 Pietų Lietuvos muziejų, tai garbė priimti kolegas tenka kartą per dešimtmetį – pastarąjį kartą tiek
muziejininkų Prienuose buvo
susirinkę 2008 metais.

švietimas 
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Lietuvos bankas (LB) 2017 metais iš valdomo finansinio
turto investicijų patyrė 29,8 mln. eurų nuostolių, o juos
lėmė JAV dolerio kurso euro atžvilgiu nuosmukis. Tačiau
2015–2017 metais bankas iš investicijų uždirbo daugiau
nei 50 mln. eurų pelno.

Laimėjimas,
skatinantis
žengti tolyn
Kovo 28 d. Prienų
„Revuonos“
pagrindinės mokyklos
priešmokyklinės grupės
ir pradinių klasių mokinių
berniukų ansamblis
dalyvavo tarptautiniame
festivalyje-konkurse
„Muzikos talentų lyga
2018“, kuriame laimėjo III
vietą.

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos koncertų salėje vykęs renginys sukvietė
daugybę jaunųjų atlikėjų ne
tik iš Lietuvos, bet ir iš kaimyninių šalių. Dalyvių meistriškumą vertino komisijos
nariai iš Maltos, Latvijos bei
Lietuvos.
Mūsų mokyklos mokinių
berniukų ansamblio mažieji

dainininkai Adomas Jaruševičius, Gabrijielius Žvaliauskas, Arnas Jarmalauskas, Kevin Kuzminas, Joris Tarulis,
Edvinas Laukaitis, Klaidas
Klimavičius, Normantas Lazauskas atliko dainą „Juoda
daina“, jiems pasiruošti padėjo muzikos mokytoja Ramunė Liutvynskienė. Daina buvo įvertinta komisijos. Mūsų
dainininkai ne tik laimėjo III
vietą, bet ir gavo apdovanojimą už lietuviškos dainos puoselėjimą.
Mažųjų atlikėjų laimėjimas
tapo dar viena puikia dovana
mokyklos bendruomenei, kuri šių metų gegužės mėn. švęs
savo mokyklos 100-ąjį gimtadienį. Tikimės, kad sėkmingai
prasidėjęs muzikinis kelias
mokyklos berniukų ansambliui taps galimybe tobulėti,
įgyti naujos patirties bei džiuginti aplinkinius.



Didžiosios Britanijos premjerė Theresa May pareiškė, kad
„visi ženklai“ rodo, jog Sirijos prezidento pajėgos atsakingos
už praeitą savaitgalį įvykdytą numanomą cheminę ataką
sukilėlių kontroliuotame Dumos mieste.Šis pareiškimas
pabrėžė Jungtinės Karalystės nusiteikimą prisidėti prie karinių
veiksmų prieš Damasko režimą.

„Ridu ridu
margučiuką
Atvelykio
takučiu“
Balandžio 10
dieną Ašmintos
daugiafunkciame centre
vyko Atvelykio šventė
„Ridu ridu margučiuką
Atvelykio takučiu“.

Į linksmą šventę vaikus pakvietė bibliotekininkė Rasa
Šiugždinienė ir Ašmintos laisvalaikio salės renginių organizatorė Rima Vilkienė. Velykų

Nemajūnuose lankėsi svečiai iš
deliu aikštynu, žaidimų erPrienų
dvėmis ir sakė, kad norėtų čia
atvirukai buvo nuostabūs, tad
visi džiaugėmės gražiais darbeliais. Džiugu, kad vaikai savo gamintais atvirukais galės
pradžiuginti mamas.
Po edukacinio užsiėmimo
vaikai lankėsi ir Nemajūnų
dienos centre, susipažino su
čia vykdomomis veiklomis.
Vaikai liko labai sužavėti diREKLAMA

Bibliotekininkė
R. Šiugždinienė ir Ašmintos
laisvalaikio salės renginių
organizatorė R. Vilkienė 

Priešmokyklinio ugdymo
pedagogė Daiva Jonykienė 

„Kai margutis
rieda – žemė
bunda“

ATKelta IŠ 1 p.

bobutės vaikučiams papasakojo apie Atvelykio tradicijas, kartu rideno margučius,
rinko stipriausią, gražiausią,
mažiausią ir didžiausią Velykų
margutį. Šventės dalyviai noriai dalyvavo įvairiose varžytuvėse. Velykų bobutė iš pintinės ištraukė didžiulį šventinį
pyragą, kuriuo vaišinosi šventės dalyviai, užgerdami skania beržų sula. Visiems buvo
linksma, nes kiekvienam vaikučiui už dalyvavimą šventėje
buvo nuoširdžiai padėkota.

apsilankyti dar ne kartą.
Socialinė pedagogė kartu su
vaikais išvykdama sakė: „Laikas išvykos metu tiesiog ištirpo, edukacinis užsiėmimas
buvo labai smagus, tikimės čia
apsilankyti dar ne kartą.“
Džiaugiuosi, kad biblioteka
svečiams paliko šiltus ir gražius prisiminimus.
Bibliotekininkė Eitmyra
Grybauskienė 

Kai sugrįžta paukščiai į
gimtinę, kai visa, kas buvo
užmigdyta, prikelia saulės
spinduliai, mus aplanko
gražiausia pavasario
šventė – Velykos. Prabėgus
savaitei po Velykų
švenčiame Atvelykį, kurio
labiausiai laukia vaikai.

Saulėtą balandžio 9 d. popietę į Šilavoto laisvalaikio
salę sugužėjo gausus būrys
vaikučių švęsti vaikų Velykėlių. Atidžiai išklausę Velykės pasakojimo apie velykinių margučių spalvų ir raštų
simboliką, vaikučiai noriai
įsitraukė į pokalbį apie pavasario pranašus – paukštelius,

bandė pamėgdžioti jų giesmeles. Smagu buvo visiems šokti liaudiškus ratelius, dalyvauti
linksmose estafetėse, spėlioti,
pas ką margutis, ieškoti mažų
dovanėlių, paslėptų salėje.
Margučių ridenimas – neatsiejama vaikų Velykėlių
šventės dalis, tad ir mes išskubėjome ridenti margučių.
Didelis džiaugsmas buvo ridenant margutį laimėti mažą
žaisliuką ir pasivaišinti Velykės dalinamais saldainiais.
Kupini džiaugsmingų įspūdžių ir linksmai nusiteikę,visi
išskubėjo į namus.
Už nuolatinį bendradarbiavimą ir pagalbą organizuojant
vaikų Velykėlių šventę dėkojame Prienų socialinių paslaugų centro socialinei darbuotojai Juditai Lučkienei.
Šilavoto laisvalaikio salės
kultūrinių renginių organizatorė Saulė Blėdienė 



Klaipėdos uostas pagal krovos apimtis šiemet, kaip ir
pernai, užtikrintai pirmauja Baltijos valstybėse, rodo uostų
paskelbti krovos duomenys. Per pirmąjį šių metų ketvirtį
Klaipėdos uoste perkrauta 10,79 mln. tonų krovinių - 4,7
proc. daugiau nei tuo pat metu pernai.

Miuziklo „Z
karta“ gastrolės
Lietuvoje
ATKelta IŠ 1 p.
Miuziklui parengti buvo suburta 10 „Revuonos“ pagrindinės mokyklos darbuotojų ir
15 mokinių komanda (dalyvavo ir Specialiojo ugdymo
skyriaus mokiniai). Miuziklo
premjera įvyko gruodžio 22
dieną. Spektaklyje žiūrovai
matė energingus, kūrybingus,
unikalius, o svarbiausia – „virtualius“ Z kartos vaikus. Visi
kartu ieškojome atsakymo į
klausimus : kas yra informacinės technologijos – šio amžiaus pažanga ar rykštė? Koks
turi būti šių dienų mokytojas?
Kaip rasti kontaktą tarp skirtingų kartų? Žiūrovai jautriai
reagavo į perteiktas tarpusavio
bendravimo, santykių su mokytojais, šeimos nariais temas.
Kartų teorijos žinovė docentė
Lidija Laurinčiukienė patvirtino, kad mums pavyko perkelti
į sceną tipinę Z kartą.
Sulaukę palankių žiūrovų
vertinimų, supratome, kad turime savo kūrinį parodyti ir
kitose šalies vietose. Druski-

ninkų „Ryto“ gimnazija buvo
tikras išbandymas mūsų jauniesiems aktoriams. Tačiau
pilna salė gimnazistų nenuvylė
– buvome priimti labai šiltai ir
nuoširdžiai.
Ne mažiau jaudulio visai komandai suteikė ir pasirodymas
muzikos pedagogų seminare
„Muzikinis ugdymas Lietuvos
ateičiai. Muzikos olimpiados ir
muzikinių konkursų patirtys“,
kuris vyko Klaipėdoje 2018
m. balandžio 6 dieną. Tai buvo
septintasis pasirodymas. Lietuvos muzikos mokytojų asociacijos pirmininkė profesorė Rūta
Girdzijauskienė sakė, kad miuziklas yra labai šiuolaikiškas ir
aktualus, jame skoningai susipina humoras ir liūdesys.
Dar kartą norisi padėkoti
komandai už susitelkimą, jų
„spindinčias akis“, už norą kurti, vaidinti ir būti kartu. Svarbu,
kad ir mokyklos direktorė I.
Balčiukynienė palaikė ir padėjo įgyventi idėjas viso kūybinio
maratono metu. Po sėkmingų
pasirodymų vykdami namo
kalbėjome, kad tai ne pabaiga, tikimės, kad tai – tik naujos mokyklinių miuziklų eros
pradžia…
REVUONOS pagrindinės
mokyklos informacija 

Prienų „Revuonos“ pagrindinei
mokyklai – 100

2018 m. gegužės12 dieną nuoširdžiai kviečiame visus atvykti į mokyklos 100-mečiui paminėti skirtą šventę „100
metų, kai augame ir auginame kitus“. Šventės programa:
11.00–12.00 Šv. Mišios Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčioje
12.30–13.00 Svečių registracija ir sutikimas Prienų kultūros ir laisvalaikio centre
13.00–14.30 Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos
jubiliejaus šventinė programa Prienų kultūros ir laisvalaikio centre
15.00–15.30 Buvusių mokinių ir mokytojų susitikimai kabinetuose Prienų „Revuonos“ pagrindinėje mokykloje
15.30–20.00 Mokyklos svečių ir mokytojų vakaronė aktų salėje
Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos bendruomenė

 ATGARSIAI
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Trečiadienį darbo vietoje Anykščiuose rastas neblaivus
prokuroras Vigandas Jurevičius, jis nušalintas nuo
tarnybos, ketvirtadienį pranešė Generalinė prokuratūra.
Patikrinus alkoholio matuokliu, V. Jurevičiui buvo
nustatytas lengvas girtumo laipsnis – 1,27 promilės.

Buvusio rusų dvigubo agento Sergejaus Skripalio
dukra, sveikstanti po Didžiojoje Britanijoje prieš ją ir
jos tėvą surengtos atakos panaudojant kovinę nervus
paralyžiuojančią medžiagą, dėl kurios Londonas ir jo
sąjungininkai kaltina Maskvą, trečiadienį pareiškė
nepageidaujanti Rusijos ambasados pagalbos.



Trečiadienį Sankt Peterburge Rusijos teisėsauga sulaikė
bankrutavusio „Snoro“ banko pagrindinį akcininką Vladimirą
Antonovą, informuoja Rusijos televizija RBK. Jis sulaikytas
Rusijos teisėsaugai tiriant galimą sukčiavimą banke
„Sovetsky“. Rusijos televizijos šaltinių policijoje teigimu, V.
Antonovas įtariamas neteisėtu banko turto pasisavinimu.



Gimnazistai iš Amerikos susitiko su Savivaldybės
ti draugų. Jis pasidžiaugė jau krašte“, – kalbėjo meras.
meru
Susitikimo metu svečiams
ketverius metus vykdomu

Balandžio 9 d. Prienų r.
savivaldybės meras A.
Vaicekauskas priėmė
Prienų „Žiburio“
gimnazijos ir Sietlo
(JAV) gimnazistų ir
mokytojų delegaciją,
kurią atlydėjo „Žiburio“
gimnazijos direktorė I.
Kačinauskienė ir dailės
mokytoja I. Rasimavičienė.
Susitikime taip pat
dalyvavo Savivaldybės
administracijos Švietimo
skyriaus vedėjas R.
Zailskas.

Meras šiltai pasveikino
amerikiečius atvykus į Prienus ir palinkėjo patirti pačių
gražiausių įspūdžių, susiras-

„Žiburio“ gimnazijos projektu, kuris suteikia galimybę
mokiniams įgyti tarptautinio
mobilumo patirties. „Mes labai vertiname ir skatiname
jaunimą bendrauti, megzti
naujus ryšius, semtis patirties.
Matant, kad Prienuose gyvena daug talentingų ir gabių
jaunuolių, tokių, kaip jūs, kuriančių, laiminčių aukščiausius apdovanojimus (neseniai
„Žiburio“ gimnazijos choras
laimėjo „Aukso paukštės“
apdovanojimą), apima didelis pasididžiavimo jausmas.
Noriu, kad kuo daugiau jaunų,
gabių, išsilavinusių žmonių
liktų gyventi ir kurti savame

buvo pristatytas trumpas filmas apie Prienų r. savivaldybę, verslo įmonių veiklą. Po
delegacijų pasidalintų minčių apie patirtus įspūdžius,
lankantis tiek Amerikoje, tiek
Lietuvoje, meras atsakė į įvairius svečių klausimus – nuo
motyvacijos ir apsprendimo
tapti meru, požiūrio į savo
darbą, tikslus, palaikymo poreikį, sprendimų formavimą
iki nuomonės apie Prienuose žaidžiančius amerikiečius.
Atsisveikinant svečiams buvo įteiktos dovanėlės ir suvenyrai, kurie primins viešnagę
Prienuose.
SAVIVALDYBĖS inf. 

Tarptautinę stalo teniso dieną Prienų-Birštono
stalo tenisininkai susirungė tarpusavyje

Prie šios dienos minėjimo
galėjo prisijungti visi arenos
svečiai. Specialiai jiems arenoje buvo pastatyti du stalo
teniso stalai – didelis ir mažas.
Visą dieną arenos darbuotojai,
svečiai ir kiti Prienų miesto
gyventojai galėjo išmėginti savo jėgas bei pasimėgauti stalo
teniso teikiamais malonumais
bei puikia atmosfera. Progos
išmėginti savo taiklumą smūgiuojant žymiai mažesnį kamuoliuką nepraleido ir Prienų-Birštono krepšinio klubo
„Vytautas“ krepšininkai.
17 val. toje pačioje arenoje buvo surengtas turnyras,
kuriame dalyvavo Prienų ir

Birštono stalo tenisininkai.
Turnyre iš viso dalyvavo 12
stalo tenisininkų. Jų pasveikinti atvyko Prienų rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Algis Marcinkevičius ir Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorius Egidijus
Visockas.
Vėliau A. Marcinkevičius,
greitai pakeitęs oficialią aprangą į sportinę, prisijungė
prie stalo tenisininkų. Pasak
jo, visi Prienų-Birštono krašto
stalo tenisininkai išbando savo
jėgas komandinėse bei vienetų varžybose, kurios vyksta
Lietuvos ar tarptautiniu mastu, tačiau susirungti tarpusavyje tenka labai retai. Todėl
turnyras, skirtas Tarptautinei
stalo teniso dienai paminėti,
tapo simboliniu „išsiaiškinimu“, kuris tądien iš jų buvo

stipriausias.
Keletą valandų trukusios
rungtynės pareikalavo didelės įtampos bei strategijos. Kai
kurios kovos baigdavo gana
greitai, kitos prikaustydavo
visų tuo metu nežaidžiančių
sportininkų dėmesį. Žinoma,
atkakliausia kova vyko dėl
šio turnyro nugalėtojo vardo.
Ypač permainingoje ir sudėtingoje kovoje nugalėtoju tapo Virginijus Marčiukaitis.
Antrąją vietą užėmė niekad
geros nuotaikos nestokojantis
Bernardas Žiūkas, na, o trečiosios vietos taurė atiteko Kęstučiui Vilkišiui.
Turnyrą organizavo Prienų
stalo teniso klubas, o visi dalyviai buvo apdovanoti atminimo dovanėlėmis, turnyro
nugalėtojai – taurėmis.

ARTIMIAUSIOS VARŽYBOS
ORIENTAVIMOSI SPORTAS

KREPŠINIS

KREPŠINIS

Balandžio 6 d. Prienų
kūno kultūros ir sporto
centro arenoje paminėta
Tarptautinė stalo teniso
diena.

Balandžio 15 d.

12

00

val.

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

Balandžio 15 d.

19

15

val.

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

Atidarytas orientavimosi sporto 2018 metų
M21 grupėje Indrė Besezonas
liūnė iškovojo I vietą,

M20 grupėje Deimantė
Motiejūnaitė – I vietą, V35
grupėje Vytautas Kamarūnas iškovojo III vietą, V21A
– Kęstutis Nenartavičius – III
vietą.
Alytaus čempionate V16
amžiaus grupėje Pijus Maciulevičius buvo pirmas.
Kovo 25 d. vyko Kauno
čempionatas, kuriame dalyvavo penki klubiečiai ir visi
grįžo su medaliais.

V21 – Vytautas Beliūnas
– I vietą, V40 grupėje
Andrius Valatka taip pat
buvo pirmas, Nerimantas
Bieliauskas - trečias. V50
grupėje Gintaras Maciulevičius iškovojo I vietą.
Kovo 31 d., Žvėrinčiaus
miške, Prienuose vyko
„Kauno estafetės“, kuriose
„Šilo“ atstovai be klaidų įveikinėjo trasas.
Moterų elito grupėje „Šilo“
orientacininkės: Indrė Beliūnė, Milda Radzivonaitė ir
Deimantė Motiejūnaitė iškovojo I vietą. Vyrukai: Rokas
Lipnickas, Vytautas Kamarūnas ir Vytautas Beliūnas elito
grupėje buvo treti. Vyrai: Andrius Jasiūnas, Andrius Valatka ir Rimvydas Arlauskas 35

DZIUDO

KREPŠINIS

2018 metų orientacininkų
sezonas prasidėjo kovo
24 d., Alytuje „Lietuvos
čempionatu labai ilgoje
trasoje“ ir „Alytaus
čempionatu“, kuriuose
„Šilo“ ir Prienų KKSC
atstovai iškovojo keturias
prizines vietas.

metų grupėje taip pat iškovojo I vietą.
Antrąją Velykų dieną Trakų rajone, Barbutiškių miške
V40 grupėje Nerimantas Bieliauskas laimėjo II vietą, V50
– Gintaras Maciulevičius iškovojo I vietą.
Balandžio 15 d. Skersabalio miške, Prienų raj. vyks
10 – asis „Atviras Prienų OS
čempionatas“.
OSK ŠILAS 

Linas Žilevičius 

Balandžio 19 d.

18

45

val.

DELFI TV

Utenos „Juventus“ prieš PrienųBirštono „Vytautas“ LKL

Balandžio 22 d. 10 val.
Prienų KKSC arenoje

Dziudo turnyras
„Dziudo visiems“

KREPŠINIS

Balandžio 25 d.

18

50

val.

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

Balandžio 28 d.

1720 val.

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

Sveikata

SVEIKATA 
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Parengta bendradarbiaujant su Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru

Galvos smegenys sveria 1500 gramų,
jas sudaro 100 milijardų nervinių
ląstelių.

Kepenys sveria 1,5 kilogramo ir
jose kasdien įvyksta 320 milijardų
biocheminių reakcijų.

Storojoje žarnoje veisiasi 400 bakterijų
rūšių.

Sergamumas užkrečiamosiomis ligomis Seminaras apie fizinio aktyvumo svarbą
2018 m. kovo mėnesį Prienų r.
Per 2018 m. kovo mėnesį
Prienų rajono savivaldybėje
buvo užregistruota 1023
infekcinės ligos, iš jų 1023
ūmios virusinės viršutinių
kvėpavimo takų infekcijos,
117 gripo atvejų (5 kartus
mažiau nei vasario mėnesį)
bei 38 (31 proc. mažiau
nei sausio mėn.) kitos
užkrečiamosios ligos.

2018 m. kovo 5 d. Prienų ra-

jono teritorijoje paskelbta gripo epidemijos pabaiga. Tarp
kitų infekcinių ligų didžiausią
dalį (57 proc., arba 22 atvejus)
sudarė vėjaraupiai. Vėjaraupių
protrūkis tęsiasi „Ąžuolo“ progimnazijoje, „Revuonos“ bei
Šilavoto pagrindinėse mokyklose. Nauji šios ligos protrūkiai užregistruoti Stakliškių
bei Veiverių T. Žilinsko gimnazijų ikimokykliniuose ug-

dymo skyriuose. Taip pat užregistruota:
> 14 žarnyno užkrečiamųjų
ligų atvejų;
> 1 kūno askaridozės atvejis;
> 1 toksokarozės atvejis.
Nacionalinio visuomenės
sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Kauno departamento Prienų
skyriaus visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė Vilija
Matulevičienė

Kovo 29 d. vykusį teorinįpraktinį užsiėmimą „Fizinio
aktyvumo rekomendacijos
asmenims, turintiems
riziką sirgti širdies ir
kraujagyslių ligomis
ir cukriniu diabetu“
vedė kineziterapeutas,
Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto docentas dr.
Laimonas Šiupšinskas.

Lektorius savo pranešimą

Prienų mokyklose – akcija „Padovanok
šypseną“
2012 m. Jungtinės Tautos
paskelbė kovo 20 d.
Tarptautine laimės diena.
Įdomu tai, jog iniciatyva
paskelbti kovo 20 d.
Tarptautine laimės diena
atkeliavo iš nedidelės
kalnų šalies – Butano.

Fiziologai tiria laimę kartu
nagrinėdami ir vadinamuosius
laimės hormonus – endorfiną,
serotoniną ir dopaminą. Norėdami suteikti laimės vieni ki-

M I T A I

tiems, Prienų rajono bendrojo
lavinimo mokyklose kovo 19–
23 dienomis vykdėme akciją
„Padovanok šypseną“. Mokiniai, mokytojai ir kiti mokyklų
darbuotojai akcijos metu gavo
lipduką „Padovanok šypseną“,
taip pat skrajutes apie Tarptau-

MITAS. Vyrų medžiagų apykaita vyksta lėčiau.
Paprastai vyrų medžiagų apykaita būna intensyvesnė, nes moterų
riebalų masė dažniausia būna didesnė, o raumenų – mažesnė. Jei
vyras nuo alaus užsiaugina pilvuką, jo medžiagų apykaita sulėtėja.

tinę laimės dieną. Visi norintys galėjo dalyvauti Laimės
dienos loterijoje, kurios metu
traukė lapelį, perskaitė mintį
apie laimę arba galėjo laimėti biuro suvenyrus. Visi buvo
skatinami daugiau šypsotis ir
šypseną dovanoti kitiems.

pradėjo nuo sąvokų ir visiems
susirinkusiems pristatė, kad
fizinis aktyvumas – tai bet kokia žmogaus kūno judėjimo
išraiška, sukelianti intensyvesnę medžiagų apykaitą: namų ūkio darbai ir kita veikla,
kuriai reikia fizinių pastangų.
Savo pranešime docentas išsamiai papasakojo, kad norint išvengti lėtinių ligų būti-

na reguliariai judėti. Vyresnio
amžiaus žmonėms judėti taip
pat būtina, tik daugiau dėmesio reikėtų skirti koordinaciją
lavinantiems pratimams ir fizinėms veikloms, kurios stiprina širdies ir kraujagyslių
sistemą. Vėliau lektorius parodė keletą nesudėtingų pratimų, kuriuos galima atlikti
namuose kasdien.

Rajono mokyklose kalbėta apie
kibernetines priklausomybes
Kovo 19–22 dienomis
Prienų rajone Prienų rajono
savivaldybės visuomenės
sveikatos biuro iniciatyva
ir vėl lankėsi lektorius,
Klaipėdos miesto
savivaldybės narkotikų
kontrolės komisijos
narys, Klaipėdos
miesto savivaldybės
bendruomenės sveikatos
tarybos narys Artūras
Šiukšta.

Jis Prienų rajono mokyklose 5–12 klasių mokiniams
skaitė paskaitas apie kibernetines priklausomybes, taip
pat dalyvavo tėvų susirinkimuose.
Paskaitų tikslas – supažindinti mokinius ir mokyklos
bendruomenę ne tik su neribotomis interneto galimybėmis mokytis, siekti pažinimo,
bet ir su interneto žala, kaip
„intelekto, moralės bei fizinės

MITAS. Treniruotės sulėtina medžiagų apykaitą.
Fizinis krūvis didina raumenų masę, o raumenys, net nedirbdami,
naudoja daugiau kalorijų negu riebalai.

sveikatos degradacija“, aptarti
kibernetinės priklausomybės
pavojus sveikatai ir galimą pagalbą nuo priklausomybės internetui bei kompiuteriui.
Lektorius skatino visus suvokti, kas yra internetinė priklausomybė, mokėti ją atpažinti, ir susirasti veiklą, tiksliau – geresnę priklausomybę,
tokią kaip sportas, užklasinė
veikla, hobis ir t.t. Lektorius
stengėsi suformuoti neigiamą
nuostatą, kad internetinė priklausomybė yra „sveikatą, intelektą bei tautos moralę žalojantis reiškinys“,supažindino
su pirmaisiais interneto pri-

klausomybės požymiais.
Lektorius patarė tėvams rasti laiko pasidomėti, ką jų vaikas veikia internete, kokie jo
pomėgiai, taip pat padėti vaikui suprasti, ką jam galima
skelbti internete, ko nevertėtų
skelbti, bei instaliuoti apsaugines programas nuo pornografinio turinio ir t.t.
Biuras dėkoja lektoriui ir
mokyklų bendruomenėms už
bendradarbiavimą. Tikimės,
kad paskaitos privertė susimąstyti ir realistiškai pasižiūrėti į paauglių problemas bei
suvokti, ką sukelia internetinės priklausomybės.

MITAS. Kad būtų gera medžiagų apykaita, nereikia gerti daug
vandens.
Kalorijoms deginti organizmui reikia vandens. Jei geriate per
mažai, medžiagų apykaita lėtėja. Įrodyta, kad per dieną išgeriant
aštuonias stiklines vandens medžiagų apykaitos procesai vyksta
gerokai intensyviau negu išgeriant keturias.
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Viename kvadratiniame odos
centimetre yra 200 skausmo, 12 šalčio,
2 šilumos receptoriai.

Darželyje – užsiėmimas
apie saugų elgesį gatvėje

Kovo 30 d. Prienų
lopšelyje-darželyje
„Saulutė“ visuomenės
sveikatos biuro specialistė
„Kiškučių“ grupės vaikams
vedė užsiėmimą apie
saugų elgesį gatvėse.

Šio užsiėmimo metu su
vaikais buvo aptartos pėsčiųjų taisyklės kelyje, atšvaitų
nauda.

Abu inkstai, sveriantys 120 gramų,
kasdien „filtruoja“ 1500 litrų kraujo.

Sveikatingumo žygis
Saulėtą kovo 24 d. rytą
prieniečiai išsiruošė į
sveikatingumo žygį.
Žygeiviai rinkosi Prienų
Laisvės aikštėje.

Išklausę trumpą žygio planą, kurį pristatė gidė Loreta Šaltienė, ir atlikę trumpą
mankštą, visi pajudėjo link
Žvėrinčiaus miško. Pirmiausia žygio dalyviai stabtelėjo
prie Prienų Kristaus apsireiškimo bažnyčios. Gidė papasakojo, kad tai pirmoji medinė
bažnyčia Prienuose, pastatyta
1609 m. Ji 1655 m., per karą, sudegė. 1674 m. pastatyta
antroji bažnyčia, o 1750 m.
iš pušies rąstų suręsta dabartinė bažnyčia. Bažnyčią supa
netaisyklingos formos šventorius, kurio rytinėje dalyje
yra mūrinė koplyčia. Prienų
bažnyčia yra vienas seniausių
ir gražiausių sakralinių pasta-

tų Vilkaviškio vyskupijoje ir
viena seniausių medinių bažnyčių visoje Lietuvoje. Toliau
žygio dalyviai pasuko prie paminklo Lietuvos didžiajam
kunigaikščiui Kęstučiui, prie
kurio gidė papasakojo jo istoriją. Vėliau perėję Greimų
tiltą, žygeiviai keliavo link
Velniablūdžio pelkės. Pasak
legendos, šioje vietoje buvusioje baloje veisėsi pinčiukai
– velniūkščiai, kurie nuolat
baugindavo žmones. Kartą jie
labai išgąsdino žmogelį, nešantį namo dubenis (bliūdus).
Išsigandęs žmogelis metė savo bliūdus ir pasileido į kojas. Nuo tada užpelkėjusi bala

M I T A I

MITAS. 1200 kcal = medžiagų apykaitos spartėjimas ir svorio
kritimas.
Deja, negailestingos dietos, kurių laikantis greitai mažėja svoris,
sukelia bumerango efektą. Netrukus riebalai grįžta su kaupu. Griežta
dieta mažina ne tik riebalų sluoksnį, bet ir raumenų masę, todėl
lėtėja medžiagų apykaita.

Dešiniarankiai gyvena vidutiniškai 9
metais ilgiau.

vadinama Velniabliūdžiu. Tai
vienintelė Prienų kilpoje esanti aukštapelkė, kuri primena
dubenį, užpildytą storu durpių
sluoksniu, vanduo čia susikaupia lyjant lietui ar tirpstant
sniegui. Svarbiausi aukštapelkės augalai – kiminai. Švarūs
kiminai yra sterilūs, nepelija,
sugeria drėgmę ir net kvapą.
Rūgščioje durpingoje žemėje
nesiveisia ir puvimo bakterijos. Jeigu obuolį įdėtume po
kiminais į 1 metro gylį, po 10
metų išsiimtume kaip ką tik
nuskintą, nes tokiame gylyje
kiminų patale nėra deguonies
ir nevyksta oksidacijos ir redukcijos procesas. Kiminai
neturi šaknų, todėl apatinė šių
samanų dalis nuolat apmiršta ir grimzta gilyn. Taip per
daugelį metų susidaro durpės.
Tai buvo paskutinė žygeivių
aplankyta vieta. Truputį pailsėję ir išklausę
įdomų gidės L.
Šaltienės pasakojimą, visi pajudėjo į poilsiavietę, kur laukė šilta ir gardi
košė. Pasistiprinę ir tarpusavyje pabendravę,
žygio dalyviai
buvo kviečiami
išbandyti savo
žinias sveikatos
viktorinoje. Teisingai atsakiusiems į klausimus buvo įteikti Prienų rajono savivaldybės visuomenės
sveikatos biuro suvenyrai.
Visuomenės sveikatos biuras dėkoja gidei L. Šaltienei,
žygio partneriams ir visiems
dalyviams.

MITAS. Baltymai negerina medžiagų apykaitos.
Tyrimai rodo, kad organizmas daugiausia energijos sunaudoja
baltymingiems produktams perdirbti. Tai reiškia, kad vartojant
daugiau baltymų medžiagų apykaita vyksta intensyviau.

MITAS. Genai visiškai neturi įtakos medžiagų apykaitai.
Yra žinoma, kad genai veikia medžiagų apykaitos greitį. Yra žmonių,
kurie, kad ir kiek valgytų, visą gyvenimą būna liekni. Tačiau genetinis
polinkis į lėtą medžiagų apykaitą nereiškia, kad esate pasmerkti
turėti antsvorio. Sportuodami ir tinkamai maitindamiesi visada galite
būti puikios fizinės formos.

SVEIKATA 
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Suaugusio žmogaus širdis sveria
283,50 g.

Žmogaus kūnas per parą pagamina
nuo 1,75 iki 6,34 litro seilių.

Rūkantieji gali prarasti trečdalį
kasdieninės atminties.

Balandis – švaros mėnuo.
Padėkime gamtai apsivalyti nuo
šiukšlių, kurias paliekame patys
Atliekų rūšiavimo nauda:
Išsaugoma sveika
Sukaupiama
aplinka, vis mažiau
antrinių žaliavų
patenkant
kaip alternatyvą
atliekoms į
žaliavų ir energijos
sąvartynus
šaltiniui

Didėjant
gyventojų
Įdomūs
faktai:

Sutaupoma
gamtos išteklių
ir energijos

Sumažinama
vandens ir oro
tarša bei
pristabdomas
miškų kirtimas

klių. Šių problemų sprendimas

Sumažinama
atliekų tvarkymo
išlaidos

sprendimą.

poreikiams, prireikia
Surūšiuotos atliekos tampa
priklauso ne tik nuo technoloį sąvartynus
kasmet
išvežama
apie 3 mln.
tonų
vis daugiau gamybos Lietuvoje
antrinėmis
žaliavomis,
kurios
ginių
ir materialinių
buitinių
atliekų - vienas Lietuvos gyventojas kasdien
išteklių. Pagaminama vismišriųatliekų
yra
tinkamos
perdirbti.
Iš antvarkymo
galimybių,
vidutiniškai išmeta po 1 kg atliekų.
daugiau produkcijos, kurią
bet ir nuo visuomenės narių trinių žaliavų gaminami naugaminant ir vartojant
nuostatų, vertybių bei dalyva- ji produktai, mažiau teršiant
kaskart opesnė tampa Sąvartyne atliekos ilgai lieka nesuirusios: popierius – 2
vimo. Labai svarbu patiems aplinką, tausojant jos resuratliekų problema. Laikuimetus; konservų dėžutės – 90 – metų; plastiko pakuotės
sus. Gaminti naujus daiktus
suvokti
buitinių
bėgant, visa, kas buvo – 200 gyventojams
metų; stiklainiai,
buteliai
– 900 metų.
iš antrinių žaliavų tampa vis
atliekų
keliamas
problemas,
nauja, tampa sena,
paprasčiau ir pigiau, o jie savo
buitinių
atliekų
rūšiavimo
svarnereikalinga ir anksčiau ar
Atliekų rūšiavimo nauda:
kokybe nė
kiek nenusileidžia
bą
ir
pačių
dalyvavimą
šiame
kurios
vėliau virsta atliekomis.Perdirbus 1 stiklo butelį, išsaugome energijos,
kitiems
tos
pačios srities proužtektų
kompiuteriui
veikti
25
minutes.
procese.
Todėl
aktyvus
visuoIšsaugoma
sveika ne Sukaupiama
Sumažinama
Buitinės
atliekos kaupiasi

aplinka, vis mažiau
antrinių
žaliavų
Sutaupoma
vandens ir oro
Sumažinama
menės
dalyvavimas,
visuo- duktams.
tik gamtoje,
bet ir sąvartynuo-kaip
patenkant
alternatyvą
gamtos išteklių
tarša
bei
atliekų
tvarkymo
Prisiminkite, kad graži ir
menės narių informuotumas,
se. Norint sumažinti
atliekoms įšiukšlių
žaliavų ir energijos
ir energijos
pristabdomas
išlaidos
švari
aplinka
kelia ne tik pasitinkamas
garantuojaenergijos,
Perdirbus
1 PET elgesys
butelį, išsaugoma
kurios
kiekį, būtina
ne tik tobulinti
sąvartynus
šaltiniui
miškų
kirtimas
gerėjimą,
bet
daro
įtaką ir mūsų
sėkmingą
daugelio
buitinių
užtektų
60
W
lemputei
šviesti
6
valandas.
buitinių atliekų tvarkymo sistevisų
sveikatai.
atliekų
tvarkymo
problemų
mą, betdom
ir prisidėti
prie atliekų
s faktai:
rūšiavimo patiems.
Lietuvojenesusidėvi
į sąvartynus
kasmet
išvežama apie 3 mln. tonų
Pasaulio sveikatos
Stiklas niekada
ir gali
būti perdirbamas
mišrių
atliekų
vienas
Lietuvos
gyventojas kasdien
tūkstančius kartų, nepakenkiant jo kokybei.
organizacijos (PSO)
vidutiniškai išmeta po 1 kg atliekų.
duomenimis, vienas
iš žmogaus sveikaPerdirbus
1 toną popieriaus
išsaugoma
17 medžių,
26
Sąvartyne
atliekos ilgai
lieka nesuirusios:
popierius
–2
tai įtakos turinčių
460 litrų
vandens
ir energijos,
kurios
užtektų
6plastiko pakuotės
metus;
konservų
dėžutės
–
90
–
metų;
veiksnių yra aplinmėnesiams
normalaus
dydžio–namą.
– 200apšildyti
metų; stiklainiai,
buteliai
900 metų.
ka. Aplinka lemia 20
proc. kiekvieno žmoPerdirbus 1 aliuminio skardinę, išsaugoma energijos,
gaus sveikatos. ŠvaPerdirbus
1 stiklo butelį,
kurios pakaktų
televizoriui
veiktiišsaugome
3 valandas,energijos,
o 100 W kurios
ri aplinka yra būtina
užtektų
lemputei
šviestikompiuteriui
20 valandų. veikti 25 minutes.
žmonių sveikatai ir
gerovei.
Gausėjančios
Prisiminkite,
kad buigraži ir švari aplinka kelia ne tik pasigerėjimą, bet daro įtaką ir mūsų visų
Perdirbus 1 PET butelį, išsaugoma energijos, kurios
tinės
atliekos
sukelia
sveikatai.
užtektų 60 W lemputei šviesti 6 valandas.
daug rūpesčių: didėRūpinkimės aplinka, kurioje gyvename!
ja tiek legalūs sąvartynai, tiek pašalių ir
Stiklas niekada nesusidėvi ir gali būti perdirbamas
pakraščių neteisėti
tūkstančius kartų, nepakenkiant jo kokybei.
šiukšlynai; buitinės
atliekos tampa pavojingais žmonių sveiPerdirbus 1 toną popieriaus išsaugoma 17 medžių, 26
katai židiniais, nes į
460 litrų vandens ir energijos, kurios užtektų 6
sąvartynus patenka
mėnesiams apšildyti normalaus dydžio namą.
pavojingų buitinių
atliekų; pakuočių gaPerdirbus 1 aliuminio skardinę, išsaugoma energijos,
mybai sunaudojama
kurios pakaktų televizoriui veikti 3 valandas, o 100 W
daug gamtinių ištelemputei šviesti 20 valandų.

Rūpinkimės aplinka, kurioje gyvename!

MPrisiminkite,
I T A kadI graži ir švari aplinka kelia ne tik pasigerėjimą, bet daro įtaką ir mūsų visų

MITAS. Kuo daugiau riebalų, tuo greitesnė medžiagų
sveikatai.
apykaita. Kūno sudėjimas turi didelės reikšmės medžiagų
R Žmonių,
pinkim kurių
s aplinka,
kurioje
gyvename!
apykaitai.
raumenų
masė yra
didesnė, o riebalų
sluoksnis plonesnis, medžiagų apykaita išties vyksta greičiau. Mat
kūnas nuolatos degina kalorijas, net jei nieko neveikiame. Žinoma,
kad esant ramybės būsenos aktyviausiai vyksta žmonių, turinčių
didelę raumenų masę, medžiagų apykaita.

MITAS. Už medžiagų apykaitą yra atsakinga kasa.
Medžiagų apykaitą tvarko skydliaukė. Ji gamina hormonus,
kurie reguliuoja daugelį medžiagų apykaitą lemiančių veiksnių,
pavyzdžiui, kaip greitai organizmas sudegina riebalus ir kada
gautosios kalorijos naudojamos energijai gaminti, o kada
atidedamos atsargos.

MITAS. Psichinės būklės nėra tikros medicininės ligos, tokios
kaip širdies ligos ar diabetas. Tai – asmenybės sutrikimai.
Smegenų sutrikimai yra tokios pat medicininės būklės kaip
širdies ar inkstų sutrikimai. Tyrimai parodė, kad yra genetinės ir
biopsichosocialinės psichikos sutrikimų priežastys ir jos gali būti
sėkmingai gydomos.
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INFORMACIJA tėvams arba vaiko atstovams

Fotografijų konkurso „Vanduo – gyvybės ir sveikatos šaltinis“ nugalėtojai

pagal įsta�ymą, kur kreiptis pagalbos Prienų rajono
savivaldybėje, jei vaikas va�toja alkoholį ar narkotikus

Jei jaunuoliai pradeda
eksperimentuoti /
nereguliariai va�toti alkoholį
ar narkotikus – tai signalas,
kad jiems reikia pagalbos
atsisakant minėtų medžiagų
va�tojimo, ugdant atsakingą
požiūrį į neigiamas
va�tojimo pasekmes ir
užke�tant kelią
priklausomybės nuo
alkoholio ar narkotikų
vys�ymuisi.

Vienas iš tokios pagalbos
būdų – šių jaunuolių
dalyvavimas Anks�yvosios
inte�vencijos programoje.
Ši programa vykdoma
vadovaujantis Lietuvos
Respublikos sveikatos
apsaugos ministro įsakymu
Nr. V-60 / V-39 „Dėl
anks�yvosios inte�vencijos
programos vykdymo
�varkos aprašo
pa�vi�tinimo“.

I vieta – „Lašelis boružėlei“. Fotografijos autorė Julija Rukaitė.
Dalyvavimas programoje yra
NEMOKAMAS ir KONFIDENCIALUS.
Programą sudaro 3 dalys: pradinis
pokalbis, 8 val. trukmės praktiniai
užsiėmimai, baigiamasis pokalbis.
Užsiėmimus veda Prienų švietimo
pagalbos tarnybos ir Prienų rajono
savivaldybės visuomenės sveikatos
biuro specialistai.

Užsiėmimai vyks Prienų rajono
savivaldybės visuomenės sveikatos
biure,
Revuonos g. 4, Prienai.
Išsamesnė informacija teikiama
tel. (8319) 54 427,
el. paštu prienai.vs.biuras@gmail.com.

II vieta – „Gyvybės versmė“.
Fotografijos autorė Ilona Banišauskaitė.

III vieta – „Kur vanduo, ten gyvybė“.
Fotografijos autorė Atėnė Žukovaitė.

SEMINARAS
„Užkrečiamųjų ligų aktualijos“
2018 m. balandžio 24 d.
Prienų kultūros ir laisvalaikio centro
konferencijų salėje
(II a., Vytauto g. 35, Prienai)
9.30–10.00 - Dalyvių registracija, kava /
arbata
10.00–10.10 - Seminaro atidarymas (R.
Keturakienė, Prienų rajono savivaldybės
Sveikatos komiteto pirmininkė, MediCA
klinikos šeimos gydytoja)
10.10–10.50 - Nauji užkrečiamųjų ligų iššūkiai
(Prof. dr. S. Čaplinskas, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS
centro direktorius)
10.50–11.10 - Erkių platinamos ligos Lietuvoje
(Dr. M. Žygutienė, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS
centro medicinos entomologė)
11.10–11.40 - Nacionalinės imunoprofilaktikos
naujienos (D. Razmuvienė, Užkrečiamųjų ligų
ir AIDS centro Imunoprofilaktikos skyriaus
vedėja)
11.40–12.00 - Tuberkuliozės atvejų valdymas
(L. Babenskienė, Nacionalinio visuomenės
sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos
ministerijos Kauno departamento Užkrečiamųjų
ligų valdymo skyriaus visuomenės sveikatos
stiprinimo specialistė)
12.00–12.40 - Lietuvos tuberkuliozės
epidemiologinė situacija ir strategija ( J.
Korabliovienė, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro
visuomenės sveikatos specialistė)
12.40–13.00 - Seminaro apibendrinimas.
Diskusijos.
Seminaras skirtas asmens sveikatos
priežiūros ir visuomenės sveikatos priežiūros
specialistams.Seminaro dalyviams bus
išduodami pažymėjimai. Registracija el. p.
prienai.vs.biuras@gmail.com arba tel. (8
319) 54 427.
PARENGĖ:

Prienų rajono savivaldybės
VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

Revuonos g. 4, 59118 Prienai
Telefonas/faksas (8 319) 544 27
Mobilusis telefonas 8 678 79 995
El. paštas prienai.vs.biuras@gmail.com
Internete :http://www.vsbprienai.lt
http://www.facebook.com/prienuvsb/

INFORMACIJĄ RINKO:

Direktorė Ilona Lenčiauskienė,
mobilusis telefonas 8 678 79 994,
Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistė
Justina Dobilienė,
Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė
Asta Gataveckienė,
Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistė
Birutė Vitkauskaitė.

INFORMACIJĄ RINKO:

Visuomenės sveikatos specialistai mokyklose:
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė
Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijoje, Skriaudžių
pagrindinėje mokykloje, Šilavoto pagrindinėje
mokykloje Erika Bašinskaitė,
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė
Prienų „Ąžuolo“ progimnazijoje, Ašmintos

Norite geriau pažinti
save, stiprinti
pasitikėjimą savimi,
nuraminti protą
ir suvaldyti stresą?
Tuomet kviečiame JUS į
NEMOKAMĄ praktinį užsiėmimą
„Mandalų kū�ybos terapija ir
asmeninis augimas“, kuris vyks:

BALANDŽIO �� D.
�ANTRADIENĮ�

��.��

VAL.

Prienų kultūros ir laisvalaikio
centre (Mažojoje salėje I a.)
Užsiėmimą ves lektorė

Ieva Motiejauskė

Vietų skaičius ribotas. Reikalinga išankstinė registracija
tel. (8 319) 544 27 arba el. paštu prienai.vs.biuras@gmail.com

Atmintinos sveikatos ir su sveikata susijusios
balandžio mėn. dienos
Balandžio 2 d. - Pasaulinė autizmo diena
Balandžio 7 d. - Pasaulinė sveikatos diena
Balandžio 11 d. - Tarptautinė sergančiųjų Parkinsono liga
diena
Balandžio 18 d. - Europos pacientų teisių diena
Balandžio 24 d. - DNR diena
Paskutinė balandžio savaitė - Europos imunizacijos savaitė.
Pasaulinė imunizacijos savaitė.
Balandžio 25 d. - Pasaulinė maliarijos diena
Paskutinis balandžio trečiadienis - Tarptautinė triukšmo
supratimo diena
Paskutinis balandžio sekmadienis - Tarptautinė gyvybės
diena
Balandžio 27 d. - Medicinos darbuotojų diena
Balandžio 28 d. - Pasaulinė darbuotojų saugos ir sveikatos
diena
Balandžio 29 d. - Tarptautinė imunologijos diena

pradinio ugdymo skyriuje, Balbieriškio
pagrindinėje mokykloje, Naujosios Ūtos

pagrindinėje mokykloje Eglė Zokaitytė,
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė
„Revuonos“ pagrindinėje mokykloje, Išlaužo
pagrindinėje mokykloje, Pakuonio pagrindinėje
mokykloje Gintarė Meškauskė,
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė
Stakliškių gimnazijoje, Jiezno gimnazijoje.

Priedas išeina antrąjį mėnesio šeštadienį
kartu su laikraščiu „Naujasis Gėlupis“
Priedas leidžiamas nuo 2015 11 07.
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ŽEMĖS SKLYPUS

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

Nekilnojamasis
turtas
Parduoda
1 KAMBARIO BUTUS
1 k. bt. (yra vanduo, dušas, kanalizacija, boileris. Šildoma krosnimi.
Didelė šviesi veranda, pavėsinė,
didelis sandėlis malkoms. Gražioje vietoje (netoli turgus ir
ežeras) Jiezne. Tel. (8 319) 57481
(skambinti vakare).

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

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

NAMUS
Pusę medinio namo (46 kv. m,
yra virtuvė, 2 kambariai, vonios
kambarėlis, šildoma krosnimi, 5
a žemės) Kęstučio g., Prienuose.
Tel. 8 672 75016.
Mūrinį namą (yra garažas, ūkinis
pastatas, 6,2 a žemės) Klonio g.,
Prienuose. Taip pat 3 durų spintą,
lovą, dviratį. Tel.: (8 319) 52888,
8 630 20378.
Gyvenamąjį namą su ūkiniu
pastatu (namas 150 kv. m, tinkamas naudoti privačiam vaikų
darželiui, slaugai, 20 a žemės)
Eigulių g. 14, Prienuose. Tel. 8
619 78963.
Gyvenamąjį namą (14 500 Eur,
galima derėtis) Naujosios Ūtos k.,
Prienų r. Tel. 8 630 08797.

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

6 a namų valdos žemės sklypą
namo statybai (atlikti kadastriniai
žemės matavimai, detalus planas,
visa dokumentacija, geras privažiavimas) Prienų g. 29B, Birštone.
Tel. 8 603 19643.
12,5 a ir 18 a namų valdos žemės
sklypus J. Basanavičiaus g., Prienuose. Tel. 8 614 34541.
23 a namų valdos žemės sklypą V.
Mykolaičio-Putino g., Prienuose.
Tel. 8 675 21199.

Perka
Namą Prienuose. Tel. 8 684
96088 (po 17 val.).
Žemės sklypą su namų valda arba
sodų bendrijoje Prienuose. Tel. 8
646 39335.

Išsinuomoja arba perka dirbamos žemės Šilavoto, Leskavos,
Klebiškio apylinkėse. Gali būti
pieva, arimas, pūdymas ar apleista žemė. Siūlyti įvairius variantus.
Tel. 8 683 47763.
Ūkininkas išsinuomoja arba per
ka žemės ūkio paskirties žemę
Klebiškio, Šilavoto, Jiestrakio,
Leskavos, Išlaužo kadastrinėse
vietovėse. Tel. 8 618 57457.

Automobiliai ir
jų dalys
Perka

3,5 m. ponį (ūgis 83 cm, juodas,
nusišėręs). Tel. 8 636 64609.

Ritinių presą, ritinių grėbtuvą,
miežius. Tel. 8 670 16738.

1 m. kumelaitę ir eržiliuką. Tel. 8
650 10595.

Traktorinį grėblį-vartytuvą, traktorinės priekabos ašį, priekinius
traktoriaus svorius, traktorinį
vežimą, arklinį senovinį vežimaitį
su pakinktais ir roges. Tel. 8 685
60291.

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.

Traktorinę dviašę priekabą su
dokumentais. Tel. 8 684 38483.

Avižas ir kvietrugius. Tel. 8 612
55489.

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

Grūdus: belukštes avižas, kviečius
ir žirnius. Sėjamąją „SZ-3,6“, šieno
rinktuvą, vartytuvą (5 ratų) ir
pūstuvą. Tel. 8 650 48440.
Kviečius ir miežius. Miežiai tinkami sėti. Atveža. Tel. 8 677
31879.

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

Skubiai superkame visų mar
kių lengvuosius automobilius,
mikroautobusus, keturačius,
priekabas.
Automobiliai gali būti su defektais, nevažiuojantys, daužti,
skirti ardymui ar utilizavimui,
surūdiję, be TA ir draudimo. Išsivežame patys. Atsiskaitome
iš karto, padedame sutvarkyti
visus reikiamus dokumentus.
Lauksime Jūsų pasiūlymų
tel. 8 666 70777.
Superkame visų markių automobilius. Atsiskaitome iš karto. Pasiimame patys. Tel. 8 644 15555.

Raudonųjų dobilų sėklą ir avižas.
Tel. 8 630 05924.

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

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

Žemės ūkio paskirties sklypą
Birštono savivaldybėje. Tel. 8
680 92546.
Brangiausiai Lietuvoje miškus
(brandžius, jaunus, malkinius,
iškirstus), žemes, sodybas.
Atsiskaito iš karto. Tel. 8 676
41155.

PERKAME
MIŠKĄ

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

Tel. 8 680 81777

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

IŠSINUOMOJA
Jauna šeima 1-2 k. bt. Prienuose.
Tel. 8 677 10594.
1-2 k. bt. ilgesniam laikui Prienuose. Tel. 8 647 07835 (po 17 val.).

Vasarinius miežius, tinka sėklai.
Amonio salietrą didmaišiais. Tel.
8 689 62945.
Lubinus (saldūs) sėklai. Dovanoja
akmenis (reikia pasirinkti). Reika
lingas darbininkas. Gali būti pensininkas, galiu apgyvendinti. Tel.:
(8 319) 41484, 8 671 42853.

Maistines bulves. Gali atvežti. Tel.
8 687 98080.
Maistines ir sėklines bulves. Tel.

8 604 ĮVAIRIUS
93428.
BRAngIAI PERKAME

ŽEMĖS ŪKISARKlIUS, JAUČIUS,
Ąžuoliukų sodinukus. Audimo
TElYČIAS, KARVES.

stakles (beveik naujos) šieno varTel. 8 625 93 679
tytuvą, arklinę šienapjovę. Tel.: 8
600 98987, 8 602 74388.
Tris bičių šeimas „varšaviniais“
aviliais. Tel. 8 610 92993.
Trąšas: amonio salietrą,

PARDUODA

sulfatą, azofoską ir kitas

Ožką. „GAZ-69“ viliuką (aštuonPERKAME trąšas. Taip pat žalinimui
vietis), betono maišyklę (0,25
aliejinių ridikų sėklas.
MIŠKĄ
kub.), grūdų džiovinimo
ventiPristatome.
ir apvaliąją
liatorių, bulvių sodinamąją
medieną su(dvi
žeme
Išrašome
sąskaitas.
arba išsikirsti.
vagos). Tel. 8 674 44780.

PERKA
Kiaules. Tel. 8 611 35210.

Brangiai perka įvairius veršelius
nuo 2 sav. iki 8 sav. amžiaus.
Sveria el. svarstyklėmis. Atsi
skaito vietoje, iš karto. Tel. 8
612 34503.
Vilniaus apskrities ūki
ninkas nuolat perka
arklius. Suteikia trans
porto paslaugas.
Tel.: 8 656 39189, 8 616 14424.
ŽŪB „Žara“ perka kar
ves, jaučius, telyčias.
Atsiskaito iš karto.
Tvarko valstybines išmokas.
Sveria el. svarstyklėmis.
Pasiima patys. Tel.: 8 685
86121, 8 699 57191.
Superkame kar
ves, bulius ir tely
čias. KREKENAVOS
AGRO FIRMOS supir
kėja Olga Smailienė.
Tel. 8 612 02125.
Gerai įmitusius, liesus
ir traumuotus galvi
jus (AB „Krekenavos
agrofirma“ kaino
mis). Taip pat arklius.
Sveriame elektroninėmis
svarstyklėmis. Atsiskaitome
iš karto. Tel. 8 616 43646.
BRAngIAI PERKAME ĮVAIRIUS

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

Tel. 8 605 49513.
Atliekame sanitarinius kirtimus
bei retinimus. Konsultuojame.

Lietuvišką, svilintą kiaulienos
Tel. 8 680 81777
skerdieną. Kaina tik 2,40 Eur/kg. Karvių mėšlą. Prie traktoriaus:
savadarbę priekabą, chemikalų
Atvežame. Tel. 8 607 12690.
purkštuvą ir akėčias. Vežimą, trąPaaugintus paršelius. Tel. 8 607 šų barstytuvą. Sodybą Mačiūnų
k., Prienų r. Tel. 8 600 19450.
52203.

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

Priekabą (2 ašių, 1,7 t, 3,10x1,30
m), betono maišyklę ant ratukų
(0,25 kub.), kultivatorių (2,6 m
plotis), suvirinimo aparatą-kempą (3 fazės). Tel. 8 655 10847.

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

300 kg kiaulę. Tel. 8 678 75514.
Ponius. Tel. 8 602 96794.

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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UAB

SŪDUVOS
GALVIJAI

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

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.

Viena didžiausių įmonių Lietuvo
je tiesiogiai perka karves, bulius,
telyčias. Sveria el. svarstyklėmis.
Moka 6 ir 21 proc. PVM. Atsi
skaito iš karto. Tel. 8 635 07197
(Ričardas Lukauskas).
Sanitarinius raguočius. Tel. 8 602
48941.
Brangiai visoje Lietuvoje superkame galvijus: karves, jaučius,
telyčias. Atsiskaitome vietoje.
Vežame į užsienį. Tel. 8 615
28106.
Bet kokią žemės ūkio techniką,
pvz., traktorių, priekabą, sunkvežimį ir jų padargus. Gali būti
neveikiantys. Tel. 8 680 77728.

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

M A L KO S

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

Vaikišką lovytę (1x1 m), maniežą,
drabužėlius (nuo 1 iki 2 m už simbolinę kainą). Tel. 8 615 15084.
Mažai naudotą kombinuotą vandens boilerį (čekiškas, 125 l, 200
Eur). Tel. 8 671 27097.

PASLAUGOS
Kirpėja siūlo paslaugas Jūsų
namuose pagal iškvietimus. Tel.
8 678 22651.
Ruošiu pokylių šventes. Tel. 8
675 04004.
Alytaus giesmininkai gieda laidotuvėse ir kitomis progomis.
Atvažiuojame patys. Kainuoja
pigiau nei užsakant per laidojimo
paslaugų įmones. Vienas vakaras
ir palydėjimas – 120 Eur. Keturnedėlis ir metinės – 60 Eur. Giedame
gražiai. Tel.: 8 636 47223, 8 616
92369.
Suteikiame paskolas arba refinansuojame Jūsų skolas (taip
pat ir antstolių) iki 10 000 Eur
laikotarpiui iki 48 mėn. Konkurencingai mažiausios palūkanos
rinkoje. AKCIJA – PASKOLAS iki
1000 Eur laikotarpiui iki 6 mėn.
suteikiame nemokamai, be palūkanų. Konsultuojame pensijų
II–III kaupimo pakopų klausimais.
Tel. 8 601 50935.
Paminklų, tvorelių, kapaviečių
uždengimų gamyba. Betonavimas, montavimas, užpylimas
skalda, senų kapaviečių restauravimas ir kiti akmens gaminiai.
Nemokama konsultacija. Tel. 8
686 96155.

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

SKLYPŲ KADASTRINIAI
MATAVIMAI

♦ statinių kadastriniai matavi
mai – inventorizacija,
♦ geodeziniai ir topografiniai
matavimai,
♦ pastato ašių nužymėjimas,
♦ žemės sklypų formavimo ir
pertvarkymo projektai...

UAB „GEONETAS“
Adresas: Vytauto g. 11A,
Prienai (priešais Autobu
sų stotį, laiptais į rūsį).
Tel.: 8 683 98043,
8 614 38124.
Kaminų įdėklai, gaminimas,
montavimas, kaminų valymas.
Tel. 8 645 87304 (Vytautas).
Stogų dengimas, karkasinių namų
statyba, pamatų įrengimas, skardinimo darbai, skardų lankstymas, medinė lauko apdaila, pirtys
ir kiti statybos darbai. Dirbame
pagal verslo liudijimus. Tel. 8
603 35880.
Stogų dengimas, visi skardinimo
darbai, fasadų šiltinimas, elektros
darbai, smulkūs santechnikos
darbai. Tel. 8 679 67599.
Atlieku blokelių, plytų, apdailos
plytų mūrinimo darbus. Taip
pat ieškau kolegos. Tel. 8 646
37352.
Gaminame betoną, kalkinį skie
dinį, 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.
Dedu grindis, kloju laminatą,
montuoju langus, duris, gipso
kartoną, tapetuoju, atlieku durų
ir langų apdailą ir kitus smulkius
darbus. Taip pat statau, apdengiu
ir remontuoju šiltnamius. Tel. 8
601 48676.
Šlifuojame, dedame ir lakuojame parketą, dengiame stogus,
lankstome skardas, skardiname,
šiltiname ir dažome namų fasadus. Statome karkasinius namus.
Kasame pamatus, mūrijame,
tinkuojame, betonuojame, montuojame tvoras, atliekame langų
apdailą, montuojame langus ir
duris. Tel. 8 620 85350.

Kokybiškai remontuojame bu
tus: dažome, glaistome, klojame
laminatą, atliekame kitus darbus.
Tel. 8 606 46488.
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.
Atliekame vidaus apdailos darbus. Tel. 8 648 30188.
Visi santechnikos darbai: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos.
Komplektuojame medžiagas
geromis kainomis. Tel. 8 640
39204.
Santechnikos darbai: vamzdynų
keitimas, klozetų keitimas ir
tvarkymas, maišytuvų keitimas
ir kiti santechnikos darbai. Skylių
gręžimas nerūdijančio plieno
kriauklėse, metalinių vamzdžių
sriegimas. Katilų prijungimas ir
medžiagų komplektavimas. Atvykstu bet kurią savaitės dieną ir
vakarais (atvykstu ir dėl smulkių
gedimų ir darbų) bei į rajonus.
Parenku ir atvežu medžiagas. Tel.:
8 684 55308, 8 619 54866.

Remontuojame
skalbykles, džiovy
kles, el. virykles ir
kt. Suteikiame ga
rantiją, taikome
nuolaidas! Atvykstame į
namus, dirbame ir savait
galiais. Tel. 8 645 04370.

Vežame žvyrą (sijotas,
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.
Pjaunu ir skaldau malkas. Griaunu
senus pastatus ir dirbu kitus ūkio
darbus. Tel. 8 677 22930.
Mobiliuoju juostiniu gateriu kokybiškai pjaunu medieną. Atvykstu
į vietą. Tel. 8 601 02662.
Greitai ir kokybiškai MOBILIUOJU
GATERIU PJAUNAME medieną
(iki 11 m ilgio) jums patogioje vietoje. Elektra nebūtina. Dirbame
ir savaitgaliais. Tel. 8 657 57395,
www.7verslai.lt

Tolimųjų reisų vairuotojai maršrutu Lietuva–Austrija–Lietuva.
Tel. 8 663 58007.

Dovanoja
DARBO
SKELBIMAI
Barmenai (-ės)-pardavėjai lauko
kavinukėje Birštone. Siūlome
įdomų darbą ir gerą atlyginimą.
Tel. 8 616 54432.

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.

www.naujasisgelupis.lt
http://www.facebook.com/
labirintai

Armatūros ir metalo konstrukcijų
apdirbimo cechas ieško suvirintojų, armatūros lankstytojų,
šaltkalvių. Atlyginimas nuo 700 iki
1200 Eur į rankas. Darbas Kaune.
Tel. 8 600 65000.
Laidojimo paslaugų įmonėje
– vairuotojas, galintis sunkiai
kelti. Gali turėti invalidumą. Tel.
8 650 41148 .

REIKALINGA

šaldytuvus, šaldiklius.

Metalo apdirbimo įmonei, gaminančiai maisto pramonės
įrengimus, Dovainonyse, Kaišiadorių r., reikalingas šaltkalvis.
Reikalavimas: būtina mokėti
skaityti brėžinius. Į darbą ir iš
darbo vežame įmonės transportu. Darbo užmokestis sutartinis.
Tel. pasiteirauti 8 656 01720,
viktoras@dovaina.lt

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 opera
toriams (-ėms). Tel. 8 656 22104
(Birutė).
Statybininkas dirbti prie betoninių tvorų, lieti ir montuoti. Tel. 8
610 82808.
Kelių statybos ir priežiūros įmo
nė ieško: 1. Kelio darbininkų; 2.
Meistro (gali būti studentas); 3.
Darbų vykdytojo; 4. Buldozerio
mašinisto; 5. Ekskavatoriaus ma
šinisto; 6. Greiderio mašinisto.
Darbas Kauno apskrityje. Įmonė
įsikūrusi Ilgakiemio k., Kauno r.
Tel. 8 691 44404.

Vaikiškus: dviratį (5-7 m.), medinę
lovytę, vežimėlį, elektromobilį.
Žurnalus „Laima“, „Edita“, „Moteris“ (2016–2017 m.). Tel. 8 687
29338.

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

Kviečia
Jeigu turite problemų su alkoholizmu, Jums gali padėti Birštono
anoniminių alkoholikų draugija.
Susirinkimai vyksta: II, IV – 19
val., VII – 17 val., Birutės g. 10A
(„Carito” bendruomenės namai),
Birštone. Tel. 8 689 36747.
Prienų – Birštono diabeto klubas
„Versmė“, balandžio 14 d. (šeštadienį), kviečia į diabeto klubo
narių susirinkimą tema „Diabeto
valdymas ir prevencija“, kuris vyks
Birštono Carito namuose, Birutės
g. 10A, Birštonas. Registracija 11
val. val. Kviečiame prisijungti
naujus narius. Klubo pirmininkė
Birutė Bartkevičiūtė, tel. 8 687
21261.
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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
istorijos (2) 17:00 LKL
19.30 val. Detektyvų
14.25 val.
čempionatas. Šiauliai-Neptūnas
19:30 Dainuok mano dainą 21:30
„Kelionė į Žemės centrą“
„Mis Slaptoji agentė“
MANO HEROJUS Žmogus be
praeities 23:20 AŠTRUS KINAS
Tikras teisingumas. Mirtinas tei06:00 Lietuvos Respublikos him- singumas 01:05 Strėlė (18) 01:55 06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Beatos virtuvė 07:00 Strėlė (19)
nas 06:05 Istorijos detektyvai
Premjera. Pašėlę Blinkio Bilo
07:00 Dok. apybraiža „Mes nuganuotykiai 07:20 Premjera. Alvinas 06:00 „Pasaulio turgūs. Barselo- lėjom” 07:30 Šventadienio mintys
ir patrakėliai burundukai 2 07:30 na“ 06:30 „Pasaulio turgūs. Tel 08:00 Gimtoji žemė 08:30 Ryto
Premjera. Detektyvė Miretė 07:45 Avivas“ 07:00 Programa 07:04 suktinis su Zita Kelmickaite 09:00
Premjera. Stebuklingoji Boružėlė TV parduotuvė 07:20 „Nuosta- Premjera. Princas Žydruolis ir fėja
08:10 Karinės paslaptys 09:00 būs pojūčiai“ 08:25 „TV Europa Lupinė 10:00 Gustavo enciklopeLabas rytas, Lietuva 09:30 Žinios pristato. Vyrų šešėlyje. Birutė dija 10:30 Lietuvos tūkstantmečio
09:35 Labas rytas, Lietuva 10:30 Mažeikaitė- Ramanauskienė“. vaikai 11:25 Mūsų gyvūnai 11:50
Žinios 10:35 Labas rytas, Lietuva 09:00 „Skinsiu raudoną rožę“ Pasaulio dokumentika. Premjera.
11:30 Žinios 11:35 Labas rytas, 09:30 „Vantos lapas“ 10:00 „Ant Mėlynoji planeta 2 12:45 Pasaulio
Lietuva 11:45 Pasaulio dokumen- bangos“ 11:00 „Vincentas“ (2/3) dokumentika. Premjera. Laukiniai
tika. Premjera. Gorongozos nacio- 12:30 „Vera“ (6/1) 14:20 „Pavo- gyvūnai. Paros kaleidoskopas 3
nalinis parkas. Rojaus atgimimas jingiausios kelionės. Kamerū- 13:40 Mis Marpl 3 15:15 Lais12:40 Pasaulio dokumentika. nas“. 15:00 „Šarūnas Marčiulio- vės vėliavnešiai 15:45 Žinios.
Premjera. Sniego vilkų šeimyna nis. Krepšinio ledlaužis Nr. 13. 2 Orai 16:00 Auksinis protas 17:15
ir aš 13:40 Mis Marpl 3 15:15 dalis“. 16:00 Žinios 16:18 Orai Klausimėlis. 17:30 Žinios. SporDokumentinė apybraiža „Mes nu- 16:20 Mano Europos Parlamentas tas. Orai 18:00 Keliai. Mašinos.
galėjom” 15:45 Žinios. Orai 16:00 16:50 „Pražūtingi smaragdai“ (51) Žmonės 18:30 Pramoginė laida
Sveikinimų koncertas 17:30 Ži- 18:00 Žinios 18:27 Orai 18:30 „4 „Editos šou” 19:30 Savaitė 20:30
nios. Sportas. Orai 18:00 Teisė kampai“ 19:00 Muzikiniai sveikini- Panorama 20:52 Sportas 21:00
žinoti 18:30 Nacionalinė paieškų mai 20:00 Žinios 20:27 Orai 20:30 Premjera. Giminės. Gyvenimas
tarnyba 19:30 Stilius 20:25 Loteri- „Kapitonas Gordejevas“ (3/1; 3/2) tęsiasi 4. 21:55 Ko laukti, kai laujos „Keno Loto” ir „Jėga” 20:30 Pa- 22:30 Žinios 22:57 Orai 23:00 kies 23:45 Raffaello. Menų viešnorama 20:52 Sportas 21:00 Mu- „Vincentas“ (2/3) 00:30 „Pražūtingi pats 01:10 Pasaulio dokumentika
zikinė pramoginė programa „Du smaragdai“ (27; 28) 02:15 „Vera“ 03:00 Savaitė 03:55 Muzikinė
balsai – viena širdis” 23:10 Velniop (6/1) 03:45 „Šarūnas Marčiulionis. pramoginė programa „Du balsai
tą Sarą Maršal! 01:00 Iš Rusijos su Krepšinio ledlaužis Nr. 13. 2 dalis“. – viena širdis”
meile 02:50 Pasaulio dokumentika 04:30 „Geriausios nardymo vie04:45 Auksinis protas
tos“. 04:50 „Vincentas“ (2/3)
06:30 Didysis žvejys 2 (35) 06:55
Ponas Bynas (18) 07:20 “Nicke06:30 Didysis žvejys 2 (34) 06:55
lodeon” valanda. Žybsnis ir stebuPonas Bynas (17) 07:20 “Nicke- 06:10 Televitrina 06:25 Ledo ke- klingos mašinėlės (33) 07:45 Žulodeon” valanda. Žybsnis ir stebu- lias 07:25 Pasaulio įspūdingiau- viukai burbuliukai (6) 08:10 Keista
klingos mašinėlės (32) 07:45 Žu- si... 08:30 Sandėlių karai 09:00 šeimynėlė (14) 08:35 Tomo ir Dževiukai burbuliukai (5) 08:10 Keista Vienam gale kablys 09:30 Statybų rio šou (20) 09:00 Ogis ir tarakonai
šeimynėlė (13) 08:35 Tomo ir Dže- gidas 10:00 Nuo amato iki verslo (67) 09:10 Ogis ir tarakonai (68)
rio šou (19) 09:00 Ogis ir tarako- 10:30 Lietuvos mokyklų žaidynės 09:20 Ogis ir tarakonai (69) 09:30
nai (64) 09:10 Ogis ir tarakonai 11:00 Skilusios kaukolės ranča Drakonų kova. Super (5) 10:00
(65) 09:20 Ogis ir tarakonai (66) 11:55 Jokių kliūčių! 12:55 Azija KINO PUSRYČIAI Linksmosios
09:30 Drakonų kova. Super (4) iš paukščio skrydžio 13:55 Bjau- pėdutės 2 11:50 Pričiupom! (7)
09:55 Ogis ir tarakonai (42) 10:05 riausi darbai pasaulyje 15:00 Ledo 12:20 Zatura. Nuotykiai kosmose
KINO PUSRYČIAI Rifo pasaka 2 kelias 16:00 Iš peties 17:00 NKL 14:25 Mis Slaptoji agentė 16:40
11:45 Tėčio dienos rūpestis 13:40 finalas. Rungtynės dėl 1 vietos Ne vienas kelyje 17:20 Teleloto
Dviese mes jėga 15:45 Superšuo 19:00 Amerikos talentai 21:00 18:30 Žinios 19:25 Sportas 19:28
17:30 Bus visko 18:30 Žinios Žinios 21:45 Sportas 21:55 Orai Orai 19:30 Mes vieno kraujo 22:00
19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30 22:00 PWR REKOMENDUOJA. Artimi priešai 23:45 Plius vienas
SUPERKINAS Kelionė į Žemės Ji - šnipė 00:30 Dievo šarvai 02:05 01:35 Blondinė ieško vyro
centrą 21:20 Blondinė ieško vyro Daktaras Hausas 03:00 Bobo už23:30 Pasimatymo filmas 01:05 kandinė 03:25 Bobo užkandinė
Rydiko kronikos. Sugrįžimas
05:10 Mažylė Houp 06:15 Televitrina 06:30 Aladinas 07:00 Ančiu06:00 Lietuvos Respublikos him- kų istorijos 07:30 Nenugalimasis
05:35 Mažylė Houp 06:15 Televi- nas 06:05 Duokim garo! 07:35 žmogus - voras 08:00 Aladinas
trina 06:30 Aladinas 07:00 Ančiu- Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė 08:30 Mamyčių klubas 09:00
kų istorijos 07:30 Nenugalimasis 08:05 Misija. Vilnija 08:30 Maistas Kulinariniai triukai 09:30 Penkių
žmogus - voras 08:00 Aladinas ir aistros 09:00 Pažvelk į profesiją žvaigždučių būstas 10:00 Pasaulis
08:30 Kempiniukas Plačiakelnis kitaip 09:30 Mokslo sriuba 10:00 pagal moteris 10:30 Svajonių so09:30 Ilgo plauko istorija 10:00 Vir- Vaikų ir moksleivių televizijos kon- dai 11:30 Ko nori moterys? 14:00
tuvės istorijos 10:30 Gardu Gardu kursas „Dainų dainelė 2018” 11:35 Geležinis Vilis 16:15 Ekstrasensų
11:00 Svajonių ūkis 11:30 Išsirink Muzikinė komedija „Ar Amerika mūšis 18:00 Raudonas kilimas
sau ateitį 12:00 Apsaugoti prince- pirtyje?!” 13:15 Klauskite dak- 18:30 TV3 žinios 19:20 TV3 sporsę 13:50 Draugės - priešės 15:35 taro 14:10 Stilius 15:05 Atžalos tas 19:25 TV3 orai 19:30 Geriausi
Havajai 5.0 16:40 Ekstrasensų 16:00 Euromaxx 16:35 Istorijos mūsų metai. 100-mečio šou 22:00
mūšis 18:30 TV3 žinios 19:15 perimetrai. 1 d. Vilniaus Seimas. PREMJERA VAKARO KINO TETV3 sportas 19:20 TV3 orai 19:25 17:30 Atspindžiai 18:00 Prisikė- ATRAS. Plėšikai 00:10 PREMJEEurojackpot 19:30 ŠEŠTADIENIO limo ekspresas – šimtmečio vei- RA. Persekiojama daktaro. SuŠEIMOS KINO TEATRAS. Naktis dai 18:45 Premjera. Raffaello. grįžimas 01:55 Insurgentė 03:55
muziejuje 2 21:45 ŠEŠTADIENIO Menų viešpats 20:15 Stambiu Svotai 04:45 Mažylė Houp
GERO KINO VAKARAS. Insur- planu 21:00 Kino žvaigždžių alėgentė 00:00 Karštinė 2. Pavasa- ja. Premjera. Operacija „Eigeris”
rio karštligė 01:35 Ponas ir ponia 23:05 LRT OPUS ORE. Grupė 06:30 Galiūnų čempionų lyga.
„Z on A” 00:05 Dabar pasauly- Norvegija 07:30 Sveikatos kodas
Smitai 03:40 Ringo karalius
je 00:35 Europos kinas. Trūkusi 08:30 Tauro ragas 09:00 Galiūnų
kantrybė 02:05 Prokurorai 02:55 čempionų lyga. Vokietija 10:00 Pa06:15 Viena už visus (32) 06:45 Nacionalinis turtas
variau (22) 10:30 Blogas šuo! (2)

Pirmadienis, balandžio 16 d.

11:30 Žemė iš paukščio skrydžio
(2) 12:40 Vandenyno paslaptys su
Džefu Korvinu (80) 13:10 Vandenyno paslaptys su Džefu Korvinu
(81) 13:40 Sveikinimai 16:00 Policijos akademija (26) 17:00 LKL
čempionatas. Juventus-Pieno
žvaigždės 19:30 Daktaras Richteris (3) 20:30 Daktaras Richteris
21.00 val.
(4) 21:30 Juodasis sąrašas (20)
22:30 PREMJERA Išbandymų
„Ugnies žiedas“
diena (1) 23:30 Kas žudikas?
(24) 00:30 Detektyvų istorijos (2)
01:25 Tikras teisingumas. Mirtinas
teisingumas
05:00 Seserys 06:00 Lietuvos
Respublikos himnas 06:05 Labas rytas, Lietuva 09:05 Senis
05:00 „24/7“ 05:40 „Šiandien kim10:05 Premjera. Štutgarto krimiba“ 07:00 Programa 07:04 TV
nalinė policija 4 10:55 Akis už akį
parduotuvė 07:20 „Nuostabūs
11:40 Savaitė 12:40 TV žaidimas
pojūčiai“ 08:00 „4 kampai“ 08:30
„Kas ir kodėl?” 13:05 Klauskite
„Kaimo akademija“ 09:00 „Šiandaktaro 14:00 Žinios 14:15 Laba
dien kimba“ 10:00 Mano Europos
diena, Lietuva 15:00 Žinios 15:10
Parlamentas 10:30 „Ekovizija“
Laba diena, Lietuva 16:00 Žinios
10:40 „Iljušinas ir Babkinas tiria.
16:15 Laba diena, Lietuva 16:30
Svetimų troškimų sūkurys“ (3; 4)
Premjera. Seserys 17:30 Žinios.
12:45 „Laiptai į dangų“ (1; 2) 15:15
Sportas. Orai 18:00 TV žaidimas
„Pavojingiausios kelionės. Kinija“.
„Kas ir kodėl?” 18:30 KlauskiDok. serialas 16:00 Žinios 16:18
te daktaro 19:30 Gimę tą pačią
Orai 16:20 „Krepšinio pasaulyje
dieną 20:25 Loterija „Keno Loto”
su V. Mačiuliu“ 16:50 „Pražūtin20:30 Panorama 21:05 Dėmesio
gi smaragdai“ (52) 18:00 Žinios
centre 21:20 Sportas 21:28 Lo18:27 Orai 18:30 Mano Europos
terija „Jėga” 21:30 LRT forumas
Parlamentas 19:00 „Baimės įlan22:20 Dok. istorinė laida „Lietuka“ (5) 20:00 Žinios 20:27 Orai
vos kolumbai” 23:15 Svetimšalė
20:30 „Baimės įlanka“ (6) 21:30
2 00:15 Pasaulio teisuoliai 01:00
„24/7“ 22:30 Žinios 22:57 Orai
LRT radijo žinios 01:05 Gimę tą
23:00 „Vienišas vilkas“ (9; 10)
pačią dieną. Dok. apybraiža 02:00
01:00 „Kapitonas Gordejevas“
LRT radijo žinios 02:05 Klauskite
(3/1; 3/2) 02:50 „24/7“ 03:30 „Baidaktaro 03:00 LRT radijo žinios
mės įlanka“ (5; 6)
03:05 Beatos virtuvė 04:00 LRT
radijo žinios 04:05 Pramoginė laida „Editos šou”
06:10 Televitrina 06:25 Ledo kelias 07:20 Bjauriausi darbai pasaulyje 08:30 Sandėlių karai 09:00 06:20 Mano gyvenimo šviesa (16)
Gyvūnų manija 09:30 Vienam ga- 06:45 Mano gyvenimo šviesa (17)
le kablys 10:00 Praeities žvalgas 07:10 Mano gyvenimo šviesa (18)
10:30 Savaitė su Kauno „Žalgiriu“ 07:35 Ponas Bynas (19) 08:00
11:00 Skilusios kaukolės ranča Volkeris, Teksaso reindžeris (93)
12:00 Jokių kliūčių! 13:00 PREM- 09:00 Rytas su LNK 11:00 Yra,
JERA. Šunys. Nepaprastų gyvūnų kaip yra 12:00 KK2 penktadienis
šeima 14:00 Bjauriausi darbai pa- 13:25 Rožių karas (135) 14:25 Dvi
saulyje 15:00 Ledo kelias 16:00 Iš širdys (703) 14:55 Dvi širdys (704)
peties 17:00 Sandėlių karai 17:30 15:25 Dvi širdys (705) 15:55 Dvi
Sandėlių karai 18:00 Skorpionas širdys (706) 16:30 Labas vakaras,
19:00 Amerikos talentai 21:00 Lietuva 17:35 Yra, kaip yra 18:30
Žinios 21:45 Sportas 21:55 Orai Žinios 19:25 Sportas 19:28 Orai
22:00 Nakties TOP 22:30 X Fakto- 19:30 KK2 20:00 Paveldėtoja
rius 01:00 Avarijų TV 01:30 Avarijų (33) 21:00 Nuo... Iki... 21:30 Žinios
TV 01:55 Daktaras Hausas 02:45 22:24 Sportas 22:28 Orai 22:30
Jaunasis vilkolakis
VAKARO SEANSAS Ekstremalus greitis 00:15 Judantis objektas
(22) 01:10 Artimi priešai
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 LRT OPUS ORE. Grupė „Z on A” 07:05 Mokslo sriuba. 05:35 Mažylė Houp 05:45 TeVed. Ignas Kančys 07:30 Kultūrų levitrina 06:00 Išsirink sau ateitį
kryžkelė 08:30 Krikščionio žo- 06:25 Kempiniukas Plačiakelnis
dis 08:45 Kelias 09:00 Euroma- 06:55 Simpsonai 07:25 Simpsoxx 09:30 Premjera. Meno ritmai nai 07:55 Svajonių sodai 08:55
10:00 ARTS21 10:30 Pradėk Meilės sūkuryje 10:00 Tai - mano
nuo savęs 11:00 Septynios Kauno gyvenimas 12:00 Svotai 13:00
dienos 11:30 Durys atsidaro 12:00 Pažadėtoji 13:30 Pažadėtoji 14:00
Kultmisijos. Dok. kultūros apybrai- Maištingosios amazonės 15:00
ža 12:45 ARTi 13:00 Linija, spalva, Simpsonai 15:30 Simpsonai
forma 13:30 Stop juosta 14:00 Le- 16:00 TV3 žinios 16:25 TV3 orai
gendos 14:45 Šventadienio min- 16:30 TV Pagalba 18:30 TV3 žitys 15:15 Vienuolynų kelias Lietu- nios 19:20 TV3 sportas 19:25 TV3
voje 15:45 Vaikų ir moksleivių te- orai 19:30 Šviesoforas 20:00 Lelevizijos konkursas „Dainų dainelė gendinės meilės 21:00 Pasmerkti
2018” 17:20 LRT studija „Vilniaus 4 21:30 TV3 vakaro žinios 22:20
knygų mugėje 2018” 18:00 Nes TV3 sportas 22:25 TV3 orai 22:30
man tai rūpi 18:45 Bravo! 20:00 VAKARO KINO TEATRAS. NevalPremjera. Sunkus vaikas 21:30 doma grėsmė 00:25 Kaulai 01:25
Skambantys pasauliai su Nomeda Gražuolė ir pabaisa 02:15 GaudyKazlaus. Svečias – operos legen- nės 03:05 Raitelis be galvos 03:55
da Montserrat Caballe (Ispanija) Imperija 04:45 Kaulai
22:30 Kiotas. Romantiška pažintis su nacionalinėmis vertybėmis
23:15 Anapus čia ir dabar 00:05 06:35 Viena už visus (37) 07:05
Kino žvaigždžių alėja
Viena už visus (38) 07:35 Prokuro-

Antradienis, balandžio 17 d.

rų patikrinimas (418) 08:40 44-as
skyrius (41) 09:35 Tokia tarnyba
(13) 10:30 Gelbėtojai - 112 (16)
11:00 Gelbėtojai - 112 (17) 11:30
Ekstrasensų mūšis (3) 13:40 Prokurorų patikrinimas (419) 14:50
44-as skyrius (42) 15:55 Tokia tarnyba (14) 16:50 Gelbėtojai - 112
(19) 17:20 Gelbėtojai - 112 (20)
22.30 val.
17:55 Akloji zona (22) 18:55 Stoties policija (14) 20:00 Info diena
„Teisingumo ieškotojas“
20:25 Visi už vieną 21:00 Ugnies
žiedas 23:30 Žmogus be praeities
01:15 Išbandymų diena (1) 02:00
Juodasis sąrašas (20)
05:00 Seserys 06:00 Lietuvos
Respublikos himnas 06:05 Labas rytas, Lietuva 09:05 Senis
05:15 „Geriausios nardymo vie10:05 Premjera. Štutgarto krimitos“. Dok. serialas 05:40 „Merdoko
nalinė policija 4 10:55 Akis už akį
paslaptys“ (1/8) 06:25 Programa
4 11:40 Beatos virtuvė 12:40 TV
06:29 TV parduotuvė 06:45 Mano
žaidimas „Kas ir kodėl?” 13:05
Europos Parlamentas 07:15 MuKlauskite daktaro 14:00 Žinios
zikiniai sveikinimai 08:15 „24/7“
14:15 Laba diena, Lietuva 15:00
09:15 „Rojus“ (21) 10:20 „KambaŽinios 15:10 Laba diena, Lietuva
rinė“ (4) 11:25 „Merdoko paslap16:00 Žinios 16:15 Laba diena,
tys“ (1/10) 12:30 „Gluchariovas“
Lietuva 16:30 Premjera. Seserys
(2/43) 13:35 TV parduotuvė 13:50
17:30 Žinios. Sportas. Orai 18:00
„Bitininkas“ (1/30) 14:55 „Albanas“
TV žaidimas „Kas ir kodėl?” 18:30
(3/7) 16:00 Reporteris 16:47 Orai
Klauskite daktaro 19:30 Emigran16:50 „Baltoji vergė“ (30) 18:00
tai 20:25 Loterija „Keno Loto”
Reporteris 18:40 Lietuva tiesiogiai
20:30 Panorama 21:05 Dėmesio
18:47 Orai 18:50 „Miškinis“ (4/11)
centre 21:20 Sportas 21:28 Lo20:00 Reporteris 20:27 Orai 20:30
terija „Jėga” 21:30 Pasaulio teiNuoga tiesa 22:30 Reporteris
suoliai 22:20 Istorijos detektyvai
23:15 Lietuva tiesiogiai 23:42 Orai
23:10 Svetimšalė 2 00:15 Karinės
23:45 Gyvenimo būdas 00:45
paslaptys 01:00 LRT radijo žinios
„Šiandien kimba“ 01:45 „Pasau01:05 Dok. istorinė laida „Lietuvos
lis iš viršaus“. Dok. serialas 02:15
kolumbai” 02:00 LRT radijo žinios
„Albanas“ (1/4) 03:00 „Merdoko
02:05 Klauskite daktaro 03:00
paslaptys“ (1/8) 03:45 „JekateriLRT radijo žinios 03:05 Istorijos
na Didžioji“ (6) 04:35 „Pražūtingi
detektyvai 04:00 LRT radijo žinios
smaragdai“ (25)
04:05 Emigrantai

Viena už visus (40) 07:35 Prokurorų patikrinimas (419) 08:40 44as skyrius (42) 09:35 Tokia tarnyba (14) 10:30 Gelbėtojai - 112 (19)
11:00 Gelbėtojai - 112 (20) 11:35
Akloji zona (22) 12:35 Stoties
policija (14) 13:40 Prokurorų patikrinimas (420) 14:50 44-as skyrius (43) 15:55 Tokia tarnyba (15)
16:50 Gelbėtojai - 112 (21) 17:20
Gelbėtojai - 112 (22) 17:55 Akloji
zona (23) 18:55 Stoties policija
(15) 20:00 Info diena 20:25 Visi
už vieną 21:00 Teisingumo riba
22:50 Ugnies žiedas 01:15 Strėlė
(20) 02:00 Blogas šuo! (1)

06:35 Televitrina 06:55 Šunys.
Nepaprastų gyvūnų šeima 07:55
Kaulai 08:55 Nuo amato iki verslo 09:25 CSI kriminalistai 10:25
Dvi merginos be cento 10:50 Dvi
merginos be cento 11:20 Azija iš
paukščio skrydžio 12:25 Iš peties
13:25 Fizrukas 14:00 Fizrukas
14:30 Televitrina 15:00 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai
15:25 Kaulai 16:25 CSI kriminalistai 17:25 Kobra 11 18:25 Vedęs ir
turi vaikų 18:55 Vedęs ir turi vaikų
19:25 Rezidentai 19:55 Rezidentai 20:30 Fizrukas 21:00 Žinios
21:25 Orai 21:30 Baradač’ius
22:00 Farai 23:00 SIAUBO PIRMADIENIS. Vieniša 00:55 Kobra
11 01:50 Daktaras Hausas 02:40
Jaunasis vilkolakis

06:35 Televitrina 06:55 Kobra 11
07:55 Kaulai 08:55 Gyvūnų manija 09:25 CSI kriminalistai 10:25
Dvi merginos be cento 10:50 Dvi
merginos be cento 11:20 Kobra 11
12:25 Vedęs ir turi vaikų 12:55 Vedęs ir turi vaikų 13:25 Rezidentai
14:00 Rezidentai 14:30 Televitrina
15:00 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai 15:25 Kaulai 16:25
CSI kriminalistai 17:25 Kobra 11
18:25 Vedęs ir turi vaikų 18:55 Vedęs ir turi vaikų 19:25 Rezidentai
19:55 Rezidentai 20:30 Fizrukas
21:00 Žinios 21:25 Orai 21:30 VAKARO PASIRINKIMAS. Bėgantis
labirintu 23:50 Pėdsakai 00:45
Kobra 11 01:40 Daktaras Hausas
02:30 Jaunasis vilkolakis

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Bliuzo vakaras. XXV
tarptautinis festivalis„Bliuzo naktys 2017” 07:05 Grizis ir lemingai
07:15 Auklė Mun 07:25 Tobotai 1
07:50 Stop juosta 08:20 Atspindžiai 08:50 Kaip atsiranda daiktai 8 09:15 Labas rytas, Lietuva
12:00 DW naujienos rusų kalba.
12:10 Durys atsidaro 12:40 Sunkus vaikas 14:00 Bravo! 15:15
Premjera. Grizis ir lemingai 15:25
Auklė Mun 15:40 Tobotai 1 16:05
Kaip atsiranda daiktai 8 16:30
Laba diena, Lietuva 18:00 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė 18:30
Kelias į namus 19:00 ARTS21
19:35 Šlovės dienos. Sukilimas
20:25 Prokurorai 21:15 Premjera. Salam, kaimyne 22:30 Vienišas vyrukas 00:00 DW naujienos
rusų kalba. 00:15 Dabar pasaulyje
00:45 Bliuzo vakaras. XXV tarptautinis festivalis„Bliuzo naktys
2017” 01:30 Baltijos šalių orkestrų
festivalis 03:00 ARTi

06:20 Mano gyvenimo šviesa (19)
06:45 Mano gyvenimo šviesa (20)
07:10 Mano gyvenimo šviesa (21)
07:35 Ponas Bynas (20) 08:00
Volkeris, Teksaso reindžeris (94)
09:00 Rytas su LNK 11:00 Yra,
kaip yra 12:00 Visi už vieną 12:30
Nuo... Iki... 12:55 KK2 13:25 Rožių karas (136) 14:25 Dvi širdys
(707) 14:55 Dvi širdys (708) 15:25
Dvi širdys (709) 15:55 Dvi širdys
(710) 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
(34) 21:00 Ekranai 21:30 Žinios
22:24 Sportas 22:28 Orai 22:30
VAKARO SEANSAS Detonatorius 00:25 Judantis objektas (23)
01:20 Ekstremalus greitis
05:40 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 Prieš srovę
21:00 Pasmerkti 4 21:30 TV3
vakaro žinios 22:20 TV3 sportas
22:25 TV3 orai 22:30 VAKARO
KINO TEATRAS. Teisingumo
ieškotojas 00:40 Kaulai 01:35
Gražuolė ir pabaisa 02:25 Gaudynės 03:15 Raitelis be galvos
04:05 Imperija 04:55 Kaulai
06:35 Viena už visus (39) 07:05

05:15 „Geriausios nardymo vietos“. Dok. serialas 05:40 „Merdoko paslaptys“ (1/9) 06:25 Programa 06:29 TV parduotuvė 06:45
„Vantos lapas“ 07:15 „Muzikinės
kovos“ 09:15 „Rojus“ (22) 10:20
„Kambarinė“ (5) 11:25 „Merdoko
paslaptys“ (1/11) 12:30 „Gluchariovas“ (2/44) 13:35 TV parduotuvė 13:50 „Bitininkas“ (1/31) 14:55
„Albanas“ (3/8) 16:00 Reporteris
16:47 Orai 16:50 „Baltoji vergė“
(31) 18:00 Reporteris 18:40 Lietuva tiesiogiai 18:47 Orai 18:50
„Miškinis“ (4/12) 20:00 Reporteris
20:27 Orai 20:30 „Legenda apie
pilotą“ (7) 21:30 Patriotai 22:30
Reporteris 23:15 Lietuva tiesiogiai 23:42 Orai 23:45 Mano Europos Parlamentas 00:15 Nuoga
tiesa 02:15 „Albanas“ (1/5) 03:00
„Merdoko paslaptys“ (1/9) 03:45
„Jekaterina Didžioji“ (7) 04:35
„Pražūtingi smaragdai“ (26)

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Bliuzo vakaras. XXV
tarptautinis festivalis„Bliuzo naktys 2017” 06:50 ARTi. Veidai
07:05 Grizis ir lemingai 07:15
Auklė Mun 07:25 Tobotai 1 07:50
Kelias į namus 08:20 Septynios
Kauno dienos 08:50 Kaip atsiranda daiktai 8 09:15 Labas
rytas, Lietuva 12:00 DW naujienos rusų kalba. 12:10 Euromaxx
12:40 Prokurorai 13:30 Pradėk
nuo savęs 14:00 Salam, kaimyne
15:15 Premjera. Grizis ir lemingai
15:25 Auklė Mun 15:40 Tobotai
1 16:05 Kaip atsiranda daiktai 8
16:30 Laba diena, Lietuva 18:00
Misija 18:30 Atspindžiai 19:00
Laisvės vėliavnešiai 19:35 Ten,
kur namai 1 20:25 Žmonės, kurie
sukūrė Lietuvą 21:15 Premjera.
Dešifruotojas, sužlugdęs Hitlerį
22:10 Antradienio detektyvas.
Jaunasis Montalbanas 1 00:05
DW naujienos rusų kalba. 00:15
Dabar pasaulyje
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tarnyba (15) 10:30 Gelbėtojai 112 (21) 11:00 Gelbėtojai - 112
(22) 11:35 Akloji zona (23) 12:35
Stoties policija (15) 13:40 Prokurorų patikrinimas (421) 14:50 44-as
skyrius (44) 15:55 Tokia tarnyba
(16) 16:50 Gelbėtojai - 112 (23)
17:20 Gelbėtojai - 112 (24) 17:55
22.30 val.
22.30 val. Gelbėtojai - 112 (25) 18:30 LKL
čempionatas. Neptūnas-Lietkabelis 21:00 Septinta kategorija.
„Bėgančios kortos“
„Kaubojai ir ateiviai“
Pasaulio pabaiga (1) 22:50 Septinta kategorija. Pasaulio pabaiga
(2) 00:35 Teisingumo riba 02:10
05:00 Seserys 06:00 Lietuvos
05:00 Seserys 06:00 Lietuvos Strėlė (21)
Respublikos himnas 06:05 Labas
Respublikos himnas 06:05 Labas rytas, Lietuva 09:05 Senis 05:15 „Geriausios nardymo vie- rytas, Lietuva 09:05 Senis 10:05
10:05 Premjera. Štutgarto kri- tos“. Dok. serialas 05:40 „Merdoko Premjera. Štutgarto kriminalinė
minalinė policija 4 10:55 Akis už paslaptys“ (1/10) 06:25 Programa policija 4 10:55 Akis už akį 4 11:40
akį 4 11:40 Emigrantai 12:40 TV 06:29 TV parduotuvė 06:45 „Kai- Gyvenimas 12:40 TV žaidimas
žaidimas „Kas ir kodėl?” 13:05 mo akademija“ 07:15 Nuoga „Kas ir kodėl?” 13:05 Klauskite
Klauskite daktaro 14:00 Žinios tiesa 09:15 „Rojus“ (23) 10:20 daktaro 14:00 Žinios 14:15 Laba
14:15 Laba diena, Lietuva 15:00 „Kambarinė“ (6) 11:25 „Merdoko diena, Lietuva 15:00 Žinios 15:10
Žinios 15:10 Laba diena, Lietuva paslaptys“ (1/12) 12:30 „Glucha- Laba diena, Lietuva 16:00 Žinios
16:00 Žinios 16:15 Laba diena, riovas“ (2/45) 13:35 TV parduotu- 16:15 Laba diena, Lietuva 16:30
Lietuva 16:30 Premjera. Seserys vė 13:50 „Bitininkas“ (1/32) 14:55 Premjera. Seserys 17:30 Žinios.
17:30 Žinios. Sportas. Orai 18:00 „Albanas“ (3/9) 16:00 Reporteris Sportas 18:00 TV žaidimas „Kas
TV žaidimas „Kas ir kodėl?” 18:30 16:47 Orai 16:50 „Baltoji vergė“ ir kodėl?” 18:30 Klauskite daktaro
Klauskite daktaro 19:30 Gyveni- (32) 18:00 Reporteris 18:40 Lie- 19:30 Specialus tyrimas 20:25
mas. Gyvenimo būdo žurnalas. tuva tiesiogiai 18:47 Orai 18:50 Loterija „Keno Loto” 20:30 Pano20:25 Loterija „Keno Loto” 20:30 „Miškinis“ (4/13) 20:00 Reporteris rama 21:05 Dėmesio centre 21:20
Panorama 21:05 Dėmesio centre 20:27 Orai 20:30 „Legenda apie Sportas 21:28 Loterija „Jėga”
21:20 Sportas 21:28 Loterija „Jė- pilotą“ (8) 21:30 „Ant bangos“ 21:30 Pokalbių laida „Svarbios dega” 21:30 Auksinis protas 22:50 22:30 Reporteris 23:15 Lietuva talės” 22:30 Dviračio žinios 23:00
Klausimėlis 23:20 Svetimšalė 2 tiesiogiai 23:42 Orai 23:45 Patri- 21 01:00 LRT radijo žinios 01:05
00:15 Istorijos detektyvai 01:00 otai 00:45 „24/7“ 01:45 „Pasaulis Specialus tyrimas 02:00 LRT raLRT radijo žinios 01:05 Pasaulio iš viršaus“. Dok. serialas 02:15 dijo žinios 02:05 Klauskite daktateisuoliai 02:00 LRT radijo žinios „Albanas“ (1/6) 03:00 „Merdoko ro 03:00 LRT radijo žinios 03:05
02:05 Klauskite daktaro 03:00 paslaptys“ (1/10) 03:45 „Jekate- Dokumentinė apybraiža „Mes nuLRT radijo žinios 03:05 Pokalbių rina Didžioji“ (8) 04:35 „Pražūtingi galėjom” 03:30 Laisvės vėliavnešiai 04:00 LRT radijo žinios 04:05
laida „Svarbios detalės” 04:00 LRT smaragdai“ (27)
Nacionalinė paieškų tarnyba
radijo žinios 04:05 Gyvenimas
06:20 Mano gyvenimo šviesa
(22-24) 07:35 Ponas Bynas (21)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (95) 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 (137) 14:25 Dvi širdys (711) 14:55 Dvi širdys (712)
15:25 Dvi širdys (713) 15:55 Dvi
širdys (714) 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 (35)
21:00 Gyvūnų policija 21:30 Žinios
22:24 Sportas 22:28 Orai 22:30
VAKARO SEANSAS Kaubojai ir
ateiviai 00:50 Judantis objektas
(1) 01:40 Detonatorius
05:40 Mažylė Houp 06:10 Televitrina 06:25 Kempiniukas Plačiakelnis 06:55 Simpsonai 07:25 Simpsonai 07:55 Pasmerkti 4 08:25
Šviesoforas 08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Tai - mano gyvenimas 12:00
Svotai 13:00 Pažadėtoji 13:30
Pažadėtoji 14:00 Maištingosios
amazonės 15:00 Simpsonai 15:30
Simpsonai 16:00 TV3 žinios 16:25
TV3 orai 16:30 TV Pagalba 18:30
TV3 žinios 19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai 19:30 Šviesoforas
20:00 Gero vakaro šou 21:00 Pasmerkti 4 21:30 TV3 vakaro žinios
22:15 TV3 sportas 22:20 TV3 orai
22:25 Vikinglotto 22:30 VAKARO
KINO TEATRAS. Priverstas žudyti 00:35 Kaulai 01:30 Gražuolė
ir pabaisa 02:20 Gaudynės 03:10
Raitelis be galvos 04:00 Imperija
04:50 Kaulai
06:35 Viena už visus (41) 07:05
Viena už visus (42) 07:35 Prokurorų patikrinimas (420) 08:40
44-as skyrius (43) 09:35 Tokia

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 10:50 Dvi merginos be
cento 11:20 Kobra 11 12:25 Vedęs ir turi vaikų 12:55 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 21:30 VAKARO
PASIRINKIMAS. Bėgantis labirintu 2 00:05 Pėdsakai 01:05 Kobra
11 02:00 Daktaras Hausas 02:45
Jaunasis vilkolakis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Bliuzo vakaras. XXV
tarptautinis festivalis„Bliuzo naktys
2017” 06:50 Mano tėviškė 07:05
Grizis ir lemingai 07:15 Auklė Mun
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 Stilius 13:35
Legendos. Dok. apybraižų ciklas
14:25 Dešifruotojas, sužlugdęs
Hitlerį 15:15 Premjera. Grizis ir
lemingai 15:25 Auklė Mun 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 Ten, kur
namai 1 20:30 Kalbantys tekstai
21:20 Premjera. Didžiosios Visatos paslaptys su Morganu Frimanu 3 22:10 Elito kinas. Premjera.
Honkongo trilogija 23:35 Durys atsidaro 00:00 DW naujienos

06:10 Mano gyvenimo šviesa
(25,26) 07:35 Ponas Bynas (22)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (96) 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 (138) 14:25
Dvi širdys (715) 14:55 Dvi širdys
(716) 15:25 Dvi širdys (717) 15:55
Dvi širdys (718) 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 Bėgančios kortos 00:20
Judantis objektas (2) 01:15 Kaubojai ir ateiviai 03:15 Alchemija
XIII. Apie patriotizmą 03:45 RETROSPEKTYVA

as skyrius (44) 09:35 Tokia tarnyba (16) 10:30 Gelbėtojai - 112 (23)
11:00 Gelbėtojai - 112 (24) 11:30
Ekstrasensų mūšis (5) 13:40 Prokurorų patikrinimas (422) 14:50
44-as skyrius (45) 15:55 Tokia
tarnyba (17) 16:50 Gelbėtojai - 112
(26) 17:20 Gelbėtojai - 112 (27)
17:55 PREMJERA Akloji zona (1)
21.00 val.
18:55 Stoties policija (16) 20:00 Info diena 20:25 Savaitės kriminalai
„Jupiterė. Pabudimas“
21:00 Laisvės kirtis 22:50 Septinta
kategorija. Pasaulio pabaiga (1)
00:35 Septinta kategorija. Pasaulio pabaiga (2) 02:05 Strėlė (22) 05:00 Seserys 06:00 Lietuvos
02:50 Savaitės kriminalai
Respublikos himnas 09:05 Senis
10:05 Premjera. Štutgarto krimi05:15 „Geriausios nardymo vietos“ nalinė policija 4 10:55 Akis už akį
05:40 „Merdoko paslaptys“ (1/11) 4 11:40 Stilius 12:40 TV žaidimas
06:25 Programa 06:29 TV parduo- „Kas ir kodėl?” 13:05 Klauskite
tuvė 06:45 „Skinsiu raudoną rožę“ daktaro 14:00 Žinios 14:15 Laba
07:15 „Šiandien kimba“ 08:15 diena, Lietuva 15:00 Žinios 15:10
Patriotai 09:15 „Rojus“ (24) 10:20 Laba diena, Lietuva 16:00 Žinios
„Kambarinė“ (7) 11:25 „Merdoko 16:15 Laba diena, Lietuva 16:30
paslaptys“ (1/13) 12:30 „Glucha- Premjera. Seserys 17:30 Žinios.
riovas“ (2/46) 13:35 TV parduotu- Sportas. Orai 18:00 TV žaidimas
vė 13:50 „Bitininkas “ (2/1) 14:55 „Kas ir kodėl?” 18:30 Klauski„Albanas“ (3/10) 16:00 Reporteris te daktaro 19:30 Beatos virtuvė
16:47 Orai 16:50 „Baltoji vergė“ 20:25 Loterija „Keno Loto” 20:30
(33) 18:00 Reporteris 18:40 Lie- Panorama 20:52 Sportas 20:58
tuva tiesiogiai 18:47 Orai 18:50 Loterija „Jėga” 21:00 Duokim
„Miškinis“ (4/14) 20:00 Reporteris garo! 22:35 Gamtos inspektoriai
20:27 Orai 20:30 PREMJERA. 23:00 Fantastiškas penktadienis.
„Žmogus be praeities“ (1) 21:30 Auksapirštis 00:50 Smegenų paGyvenimo būdas 22:30 Reporteris slaptys. Marselis Prustas. 01:00
23:15 Lietuva tiesiogiai 23:42 Orai LRT radijo žinios 01:05 Pokalbių
23:45 „Vantos lapas“ 00:15 „Kapi- laida „Svarbios detalės” 02:00
tonas Gordejevas“ (3/1; 3/2) 02:15 LRT radijo žinios 02:05 Klauskite
„Albanas“ (1/7) 03:00 „Merdoko daktaro 03:00 LRT radijo žinios
paslaptys“ (1/11) 03:45 „Jekate- 03:05 Ryto suktinis su Zita Kelmicrina Didžioji“ (9) 04:35 „Pražūtingi kaite 03:30 Mūsų gyvūnai 04:00
LRT radijo žinios 04:05 Stilius
smaragdai“ (28)
06:35 Televitrina 06:55 Kobra 11
07:55 Kaulai 08:55 Vienam gale kablys 09:25 CSI kriminalistai
10:25 Dvi merginos be cento
10:50 Dvi merginos be cento
11:20 Kobra 11 12:25 Vedęs ir
turi vaikų 12:55 Vedęs ir turi vaikų
13:30 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 20:30 Fizrukas
21:00 Žinios 21:25 Orai 21:30 VAKARO PASIRINKIMAS. Užburtas
ratas 23:20 Pėdsakai 00:15 Kobra
11 01:15 Daktaras Hausas 02:05
Jaunasis vilkolakis

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Bliuzo vakaras. XXV
tarptautinis festivalis„Bliuzo naktys 2017” 07:05 Grizis ir lemingai
07:15 Auklė Mun 07:25 Tobotai 1
07:50 Linija, spalva, forma 08:20
Lietuva mūsų lūpose 08:50 Kaip
atsiranda daiktai 8 09:15 Labas
rytas, Lietuva 12:00 DW naujienos
rusų kalba. 12:10 Klauskite daktaro 13:05 Maistas ir aistros 13:35
Prisikėlimo ekspresas – šimtmečio veidai 14:25 Didžiosios Visatos
paslaptys su Morganu Frimanu 3
15:15 Premjera. Grizis ir lemingai
15:25 Auklė Mun 15:40 Tobotai
1 16:05 Kaip atsiranda daiktai 8
16:30 Laba diena, Lietuva 18:00
Kultūrų kryžkelė 18:30 Nacionalinis turtas 19:00 Lietuva mūsų
lūpose 19:35 Ten, kur namai 1
20:30 Anapus čia ir dabar 21:15
Mano tėviškė 21:30 Žurnalas „Kelias
į FIFA World Cup 2018” 22:00
06:35 Viena už visus (43) 07:05
Viena už visus (44) 07:35 Proku- Karalių pamaina 23:45 Keliaukime
rorų patikrinimas (421) 08:40 44- kartu. Tai, kas liko už kadro

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.
Patrulių zona 00:35 Kaulai 01:35
Gražuolė ir pabaisa 02:25 Gaudynės 03:15 Raitelis be galvos 04:05
Imperija 04:55 Kaulai

Penktadienis, balandžio 20 d.

06:20 Mano gyvenimo šviesa (27)
06:45 Mano gyvenimo šviesa (28)
07:10 Mano gyvenimo šviesa (29)
07:35 Ponas Bynas (23) 08:00
Volkeris, Teksaso reindžeris (97)
09:00 Rytas su LNK 11:00 Yra,
kaip yra 12:00 Valanda su Rūta
13:25 Rožių karas (139) 14:25 Dvi
širdys (719) 14:55 Dvi širdys (720)
15:25 Dvi širdys (721) 15:55 Dvi
širdys (722) 16:30 Labas vakaras,
Lietuva 17:35 Yra, kaip yra 18:30
Žinios 19:25 Sportas 19:28 Orai
19:30 KK2 penktadienis 21:00
SAVAITĖS HITAS Jupiterė. Pabudimas 23:30 Paranormalūs
reiškiniai. Vaiduoklio dimensija
01:10 Bėgančios kortos
05:00 Svotai 05:50 Mažylė Houp
06:10 Televitrina 06:25 Kempiniukas Plačiakelnis 06:55 Simpsonai
07:25 Simpsonai 07:55 Pasmerkti
4 08:25 Šviesoforas 08:55 Meilės
sūkuryje 10:00 Tai - mano gyvenimas 12:00 Svotai 13:00 Pažadėtoji 13:30 Pažadėtoji 14:00 Maištingosios amazonės 15:00 Simpsonai 15:30 Simpsonai 16:00 TV3
žinios 16:25 TV3 orai 16:30 TV
Pagalba 18:30 TV3 žinios 19:20
TV3 sportas 19:25 TV3 orai 19:30
DIDYSIS PENKTADIENIO FILMAS. Krudžiai 21:20 VAKARO
KINO TEATRAS. Aš - ketvirtas
23:35 Pasitikėjimas 01:20 Patrulių
zona 03:15 Priverstas žudyti
06:35 Viena už visus (45) 07:05
Viena už visus (46) 07:35 Prokurorų patikrinimas (422) 08:40
44-as skyrius (45) 09:35 Tokia
tarnyba (17) 10:30 Gelbėtojai 112 (26) 11:00 Gelbėtojai - 112
(27) 11:35 Akloji zona (1) 12:35

Stoties policija (16) 13:40 Prokurorų patikrinimas (423) 14:50 44-as
skyrius (46) 15:55 Tokia tarnyba
(18) 16:50 Gelbėtojai - 112 (28)
17:20 Gelbėtojai - 112 (29) 17:55
PREMJERA Akloji zona (2) 18:55
Stoties policija (17) 20:00 Info diena 21:00 Gaujos vyrukai 22:50
Laisvės kirtis 00:40 Strėlė (23)
01:30 Gaujos vyrukai
05:15 „Geriausios nardymo vietos“. Dok. serialas 05:40 „Merdoko
paslaptys“ (1/12) 06:25 Programa
06:29 TV parduotuvė 06:30 „Pasaulio turgūs. Berlynas“ 06:45
„Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu“ 07:15 „Ant bangos“ 08:15
Gyvenimo būdas 09:15 „Rojus“
(25) 10:20 „Kambarinė“ (8) 11:25
„Merdoko paslaptys“ (2/1) 12:30
„Gluchariovas“ (2/47) 13:35 TV
parduotuvė 13:50 „Bitininkas “
(2/2) 14:55 „Albanas“ (3/11) 16:00
Reporteris 16:47 Orai 16:50 „Baltoji vergė“ (34) 18:00 Reporteris
18:47 Orai 18:50 „Miškinis“ (4/15)
20:00 Reporteris 20:27 Orai 20:30
„Muzikinės kovos“ 22:30 Reporteris 22:57 Orai 23:00 „Gluchariovas“ (2/11; 2/12) 01:10 „Baimės
įlanka“ (1; 2) 03:00 „Merdoko paslaptys“ (1/12) 03:45 „Jekaterina
Didžioji“ (10) 04:35 „Pražūtingi
smaragdai“ (29)
06:35 Televitrina 06:55 Kobra 11
07:55 Kaulai 08:55 Praeities žvalgas 09:25 CSI kriminalistai 10:25
Dvi merginos be cento 10:50 Dvi
merginos be cento 11:20 Kobra 11
12:25 Vedęs ir turi vaikų 12:55 Vedęs ir turi vaikų 13:25 Rezidentai
14:00 Rezidentai 14:30 Televitrina
15:00 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai 15:25 Kaulai 16:25
CSI kriminalistai 17:25 Kobra 11
18:25 Vedęs ir turi vaikų 19:00
Vedęs ir turi vaikų 19:30 Verslo
receptai 20:00 Farai 21:00 Žinios
21:45 Sportas 21:50 Orai 22:00
PWR REKOMENDUOJA. Dievo
šarvai 2 00:15 Bėgantis labirintu
2 02:40 Jaunasis vilkolakis
05:00 Euromaxx 05:30 Panorama
05:52 Sportas. Orai 06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05
Džiazo muzikos vakaras. XV tarptautinis džiazo festivalis „Vilnius
Mama Jazz 2016” 07:05 Grizis ir
lemingai 07:15 Auklė Mun 07:25
Tobotai 1 07:50 Vienuolynų kelias
Lietuvoje 08:20 Pažvelk į profesiją
kitaip 08:50 Kaip atsiranda daiktai
8 09:15 Labas rytas, Lietuva 12:00
DW naujienos rusų kalba 12:10
Stop juosta 12:40 Nes man tai
rūpi 13:30 Stambiu planu 14:20
Skambantys pasauliai su Nomeda
Kazlaus. Svečias – operos legenda Montserrat Caballe (Ispanija)
15:15 Premjera. Grizis ir lemingai
15:25 Auklė Mun 15:40 Tobotai
1 16:05 Kaip atsiranda daiktai 8
16:30 Laba diena, Lietuva 18:00
Mokslo sriuba 18:35 Lietuvos
tūkstantmečio vaikai 19:35 Ten,
kur namai 1 20:30 Kultūros teismas 21:15 Europos kinas. Premjera. Paskutinė nuostabi diena
22:45 Baltijos laisvė. Koncertas,
skirtas Baltijos valstybių atkūrimo
100-mečiui 00:05 DW naujienos
rusų kalba. 00:20 Dabar pasaulyje 00:50 Džiazo muzikos vakaras.
XV tarptautinis džiazo festivalis
„Vilnius Mama Jazz 2016”

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

HOROSKOPAS
Balandžio 16-22 d.



AVINAS
(03.21-04.20)

VIDAS BLEKAITIS

Stichija: Ugnis
Planeta: Marsas
Savaitės diena: antradienis
Akmuo: raudonas rubinas, deimantas ir
granatas
Spalvos: geltona ir raudona
AVINAS
(03.21-04.20)
Savaitės pradžioje būsite labai išsiblaškęs, darbus dirbsite ką nugriebdamas - tai tą,
tai kitą. Turite pagaliau apsispręsti ir nurimti. Jei iš tiesų
norite kažką pasiekti, turite
jau šią savaitę imtis vienos
konkrečios srities.



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



DVYNIAI
(05.22-06.21)
Šią savaitę galite išvengti vieno nemalonaus susitikimo.
Nesijaudinkite, negalvokite
apie mažareikšmius dalykus
ir pagaliau pasakykite garsiai
tai, ką privalote pasakyti. Galite nusivilti žmonėmis, kuriais iki šiol pasitikėjote.



SVARSTYKLĖS
(09.24-10.23)
Sulaukęs įdomaus pasiūlymo
šią savaitę pateksite į gana pikantišką situaciją. Galite šiek
tiek supanikuoti visiškai neteisingai interpretuodamas
vyresnybės pasisakymą. Pasitikslinkite geriau dar kartą!
Pasistenkite išsaugoti gerą
nuotaiką. Jūs turite teisę būti
vertinamas, o jūsų nuomonės
turėtų būti paisoma.



SKORPIONAS
(10.24-11.22)
Gausite svarbų vyresnybės
nurodymą. Nepamirškite, kad
turite teisę pareikšti ir savo
nuomonę. Laimė, prieštarauti vargu ar teks - pasikeitimai
atitiks jūsų interesus. Beje,
jūsų artimieji taip pat norėtų, kad būtų paisoma ir jų
nuomonės.



ŠAULYS
(11.23-12.22)
Reikalai, kuriems reikia finansinių išlaidų, bei susiję su teise
ir tvarka, pagaliau bus sutvarkyti. Iki šiol jie visą laiką buvo atidėliojami. Daugiau taip
nebus, bet saugokitės priešininkų ir pavyduolių. Šiomis
VĖŽYS
dienomis jūsų laukia paskuti(06.22-07.22)
nis pokalbis jums asmeniškai
Savaitės pradžioje gali būti labai svarbiu reikalu.
bandymų primesti jums saOŽIARAGIS
vo nuomonę. Nesileiskite!
(12.23-01.20)
Savaitės viduryje nesusikoncentruokite ties menkaver- Konfliktai darbe griauna ir
čiais dalykais ir mažiau tuščiai asmeninį jūsų gyvenimą.
plepėkite. Galimos naujos Laimė, ši savaitė bus dosni
įvairiausių gerų galimybių.
perspektyvios pažintys.
Nepraleiskite progos išspręsLIŪTAS
ti pačias didžiąsias problemas,
(07.23-08.21)
gal net pakeisti darbą. Taip
Savaitės pradžioje gali atsi- pat neatidėliokite ir vizito pas
verti visiškai naujos finan- gydytoją.
sinės galimybės. Iš pradžių
VANDENIS
naujoji situacija gali sukelti
(01.21-02.18)
rimtų nesutarimų šeimoje,
bet galiausiai visi įsitikins Šiuo metu būtų gerai neprarealia būsima nauda. Pa- rasti perspektyvos, nuosekliai
matysite, rūpesčiai atsipirks laikytis savo paties nustatysu kaupu ir reikalai eisis tų taisyklių. Antroje savaitės
pusėje gali užsimegzti nauja
sklandžiai.
subtili draugystė. Asmeniui,
MERGELĖ
kuriam jūs neabejingas, reikia
(08.22-09.23)
jūsų pagalbos ir paramos.
Nuo ankstesnių laikų jūs
ŽUVYS
jaučiate permainų tendenci(02.19-03.20)
jas jūsų gyvenime. Nuo šios
savaitės tai įgaus konkrečią Jei iš tiesų prieš akis turite
formą, todėl būtina įtempti vertą tikslą, energingai dirbprotines ir fizines jėgas, kad kite ta kryptimi ir nesigąsdinpaskubintumėte pozityvias kite laikinų komplikacijų. Sėpermainas. Senokai vargi- kmingi jūsų projektai privers
nusios finansinės problemos nutilti kritikus ir pavydžius
varžovus.
pagaliau pradės spręstis.
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Prienų miesto viešosios erdvės –
bendruomenės reikmėms ir
verslo galimybėms
Kviečiame balandžio 20 d.
17 val. dalyvauti Lietuvos valstybės
atkūrimo šimtmečiui ir Prienų „Ąžuolo“
progimnazijos 30-mečiui paminėti skirtoje
šventėje, kuri vyks Prienų kultūros ir
laisvalaikio centro koncertų salėje.
Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos
bendruomenė

Nemaža dalis Prienų
miesto viešųjų erdvių yra
nepakankamai išvystytos,
menkai išnaudojamos
bendruomeninėms,
laisvalaikio ir poilsio
reikmėms bei susijusio
verslo galimybėms.
Net itin Prienų miesto
bendruomenės
pamėgtose laisvalaikio
leidimo ir pasivaikščiojimų
vietose esanti minimali
infrastruktūra (sporto
aikštelė, keli suoliukai)
yra skurdi ir susidėvėjusi.

Viešosiose erdvėse trūksta
pėsčiųjų takų, apšvietimo ir
kitos laisvalaikio infrastruktūros. Siekdama pagerinti
situaciją Prienų rajono savivaldybės administracija inicijavo projekto „Kompleksinis Prienų miesto viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant
jas bendruomenės ir verslo
poreikiams“ įgyvendinimą.
Projektas įgyvendinamas pagal Vidaus reikalų ministerijos administruojamą 2014–
2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos priemonę „Miestų kompleksinė
plėtra“ iš Europos regioninės
plėtros fondo. Bus sutvarkytos dvi Prienų miesto teritorijoje esančios su gyvenamaisiais daugiabučiais namais
besiribojančios viešosios erdvės ir rekonstruota Vytenio
g. bei greta jos esanti automobilių stovėjimo aikštelė.
Viešojoje erdvėje, esančioje
tarp Statybininkų g., J. Lukšos g., Vytenio g. ir Kęstučio
g., numatyta įrengti aikštynų
zoną su krepšinio, tinklinio,
lauko teniso, vaikų žaidimų
aikštelėmis, lauko treniruokliais, apžvalginį tvenkinio taką su liepteliu, paplūdimį, aikštelę parkavimui,
lauko prekybai. Prie
upės numatyta įrengti apžvalgos
taką su apžREKLAMA

valgos aikštele šlaite.
Viešojoje erdvėje, esančioje prie Kęstučio g. (Nemuno
upės pusėje), numatyta įrengti prieplauką su valčių nuleidimo aikštele, pontoninį tiltelį, informacinius stendus.
Abiejose viešosiose erdvėse bus sutvarkyti želdiniai,
įrengti pėsčiųjų (dviračių) takai, sutvarkytos ir rekreacijai
pritaikytos tvenkinio ir upės
pakrantės, įrengti mažosios
architektūros elementai, lauko tualetai, teritorijų apšvietimas. Projektas generuoja
naudą daugeliu aspektų: padidėjęs sutvarkytų viešųjų
erdvių patrauklumas gyventojams; pagerėjusi gyvenimo
kokybė Prienų mieste; pagerintos sąlygos laisvalaikio
ir poilsio veiklai; padidėjęs
bendruomenės užimtumas;
pailgėjęs gyventojų praleidžiamas laikas lauke; padidėjęs gyventojų fizinis aktyvumas – geros sveikatos šaltinis; sumažėjęs neigiamas
poveikis aplinkai; sudarytos
sąlygos verslo plėtrai; padidėjęs teritorijos saugumas.
Tikimasi, kad projekto įgyvendinimas pagerins gyvenimo ir aplinkos kokybę Prienų
mieste, paskatins gyventojų
užimtumą sutvarkytose viešosiose laisvalaikio ir poilsio
erdvėse. Sukurta infrastruktūra ir padidėję gyventojų
srautai sudarys palankias sąlygas verslo plėtrai – lauko
prekybai, maitinimo, laisvalaikio ir kt. paslaugoms.
Projektui įgyvendinti skirta daugiau nei 2,3 mln. eurų,
iš kurių daugiau nei 1,9 mln.
eurų – Europos Sąjungos
fondų lėšos.
Prienų rajono savivaldybės
administracijos informacija 
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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.

Matematinis galvosūkis

Įrašykite skaitmenis nuo 1 iki 9
taip, kad matematiniai veiksmai
atitiktų gautus rezultatus.
Kiekvienas skaitmuo gali būti panaudotas tik vieną kartą.
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Balandžio 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.
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Balandžio 17 d.
ANTRADIENIS
Lietuvos energetikų diena
Pasaulinė hemofilijos diena
Saulė teka 06:15
leidžiasi 20:23
Dienos ilgumas 14.08
Jaunatis (2 mėnulio diena)
Anicetas, Dravenis, Skaidra,
Robertas
Tinkamas laikas sėti:
kopūstus (žiedinius, ropinius,
smidrus), salierus, salotas, špinatus, lapinius burokėlius.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
konservuoti šakniavaisius.

BALANDŽIO

19
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KET VIRTADIENIS

+6
+17

Šio kryžiažodžio atsakymas – TEŠLAINIS.

Balandio 19 d.
KETVIRTADIENIS
Saulė teka 06:10
leidžiasi 20:27
Dienos ilgumas 14.17
Jaunatis (4 mėnulio diena)
Leonas, Leontina, Eirimas,
Aistė, Simonas, Laisvūnas,
Laisvūnė
Tinkamas laikas sėti:
porus, krapus, garstyčias,
pankolius, kalendras.
Sode, darže:
netinkamas laikas laistyti.

BALANDŽIO

+7 +16

Balandžio 15 d.
SEKMADIENIS
Kultūros diena
Saulė teka 06:20
leidžiasi 20:20
Dienos ilgumas 14.00
Jaunatis (0 mėnulio diena)
Gema, Vilnius, Vaidotė, Modestas, Anastazijus, Liudvina
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas šalinti piktžoles, kaupti, konservuoti, šaldyti
vaisius.

Balandžio 18 d.
TREČIADIENIS
Tarptautinė paminklų
apsaugos diena
Pasaulinė radijo mėgėjų
diena
Sekretorės diena
Saulė teka 06:13
leidžiasi 20:25
Dienos ilgumas 14.12
Jaunatis (3 mėnulio diena)
Apolonijus, Eitvilas, Girmantė
Tinkamas laikas sėti:
porus, krapus, garstyčias,
pankolius, kalendras.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
konservuoti šakniavaisius.

ORAI

KLAIPĖDA

VILNIUS

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

Lošimas
Nr. 1308
2018-04-04

SKAIČIAI
Pagrindiniai skaičiai: 3, 5, 7,
8, 14, 21
Vikingo skaičius: 3

Vieno derinio laimėjimų
lentelė:
6+1 - 30 846 336,50 € (-)
6 - 568 549,50 € (-)
5+1 - 6 916 € (3)
4+1 - 91 € (50)
4 - 8 € (359)
3+1 - 4 € (1 014)
3 - 1,50 € (6 837)
2+1 - 1,25 € (7 357)
2 - 0,75 € (47 854)
Kito tiražo prognozė:

33 mln. Eur

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

20

+6 +15

P E N K TA D I E N I S

+7
+17
KLAIPĖDA

VILNIUS

+8 +17

+3 +17

VANDENS TEMPERATŪRA

Savaitė istorijos puslapiuose

1362
1989
1865

m. balandžio 14 d.: kry-

žiuočiai užėmė Vaidoto
Kęstutaičio ginamą Kauno pilį.
m. balandžio 14 d.: Lietuvoje įsteigtas katalikiškasis moterų sambūris „Caritas“.
m. balandžio 14 d.: įvyko
pasikėsinimas prieš JAV
prezidentą Abraomą Linkolną, kuris
kitą dieną mirė.
m. balandžio 14 d.: 23:40
vakaro, „Titanikas“, atsitrenkė į ledkalnį Šiaurės Atlante. Ledkalnis dešiniojo laivo borto apačioje
pramušė 90 metrų skersmens skylę,
pažeisdamas iškart penkis hermetiškus skyrius. Skęsdamas „Titanikas“
perlūžo į dvi dalis ir maždaug 02:20
dingo po vandeniu. Laivo nuolaužos
guli maždaug 560 km į pietryčius nuo
Niufaundlando 38 km gylyje.

1912

5 - 316 € (12)

BALANDŽIO
Atsakymai

Sudoku

+6 +16

1542

m. balandžio 15 d.: Žygiman- ras Leninas.
tas Augustas vedė Šventom. balandžio 18 d.: nutrauksios Romos imperijos imperatoriaus Fertas naftos tiekimas į Madinando dukterį Elžbietą.
žeikių naftos perdirbimo gamyklą. Lietum. balandžio 15 d.: švedų vos ekonominės blokados pradžia.
kariuomenė užėmė ir sum. balandžio 19 d.: podegino Punios miestą.
piežius Urbonas VI pripam. balandžio 16 d.: atidaryta žino, kad Lietuvos krikštas yra teisėtas
pirmoji keleivinė geležinke- ir tikras.
lio linija Indijoje.
m. balandžio 19 d.: Vilniaus
universiteto botanikos sodą
m. balandžio 16 d.: Leninas grįžo į Petrogradą (da- aplankė Rusijos caras Aleksandras I.
bartinis Sankt Peterburgas) iš tremties
m. balandžio 19 d.: Tarybų
Suomijoje.
Sąjungos desantininkai užm. balandžio 17 d.: Rie- puolė Medininkų pasienio apsaugos ir
tave, Bogdano Oginskio muitinės postą.
dvare, įžiebta pirmoji Lietuvoje elektros
m. balandžio 20 d.: Lietuvos
lemputė.
VRE statybos gyvenvietė
pavadinta
Elektrėnais.
m. balandžio 18 d.: Krokuvoje įvyko lietuvių socialm. balandžio 20 d.: Paryžiudemokratų susirinkimas, kuriame daje įvyko pirmosios automolyvavo Rusijos bolševikų vadas Vladimi- bilių lenktynės.

1702
1853
1917

1892
1914

1990
1389
1812
1991

1962
1887

+7 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
+9 KAUNO MARIOS
+5 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+9 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

SAULĖS AKTYVUMAS

G0
S0
R0

Geomagnetinių audrų
nenumatoma.

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

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

GAMA RADIACINIS FONAS

36
39

KAUNE
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE
14000 nSv/val.

ALYTUJE ČERNOBYLIO AE
nSv/val. 6350 nSv/val.

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

