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Apdovanoti geriausi 
kultūros darbuotojai

SKAITYKITE 4 p.

NUKelta Į 2 p. 

Saldžiausias Atvelykio 
margutis

SKAITYKITE 4 p.

REKLAMA

Prenumeruokite Nemuno krašto laikraštį „Naujasis Gėlupis“ 2018 m.!
prenumeruokite „Naująjį Gėlupį“ ir neatsilikite nuo svarbiausių krašto ekonominių, kultūrinių ir politikos naujienų!

Prenumeruokite telefonu 8 700 55 400 išsikviesdami laiškininką į namus arba internete adresu www.prenumeruok.lt

Birštone 
– Kroatijos 
nematerialaus 
paveldo paroda 

Skersabalio 
miške finišo 
ieškojo per 300 
orientacininkų

NEMUNO KRAŠTO LAIKRAŠTIS

„Jaunimo kampas“ –  
jau atviras jaunimui

SKAITYKITE 6 p.

SKAITYKITE 9 p.

SKAITYKITE 10 p.

Birštono 
sanatorija 
„Versmė“ gydo 
jau 50 metų!

SKAITYKITE 6 p.

Kortos pamažu atsidengia

NUKelta Į 8 p. 

Stasė
ASIPAVIČIENĖ

Balandžio 13–14 dienomis 
Birštono sporto centras 
minėjo savo įkūrimo ir 
veiklos 20-metį. 

Birštono sporto centro jubiliejų pažymėjo 
sportiniais renginiais

Sporto centras yra papil-
domojo ugdymo įstaiga, ku-
ri rūpinasi sportiniu gyveni-
mu, ugdo ir tobulina vaikų, 
jaunių, jaunimo, suaugusių-
jų, vyresnio amžiaus žmonių 
kūno kultūrą ir sportą. Sporto 
centrui sėkmingai vadovauja 
ilgametis direktorius Saulius 

Vyriausybė siūlo 0,3 proc. 
tarifu apmokestinti antrąjį, 
trečiąjį ir tolesnius vieno 
žmogaus turimus būstus. 
Tuo metu pagrindinis 
būstas ir sodybos bus 
apmokestinamos, kaip 
iki šiol – nuo bendros 220 
tūkst. eurų vertės išlaikant 
progresyvumą.

Tokia naujovė pasiūlyta 
pirmadienį Vyriausybei pri-
statant mokesčių ir kitų sričių 
reformas.

„Išplečiame nekilnojamojo 
turto mokesčio bazę ir siūlome 
apmokestinti kiekvieną nepa-
grindinį gyvenamąjį būstą“, 
– pirmadienį spaudos konfe-
rencijoje kalbėjo finansų mi-
nistras Vilius Šapoka.

Nuo šių metų 0,5-2 proc. 
tarifais apmokestinamas būs-
tas, jei jo vertė viršija 220 
tūkst. eurų.

„Neprogresinis tarifas bus 
taikomas visam antram, tre-
čiam, ketvirtam ir t.t. gyvena-
mosios paskirties būstui. O vi-
sos prabangios sodybos, joms 
bus taikomas bendras suminis 
skaičiavimas ir jei viršys 220 
tūkst. eurų, tada atsiras pro-
gresinis tarifas, kaip yra šiuo 
metu“, – teigė finansų minis-
tras Vilius Šapoka.

Šiuo metu 0,5 proc. mokes-
čio tarifas taikomas NT, kurio 
vertė – 220–300 tūkst. eurų, 1 
proc. – 300–500 tūkst. eurų, 2 
proc. – daugiau kaip 500 tūkst. 
eurų. Gyventojams, auginan-
tiems tris ir daugiau vaikų iki 
18 metų, neįgalų vaiką iki 18 
metų ar vyresnį, kuriam nu-
statytas specialusis nuolatinės 
slaugos poreikis, būtų taikomi 
30 proc. didesni apmokestini-
mo intervalai.

Iki šių metų 220 tūkst. eurų 
vertę viršijanti gyventojų NT 
dalis buvo apmokestinama 0,5 
proc. tarifu. BNS

Vyriausybė siūlo 
apmokestinti 
nepagrindinį 
būstą

Smailys, dirba patyrę ir sa-
vo darbą mylintys treneriai 
Jonas ir Povilas Juozaičiai, 
Kęstutis Joneliūnas, Vytautas 
Domarkas, Linas Smailys ir 
kiti nuoširdūs, atsidavę speci-
alistai, kuriems rūpi sportas ir 
jaunimo užimtumas, sveikata 
ir rezultatai.

Penktadienį iš pat ryto į 
šventę susirinko jauniausi sa-
vivaldybės gyventojais – dar-

želinukai ir bendrojo lavinimo 
mokyklų pradinių klasių mo-
kinukai. Mažiesiems biršto-
niečiams buvo smagu išban-
dyti jėgas įvairiose sportinė-
se rungtyse, atlikti kūrybines 
užduotis, tačiau labiausiai 
patiko draugauti su anima-
torių personažais ir žaisti bei 
linksmintis.

Pasveikinti Sporto centro 

Mantvydas
PREKEVIČIUS

Kortos pamažu atsidengia. 
Taip būtų galima pavadinti 
įvykius, kurie dėliojosi 
pasaulyje visą pastarąją 
savaitę. 

Žinoma, šio pokerio su 
stambiu laimėjimu žaidime 
pagrindinės kortos pradėjo 
kristi šeštadienį. Tą dieną, ku-
rios ankstų rytą įvairių šalių 
lyderiai, politikai bei, žinoma, 
eiliniai mirtingieji kilo iš mie-
go tarsi iš po sunkių pagirių. 
Įvyko tai, kas buvo manoma, 
jog vieną gražią dieną įvyks. 
Ir viso to priežastimi tapo be-
veik niekuo neypatingas Du-
mos miestas Sirijoje.

Miestas, kuriame, kaip nu-

manoma (na, o pagal ekono-
miškai stipriausių valstybių 
žvalgybos duomenis – nea-
bejotinai), Sirijos prezidentui 
pavaldžios karinės pajėgos 
panaudojo cheminį ginklą 
prieš Dumos, tos pačios Siri-
jos, gyventojus – žuvo per 40 
žmonių. Rodos, tai, palyginti 
su šimtais tūkstančių žuvusių-
jų įvairiose pasaulio šalyse per 
paskutinius dešimt metų, tėra 
smulkmena, tačiau to visiškai 

pakako perpildyti ir taip jau 
sklidiną kantrybės taurę.

Rusijos valdžios, kaip ne-
pilnamečio chuligano, el-
gesys pamažu veda į finišo 
tiesiąją, kurioje – tik dvejos 
durys. Už vienų – daugelio 
mintyse šiurpą kelianti apo-
kalipsė, už kitų – dar viena, 
eilinė, griūtis. 

Suprantama, kad norint vėl 
išsikovoti galingos valstybės, 
o ne per visas siūles braškan-

čios griuvenos, titulą tenka 
elgtis neproporcingai drastiš-
kai ir kartu atgrasiai, tačiau 
visada reikia žinoti, kur yra 
linija, kurią peržengus viskas 
sprogs kaip per daug pripūsta 
padanga. O norint žinoti – rei-
kia bandyti. 

Pirmiausia Rusija padarė 
eksperimentą su Gruzija. Pa-
vyko! Per ilgą sovietmečio 
laikotarpį išugdyta korupcija 

JAV eskadrinis minininkas USS Laboon (DDG 58) paleidžia valdomas raketas, 2018-04-14 
(nuotr. U.S. Navy Lt. j.g Matthew Daniels)
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Sveikatos apsaugos ministerijai nusprendus, kad nuo 
alkoholizmo žmonės neturi būti gydomi kodavimu, ši 
paslauga neišnyko. Kodavimu vadinama greita procedūra 
buvo išbraukta iš gydymo paslaugų sąrašo, nes yra 
moksliškai nepagrįsta, aiškina ministerija. Vis dėlto norintieji 
ją gauti dar gali tai padaryti privačiose įstaigose. 

  Mažeikiuose sulaikoma moteris įkando pareigūnui. 
pareigūnai moterį viešoje vietoje, Žemaitijos gatvėje, bandė 
sulaikyti šeštadienį ryte apie 5.12 val., pranešė policija. 
Besipriešindama ji įkando pareigūnui į plaštaką. Moteris 
sulaikyta. 

Svarbiausiuose valstybinės reikšmės vidaus vandenyse 
pirmadienį pradedamas naujas navigacijos sezonas. Jis 
šiemet pradedamas 10 dienų anksčiau nei įprastai, tačiau 
tiek pat bus paankstinta ir sezono pabaiga, todėl bendra 
jo trukmė išliks nepakitusi – 199 paros.

REDAKTORIAUS SAVAITĖ

Mantvydas
PREKEVIČIUS

Koks puikus jausmas 
ankstyvą rytmetį gulėti 

prie atviro lango ir klausytis 
čiulbančių paukščių. Supras-
ti, kad aplink tave sukasi gy-
vybė. Kad šioje gyvybėje pats 
esi gyvas. 

Kaip gera jausti, kad esi tau 
priimtinoje ir mieloje aplinko-
je. Toje aplinkoje, kur gali ne 
tik miegoti, ne tik girdėti ar 
matyti, bet ir kalbėti. Ne šiaip 
sau kalbėti. Kalbėti daug ir, 
svarbiausia – apie viską. Pa-
liečiant kiekvieną temą, kuri 
yra svarbi ne tik tau pačiam, 
bet ir pašnekovui. 

Juk džiugu, kai susitikęs 
žmogų turi apie ką kalbėti. 
Ir kartais atrodo, jog nori net 
kalbėti greičiau – kad spėtum 
viską pasakyti, ką galvoji. Ir 
kaip susierzini, kuomet vidu-
ryje tokio pokalbio tavo gal-
voje kyla dar bemaž dešimt 
minčių, kurias dar nespėjęs 
pasakyti pamiršti. Pamirš-
ti, nes spėja ateiti dar dešimt 
naujų minčių. Ir tada supran-
ti, koks stebuklas yra žmogus 
ir jo protas. 

Sakome, kad didžiausia 
mums paslaptis – visata. Ban-
dome ją ištirti, suprasti. Bet 
net nesusimąstome, kad dar 
didesnė paslaptis yra mūsų 
galva – smegenys. Kodėl, iš 
kur, kaip jose kyla tiek min-
čių ir klausimų? Kaip toje 
drėgnoje pilkoje masėje visa 
tai atsiranda?

Išgirdome, kaip mums pa-
šnekovas pasakoja apie savo 
laisvalaikį prie banguojančios 
jūros, žiūrėk, vos akimirka – 
o ta jūra jau ir mūsų mintyse. 
Tokia pati. Gal net gražesnė. 
Banguojanti, pasipuošusi bal-
tais purslais. Besiplakanti į 
gelsvą pajūrio smėlį. Su kie-
kviena banga užliejanti šla-
pio smėlio žiedą ir grįždama 
taip gražiai čiurlenanti aplink 
smėlyje įstrigusius akmenė-
lius bei mūsų kojos paliktą 
duobę. O čia, žiūrėk, ir kopų 
pušys vėjyje linguoja švel-
niai ošdamos. Va, pažvelk, ir 
tos ilgos smilgos kaip adatos 
susmaigstytos kopų smėly-

je linguoja. Ir saulutė. Ech ta 
padauža saulutė taip ryškiai 
šviesdama akina, bet šildo. 
Net labai šildo... O ką aš ten 
matau... Matau laivą. Taip, 
laivą. Turbūt žvejybinį.. nors 
bala nematė! Burlaivį! 

Kvapą gniaužia nuo to, kas 
tik ateina į tą galvą, kokios 
tik mintys iš jos besiraito ir į 
akis, ir į nosį, ir į ausis. Rodos, 
pamąstei, kaip šilta prieš sau-
lę – ir pačiam šilta pasidarė. 
Prisiminei sūrų jūros kvapą 
ir, žiūrėk – jauti, nors ta jūra 
kažin kur... 

Mūsų protas – vienas di-
džiausių stebuklų ir paslapčių. 
Ir kartais net kyla klausimas 
– jei smegenyse gimsta tiek 
minčių, kodėl jų nesugalvo-
ja ranka, koja ar kepenys. 
Kvaila. Bet iš tikrųjų – ko-
dėl? Pilkosios ląstelės? Ko-
kios, kokios?

Deja, nors anatomai žino, iš 
kokios rūšies audinio – aukš-
čiausios ar viso labo antros 
rūšies – smegenys yra suda-
rytos, tačiau kaip jose gimsta 
mintys ir kodėl jos gimsta bū-
tent tokios, kokias išmąstom 
– niekas nežino. 

Va, mokslininkai giriasi su-
kūrę dirbtinį intelektą. Robo-
tą, kuris mąsto. Žinoma, čia 
didžiausias indėlis yra kom-
piuterio, kuris milijardinėje 
loginių užduočių saugykloje 
gali parinkti logiškiausias re-
akcijas, atsakymus ir veiks-
mus. Bet va, kad kas paaiš-
kintų mūsų minčių kilmę. 
Atmintis, potyriai, pojūčiai, 
esamieji veiksniai... Labai jau 
neapibrėžta.

O jeigu... mūsų protą būtų 
galima perkelti į kompiuterį? 

Ko gero, tai – beprotiškiau-
sia idėja. Bet pabandykime 
įsivaizduoti – taptume nemir-
tingi. Gal būtent robotai bei 
kompiuteriai ir yra tas mūsų 
nemirtingumas, apie kurį tiek 
daug esame skaitę pasakų ir 
fantastinių romanų?

Pabandykime įsivaizduoti. 
Antai besibaigiant mūsų kūno 
egzistencijai, visa tai, kas yra 
mūsų galvoje – sąmonę ir pa-
sąmonę – perrašytų į galingą 
kompiuterį, kurį įdėtų į robo-
to plieninę makaulę ir galėtu-
me toliau turėti prisiminimus, 

juos gvildenti, rinkti naujus, 
mąstyti, vaikščioti, kalbėti 
elektroniniu balsu – amžinai. 
Sugenda kokia ranka – bala 
nematė, nuvažiuojam į servi-
są ir ją pakeičia kita, dar mo-
dernesne! O belaukiant dar ir 
tepalu mūsų robotinio kūno 
dantračius ir stūmoklius pa-
vaišina!

Sugenda koks procesorius 
– atjungia valandžiukei mus, 
pakeičia į naują ir vėl toliau 
gyvenam. Arba matom, kad 
mūsų atminties blokas jau 
stringa – atmintį perkopijuo-
jam į kitą bloką, panašiai kaip 
„Pūko“ kasetę magnetofone, 
ir toliau sau mąstom! Nepati-
ko, ką prisimenam ar pama-
tėm? Išsitrinam!

Kaip būtų puiku ir amži-
na! 

Tik klausimas, ar verta. Ar 
verta būtų gyventi amžiny-
bę geležiniame kalėjime? Ar 
verta būtų matyti garuojantį 
maistą ir tik įsivaizduoti, kad 
jį valgai? Ar verta būtų mylėti 
žmogų ir jį apkabinus nejaus-
ti net metalinių jo dalių? Ar 
verta būtų tik mąstyti ir nieko 
nejausti? Ar verta būtų vaikš-
čioti su kauke?

Ar verta užsidėti kaukę ir 
tapti aktoriumi? Aktoriumi su 
visai kitu amplua, nors viduje 
tam priešiniesi? Ar verta tapti 
kaukės vergu?

Žmogaus jausmai yra vie-
nas iš tų dalykų, kuris klaustu-
kų nepalieka. Žmogaus jaus-
mai niekada nebus paslaptis. 
Jei žmogui karšta, vadinasi, 
jam iš tikrųjų karšta. Jei žmo-
gus alkanas, vadinasi, jis iš ti-
krųjų nori valgyti, jei žmogus 
nekenčia, vadinasi, taip ir yra. 
Jeigu žmogus iš tikrųjų myli 
– teapsiverčia visa visata, tu jo 
nuomonės nepakeisi. 

Nors norėtųsi gyventi am-
žinai, amžinai išlikti tuo, kuo 
buvai, tačiau ar verta būtų 
gyventi pasaulyje, kurio ne-
galėtum paliesti? Neturėtum 
širdies, kuri jaustų kiekvieną 
tavo emociją? Nors norėtųsi 
išsaugoti savo artimuosius, 
norėtųsi, kad jie amžinai iš-
liktų su mumis, tačiau ar ne-
būtų skaudu girdėti balsą, bet 
nejausti šiltos rankos ir šilto, 
paguodžiančio apkabinimo? 

Ar nėra skaudu, kai ben-
draujame su kauke, po kuria 
slypi visai kitas žmogus? 

valdžios elgesį su visais kita-
taučiais, aiškėja, kad Rusija 
visa yra apsupta teroristinio 
pasaulio – blogio ir ant Krem-
liaus šviečianti penkiakampė 
žvaigždė tėra vienintelis švie-
sos šaltinis šioje planetoje. 

Taigi, misija Sirijoje 
sekėsi puikiai... kol 
buvo ką žudyt. 

Deja, jau pripažįstama, kad 
Islamo Valstybė, kuri iš esmės 
niekada neegzistavo, o tebuvo 
klajoklių terorizuojama terito-
rija (na, panašiai kaip Lietu-
va devyniasdešimtaisiais, tik 
kažkodėl tuo metu Kaunas 
nebuvo pervadintas į Daktarų 
Valstybę, o Panevėžys – į Tul-
pių karalystę, nors tokių aso-
ciacijų ir buvo), a beveik su-
naikinta. Taigi, į paviršių vėl 
pradeda lįsti tikrieji didžiųjų 
valstybių tikslai, o konfronta-
cija tarp ISIS naikintojų – Va-
karų koalicijos ir Rusijos – ta-
po ne tiek akivaizdi, kiek rea-

li. Vakarams yra dėl ko jausti 
susierzinimą.

Nuolat kalbama apie at-
gimstantį Rusijos karinį po-
tencialą. Gausėjant masinėms 
karinėms pratyboms, nesi-
baigiant kariniams ir socia-
liniams Rusijos eksperimen-
tams įvairiose valstybėse, to-
kioms neprognozuojamoms ir 
branduolinį potencialą kurian-
čioms valstybėms kaip Šiau-
rės Korėja ir Iranas jungiantis 
prie Rusijos pozicijos, ypač 

Labirintai. Kortos pamažu atsidengia
giškai paveikti Lietuvą, Latvi-
ją ir Estiją bei įkelti koją į jas 
baigėsi pratybomis ZAPAD. 
Per daug aiški NATO pozici-
ja ir skubiai permestos karinės 
Vakarų pajėgos leido suprasti, 
kad konfrontacija prieš Balti-
jos šalis reikš tiesioginį konf-
liktą su Jungtinėmis Ameri-
kos Valstijomis. 

Šioje vietoje reikia 
paminėti, jog Rusijai 
NATO = JAV. Ne kažkokia 
kita batonais ar 
žemės ūkyje dirbančių 
imigrantų srautais 
pasižyminti valstybė, 
bet būtent JAV. 

Todėl dar planuodama ZA-
PAD pratybas Rusijos valdžia 
nusprendė savo eksperimen-
tus tęsti pelningesniuose ir 
mažiau civilizuotuose regi-
onuose – piečiau Europos. 
Ir štai žygis į Siriją tapo sė-
kmingu. Ne dėl to, kad šios 

valstybės prezidentas, kaip ir 
visi kiti, taip pat buvo iš Rusi-
jos gaunamos naudos šalinin-
kas, tačiau tam padėjo Islamo 
Valstybė. Taip, ta pati ISIS, 
Daesh ir šiaip juodųjų tero-
ristų konglomeratas. Jos dėka 
Rusijos valdžia gavo neribo-
tas teises veikti svetimoje te-
ritorijoje prieš teroristus... na, 
ir tuos, kurie yra Rusijos at-
žvilgiu „teroristai“. O vartant 
istorijos puslapius ir atvertus 
puslapį apie Antrojo pasau-
linio karo pabaigą ir Rusijos 

ir specialiųjų tarnybų baimė 
NVS šalių gyventojus išmo-
kė dirbti taip, kad bet koks 
kelias į atvirą demokratiją 
jiems kainuotų darbo vietas, 
įtaką bei, suprantama, gyve-
nimiškus malonumus. Todėl 
žygis į Gruziją nesusilaukė 
itin didelio dėmesio, nes tai 
nebuvo šalis, kurioje jau bū-
tų išsivystęs aukštas kapitalo 
potencialas. 

Taigi, ataka prieš 
Gruziją visiškai pavyko, 
atėjo metas ir Ukrainai. 
Iki šiol besivaidijant 
Ukrainos visuomenei, 
kas iš valdžios – 
oligarchas, o kas – 
europietis, valstybės 
skilimas tapo puikiu 
bandomuoju poligonu. 
Tiesa, Rusijai jis ilgainiui 
nebeįtiko. 

Naujausios stebėjimo tech-
nologijos, kurių pilni mobilie-
ji telefonai, per didelis viešu-
mas ir aiškiai, puspročiams, 
nemokantiems atskirti vieno 
lėktuvo nuo kito, patikėtas 
BUK raketinis kompleksas 
pakišo koją platesnio mas-
to invazijai bei tokiam vi-
sos Ukrainos smegenų plo-
vimui, koks vyksta pačioje 
Rusijoje. 

Žinoma, Baltarusijos lies-
ti neapsimokėjo. Ten ir taip 
„savi“. Bandymas psicholo-
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po cheminės atakos Sirijoje Jungtinės Valstijos įves naujas 
sankcijas Rusijos įmonėms, aprūpinančioms Basharo al 
Assado (Bašaro Asado) režimą, sekmadienį pranešė JAV 
ambasadorė Jungtinėse Tautose Nikki Haley (Niki Heili).

  JAV nuolatinė atstovė Jungtinėse Tautose Nikki Haley (Niki 
Heili) pareiškė, jog Vašingtono ir Damasko tiesioginės 
derybos neįmanomos. „Mes neketiname tiesiogiai derėtis su 
Basharu al Assadu (Bašaru Asadu)”, - CBS televizijos laidoje 
sekmadienį pabrėžė H. Haley. „Sirija nėra verta tiesiogiai 
derėtis su JAV“, - pabrėžė ji.

Kinijoje priimtas mažųjų nepilotuojamų skraidyklių 
naudojimą griežtai reglamentuojantis įstatymas, sekmadienį 
pranešė Kinijos centrinė televizija. Nuo birželio mėnesio 
įsigaliosiantis įstatymas įpareigoja visus dronų turėtojus 
gauti specialią licenciją bei prisiimti atsakomybę už dėl jų 
naudojimo kilusių incidentų padarinius bei pasekmes.

Apsisprendimas gyventi kaime lėmė verslą 
kia aplinka – geriausia gam-
tos pamoka trims mūsų vai-
kams“, – džiaugėsi Laima. 

Vyresnėlis 8-erių Jonas 
– jau  tėčio pagalbininkas. 
Moderniu traktoriuku pasi-
keisdami abu jie nušienauja 
aktinidijų tarpueilius, kad žo-
lė nenustelbtų kol kas dar ne-
didelių  krūmų. „Tik kabinoje 
ant sėdynės dėl svorio šalia to-
kio vairuotojo dar plytą tenka 
padėti, antraip traktorius ne-
važiuos, nesuveiks automati-
ka“, – juokėsi pašnekovė. Jų-
dviejų su penkiamete Liepa 

darbas – patręšti kiekvieną 
daigą ir nuskinti uogas. Jas 
skina ne visai sunokusias, kol 
suminkštės, palaiko kamba-
ryje – tada skonis tampa ma-
loniai saldrūgštis, kaip kivio. 
Tiesa, pernai šių vitaminingų 
uogų priraškė nedaug – visos 
sutilpo į 5 litrų kibirą. Taip 
atsitiko dėl to, kad sukrautus 
pumpurus balandį pakando 
pavasarinė šalna. Didžiausio 
aktinidijų derliaus paprastai 
sulaukiama tik penktaisiais 

Audronė 
GRIEŽIENĖ

Kretingiškiai Laima 
ir Marius Rimgailos 
sakė turėję ne vieną  
galimybę rinktis, kur 
jiems geriau sukti 
šeimos lizdą: ieškotis 
vietos gyventi mieste ar 
ant plyno lauko pradėti 
statybas Kretingos r. 
Petreikių kaime, netoli 
Laimos mamos tėviškės. 
„Kaimas vis dėlto 
„nugalėjo“, – atviravo 
jie. 

Įdarbinti visi
Prieš dvejus metus, 

pasinaudojusi Lietuvos 
kaimo plėtros 2014–
2020 metų programos 
priemonės „Ūkio ir 
verslo plėtra“ veiklos 
srities „Parama smul-
kiesiems ūkiams“ 15 
tūkst. Eur išmoka, su-
tuoktinių pora  pirmiau-
sia užsiveisė 1,2 ha plo-
tą aktinidijų, po to išsi-
kasė tvenkinį ir pasistatė 
namą, beliko įrengti tik 
vidų. Anot L. Rimgai-
lės, miestuose taip pat 
yra atokesnių kvartalų, bet 
tokios idilės, kokią atra-
do čia, pavydėti galėtų bet 
kas: nuolat grynas oras, 4 
hektarai nuosavos žemės, 
kurioje auga šiek tiek žo-
lės, šiek tiek javų, šalia nu-
sipirko pusantro hektaro 
miško, iš kurio išnyra tai 
briedžių šeimyna, tai būre-
lis stirnų, kiemu praliuoksi 
koks zuikis. 

„Mes visi čia karaliau-
jam. O svarbiausia, kad to-

Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departa-
mento Kompensacijų ir investicijų skyriaus 

patarėjos Ingos MIKNEVIČIŪTĖS komentaras: 

„Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos 
priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama 
smulkiesiems ūkiams“ – viena patraukliausių, kuria ga-
li pasinaudoti smulkieji ūkininkai, kad sustiprintų savo 
ūkius. Paramos intensyvumas  siekia 100 proc., o paramą 
galima gauti ne tik žemės ūkio produktų gamybai, bet 
ir valdoje pagamintų ar išaugintų prekinių žemės ūkio 
produktų apdorojimui, perdirbimui bei teikimui rinkai. 
Teikiant paramą smulkiųjų ūkių plėtrai, modernizuoja-
mi ūkiai, didėja šių ūkių konkurencingumas. Parama 
teikiama veikiantiems ūkiams (pareiškėjas ne mažiau 
kaip paskutiniuosius metus iki paramos paraiškos pa-
teikimo metų deklaruoja pasėlius ir (arba) registruoja 
gyvulius), kurių ūkio ekonominis dydis, išreikštas pro-
dukcijos standartine verte, paraiškos teikimo momentu 
yra ne mažesnis kaip 4 tūkst. Eur ir ne didesnis kaip 7 
tūkst. 999 Eur. Paramos gavėjas privalo pateikti verslo 
planą, kuris turi būti pradėtas įgyvendinti per 9 mėn. 
nuo  sprendimo suteikti paramą priėmimo. Paramos 
suma vienam paramos gavėjui – 15 tūkst. Eur, kom-
pensuojant 100 proc. visų tinkamų finansuoti pro-
jekto išlaidų. Pirmoji išmokos dalis, sudaranti net 80 
proc. visos išmokos sumos, išmokama priėmus spren-
dimą suteikti paramą. Likusi 20 proc. paramos sumos 
dalis išmokama tinkamai įgyvendinus projektą. Pagal 
patvirtintą kvietimų teikti paraiškas grafiką paraiškos 
bus priimamos nuo 2018 gegužės 2 d. iki 2018 birželio 
29 d. Šiam šaukimui skirta 6 mln. Eur. 

Parama gali būti skiriama naujai žemės ūkio technikai 
ir įrangai, naudotiems traktoriams (senesniems, kaip 7 
metų), naujiems technologiniams įrenginiams, naujoms 
transporto priemonėms įsigyti, gamybinių naujų pastatų 
ir (arba) statinių statybai, rekonstrukcijai ar kapitaliniam 
remontui, statybinių medžiagų įsigijimui, infrastruktū-
rai ūkininko valdoje sutvarkyti, ūkiniams gyvūnams bei 
daugiamečiams augalams įsigyti, jų sodinimo paslau-
goms kompensuoti. Taip pat finansuojamos bendrosios 
išlaidos – verslo plano parengimas, viešinimo išlaidos. 

auginimo metais. L. Rimgai-
lė yra pasirašiusi sutartį ir vi-
są jį parduos Šiaulių saldainių 
fabrikui „Rūta“. Uogos čia 
bus užšaldomos ir padengia-
mos baltuoju šokoladu. Anot 
pašnekovės, tokie saldainiai 
ypač vertinami Kinijoje – ša-
lyje, iš kurios aktinidijos ir 
kilusios. 

Susidomėjo kaimynai
Už kokių 200 metrų nuo 

Rimgailų sodybos ruošiasi 
apsigyventi dar viena jauna 
šeima. „Turėsim kaimynus, 

gal net susidraugausim, juo-
lab kad jie susidomėjo ir ak-
tinidijomis, norėtų tokį uogie-
nojų užsiveisti“, – šypsojosi 
Laima. Anot jos, labai gerai, 
kad dabar valstybė rems ato-
kiau nuo didžiųjų miestų be-
sikuriančias jaunas šeimas iki 
35-erių metų amžiaus – kom-
pensuos 15 proc. būsto kainos. 
Šis įstatymas įsigalios liepą. 
Iki to laiko Rimgailos į jį taip 
pat įsigilins, žiūrės, ar atitinka 
kriterijus. 

O ar jaunų šeimų negąsdina, 
kad šalia nėra nei mokyklų, nei 
darželių, nei darbų? 

„Tuos 6 kilometrus iki Kre-
tingos per pusvalandį galima 
ir dviračiu numinti“, – teigė 
Laima.

Abu su vyru jie vairuoja au-
tomobilius, o ir dirba toje pa-
čioje Mariaus įsteigtoje miš-
kininkystės paslaugas teikian-
čioje įmonėje. 

Aktinidijų verslas yra L. 
Rimgailės idėja – esą apsi-
sprendus gyventi kaime, rei-
kėjo ir širdžiai malonios vei-

klos. Apie dar mažai kam 
žinomas cilindro formos 
paklausias aktinidijų uo-
gas pirmą kartą 32-jų mo-
teris išgirdo per televiziją, 
kai apie tai pasakojo Alek-
sandro Stulginskio univer-
sitete tuomet dirbęs Agro-
nomijos fakulteto dekanas, 
dabartinis Seimo pirminin-
kas Viktoras Pranckietis. Iš 
jo turimo medelyno įsigijo 
ir pirmuosius 1 tūkst. 200 
„Landė“ bei „Paukštės Ša-
karva“ veislių daigų. Da-
bar uogyne  jų auga 5 tūks-
tančiai. Pasinaudojus Lie-

tuvos kaimo plėtros 2014-
2020 m. programos parama, 
uogininkystės ūkį šeiminin-
kams norisi dar labiau plėsti ir 
modernizuoti. Ketina įsirengti 
artezinį gręžinį laistymui, pa-
sistatyti sandėlį. Tačiau pernai 
pagal veiklos sritį „Investicija 
į žemės ūkio valdas“ programą 
projekto parengti nesuspėjo. 
„Ąžuolas čia mums visas tas 
kortas sumaišė“, – šypsojosi 
prieš du mėnesius trečiosios 
atžalos susilaukusi mama. 

UžsK. Nr. 002

Ritos Nagienės nuotr.
„Paradoksas, bet gražiausi aktinidijų krūmeliai auga prastuose 

žemės ruožuose“, – sakė L. Rimgailė. 

Gegužės 19 d. (šeštadienį) 
Prienų miesto pakraštyje, 
estradoje prie Nemuno, 
vyks Prienų krašto vasaros 
šventė, skirta Lietuvos 
valstybės atkūrimo 100-
mečiui. Šventėje veiks 
tautodailės ir amatų 
mugė, lauko kavinės, 

Gegužės 19 d. kviečiame prekybininkus, tautodailininkus, 
amatininkus į prienų krašto vasaros šventę

įvairios pramogos 
vaikams, koncertuos meno 
kolektyvai, pramoginės 
muzikos atlikėjai ir kt.

Maloniai kviečiame pre-
kybininkus, tautodailinin-
kus, amatininkus, ūkininkus 
dalyvauti, prekiauti šventės 
mugėje. Taip pat kviečiame 

atrakcionų vaikams paslau-
gų teikėjus. Kviečiame ne tik 
prekiauti, bet ir pristatyti savo 
kūrybą.    

Norintiems prekiauti – dėl 
leidimų prašome kreiptis į 
Prienų miesto seniūniją tel. (8 
319) 52 195, el. p. irena.stasy-
tiene@prienai.lt

Leidimų prekiauti kaina: 
14 Eur – juridiniam asme-
niui; 5,80 Eur – fiziniam as-
meniui.

Šventinės mugės pradžia – 
15 val., šventės atidarymas – 
18.30 val., pabaiga – 24 val.

Dėmesio! Šventėje nebus 
galima prekiauti alkoholiniais 
gėrimais!ojingi degančios žo-
lės dūmai. SAVIVALDYBĖS inf.

2018 m. balandžio 26 d. 13:30 val. Prienų rajono savival-
dybėje (Laisvės a. 12, Prienai) tradiciškai organizuojamos 
Pavasario konsultavimų savaitės reginiuose VDI Kauno 
teritorinio skyriaus vyriausiosios darbo inspektorės Kristina 
Obolevičienė ir Rūta Butkienė kviečia konsultuotis esamus ir 
būsimus darbdavius, darbuotojus, visus piliečius.

Kviečiame taip pat dalyvauti sprendžiant nacionalinį e. testą, 
skirtą plačiajai visuomenei – ką žinote apie saugų darbą. 

E. testą Pasaulinės darbuotojų saugos ir sveikatos dienos 
proga VDI organizuoja jau ketvirtus metus. Testo klausimai 
bus paskelbti VDI interneto svetainės (www.vdi.lt) titulinia-
me puslapyje balandžio 27 d. nuo 6 val., jo sprendimo laikas 
– iki balandžio 27 d. 24 val. VDI
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NUSIKALTIMAI IR 
NELAIMĖS
parengta pagal Alytaus apskrities 
Vyrausiojo policijos komisariato 
ir Kauno apskrities priešgaisrinės 
gelbėjimo valdybos informaciją

2018-04-08 13:29 val. gautas pil. pra-
nešimas, kad Veiverių sen., Mažųjų 
Zariškių k., Apynių g. kaimynai kūre-
na laužą šalia pastatų, kyla pavojus 
gaisrui. Laužo niekur nebuvo matyti. 
pranešėja nurodė, kad kaimynai 
laužą užgesino patys.

2018-04-08 07:59 val. pranešta, kad 
Veiverių sen., papilvio k. , Griaustinio 
g. pradėjo rūkti šienas, likęs vakar 
sudegusiame kluone. Iš apie 30 t dy-
džio šieno krūvos kilo dūmai. Šieno 
krūva perkasta ir perpilta vandeniu. 
15:03 nuo degančio šieno užsidegė 
miško paklotė. Išdegė apie 0,5 ha 
miško paklotės, apdegė trys apie 3-4 
m³ dydžio rietuvės senų malkų.

2018-04-08 19:04 val. pranešta, kad 
Birštono sen. Martinonių k. dega 
žolė. 40 arų plote degė žolė.

2018-04-08 20:50 val. pranešta, 
kad Balbieriškio sen. Balbieriškio 
mstl. parko g. dega žolė. 2 arų plote 
degė žolė.

2018-04-08 20:19 val. pranešta, kad 
Jiezno sen. Žideikonių k. dega žolė. 
1 ha plote degė žolė.

2018-04-08 22:12 val. GMp pranešė, 
kad prienuose, Kęstučio g. reikalinga 
pagalba išnešti sunkiasvorį ligonį. R. 
p. (1952 m.) išneštas ir įkeltas į GMp 
automobilį.

2018-04-09 Alytaus apskr. VpK 
prienų r. pK gautas vyro (gim. 1952 
m.) pareiškimas, kad iš prienų r., 
Stakliškių sen., pakrovų k., Vilniaus 
g. esančios negyvenamos sodybos 
pavogti bičių aviliai (26 vnt.). Nuos-
tolis – 7800 eurų.

2018-04-09 apie 19 val. prienų r., 
Stakliškių sen., Gripiškių k., Ežero 
g., neblaivus (2,40 prom. alkoholio) 
vyras (gim. 1984 m.) smurtavo prieš 
savo besilaukiančią sutuoktinę (gim. 
1983 m.). Įtariamasis sulaikytas ir 
uždarytas į areštinę.

2018-04-09 13:36 val. gautas prane-
šimas, kad Ašmintos sen. pociūnų k. 
dega žolė. Išdegė apie 0,5 ha plotas 
sausos žolės.

2018-04-09 09:00 val. gautas pra-
nešimas, kad Veiverių sen. papilvio 
k. Jūrės kelyje rūksta dūmai iš šieno 
kūgių. Degimo nebuvo, garavo šieno 
kūgiai. Bebudint pastebėta, kad 
smilksta šieno kupetos. Užgesinta.

Apdovanoti geriausi kultūros darbuotojai

Balandžio 13 d. Prienuose 
vyko renginys „Baltas 
paukštis“, skirtas Kultūros 
dienai. 

Prienų Laisvės aikštėje 
buvo iškelta Taikos vėliava. 
Sveikinimo žodį tarė Prienų 
rajono savivaldybės admi-
nistracijos direktorius Egidi-
jus Visockas. Prienų kultū-
ros ir laisvalaikio centro pa-
gyvenusiųjų liaudiškų šokių 
grupė „Vajaunas“ visus susi-
rinkusius pasveikino šokiu. Į 
šokėjų ratą įsiliejo kultūrinin-
kai – Prienų rajono savivaldy-
bės kultūros sporto ir jaunimo 
skyriaus vedėjas Rimantas 
Šiugždinis ir Prienų rajo-
no kultūros įstaigų vadovai. 
Linkėdami taikos ir toleran-
cijos jie iš savo rankų paleido 
skristi balandžius – taikos ir 
santarvės simbolius. 

Po Taikos vėliavos pakėli-
mo ceremonijos Prienų kultū-
ros ir laisvalaikio centre vyko 
Prienų r. savivaldybės kon-
kurso „Metų kultūros darbuo-
tojas“ apdovanojimai.

Koncertų salėje svečius pa-
sitiko PKLC instrumentinis 
duetas  – Daiva Radzevičie-
nė (klavišiniai) ir Linas Jan-
kauskas (eufonija). Vytautė 
Radzevičiūtė, Vaikų ir moks-
leivių televizijos konkurso 
„Dainų dainelė 2018“ diplo-
mantė, atliko dainą „Baltas 
paukštis“.

Prienų rajono savivaldy-
bė puoselėja gražią tradiciją 
Kultūros dienos proga pa-
gerbti Kultūros darbuotojus. 
Kasmet skelbiamas konkur-
sas „Metų kultūros darbuoto-
jas“ ir Kultūros dienos proga 
apdovanojami kultūros įstai-

gų darbuotojai už profesinės 
veiklos nuopelnus, vadovau-
jamų meno mėgėjų kolektyvų 
pasiekimus, indėlį į regionų 
politikos įgyvendinimą Prie-
nų rajone, meninės saviraiš-
kos, kultūros tradicijų, pilie-
tinių vertybių puoselėjimą ir 
ugdymą. 

Rajono kultūros ir kitos įs-
taigos, šiemet pasiūlė apdova-
noti 8 kandidatus. 

Pateiktus pasiūlymus 2018 
m. balandžio 9 d. svarstė Prie-
nų r. savivaldybės adminis-
tracijos direktoriaus įsakymu 
sudaryta konkurso „Metų kul-
tūros darbuotojas“ komisija. 
Komisijos pirmininkas – me-
ro pavaduotojas Algis Mar-
cinkevičius, nariai – Savival-
dybės administracijos direkto-
rius Egidijus Visockas, Kultū-
ros, sporto ir jaunimo skyriaus 
vedėjas Rimantas Šiugždinis, 
Kultūros, sporto ir jaunimo 
skyriaus vyr. specialistė Ire-
na Urbanavičienė ir Renata 
Žibienė, Prienų kultūros ir 
laisvalaikio centro Pakuonio 
laisvalaikio salės kultūrinių 
renginių organizatorė, 2017 
m. konkurso „Metų kultūros 
darbuotojas“ nugalėtoja. 

2018-ųjų „Metų kultūros 
darbuotoju“ išrinktas Min-
daugas Bartusevičius, Bal-
bieriškio kultūros ir laisva-
laikio centro mėgėjų meno 
kolektyvų vadovas. Apdova-
nojimą jam įteikė ir sveikini-
mo žodį tarė Prienų rajono 
savivaldybės meras Alvydas 
Vaicekauskas, Prienų rajono 
savivaldybės administracijos 
direktorius Egidijus Visockas 
ir Kultūros, sporto ir jaunimo 
skyriaus vedėjas Rimantas 

pirmasis pasaulyje vėjo energija varomas keleivinis jūrinis 
keltas pasirodė Baltijos jūroje - patobulintas Suomijos „Viking 
Line“ priklausantis „Viking Grace“ pradėjo kursuoti tarp 
Suomijos Turku miesto ir Švedijos sostinės Stokholmo. „Vėjo 
jėga šiuo atveju leis atmosferos taršą per metus sumažinti 
900 tonų“, - teigiama „Viking Line“ pranešime.

  Arabų šalių lyderiams susirinkus į metinį aukščiausiojo 
lygio susitikimą, Saudo Arabijos karalius Salmanas 
sekmadienį pasmerkė „grubų“ Irano kišimąsi į regiono 
reikalus. „Dar kartą pareiškiame, jog griežtai smerkiame 
Irano teroro aktus arabų regione ir jo grubų kišimąsi į 
arabų šalių reikalus“, – pareiškė karalius.

Sekmadienį Kaune vykstančiame Darbo partijos 
suvažiavime partijos pirmininku išrinktas partijos įkūrėjas 
Viktoras Uspaskichas. Jo kandidatūrą atvirame balsavime 
palaikė 408 „darbiečiai“, prieš balsavo vienas, susilaikė 
– du nariai.

Šiugždinis. 
Savivaldybės mero Alvydo 

Vaicekausko padėkos buvo 
įteiktos Ligitai Gediminienei, 
Prienų kultūros ir laisvalaikio 
centro direktoriaus pavaduo-
tojai kultūrinei veiklai ir Er-
nestai Juodsnukytei, Prienų 
krašto muziejaus vyr. fondų 
saugotojai. 

Savivaldybės administra-
cijos direktoriaus Egidijaus 
Visocko padėkos – Aurelijai 
Bareišienei, Veiverių kultū-
ros ir laisvalaikio centro mė-
gėjų meno kolektyvų vadovei 
Vilmai Trabuševskienei, Prie-
nų Justino Marcinkevičiaus 
viešosios bibliotekos Jiezno 
bibliotekos vyresniajai bibli-
otekininkei ir Jonui Aleške-
vičiui, Stakliškių kultūros ir 
laisvalaikio centro mėgėjų 
meno kolektyvų vadovui. 

Savivaldybės administraci-
jos Kultūros, sporto ir jauni-
mo skyriaus vedėjo Rimanto 
Šiugždinio padėkos – Angelei 
Jaruševičienei, Jiezno kultū-
ros ir laisvalaikio centro mė-
gėjų meno kolektyvų vadovei 
ir Zitai Kuzminskienei, Prienų 
kultūros ir laisvalaikio cen-
tro kultūrinių renginių orga-
nizatorei.

Kultūros dienos šventės fi-
nalinė dalis – muzikinė ko-
medija „Ar Amerika pirty-
je?!“ Šis režisieriaus, Lietuvos 
muzikos ir teatro akademijos 
docento Nerijaus Petroko 
kruopštaus darbo rezultatas 
padovanojo puikią nuotaiką 
ir nemažą dozę pačių geriau-
sių emocijų.

Prienų kultūros ir  
laisvalaikio centro kultūrinių 

renginių organizatorė  
Zita Kuzminskienė

PRIENŲ KLC nuotr.

„Jaunimo kampas“ –  
jau atviras jaunimui

laima
dUoblIENĖ

Prienų kultūros ir 
laisvalaikio centre 
atidaryta atvira jaunimo 
erdvė „Jaunimo kampas“. 
Nuo šiol čia galės burtis 
jaunimas ir saugiai leisti 
laisvalaikį, dalyvauti 
įvairiose jaunimo 
užimtumo veiklose 
nepriklausomai nuo 
savo socialinės padėties, 
pažiūrų ar išsilavinimo.

Šią idėją subrandino asocia-
cija „Iš idėjos“ ir VšĮ Jaunimo 
organizacija „Prienai“, o įgy-
vendinti padėjo Prienų rajono 
savivaldybė ir Prienų kultūros 
ir laisvalaikio centras.

Atviroje erdvėje dirbs aso-
ciacijos „Iš idėjos“ vadovė 
Larisa Šaltienė ir jaunimo 
darbuotojas Jonas Ellikas. 
Veiklos bus vykdomos atsi-
žvelgiant į jaunų žmonių no-
rus bei poreikius, dalyvavi-
mas veiklose nebus privers-
tinis, teikiamos paslaugos 

nemokamos, o jaunuolis pats 
nuspręs, ar jam tai įdomu ar 
ne. Čia bus galima tiesiog ra-
miai pabūti, prisiglausti, sau-
giai praleisti laisvalaikį. 

Atidarymo proga Prienų 
rajono savivaldybės meras 
Alvydas Vaicekauskas linkė-
jo, kad jaunimas čia jaustųsi 
jaukiai, atrastų sau priimtinas 
veiklas, bei pažadėjo, kad pri-
reikus jauni žmonės visada 
sulauks paramos ir pagalbos.

Su jaunimu dirbsiantis Jo-
nas Ellikas, kuris turi nemažai 
atviro darbo su jaunimu patir-
ties, džiaugėsi, kad per kelis 
mėnesius pavyko įgyvendinti 
idėją, ir tikisi, kad čia užsuks 
ir tie jaunuoliai, kurie iki šiol 
buvo neaktyvūs ir nedalyvavo 
jokiose veiklose. 

Tikimasi, kad atviros jau-
nimo erdvės idėją palaikys 
ir Jaunimo reikalų departa-
mentas, paskirsiantis finansi-
nę paramą. 

„Jaunimo kampas“ atviras 
bus trečiadieniais–penkta-
dieniais nuo 15.00 iki 19.00 
val.
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REKLAMA

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

atKelta IŠ 2 p.

Tūkstančiai katalonų Barselonos centre sekmadienį surengė 
protestą, kuriame reikalauja paleisti į laisvę sulaikytus 
separatistų lyderius. Katalonijos siekis atsiskirti įstūmė 
Ispaniją į sudėtingiausią per kelis dešimtmečius krizę. Spalio 
27-ąją Katalonijai vienašališkai paskelbus nepriklausomybę, 
Ispanijos centrinė valdžia įvedė tiesioginį regiono valdymą.

  Daugelis Europos lyderių ir Kanados ministras pirmininkas 
pareiškė remiantys ir palaikantys JAV vadovaujamos 
koalicijos smūgius Sirijai, tačiau įspėjo, jog negalima 
leisti jau septynerius metus besitęsiančiam konfliktui dar 
paaštrėti. Tuo tarpu Venesuela ir Kinija pasmerkė raketų 
smūgius, kurie, anot jų, pažeidžia tarptautinę teisę.

Izraelio kariuomenė sekmadienį pranešė sunaikinusi 
Gazos Ruožą valdančio palestiniečių judėjimo „Hamas“ 
tunelį, per kurį kovotojai esą galėdavo bet kada patekti 
į Izraelį bei rengti atakas. Tai buvo jau penktas „Hamas“ 
tunelis, kurį per pastaruosius mėnesius sunaikino Izraelio 
kariai.

2018-04-09 20:32 val. pranešė, kad 
Jiezno sen., Strazdiškių k., pakalnės 
g. dega žolė. Išdegė apie 20 arų 
sausos žolės.

2018-04-10 apie 10 val. 50 min. prie-
nuose, Kauno g., vyras (gim. 1974 
m.) pastebėjo, kad įsibrauta į jam 
priklausantį automobilį „BMW SERIE 
5“. pavogta gamyklinė multimedija. 
patirtas nuostolis nustatinėjamas.

2018-04-10 apie 9 val. 30 min. 
prienuose, J. Basanavičiaus g. 
esančios plovyklos kieme, atvykęs 
vyras (gim. 1963 m.) pastebėjo, 
kad sugadintas jam priklausantis 
automobilis „VW passat“. Nuostolis 
– 300 eurų.

2018-04-10 08:21 val. Veiverių UK 
pranešė, kad išvyksta patikrinti 
buvusios gaisravietės Veiverių sen., 
papilvio k., Jūrės kel. (balandžio 7 
d. degė ūkinis pastatas). Buvusioje 
gaisravietėje užgesintas ir sukastas 
rusenantis šienas. Grįžtant Veiverių 
sen., Skriaudžių k., Kauno g., užge-
sintas laužas 0,5 m² plote.

2018-04-11 Alytaus apskr. VpK 
prienų r. pK gautas moters (gim. 
1967 m.) pareiškimas, kad prienų 
r., Stakliškių sen., Baudėjų k., jos 
tėvui (gim. 1936 m.) priklausančia-
me miške nupjautas ir pavogtas 71 
medis. Nuostolis nustatinėjamas.

2018-04-11 gautas pranešimas, 
kad Naujosios Ūtos sen., Naujosios 
Ūtos k., Mokyklos g. dega kaminas. 
Kaminas nedegė. Krosnyje buvo 
deginamos šiukšlės.

2018-04-12 14:49 val. gautas pra-
nešimas, kad Ašmintos sen., Bač-
kininkų k., Kalnelio g. šalia kelio 
deginami lapai. Buvo kūrenami 
lapai, iškilęs pavojus greta esan-
tiems pastatams. Užgesinta.

2018-04-12 20:50 val. gautas pra-
nešimas, kad prienų “Revuonos” 
pagrindinės mokyklos stadione 
dega žolė. Užgesinta žolė, degusi 
0,5 aro plote.

2018-04-12 20:23 val. gautas prane-
šimas, kad Jiezno sen., Kadikų k., 
Trakų g. važiuojant nuo Birštono link 
Vilniaus, ties Kadikų k., dega žolė. 
Užgesintos pjuvenos, degusios 2 
m² plote. Grįžtant Jiezno sen., Straz-
diškių k., užgesinta žolė, degusi 50 
arų plote.

savo ekonomika galingos 
Kinijos bei svarbios NATO 
bloko sąjungininkės Turki-
jos palankumą nukreipiant į 
Rusiją, o Sirijai su malonu-
mu priimant Rusijos teikiamą 
„pagalbą“ siekiant užgniaužti 
žmonių poreikį pokyčiams, 
pasaulio politinis bei saugu-
mo žemėlapis pradėjo kardi-
naliai drebėti. 

Reikia pripažinti, 
jog galvos skausmą 
lengva malšinti, kai 
tas skausmas yra tik 
galvoje, bet ne tada, 
kai jis pradeda sklisti 
iš skirtingų vietų. Taigi, 
chaosą sėjantiems 
sprendimams padrikai 
atsirandant vis kitoje 
pasaulio vietoje, darosi 
sudėtinga suvaldyti ir 
situaciją, ir emocijas.

Taip išaušo diena, kai Siri-
jos mieste Dumoje pasklido 
cheminis ginklas, o Rusija, 
Jungtinių Tautų (JT) nariams 
reikalaujant ištirti šių chemi-
nių ataką kilmę, eilinį kartą 
(jau septintą) vetavo tokią 
galimybę. Tokią teisę turi tik 
penkios nuolatinės JT Saugu-
mo Tarybos narės – Jungtinė 
Karalystė, JAV, Kinija, Pran-
cūzija, na, ir Rusija. Be to, ei-
linį kartą visus (konkrečiau 
– JAV, nes kito blogio nėra) 
Rusija vėl apkaltino dezinfor-
macija ir išreiškė paramą Siri-
jos prezidento režimui. 

Ir šioje vietoje įvyko dide-
lis posūkis jau įgristi spėju-
sioje pasaulio tvarkoje. Nors 
jau ilgus dešimtmečius JAV 
ir Rusija, visa ta žodžio pras-
me, norėjo gerai išvanoti vie-
na kitai kailį, tačiau jas stab-
dė apokalipsės baimė. Ir nors 
visi tikėjosi, kad naujasis JAV 
prezidentas Donaldas Trum-
pas yra prorusiškų santykių 
šalininkas, jis tapo, ko ge-
ro, pirmuoju JAV preziden-
tu, kuris nusispjovė į Rusijos 
kaltinimus bei gąsdinimus ir 
savo nuomonę apie Rusijos 
bendradarbiavimą su chemi-

nį ginklą prieš savo tautiečius 
naudojantį Sirijos prezidentą 
išsakė bendra JAV, Jungtinės 
Karalystės bei Prancūzijos ka-
rine ataka prieš Sirijos, mano-
ma, su cheminiu ginklu susi-
jusius objektus. 

Nors Rusijos valdžia grasi-
no, jog pati įsijungs į konfron-
taciją prieš šią ataką – to ne-
įvyko. Tiesa, Rusijos valdžia 
pagrasino ir pasekmėmis jau 
po visko. 

Klausimas, kokių 
veiksmų ji imsis, kai 
atakos prieš Sirijos 
karinius objektus 
išvakarėse Suomija 
davė sutikimą Rusijai 
Baltijos jūros dugnu 
po jos teritoriniais 
vandenimis tiesti 
dujotiekį „Nord Stream 
2“? 

Konfrontacija prieš atako-
je dalyvavusias šalis reikštų 
ne tik kontaktą su JAV, bet ir 
kontaktą su Europos šalimis. 
O tai „Gazpromui“ ir vienam 
iš jo akcininkų Rusijos prezi-
dentui Vladimirui Putinui ga-
lėtų atsieiti šio dujotiekio tie-
simo sustabdymą ir vieną kitą 
milijardą eurų, kuriuos galėtų 
atnešti juo tekančios dujos. 

Žinoma, sąjungininkų ata-
ka prieš Siriją sudėliojo ir ki-
tokius klaustukus bei taškus. 
Politinis žemėlapis sąjungine 
prasme tampa vis įdomesnis ir 
keblesnis. XXI amžiaus vals-
tybės vadovai nenori būti tik 
valstybės vadovai. Jie nori bū-
ti ir situacijos vadovai. 

Jeigu XX amžiuje visi 
tik linksmai plodavo 
išgirdę pasiūlymą 
prisijungti prie 
ekonomiškai stipraus 
regiono, tai XXI amžiuje 
visų šalių vadovai, net 
ir turėdami apgriuvusią 
ekonomiką, savo 
valstybę vertina kaip 
aukščiausios prabos 
auksą. 

Antai, Turkijos vadovas 
po nepasisekusio perversmo 
apkaltino JAV, kad tai jos bei 
išeivio iš Turkijos, gyvenan-
čio JAV, darbas ir savo ateitį 
pradėjo sieti su Rusija. Tačiau 
Turkija, nors ir atšilus santy-
kiams su Rusija, organizavo 
karinius reidus į Sirijos teri-
toriją, kas nuolat pykdė Ru-
sijos valdžią. Negana to, po 
šeštadienio naktį įvykdytos 
sąjungininkų atakos Turkija 
išreiškė paramą būtent sąjun-
gininkėms, o ne Rusijos pro-
teguojamam Sirijos režimui. 
Panašu, kad Turkijos vado-
vai, kaip ir daugelis valstybių 
vadovų, mielai nori derėtis su 
grėsminga Rusijos valdžia, ta-
čiau ilgainiui neberanda sti-
prių ekonominių svertų, dėl 
kurių šie santykiai atsipirktų 
ne lokaliai (savą kišenę), bet 
globaliai (valstybės ateitį, kuri 
ilgainiui savą kišenę papildy-
tų ir taip).

Grėsmingai prasidėjęs JAV 
prezidento Donaldo Trum-
po valdymas išsiskyrė vie-
na svarbia jo fraze: „Pada-
ryti Ameriką didžią vėl“. Ši 
„operacija“ buvo pradėta visų 
globalių prekybos bei ekono-
minių sutarčių peržiūrėjimu 
bei atmetimu. Ne veltui da-
bar dažnai išgirstame JAV 
prezidento frazę, jog sutar-
tis, kurias įšaldė ar nuspren-
dė nutraukti bei apmokestinti 
papildomai, jis mielai vėl pa-
sirašytų, jeigu jose būtų nu-
matytos palankesnės sąlygos 
Valstijoms. Ilgą laiką turėjusi 
aukštą ekonominį potencialą, 
JAV patyrė nuosmukį, kai dėl 
tos pačios pigios darbo jėgos, 
liberalios politikos savo stam-
bias gamyklas, verslus iškėlė 
į Kiniją, Singapūrą bei aplin-
kinę Rytų Aziją ir kartu suda-
rė laisvos prekybos sutartis su 
itin mažais mokesčiais. Taip 
JAV rinka tapo atvira ne sa-
vo augimo potencialu, bet sa-
vo vartojimo potencialu. Kas, 
žinoma, ilgainiui reiškia „ma-
žą algą – brangią duoną“. D. 
Trumpo siekis ekonomiškai 
atgaivinti JAV tapo jo rinkimų 
sėkme, bet prakeiksmu tiems, 
kurie pelnėsi iš šios rinkos. To-
dėl nekeista, jog ilgus dešim-

tmečius prie Tarybų Sąjungos 
besišliejusi komunistinė Kini-
ja, ilgus metus buvo viena iš tų 
valstybių, kurios JAV dalino 
liaupses ir buvo numanomos 
JAV sąjungininkės pasaulio 
apokalipsės atveju. Ir visiškai 
nekeista, kad, JAV preziden-
tui užsimanius įvesti didesnius 
muitus Kinijos produkcijai 
bei grąžinti dalį ekonominio 
potencialo į JAV, Kinija vėl 
atranda senus „draugus“ ir 
šeštadienio rytą, kai daugelis 
valstybių parėmė ataką prieš 
Sirijos režimą, tokį sąjungi-
ninkų aktą pasmerkė.

Dar metų sandūroje rašė-
me apie du kelius, kurie lau-
kia Šiaurės Korėjos po dide-
lį atgarsio susilaukusių kari-
nių bandymų bei nuolatinės 
kritikos JAV atžvilgiu. Kaip 
minėjome, vienas iš šių kelių 
– naudojantis savo kariniais 
pajėgumais pakilti į aukštesnį 
lygmenį pasaulyje, kas suteik-
tų daugiau svertų derantis dėl 
savo vietos pasaulyje. 

Vienas iš įdomiausių 
faktų yra tai, kad Šiaurės 
Korėjai to pasiekus 
ir belaukiant derybų 
su pačia JAV, ji apie 
šią ataką prieš Sirijos 
režimą bei jos ilgametę 
sąjungininkę Rusiją – net 
neprasitarė.

Augant įtampai tarp Rytų ir 
Vakarų, Rusija vis labiau nori 
išsaugoti savo, kaip svarbaus 
balso pasaulyje, statusą, tačiau 
vis labiau yra spraudžiama į 
kampą. Nesėkmė su Ukrainos 
„žaliaisiais žmogeliukais“, 
gausiai surinkti įrodymai dėl 
jos atsakomybės po Malaizi-
jos oro linijų lėktuvo numuši-
mo, kariniai veiksmai Sirijoje, 
neseniai pasklidusi informa-
cija, kad žuvo keletas šimtų 
Rusijos samdinių, užpuolusių 
JAV pozicijas Sirijoje, agento 
Skripalio bei jo dukters apnuo-
dijimo Jungtinėje Karalystėje 
išaiškinimas bei to pasekmės, 
nors ir pavėluotai, bet atpa-
žintas Rusijos dezinformaci-
nis kibernetinis karas atsklei-
džia tik viena – ilgainiui tokie 

veiksmai taps valstybės su-
griovimo priežastimi. Nepri-
klausomai nuo to, ar ji grius 
iš vidaus, ar, tikėtina, per cha-
otišką karą. 

Nors daugelis apžvalginin-
kų teigia, kad Rusijos valdžios 
inicijuoti kariniai veiksmai yra 
gerai apgalvoti, turintys tikslą 
bei jo siekiantys, tačiau žvel-
giant per ilgalaikę prizmę į tai, 
ką palietė XXI amžiaus Rusija 
– labiau akivaizdūs chaotiški 
veiksmai, nežinant, koks re-
zultatas bus ir ką reikės daryti 
vėliau. Visos teritorijos, į ku-
rias įsiveržė Rusijos pajėgos, 
bei visos sritys, kuriose domi-
nuoja Rusija, vis akivaizdžiau 
tampa aktyvios tiek, kiek yra 
remiamos pašalinės ekono-
mikos veiksnių – šiuo atveju, 
Rusijos oligarchų valdomų 
naftos bei dujų kompleksų 
pelno. Tačiau šis pelnas nėra 
aktyvus ir nesukuria pridėtinės 
vertės. Rusijos izoliacija nuo 
pasaulio valstybių šio pelno 
naudą nutrauktų akimirksniu. 
Tą pačią akimirką nutrūktų ir 
jos operacijų finansavimas vi-
same pasaulyje bei sukeltų dar 
vieną valstybės bankrotą. Ži-
noma, tokia griūtis kresteltų ir 
viso pasaulio ekonomiką. Eu-
ropa, vystydama energetines 
sistemas, po truputį ruošiasi 
ir tokiam scenarijui. 

Savaitgalio ataka prieš Siriją 
pateikė ir dar vieną siurprizą. 
Prie atakos prisijungus Jung-
tinei Karalystei, kai premje-
rė Theresa May nelaukdama 
parlamento pritarimo leido 
karinėms pajėgoms dalyvauti 
operacijoje, salyne vėl iškilo 
„Brexit“ klausimas. 

Operacija parodė, kad 
stipriausia Europa – 
vieninga Europa. 

O kaistant santykiams su 
Rytais, vienybė gali išsaugo-
ti milijonus gyvybių bei eurų. 
Jungtinės Karalystės bendra-
darbiavimo sąlygos po išėjimo 
iš Europos Sąjungos darosi 
panašesnės į tas pačias, šiuo 
metu galiojančias, o jų galu-
tinis variantas turėtų paaiškėti 
2019 metais... jeigu iki to laiko 
nepaaiškės, kad Jungtinė Ka-
ralystė pasiryžo likti Europos 
Sąjungoje. O tai būtų puiki 
žinia Europai ir nelabai puiki 
žinia Rytams.

Labirintai. Kortos pamažu atsidengia
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ARTIMIAUSIOS VARŽYBOS
DZIUDO

Balandžio 22 d. 10 val.
Prienų KKSC arenoje

Dziudo turnyras 
„Dziudo visiems“

KREPŠINIS

Balandžio 25 d.

1850 val.

Prienų KKSC arenoje
Prienų-Birštono „Vytautas“ prieš 

Šiaulių „Šiauliai“  LKL

KREPŠINIS

Balandžio 28 d.

1720 val.

Prienų KKSC arenoje
Prienų-Birštono „Vytautas“ prieš 

Klaipėdos „Neptūnas“  LKL

KREPŠINIS

Gegužės 2 d.

1800 val.

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

KREPŠINIS

Gegužės 9 d.

1550 val.

DELFI TV
Kauno „Žalgiris“ prieš Prienų-

Birštono „Vytautas“ LKL

KREPŠINIS

Balandžio 19 d.

1845 val.

DELFI TV
Utenos „Juventus“ prieš Prienų-

Birštono „Vytautas“ LKL

Prenumeruokite 
Nemuno krašto 

laikraštį 
„Naujasis Gėlupis“ 

2018 m.!

prenumeruokite „Naująjį 
Gėlupį“ ir neatsilikite 

nuo svarbiausių krašto 
ekonominių, kultūrinių ir 

politikos naujienų!

Didžiosios Britanijos vyriausybė svarsto, kokių priemonių 
būtų galima imtis dėl Rusijos piliečių Didžiojoje Britanijoje 
laikomų „neteisėtų lėšų“, sekmadienį praneša savaitraštis 
„The Sunday Times“, cituojantis šalies ministrę pirmininkę 
Theresą May (Terezą Mei).

  Vengrijos sostinėje dešimtys tūkstančių prieš vyriausybę 
nusiteikusių protestuotojų šeštadienį surengė didžiausias 
pastarųjų metų opozicijos eitynes reikalaudami naujų 
rinkimų ir naujos balsavimo sistemos. praėjusią savaitę 
premjeras Viktoras Orbanas užsitikrino ketvirtą kadenciją 
vyriausybės vadovo poste. 

Šiaurės Korėja mini 106-ąsias valstybės įkūrėjo Kim Il 
Sungo (Kim Ir Seno) gimimo metines, praneša šalies 
naujienų agentūra „Yonhap“. Kim Il Sungo gimimo diena 
Šiaurės Korėjoje laikoma didžiausia nacionaline švente, 
kuri vadinama Saulės diena.

Skersabalio miške finišo ieškojo per 
300 orientacininkų

LIETUVOS KREpŠINIO LYGA

TURNYRINĖ
LENTELĖ

1. Kauno „Žalgiris“
RUNGT. pER. pRAL. TAŠKAI

31 27 4 27

2. Vilniaus „Lietuvos rytas“
RUNGT. pER. pRAL. TAŠKAI

31 25 6 25

3. Klaipėdos „Neptūnas“
RUNGT. pER. pRAL. TAŠKAI

31 22 9 22

4. panevėžio „Lietkabelis“
RUNGT. pER. pRAL. TAŠKAI

31 19 12 19

5. Šiaulių „Šiauliai“
RUNGT. pER. pRAL. TAŠKAI

31 13 18 13

6. pasvalio „pieno žvaigždės“
RUNGT. pER. pRAL. TAŠKAI

31 13 18 13

7. Utenos „Juventus“
RUNGT. pER. pRAL. TAŠKAI

31 11 20 11

8. Kėdainių „Nevėžis“
RUNGT. pER. pRAL. TAŠKAI

31 9 22 9

9. Alytaus „Dzūkija“
RUNGT. pER. pRAL. TAŠKAI

31 9 22 9

10. prienų-Birštono „Vytautas“
RUNGT. pER. pRAL. TAŠKAI

31 7 24 7

Saldžiausias Atvelykio margutis

Balandžio 11 d. Prienų 
kultūros ir laisvalaikio 
centre vyko Atvelykio 
edukacinė programa 
„Zuikių mokyklėlė“. 
Dalyvius pasitiko Zuikis su 
Zuikiene ir Velykų bobutė 
Velykė.

Mokinukus pasveikino Prie-
nų meno mokyklos vaikų gru-
pė „Vitaminas D“ ir jų moky-
toja Daiva Radzevičiene.

Edukacijoje dalyvavo: Prie-
nų „Ąžuolo“ progimnazijos 
3 b klasė ir mokytoja Rima 
Lyberienė; Prienų „Ąžuolo“ 
progimnazijos 2 d klasė ir 
mokytoja Diana Mikulevi-
čienė; Prienų „Ąžuolo“ pro-
gimnazijos 1 b klasė ir mo-
kytoja Laimai Vaitulevičiene, 
Prienų „Ąžuolo“ progimna-
zijos 2 b klasė ir mokytoja 
Janina Pranckevičienė, Prie-
nų „Ąžuolo“ progimnazijos 

2 c klasė ir mokytoja Daivai 
Grigaliūnienė, Prienų „Ąžuo-
lo“ progimnazijos 2 a klasė ir 
mokytoja Anastazija Levins-
kienė, Prienų „Ąžuolo“ pro-
gimnazijos priešmokyklinio 
ugdymo A grupė ir mokytoja 
Zita Dobiliene, Prienų „Re-
vuonos“ pagrindinės moky-
klos 2 a klasė ir mokytoja Da-
nutė Baranauskienė.

Renginio metu vyko įvai-
rūs užsiėmimai: didžiausio 
kiaušinio marginimas saldai-
niais, kiaušinių marginimas 
natūraliais dažais, „Gyvybės 
medžio“ kūrimas, šokio pa-
mokos ir kiti.

Atsisveikindami vaikai šo-
ko bendrą šokį, kurį išmoko 
užsiėmimų metu. Visi drau-
giškai ir linksmai pasidali-
jo saldainius nuo Valykinio 
margučio.

Prienų KLC inf.

Skaitmenizuotos prienų ir 
Birštono bei pakuonio kapinės

2018 m. įdiegta 
skaitmeninė Prienų rajono 
ir Birštono miesto civilinių 
kapinių (Ivoniškių k., 
Birštono sav.) ir Pakuonio 
miestelio kapinių 
informacijos ir duomenų 
valdymo sistema 
„Cemety“. 

Skaitmeninis kapinių planas 
ir duomenų registravimo sis-
tema kapinių prižiūrėtojams 
leis patogiai kaupti ir tvarky-
ti informaciją apie palaidotus 
asmenis, naujai atliekamus lai-

dojimus ir užtikrinti efektyvų 
leidimų laidoti išdavimą. 

Kapinių duomenų įvedimas 
ir apdorojimas yra paprastas 
ir pritaikytas bet kokio am-
žiaus vartotojams. Gyvento-
jai, viešoje prieigoje suvedę 
vardą/pavardę, gali atlikti ka-
po ar kapavietės paiešką, pil-
dyti užklausas informacijai 
atnaujinti bei stebėti aktualią 
informaciją. 

Daugiau informacijos ir ka-
paviečių paieška https://ceme-
ty.lt/          SAVIVALDYBĖS inf.

Mantvydas
PREKEVIČIUS

Balandžio 15 d. Prienų 
rajone esančiame 
Skersabalio miške vyko 
tradicinis Prienų atviras 
orientavimosi sporto (OS) 
čempionatas.

Į Naujosios Ūtos seniūnijos 
teritorijoje vykusį čempionatą 
atvyko 306 orientacininkai iš 
visos Lietuvos. Vos per porą 
savaičių pavasario šilumos 
pradžiūvęs miškas bei puikus 
oras tapo itin rezultatyviu ir 
šio čempionato organizato-
riams – Prienų, Kauno bei Vil-
niaus sportininkus vienijančio 
Prienų orientavimosi klubo 
„Šilas“ (toliau – OK „Šilas“) 
sportininkams. 

Nors dalis stipriausių klubo 
atstovų prakaitą liejo ne var-
žydamiesi, o įrengdami čem-
pionatui skirtą trasą bei aptar-
navimo zonas, tačiau tai nesu-
trukdė kitiems klubo nariam 
pasiekti puikių rezultatų.

M12P grupėje Prienų kūno 
kultūros ir sporto centro–OK 
„Šilas“ sportininkė Austėja 
Stankevičiūtė, įveikusi 1,9 
km trasą ir teisingai suradusi 
7 kontrolinius punktus (KP), 
užėmė 4-ąją, Gabrielė Šim-
kevičiūtė – 6-ąją, o Kornelija 
Kavaliauskaitė – 7-ąją vie-
tą. Rapolas Mitkevičius vai-
kinų V12P grupėje finišavo 
penktas, o Kajus Pienauskas 
– septintas.

Antrąją vietą V16 grupėje 

(5,7 km, 16 KP) iškovojo Pi-
jus Maciulevičius.

M20 grupėje geriausiai se-
kėsi Deimantei Motiejūnaitei. 
Įveikusi 5,5 km bei suradu-
si 15 KP, ji iškovojo pirmą-
ją vietą. Aurelija Valčiukaitė 
šioje grupėje užėmė penktą-
ją vietą.

M21 grupėje Indrė Beliū-
nė, įveikusi 6 km ir suradusi 
17 KP, finišą pasiekė penkta. 
Penkta finišą grupėje M21A 
(4,4 km, 12 KP) pasiekė ir 
Julija Blažauskaitė.

Vyrų V21 grupėje (7,3 km, 
22 KP) Kęstutis Nenartavi-
čius iškovojo šeštąją vietą.

Dosni OK „Šilas“ sporti-
ninkams buvo V21A grupė 
(5,2 km, 17 KP). Čia pirmą-
ją vietą iškovojo Tomas Ne-
nartavičius, antrąją – Arnas 
Deltuva, ketvirtąją – Dalius 
Damynas, o penktąją – Rytis 
Danilevičius.

Vyrų V35 grupėje (6,9 km, 
19 KP) lyderiais tapo daug-
kartiniai čempionai Vytautas 
Kamarūnas (1 vieta) ir An-
drius Jasiūnas (2 vieta).

V40 grupėje (6,9 km, 19 
KP), aplenkęs 13 varžovų, 
pirmąją vietą iškovojo Rim-
vydas Arlauskas. 

V50 grupėje (6,5 km, 17 
KP) ketvirtąją vietą užėmė 
Gintaras Maciulevičius. Tuo 
tarpu V55 grupėje (5,7 km, 
16 KP) antrosios vietos me-
dalį iškovojo Zenonas Radzi-
vonas, o Pranui Mockui atite-
ko 8 vieta.

Na, o moterų M50 grupėje, 
įveikusi 4,4 km ir suradusi 12 
KP, šeštą vietą užėmė Jolanta 
Radzivonienė.

Šios varžybos buvo įtrauk-
tos į Lietuvos OS veteranų 
„Superloto“ 2018 taurės pro-
gramą, be to, jų metu vyko ir 
atranka į OS bėgte suaugusių-
jų rinktinę bei Lietuvos stu-
dentų čempionatas.

Nors prizinių vietų visiems 
neužteko, tačiau tarp sporti-
ninkų sklandė puikios nuo-
taikos bei draugiškas ben-
dravimas. Prie to turbūt labai 
prisidėjo ir puikus oras. To-
kio oro visam sezonui sporti-
ninkams palinkėjo ir viena iš 
sportininkių, šventusių gim-
tadienį ir čempionate savo 
grupėje iškovojusių trečiąją 
vietą. Apdovanojimus teikęs 
Prienų rajono savivaldybės 
administracijos direktorius 
Egidijus Visockas juokavo, 
kad Prienų rajono savivaldy-
bei – renginio rėmėjai – toks 
oras kainavo brangiai.
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Į pekiną skridęs „Air China“ orlaivis sekmadienį buvo 
nukreiptas į vidurio Kiniją, po to, kai vienas keleivis, 
„apsiginklavęs“ automatiniu plunksnakočiu, pamėgino 
paimti įkaitu skrydžio palydovą, pranešė šalies civilinės 
aviacijos administracija. Orlaiviui nusileidus, visi 1350 reisu 
skridę keleiviai ir įgulos nariai buvo saugiai išlaipinti.

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) siūlo parolimpinių žaidynių čempionui Mantui 
panovui skirti pirmojo laipsnio valstybinę pensiją. pagal Valstybinių pensijų įstatymą, parolimpinių 
žaidynių čempionai (aukso medalio laimėtojai) nuo šių metų sausio turi teisę gauti pirmojo laipsnio 
valstybinę pensiją. M. panovas, gimęs 1989 metais, per 2016 metų Rio de Žaneiro parolimpines 
žaidynes su Lietuvos vyrų golbolo rinktine laimėjo aukso medalį. Valstybinė pirmojo laipsnio pensija 
yra keturių valstybinių pensijų bazių dydžio – 232 eurai.

Stasė
ASIPAVIČIENĖ

Kiekvienais metais, kai tik 
nutirpsta sniegas, Lietuvos 
kaimuose ir laukuose 
prasideda vos ne visuotinis 
reiškinys – pernykštės 
žolės deginimas. 

Nesvarbu, kad dažnai kal-
bama apie daromą žalą gam-
tai, kad televizija rodo bau-
gius reportažus apie pase-
kmes, kurių sulaukia neat-
sargiai besielgiantys žmonės. 
Statistiniai duomenys skelbia, 
kad 2017 metais iš visų 9390 
gaisrų dėl žolės deginimo kilo 
421 gaisras.

Sąmoningumas 
didėja, nes tenka 

papurtyti piniginę
Visgi reikia ir pasidžiaug-

ti, kad pastaraisiais metais 
Aplinkos ministerija ėmėsi 
bausti degintojus, skaičiuo-
dama gamtai padarytą ža-
lą, o Nacionalinė mokėjimo 
agentūra savo ruožtu mažina 
išmokas.

Šiais metais Prienų ir Birš-
tono savivaldybėse padėtis 
ganai gera. Priešgaisrinės ap-
saugos bokštai fiksuoja dū-
mus, jų vietos tikslinamos, 
aiškinamos priežastys. Per-
eitą savaitgalį taip pat buvo 
pastebėti dūmai, tačiau, pa-
sirodo, ten gyventojai degino 
pernykščius lapus, nugenėtas 
medžių šakas.

Prienų aplinkos apsaugos 
skyriaus vedėjas Česlovas 
Meržvinskas pasidžiaugė 
esama padėtimi ir didėjančiu 
žmonių sąmoningumu. Pasak 
aplinkosaugininko, asmenims 
neatsakingai elgtis neapsimo-
ka, nes reikia gerokai pakra-
tyti piniginę, kai suskaičiuo-
jama gamtai padaryta žala. 
Geriau jau nepatingėti ir gy-
vulių nenuėstą žolę nušienauti 
rudenį, negu deginti pavasarį. 
Ankstesniais metais, kai į per-
nykštės žolės deginimą nebu-
vo kreipiama daug dėmesio, 
ūkininkui (ar kaimo žmogui) 
geriau apsimokėjo susimokėti 
nedidelę baudą, negu šienau-

Nedeginkime pernykštės žolės...
ti plotą pievos. Bet dabar, kai 
paskaičiuojama ne tik admi-
nistracinė bauda, bet ir žala 

gamtai bei mažinama išmo-
ka – daugeliui tokių minčių 
nekyla.

Baudos nemažos
Alytaus aplinkos apsaugos 

departamento Prienų skyriaus 
vedėjas priminė, kokios bau-
dos gresia pasiryžusiems už-
degti degtuką. 

Sausos žolės, nendrių, nu-
kritusių medžių lapų, šiaudų, 
laukininkystės ir daržinin-
kystės atliekų deginimas pa-
žeidžiant aplinkos apsaugos 
reikalavimus užtraukia nuo 
30 iki 230 eurų, o juridinių 
asmenų vadovams ar kitiems 
atsakingiems asmenims – nuo 
60 iki 300 eurų baudą.

Už ražienų, nenupjautų ir 
nesugrėbtų (nesurinktų) žo-
lių, nendrių, javų ir kitų že-
mės ūkio kultūrų deginimą 
gali būti skiriama nuo 50 iki 
300 eurų bauda, o juridinių 
asmenų vadovams ar kitiems 
atsakingiems asmenims – nuo 
120 iki 350 eurų. Dar dides-
nės baudos gresia už durpynų 
ir durpingų pievų deginimą. 
Pažeidėjams taip pat gali tekti 
atlyginti gamtai padarytą ža-
lą, kuri kartais siekia ne vieną 
šimtą eurų.

Draudimų reikia 
paisyti

Draudžiama: deginti ra-
žienas, taip pat nenupjautas 
ir nesugrėbtas (nesurink-

tas): žolę, nendres, javus ir 
kitas žemės ūkio kultūras; 

– sugrėbtas (surinktas) 

žolės, nendrių, nukritusių 
medžių lapų, šiaudų, lau-
kininkystės ir daržininkys-
tės augalinės kilmės atlie-
kų krūvas deginti miškų 
gaisrams kilti palankiomis 
dienomis, tai yra esant di-
desniam negu antros klasės 
miškų gaisringumui (šios 
sąlygos nustatomos meteo-
rologinių tarnybų bei skel-
biamos žiniasklaidos);

– sugrėbtas (surinktas) 
žolės, nendrių, nukritusių 
medžių lapų, šiaudų, lau-
kininkystės ir daržininkys-
tės augalinės kilmės atliekų 
krūvas deginti miške, aukš-
tapelkėse, durpingose vieto-
se ar vietovėse, esančiose ar-
čiau kaip 100 m nuo miško, 
aukštapelkės ar durpingos 
vietos, taip pat miestuose ir 
miesteliuose;

 – kartu su žole, nendrė-
mis, šiaudais, nukritusiais 
medžių lapais ir kitomis 
augalinės kilmės atliekomis 
deginti buitines, pramoni-
nes bei kitas atliekas.

Sausą žolę, nendres, nukri-
tusius medžių lapus, šiaudus, 
laukininkystės ir daržininkys-
tės augalinės kilmės atliekas 
lauko sąlygomis leidžiama 
deginti tik sugrėbtas (surink-
tas) į krūvas, kai nėra galimy-
bių jų kompostuoti ar kitaip 
panaudoti, ne arčiau kaip 30 
m nuo pastatų. Jų deginimas 

turi būti nuolat stebimas, jį 
baigus, smilkstančią ugnia-
vietę privaloma užgesinti už-

pilant vandeniu, smėliu ir pan. 
Deginant augalines atliekas 
taip pat privalu vadovautis 
Bendrosiomis priešgaisrinės 
saugos taisyklėmis, Miškų 
priešgaisrinės apsaugos tai-
syklėmis ir kitais galiojančiais 
Lietuvos Respublikos įstaty-
mais bei teisės aktais. Biolo-
giškai skaidžias, vadinamas 
žaliąsias, atliekas gyventojai 
gali kompostuoti arba vežti į 
žaliųjų atliekų kompostavimo 
aikšteles. Nuo 2015 m. sau-
sio 1 d. nustatytas minimalus 

padarytos žalos aplinkos orui 
dydis yra 100 eurų. Už žolės, 
nukritusių medžių, lapų, šiau-
dų, laukininkystės ir daržinin-
kystės atliekų deginimą gre-
sia iki 230 eurų baudos. Už 
ražienų, taip pat nenupjautų 
ir nesugrėbtų žolių, nendrių, 
javų ir kitų žemės ūkio kultū-
rų deginimą piliečiai gali bū-
ti baudžiami beveik 300 eurų 

bauda. Už priešgaisrinės ap-
saugos reikalavimų pažeidi-
mus, sukėlusius miško gaisrą 
arba jo išplitimą, gresia di-
desnė kaip 1 100 eurų bauda. 
„Šiais metais turėjome susi-
tikimą su priešgaisrinės gel-
bėjimo tarnybos pareigūnais. 
Tai buvo labai puiki proga 
pasikalbėti apie bendrus in-
teresus, organizuoti bendrus 
reidus. Priešgaisrinė tarnyba 
baudžia už gaisro sukėlimo 
faktą, o mes skaičiuojame 
gamtai padarytą žalą“, – sakė 
Č. Meržvinskas.

Svarbi prevencija 
bei bendravimas su 

žmonėmis
 Reikia paminėti, kad kai-

mo žmonės atkreipia dėmesį, 
kai į jų vietovę atvyksta parei-
gūnai, ypač jeigu dar pasikal-
ba su žmonėmis ir paaiškina 
reikalo esmę, pailiustruoja gy-
vais pavyzdžiais – tada galima 
tikėtis gerų rezultatų. Žinoma, 
atsiranda ir drąsuolių, kurie 
nieko nebijo. Ypač būna drą-
sūs savaitgaliais atvykusieji į 
savo sodybas. Jie labai nori 
sudeginti per žiemą susikau-
pusį šlamštą, krauna didžiu-
lius laužus ir niekam apie tai 
nepraneša.

Kauno APGV Prienų PGT 
vyriausiasis specialistas Da-
rius Giraitis informavo, kad 
priešgaisrinės tarnybos iki ba-
landžio 1 d. gesino 6 gaisrus, 

susijusius su žolės deginimu, 
tiek pat ir iki šios dienos. Vie-
nas gaisras dėl to buvo kilęs 
Birštono savivaldybėje, kiti 
– Prienų savivaldybėje. Vie-
no gaisro metu degė miško 
paklotė. Pasak D. Giraičio, 
gaisrai nebuvo dideli ir greitai 
buvo lokalizuoti.

Vyriausiasis specialistas 
pažymėjo, kad, palyginti su 

keletu pastarųjų metų, gais-
rai dabar padaro mažiau ža-
los, nes ir savo apimtimi jie ne 
tokie dideli, prireikia mažiau 
pajėgų jiems gesinti. 

„Šiuo metu važiuojame į 
reidus, tikriname vietoves, 
bendraujame su žmonėmis. 
Kol kas deginančių žolę ne-
užtikome. Matyt, ir žmonės 
darosi sąmoningesni, suprant, 
kokią žalą daro gamtai. Be to, 
ir baudos ne tokios mažos. 
Taip pat galima priminti, kad 
gyventojai nepadaro didelės 
žalos, jeigu ne arčiau kaip 30 
m nuo gyvenamųjų pastatų, 
sukrovę į nedideles krūveles, 
prižiūrėdami degina pernykš-
čius medžių lapus. Žinoma, 
tik ne jokias kitokias me-
džiagas ar padangas. Tačiau 
prieš degindami turėtų savo 
koordinates pranešti telefonu 
112, nurodyti savo pavardę 
ir deginimo laiką“, – sakė D. 
Giraitis.

Galima pasidžiaugti, kad 
tyčinių žolės padegimo atve-
jų mažėja, mažėja ir tokių pa-
degimų mastai. Visgi nerimą 
kelia tai, kad per mažai dėme-
sio skiriama pakelėms, kurios 
yra neprižiūrimos. Vieni ūki-
ninkai, kurie dirba žemę, nu-
šienauja ir sutvarko pakeles, 
o kiti – numoja ranka. Tokios 
laiku nenušienautos pakelės 
kelia pavojų, ypač šiuo metų 
laiku, kai oras saulėtas ir pu-
čia stiprus vėjas. Užtenka iš-

mesti pro automobilio langą 
neužgesintą nuorūką – ir gali 
kilti gaisras. Ugnis plinta la-
bai greitai ir vargas, jeigu jos 
kelyje pasitaikys sodyba ar 
miškas. Daugelyje savival-
dybių yra atsakingi asmenys, 
kurie turi rūpintis ir paraginti 
ūkininkus sutvarkyti pakeles, 
apžiūrėti apleistus ir nenušie-
nautus plotus. 

V. MITRIKEVIČIENĖS nuotr.
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atKelta IŠ 1 p.

laikraščio priedas birštono 
savivaldybės gyventojams

PRIE VYTAUTO 
KALNO

REKLAMA

Birželio 8–10 dienomis 
vyks tradicinė Birštono 
kurorto šventė. 

Asmenys, norintys įsigy-
ti Leidimą prekiauti ar teikti 
paslaugas mugės metu, nuo 
2018 m. balandžio 16 d. iki 
2018 m. gegužės 25 d. tu-
ri pateikti nustatytą prašymo 
formą kartu su pridedamais 
dokumentais Birštono savi-
valdybės administracijai elek-
troniniu paštu muge@birs-
tonas.lt arba paštu (Birštono 
savivaldybės administracija, 
Jaunimo g. 2, 59206 Biršto-
nas, tel. 8 319 62 006, mob. 
tel. 8 319 61 303).

Apie leidimo išdavimą bei 
paskirtą prekybinę vietą as-
menys, pateikę prašymus su 
visais reikalingais dokumen-
tais, bus informuojami telefo-
nu arba elektroniniu paštu.

SAVIVALDYBĖS inf. 

Informacija 
norintiems 
prekiauti Birštono 
kurorto šventės, 
vyksiančios 
birželio 8–10 
dienomis, metu

prancūzijoje per dviejuose miestuose surengtus protestus 
dėl prezidento Emmanuelio Macrono darbo teisės reformų 
buvo suimti 60 protestuotojų ir sužeisti devyni policininkai, 
sekmadienį pranešė vietos pareigūnai. Jis tvirtina, kad 
tie pokyčiai padarys prancūziją konkurencingesnę, o 
darbuotojai būgštauja prarasiantys garantijas.

  Tūkstančiai graikų susirinko į mitingą ir eitynes Atėnų 
centre, kurias organizavo Graikijos komunistų partija, 
kad išreikštų protestą prieš JAV vadovaujamos koalicijos 
smūgius Sirijoje.

Jungtinių Valstijų Vidurio Vakarų regioną užklupusios 
pūgos, vėjas, lietus ir kruša privertė oro kompanijas 
atšaukti daugybę skrydžių, apsunkino sąlygas keliuose 
bei pareikalavo mažiausiai trijų gyvybių, tarp jų dvimetės 
mergaitės.

darbuotojų jiems svarbios 
šventės proga atvyko nema-
žai svečių, tarp kurių buvo 
savivaldybės merė Nijolė 
Dirginčienė, merės pavaduo-

tojas Vytas Kederys, Birštono 
gimnazijos direktorius Alvy-
das Urbanavičius, Birštono 
savivaldybės administracijos 
Švietimo, kultūros ir sporto 
skyriaus vedėja Angelė Žiū-
raitienė, sanatorijos „Tulpė“ 
direktorė Liucija Patinskienė, 
Birštono TIC direktorė Rūta 
Kapačinskaitė, Birštono KP 
viršininkas Rolandas Stiklius, 
pareigūnė Milda Mardosienė, 

Nemajūnų DC direktorius 
Gintautas Pačėsas ir kt.

Po pietų stadione į varžybas 
rinkosi aukštesniųjų klasių 
mokiniai, kurie dalyvavo esta-
fetėje su kliūtimis, lengvosios 
atletikos individualiose ir pa-
rodomosiose rungtyse.

Surinkusieji daugiausia taš-
kų buvo apdovanoti atminimo 
dovanėlėmis.

Šeštadienį, balandžio 14-
ąją, Birštono stadione vyko 
sporto šventės atvirosios var-

Birštono sporto centro jubiliejų pažymėjo sportiniais 
renginiais žybos, kuriose galėjo daly-

vauti visi norintys.
Sportinis šeštadienis pra-

sidėjo šiaurietišku ėjimu, o 
vėliau susidariusios koman-
dos (jaunimas) žaidė futbolą, 
krepšinį, dalyvavo parodo-
mosiose riedučių varžytuvė-
se, varžėsi lengvosios atle-
tikos rungtyse: mėtė diską, 

šoko į tolį ir aukštį, dalyvavo 
bėgimo rungtyje. Prijaučian-
tys irkluotojams ir būsimieji 
irkluotojai varžėsi su „Con-
cept-2“ treniruokliais. Indivi-
dualiose rungtyse rungtynia-
vo per 100 Birštono gimna-
zijos ir Birštono vienkiemio 
darželio-mokyklos auklėtinių, 
o visas 11 rungčių įveikė 78 
sportininkai.

Mergaičių grupėje 1 vie-

tą iškovojo Austėja Žekaitė, 
surinkusi 31 tašką, o vaikinų 
grupėje pirmąja vieta dalijo-
si Paulius Juozaitis ir Paulius 
Černevičius, surinkę po 30 
taškų. Dominykas Jurgelio-
nis užėmė antrą vietą. Daly-
viai apdovanoti Sporto centro 
suvenyrais.

Raudonojo kamuolio teni-
so turnyre I grupėje Adomas 
Stapčinskas, iškovojo 4 per-
gales ir laimėjo pirmąją vietą. 
Matas Bernatavičius iškovojo 

2, o Lukas Bendaravičius taip 
pat 2 pergales. Antroje gru-
pėje pirmąją vietą užėmė 3 
pergales surinkęs Nojus Ben-
dinskas, antroje vietoje – Do-
vydas Tolis su 2 pergalėmis, o 
Liepa Akelytė užėmė trečiąją 
vietą (1 pergalė).

Šeštadienį vykusiose sporto 
šventės atvirose futbolo 5x5 
varžybose jaunimo grupėje 
pirmąją vietą laimėjo Jiezno 
komanda, susižėrusi 7 taškus 
(1:1 su Birštonu, 2:0 prieš Sta-
kliškes, 4:0 prieš Panemunės 
komandą, 5:0 prieš „Kalnie-
čių“ komandą).

Antrąją vietą iškovojo Birš-
tono komanda, taip pat tu-
rėdama 7 taškus.(3:0 prieš 
Stakliškes, 1:1 su Jieznu, 2:0 
prieš Panemunes komandą, 
1:3 prieš „Kalniečių“ koman-

dą). Trečioje vietoje liko taip 
pat stipri „Kalniečių“ koman-
da, surinkusi 6 taškus (3:1 
prieš Birštoną, 1:4 prieš Sta-
kliškes, 0:5 prieš Jiezną, 3:1 
prieš Panemunę). Ketvirtoje 
vietoje – Panemunės koman-
da (3 tšk.), penktoje – Stakliš-
kių komanda.

Vaikų, gim. 2008–2009 m., 
draugiškas varžybas Biršto-
nas–Kaunas laimėjo Biršto-
nas. Vaikų, gim. 2011–2012 
m., grupėje 1 vietą užėmė 
Kauno, 2 vietą – Birštono, o 3 
vietą – Prienų sportininkai.

Riedučių parodomojoje 
rungtyje dalyvavo S. Marti-
naitis, V. Silevičius, G. Ke-
mežis.

Krepšinį žaidė dvejose am-
žiaus grupėse: 2002 m. ir jau-
nesni bei 2001 m ir vyresni.

2002 m ir jaunesnių grupė-
je nugalėjo „Dream Team“ 
komanda (Tomas Lazauskas, 
Rokas Zdanavičius ir Domi-

nykas Jurgelionis), antra buvo 
„Ugniagesių“ komanda, o tre-
čia vieta atiteko „Mindaugo 
didžiojo“ trijulei. 2001 m. ir 
vyresnių grupėje laimėtojais 
tapo „Darius ir Draugai“ ko-
manda (Benas Aleliūnas, Do-

mas Boplavuckinas, Marius 
Aleliūnas). Antri buvo „Kal-
niečiai“, o trečią vietą užėmė 
„Smalos“ vyrukai.

Lengvosios atletikos rung-
tyse prizines vietas laimėjo:

1 ratas, 400 m bėgimas, 
mergaitės: 1 v. – Simona 
Bruzgaitė (1:30 sek.); 2 v. – 
Justė Vabuolytė (1:31 sek.); 
3 v. – Gabija Eidukaitė (1:32 
sek.);

1 ratas, 400 m bėgimas, vai-
kinai: 1 v. – Paulius Juozaitis 
(1:19 sek.); 2 v. – Lukas Kun-

ca (1:20 sek.); 3 v. – Nojus 
Butėnas (1:27 sek.);

Disko metimas: 1 v. – Rū-
ta Smailienė (29,40 m); 2 v. 
– Lukas Kunca (22,80 m); 3 
v. – Simona Bruzgaitė (14,80 
m).

Šventinių renginių progra-
ma baigėsi galiūnų varžy-
bomis.

Galiūnų programa buvo tik 
parodomoji, vadinama treni-
ruočių programa, tačiau rezul-
tatai buvo fiksuojami.

1 rungtis. Rasto kėlimas: 
Vidas Blekaitis – 170 kg, 
Martynas Vaitkevičius – 130 
kg, Donatas Andriulis (Kai-
šiad.) –120 kg, Marius Jan-
čiukas (Kaunas) – 115 kg, An-
drius Pauliukevičius (Vilnius) 
– 100 kg.

2 rungtis. Padangos verti-
mas, 6 kartai. 1vieta –V. Ble-
kaitis 2 vieta – M. Vaitkevi-
čius, 3 vieta –  D. Andriulis.

3 rungtis. Lagamino neši-
mas. 1v. –Vidas, 2v. –  An-
driulis, 3v. – M. Vaitkevi-
čius.

Graži šventė sporto šventė 
pasibaigė, o įspūdžiai liko pa-
tys geriausi, juolab, kad ir oras 
buvo nuostabus, o nuotaika – 
puiki. Juk sportas – sveikata 
– gera nuotaika.
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Sostinės valdžiai rengiantis modernizuoti gatvių 
apšvietimo tinklus, už beveik 16 mln. eurų ketinama 
įsigyti naujų šviestuvų ir jų valdymo sistemą, be to, jau 
deramasi su bankais dėl projekto finansavimo. 

  po beveik pusantrų metų valdžia grįžta prie metro įstatymo 
projekto. Susisiekimo ministerija Vyriausybei iš esmės siūlo 
pritarti Metropoliteno įgyvendinimo įstatymo projektui, 
tačiau norima jį tikslinti. Metro sąjūdžio valdybos pirmininkas 
Juozas Zykus yra sakęs, kad 7 kilometrų ilgio metro statyba 
kainuotų apie 300 mln. eurų. Tam prisireiktų 30 metų.

Armėnijos sostinėje apie 100 protestuotojų, šeštadienį 
dalyvavusių demonstracijoje prieš eksprezidento Seržo 
Sargsiano kandidatūros į premjero postą iškėlimą, įsiveržė 
į visuomeninio radijo būstinę Jerevano centre.

REKLAMA

1966 metais Prienų 
rajono Birštono miesto 
tipo gyvenvietė buvo 
pertvarkyta į respublikinio 
pavaldumo Birštono 
miestą, t.y. Birštonui 
suteiktos miesto teisės. 
Tai, galima sakyti, davė 
stimulą kurtis naujai 
sanatorinio gydymo 
įstaigai Birštono kurorte.

Sanatorijai ,,Versmė“ pra-
džią davė 1968 m. Vytauto 
kalno papėdėje iškilęs pasta-
tas, skirtas žemės ūkio darbuo-
tojų tobulinimosi kursams. 
1969 metais čia buvo įkurtas 
žemės ūkio darbuotojų pensi-
onatas. 1975 metais pensio-
natas panaikintas ir jo bazėje 
įkurta žemės ūkio darbuotojų 
sanatorija ,,Versmė“. Pirmuo-
ju sanatorijos vadovu tapo gy-

dytojas Aleksandras Gorinas. 
Štai ką 1975 m. ,,Valstiečių 
laikraštyje“ (Nr. 24) rašė žur-
nalistas V. Žvirdauskas:

,,Prieš šešerius metus Birš-
tono kurorte atvėrė poilsiau-
tojams duris respublikinio 
žemės ūkio darbuotojų poil-
sio įstaigų susivienijimo sa-
natorija ,,Versmė“. Per tą lai-
ką daugiau nei 15 tūkstančių 
žemdirbių čia gydėsi ir ilsėjo-
si. Jau treji metai vyr. gydy-
toju ,,Versmėje“ dirba Kauno 
medicinos instituto auklėtinis 
Aleksandras Gorinas. Reiklus 
pavaldiniams ir sau, malonus 
su poilsiaujančiais, gydyto-
jas nepasitenkino tuo, ką ra-
do atėjęs.

– Mūsų tikslas, – sako Alek-
sandras, – nuolat gerinti gydy-
mo ir poilsio sąlygas. Padary-

ti viską, kad per tas 24 dienas 
žmogus būtų visiškai atitrūkęs 
nuo kasdieninių rūpesčių.

Šalia senojo pastato kyla 
naujas didesnis. Jį stato Drus-
kininkų statybos valdyba. 
Žada atiduoti liepos mėnesį. 
Jame bus įrengtos naujos pa-
latos, didelis klubas, gydoma-
sis, gydomasis fizinės kultūros 
kabinetas, biblioteka.

– Ir ties šituo, – tęsia A. 
Gorinas, – nesustosime. Pro-
jektuojamas naujas gydyklų 
korpusas. Jį pastačius, nebe-
reikės naudotis centrinių gy-
dyklų paslaugomis. Iš vonios 
išlipus, lauku neteks eiti į sa-
natoriją. Visi pastatai bus su-
jungti galerijomis. Šiais me-
tais rekonstruosime ir senąjį 
pastatą.“

Laikraščio žurnalisto many-

mu, ,, ir šiandien jauku ,,Vers-
mės“ sanatorijoje. Jaukumą 
kuria visas sanatorijos perso-
nalas – nuo valytojų ir virėjų 
iki vyr. gydytojo. Pavartęs pa-
geidavimų knygą, gali surašyti 
ilgą sąrašą žmonių, dėkojan-
čių sanatorijos darbuotojams 
už gerą maitinimą, priežiūrą, 
gydymą...“

1982 m. sausio 1 d. pradėta 
eksploatuoti pagrindinė sana-
torijos gydomoji bazė – bal-
neofizioterapijos gydykla. Čia 
įrengti purvo, vonių, hidrote-
rapijos skyriai, gydomasis ba-
seinas, sauna. 1984 metais ati-
daroma nauja valgykla, 1985 
m. senosios valgyklos patal-
pos rekonstruojamos į klubo 
patalpas su šokių, žaidimų 
salėmis, kabinetais. 1987 me-
tais atiduodamas eksploatuoti 
naujas 180 vietų miegamasis 
korpusas, kurio dalyje įsiku-
ria Kauno medicinos institu-
to Endokrinologijos skyrius, 
gydomosios fizkultūros salė, 
biblioteka, skaitykla, medici-
nos personalo ir procedūrų ka-
binetai. Sanatorijos ,,Versmė“ 
darbuotojai taip pat aktyviai 
dalyvavo įvairioje  kultūrinė-
je ir sportinėje veikloje. 1977 
m. buvo įkurtas sanatorijos 
estradinis ansamblis, kuriam 
vadovavo E. Vasiliauskas. Sa-
natorija turėjo ir garsią savo 
futbolo komandą ,,Versmė“, 
kuri ne kartą tapo respublikos 
kurortinių miestų varžybų nu-
galėtoja.

Ilgainiui Birštono kuror-
to sanatorija ,,Versmė“ tapo 
ne tik žemdirbių reabilitaci-
jos vieta, bet ir visų Lietuvos 

Birštono sanatorija ,,Versmė“ gydo jau 50 metų!
bei tuometės Sovietų Sąjun-
gos žmonių gydymosi ir po-
ilsio baze. Per 50 metų sana-
toriją kūrė ir tebekuria, joje 
dirba daug atsidavusių savo 
profesijai darbuotojų. Ne tik 
,,Versmės“ sanatorijos va-
dovai: Aleksandras Gorinas, 
Antanas Šatas, Antanas Da-
nys, tačiau ir visi gydytojai, 

medicinos personalas, sana-
torijos darbuotojai stengėsi ir 
tebesistengia užtikrinti koky-
biškas gydymosi ir reabilitaci-
jos paslaugas ligoniams ir sve-
čiams ne tik iš Lietuvos, bet ir 
iš įvairių užsienio šalių.

Straipsnyje panaudota isto-
rinė medžiaga iš Birštono mu-
ziejaus ir sanatorijos ,,Vers-
mė“ archyvų.

Birštono muziejaus  
vyr. fondų saugotoja  

Angelė Sabaliauskaitė

„Versmės“ gydytojai, 1977 m. „Versmės“ korpusas 1968 m.

„Versmės“ korpusas 1975 m.

Aleksandras Gorinas

„Versmės“ korpusas 1987 m.
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Egipto kariuomenė pranešė, kad mirtininkų sprogdintojų 
diržais apsijuosę džihadistai šeštadienį mėgino įsiveržti 
į vieną karinę stovyklą Sinajaus pusiasalyje ir kad per šį 
incidentą žuvo aštuoni kariai bei 14 užpuolikų. Kovotojai 
susisprogdino prie stovyklos, kai saugumo pajėgos 
neleido jiems prasiveržti vidun.

  Afganistano pietinėje Helmando provincijoje į vienus 
namus pataikius sukilėlio paleistai raketai, žuvo 
mažiausiai keturi maži vaikai, šeštadienį pranešė 
provincijos gubernatoriaus atstovas. Atsakomybės už 
ataką niekas neprisiėmė, bet daugumoje Helmando 
rajonų veikia ar juos kontroliuoja Talibano sukilėliai.

 Jungtinėje Karalystėje Vulverhamptone ketvirtadienį 
rastas iš Lietuvos kilusios 14-metės Viktorijos Sokolovos 
kūnas, praneša britų žiniasklaida. Du paaugliai, 16 ir 17 
metų, suimti dėl moksleivės mirties. Nustatyta, kad ji 
mirė dėl galvos traumos, padarytos buku daiktu.

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

LEIDĖJAS:
UAB „GĖLUPIS“ J. Brundzos g. 4-2, prienai
REDAKCIJA:
Laikraštis „Naujasis Gėlupis“, J. Brundzos g. 4, prienai.

SKELBIMAI, REKLAMA
tel. 8 604 80 752
redakcija@naujasisgelupis.lt

priedas platinimas kartu su laikraščiu „Naujasis Gėlupis“ nemokamai.

priedas leidžiamas nuo 2017 m. sausio 1 d.

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

Sugrįžusių paukščių laukia 
nauji nameliai
Pirmieji apie pavasario 
pradžią paskelbia 
paukščiai giesmininkai. 
Tai jie, sugrįžę iš svetimų 
kraštų, savo giesmele 
džiugina mus, laukiančius 
saulutės spindulių. 

Ir nors kartais šaltukas paro-
do savo nagelius, bet išgirsta 
paukščių giesmė skelbia at-
einantį pavasarį. Sugrįžusių 
paukštelių visada laukia nau-
ji nameliai –- inkilai, kuriuos 
gamina vaikai, seneliai, tėve-
liai, miškininkai. 

Kiekvienais metais Birš-
tono gimnazijos moksleiviai 
kartu su mokytoju Algiu Guo-
biu, Nemuno kilpų regioninio 
parko direkcija ir Birštono 
girininkija organizuoja inki-
lų kėlimo akciją. Inkilais pa-
puošti visi Birštono savival-
dybės miškai ir parkai. Kar-
tais atrodo, kad jau neatsiras 
vietos naujiems inkilams. Bet 
vietos visada surandama, nes 
bėgant metams mediniai inki-
lai sunyksta ir vietoje jų iške-
liami nauji. Birštono gimna-
zijos moksleiviai kiekvienais 
metais pagamindavo beveik 
po šimtą inkilų, o šiemet bu-
vo keliami inkilai, pagaminti 
Prienų urėdijoje. Inkilai paga-
minti iš beržo, išgręžus me-
džio vidų, padarius landą ir 
uždėjus stogelį. Toks inkilas 
turėtų suvilioti paukščius savo 
natūralumu. Keliant inkilus 
buvo apžiūrėti ir pernai iškel-
ti inkilai, moksleiviai galėjo 
įsitikinti, kad jų gamintuose 
inkiluose apsigyvena sugrįžę 
giesmininkai. 

Paukščiams labai reikia in-
kilų, bet reikėtų pagalvoti ir 
apie čiurlių išsaugojimą, nes 
vykstant namų renovacijai di-
delė dalis šių paukščių neten-
ka savo vietos. Čiurliai mėgs-
ta įsikurti pastatų plyšiuose 
žmogaus kaimynystėje, todėl 
lizdai neretai užmūrijami, kar-
tais net su išsiritusiais paukš-

čiukais. Neradę savo vietos, 
čiurliai kartais įsikuria varnė-
nų buvusiuose nameliuose, 
kai varnėnų jaunikliai jau bū-
na palikę inkilus.  

Čiurliai – ypatingi paukš-
čiai. Jie minta smulkučiais 
vabzdžiais, kuriuos gaudo 
ore labai greitai skraidydami. 
Didžiąją laiko dalį praleidžia 
skraidydami, per parą čiurlys 
tupi tik apie 2 valandas. Tai 
vienintelis Lietuvoje paukš-
tis, kuris visiškai negali pa-
kilti nei nuo žemės, nei nuo 
vandens – jo kojos nepritai-
kytos pakankamai stipriam 
atsispyrimui, kurio reikia no-
rint pakilti. Tik pasilypėjęs ant 
medžio, nuo stogo ar iš lizdo 
čiurlys pradeda skristi.

Gyvena čiurliai didelių 
miestų senuose kvartaluose, 
miesteliuose, miškuose, kur 
yra senų drevėtų pušų. Peri 
birželio pradžioje, deda 2–3 
baltus kiaušinius, todėl dar ne 
vėlu iškelti jiems inkilus. 

Inkilai čiurliams daromi iš 
spygliuočių arba iš drebulės 
medienos , padengiant in-
kilo išorę drėgmei atspario-
mis medžiagomis. Kadangi 
šie paukščiai mėgsta gyven-
ti kolonijomis , todėl inkilai 
daromi ne vienai porai. Juos 
galima kelti daugiabučiuose, 
tvirtinant prie balkonų , esant 
galimybei prie pastato ar pas-
tatų. Keliant tokius inkilus, 
aukštis nėra ribojamas, pagei-
dautina kelti kuo aukščiau. In-
kilo stogelį rekomenduojama 
apkalti cinkuota skarda, kad 
inkilas ilgiau tarnautų. Inkilo 
dugne reikia padaryti skylu-
tes, per kurias pasišalins drė-
gmė. Inkilą pageidautina kelti 
į rytų, pietų, pietryčių, pietva-
karių pusę, kad paukščiai ir jų 
auginami jaunikliai gautų kuo 
daugiau šilumos.

Gelbėkime šiuos paukščius, 
iškelkime jiems naujus namus 
– taip prisidėsime prie miesto 
gyvybiškumo.
NKRP direkcijos vyr. specialis-

tė R. Milušauskienė 

Penktadienį, balandžio 
13-ąją, Birštono kultūros 
centre atidaryta paroda 
„Kroatijos nematerialus 
kultūros paveldas, 
įtrauktas į UNESCO sąrašą“. 

Parodos pristatyme dalyva-
vo Kroatijos Respublikos am-
basados Lietuvoje laikinasis 
reikalų patikėtinis Krešimir 
Kedmenec ir Kroatijos Res-
publikos ambasados darbuo-
toja Jurga Jozič.

Pasak merės pavaduotojo 
Vyto Kederio, Lietuva ir Kroa-
tija skiriasi dydžiu, bet galima 
rasti nemažai ir bendrų sąlyčio 
taškų kultūroje.

Kroatijos Respublikos am-
basados laikinasis reikalų pa-
tikėtinis priminė, kad prieš 
dvejus metus Birštonas buvo 
pirmas miestas, kuriame jis 
apsilankė tik atidarius Kro-
atijos ambasadą Lietuvoje. 
Netrukus į Birštoną buvo at-
vežta ir paroda „Iš paukščio 
skrydžio“, surengti ir du kon-
certai, kurių metu koncerta-
vo etnodžiazo ir kiti žymūs 
atlikėjai.

K. Kedmenec pasidžiaugė, 
kad per pusantrų metų Biršto-
ną aplanko jau antroji jų šalies 
paroda. 

Kalbėdamas apie šią paro-
dą, Kroatijos Respublikos lai-
kinasis reikalų patikėtinis sa-
kė, kad nematerialus kultūros 
paveldas – tai gyvoji tradicija, 
žinios, įgūdžiai, grožis, įvairo-
vė, tęstinumas, tapatumo jaus-
mas, pagarba, bendruomeniš-
kumas, ryšys su žmonėmis, 
gamta ir visata. Pripažinda-
mi ir saugodami nematerialų 
kultūros paveldą, skatiname 
pozityvius jausmus šeimoje, 
bendruomenėje, kultūroje ir 
tautoje. Suprasdami savo ben-
druomenės kūrybą ir ją puose-
lėdami, geriau suprantame ir 
kitų kūrybą, o būtent kultūrų 
įvairovė – didelis turtas, nes ji 
lemia tarpkultūrinį dialogą ir 
pagarbą vienų kitiems. Tarp-
tautinis Kroatijos nemateria-

Birštone – Kroatijos 
nematerialaus paveldo paroda 

laus kultūros paveldo pripaži-
nimas liudija, kad šioje, nors 
ir mažoje, šalyje gyvena kū-
rybingi žmonės, kad Kroatija 
– kultūros ir gamtos turtų šalis. 
Vietinės bendruomenės, re-
miamos Kultūros ministerijos, 
demonstruoja skirtingas kultū-
rines tradicijas, tuo parodyda-
mos norą per senas, bet vis dar 
gyvas tradicijas pabrėžti savo 
kultūrinį ir tautinį tapatumą. 
Globalių standartų pasaulyje 
būtent tradicinės kultūros per-
liukai skatina gerbti tai, ką pa-
veldėjome iš tėvų ir perduoda-
me savo vaikams. UNESCO 
pripažinimas ir ši paroda atve-
ria turtingą nematerialaus kul-
tūros paveldo skrynią, į kurią 
gali pažvelgti ir kuria gali nau-
dotis pasaulis ir kitos kultūros, 
su kuriomis kartu prisidedame 
prie turtingesnės ir turininges-
nės mūsų vaikų ateities. 

Kroatijos Respublikos am-
basados Lietuvoje laikina-
sis reikalų patikėtinis prane-
šė, kad jau surado Kroatijoje 
panašaus dydžio miestą, taip 
pat pasižymintį mineraliniais 
vandenimis, gražiu kalnuoti 
kraštovaizdžiu, kuris galėtų 
draugauti ir bendradarbiauti 
su Birštonu.

Birštono atstovai dėkojo 
K. Kedmenec už apsilanky-
mą ir parodos pristatymą ir 
įteikė Birštono suvenyrus, o 
svečiai iš Kroatijos taip pat 
turėjo dovanų kurorto merei 
ir savivaldybės vadovams. 
Visus kitus renginio dalyvius 
svečiai pakvietė pasivaišinti 
vynu iš Kroatijos laukuose iš-
augintų vynuogių, vaisių sul-
timis, mineraliniu vandeniu ir 
kepiniais.

Parodos lankytojai turės ga-
limybę iki gegužės 6 dienos 
grožėtis nepaprastais Kroa-
tijos vaizdais, nematerialaus 
kultūros paveldo vaizdais iš 
renginių. Kroatija – tai nuos-
tabaus grožio šalis, užburianti 
kiekvieną bent kartą ją pama-
čiusį.  NG
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VERTA žINoTI

REKLAMA

Kaune namuose penktadienį rastas 1933 metais gimusios 
moters lavonas su kūno nudegimais. Įtariama, kad 
mirties priežastis – neatsargus rūkymas lovoje, pranešė 
policija.

  Ekvadoro prezidentas Leninas Moreno penktadienį patvirtino, 
kad atskilusios Kolumbijos sukilėlių grupuotės pagrobti trys 
žurnalistai yra negyvi ir pradėjo atsakomąją karinę operaciją 
teritorijoje, kurioje dingo tie reporteriai. Ekvadoro saugumo 
pajėgos buvo nekart užpultos nuo FARC atskilusių sukilėlių, 
užsiimančių prekyba narkotikais.

Užsienio reikalų ministerija (URM) neturi duomenų, kad 
per karine sąjungininkų operaciją Sirijoje būtų nukentėję 
Lietuvos piliečiai, esančius šalyje ragina nedelsiant išvykti. 
„Visiems Lietuvos piliečiams rekomenduojama nevykti į 
šalį, esantiems Sirijoje rekomenduojama nedelsiant išvykti“, 
– paskelbė ministerija.

   
       

 

 
         
           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 

 

 

 

Prienų „Revuonos“ pagrindinei 
mokyklai – 100

2018 m. gegužės12 dieną nuoširdžiai kviečiame visus at-
vykti 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 baž-
nyčioje

12.30–13.00 Svečių registracija ir sutikimas Prienų kultū-
ros ir laisvalaikio centre

13.00–14.30 Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos 
jubiliejaus šventinė programa Prienų kultūros ir laisvalai-
kio centre

15.00–15.30 Buvusių mokinių ir mokytojų susitikimai ka-
binetuose Prienų „Revuonos“ pagrindinėje mokykloje

15.30–20.00 Mokyklos svečių ir mokytojų vakaronė ak-
tų salėje

Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos bendruomenė

„Tele2“ nuolaidų pavasaris: 
išmanieji nuo 3,25 Eur per 
mėnesį
Bundančio pavasario 
proga, technologijų lyderė 
„Tele2“ siūlo atsinaujinti 
ir skelbia įspūdingas 
nuolaidas išmaniesiems 
telefonams. Ypač 
viliojantys pasiūlymai 
klientų laukia visuose 
operatoriaus salonuose ir 
internetinėje parduotuvėje 
www.tele2.lt.

„Pavasaris visuomet įkve-
pia atsinaujinti bei pažadina 
norą keistis. Nusprendusiems 
pakeisti telefoną – verta su-
skubti ir pasinaudoti „Tele2“ 
siūlomomis itin patrauklio-
mis sąlygomis“, – sakė Vaida 
Burnickienė, „Tele2“ preky-
bos vadovė.

Išmanieji su planu – 
pigiau!

Neįtikėtinai gera žinia lau-
kia „Huawei“ gerbėjų – šiuo 
metu įsigijus „Huawei P10“ 
galima sutaupyti net 210 Eur. 
Pasiūlymas galioja su bet ku-
riuo neribotų pokalbių bei 
SMS planu, sudarius 24 mėn. 
sutartį. Sumokėjus pradinę 65 
Eur įmoką, šis itin lengvas ir 
plonas išmanusis kainuos vos 
13,50 Eur/mėn. (kaina be su-
tarties – 599 Eur).

Snausti neverta ir „Sam-
sung“ aistruoliams – išma-
niajam „Galaxy A3“ dabar 
taikoma 120 Eur nuolaida. 
Pasiūlymas galioja su bet ku-
riuo neribotų pokalbių bei 

SMS planu, sudarius 24 mėn. 
sutartį. Sumokėjus pradinę 23 
Eur įmoką, šis elegantiškas te-
lefonas kainuos tik 6,50 Eur 
per mėnesį (kaina be sutarties 
– 299 Eur). 

Sutaupyti bus galima ir įsi-
gyjant „Xiaomi Redmi Note 
5A“. Sudarius 24 mėn. sutar-
tį, sumokėjus pradinę 18 Eur 
įmoką ir pasirinkus neribo-
tų pokalbių bei SMS planą 
– šis telefonas tekainuos 3,25 
Eur/mėn. (kaina be sutarties 
– 139 Eur).

Pavasarinių nuolaidų išma-
niesiems su planu – net iki 43 
proc. – paruošta ir daugiau. 
Apie visas jas sužinoti gali-
ma kiekviename „Tele2” sa-
lone arba parduotuvėje www.
tele2.lt.

Perkantiems internetu 
– net 100 GB 
nemokamai

 „Tele2“ pasirūpino, kad 
pavasarį naršyti būtų galima 
dar laisviau ir paruošė specia-
lų pasiūlymą, perkantiems in-
ternetu. Kiekvienas, internetu 
įsigijęs pasiūlymuose nurody-
tus telefonus kartu su neribotų 
pokalbių bei SMS planais nuo 
2 GB – gaus 100 GB duome-
nų dovanų.

Pasiūlymų metu suteikti in-
terneto duomenys galios vi-
soje Lietuvos teritorijoje net 
90 dienų.

Pasiūlymų laikas ir įrengi-
nių kiekis – riboti.. 
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prienų 
turguje
Atšilus orams, Prienų 
turgavietėje padaugėjo 
prekiautojų. Vieni pirmųjų 
buvo sodininkai, gėlių ir 
daržovių augintojai. Atgijo 
gyvuliukų turgavietė, 
didesnis sujudimas 
ūkininkų pusėje, 
padaugėjo prekiautojų 
naujais ir dėvėtais rūbais 
bei sendaikčiais. Tikras 
pavasarinis atgimimas – 
kaip ir gamtoje.

Iš pernykščių daržovių pa-
klausiausios buvo bulvės. Jų 
kilogramas kainavo 0,25– 0,3 
euro, o sėklinių, tinkamų so-
dinti – 0,15 euro. Kilogramą 
morkų ar svogūnų galvučių 
buvo galima nusipirkti už 0,6 
euro, burokėlių – už 0,3 euro, 
kopūstų galvų – už 0,3–0,4eu-
ro. Žmonės pirko bulvių so-
dinti, taip pat smulkesnių svo-
gūnų laiškams auginti.

Daugiau pirkėjų sulaukė 
šviežių daržovių augintojai. 
Juolab kad šios daržovės jau 
šiek tiek atpigo, pagausėjo 
asortimentas, padidėjo pasi-
rinkimas. Ridikėlių ryšelis, 
kaip ir praeitą kartą, kainavo 
0,5 euro, saujelė svogūnų laiš-
kų – 0,5–0,7 euro, saujelė kra-
pų ar petražolių – 0,3 euro.

Mažiau perkamos konser-
vuotos ir raugintos daržovės, 
nors kainos išliko tos pačios 
– už kilogramą raugintų ko-
pūstų buvo prašoma 1 euro, 
agurkų – 1,5–1,8 euro, o trijų 
ketvirčių stiklainis daržovių 
mišrainės kainavo 1,8 euro.

Jau buvo galima įsigyti 
daržovių daigų. Tiesa, jie dar 
labai brangūs. Už saldžiųjų 
paprikų ar pomidorų daigus 
augintojai norėjo po 1 eurą. 
Gėlių daigelius gėlininkai 
pardavė po 0,3–0,6 euro, o 
už kai kuriuos prašė 1 euro. 
Buvo ir įvairių rūšių bei spal-
vų jurginų gumbų, už kuriuos 
šeimininkės norėjo 1–3 eurų. 
Našlaičių krūmelį buvo gali-
ma nusipirkti už 0,5– 0,7 eu-
ro, begonijų – už 2,5–3 eurus. 
Kabančių gėlių vazonėliuose 
dar rimta prekyba neprasidė-
jo, nes daugelis baiminasi šal-
tų naktų. Tačiau vienas kitas 
jau pirko sodybai papuošti, 

mokėdami 4–6 eurus.
Nors turguje ir padaugėjo 

naminių vištų kiaušinių, kai-
nos mažai keičiasi. Paukščių 
augintojai už dešimtį kiauši-
nių prašė 1,7–2,2 euro. Anti-
nių kiaušinių dešimtis kaina-
vo 1,8–2,2 euro.

Ant turgaus prekystalių – 
vis daugiau pieno, sviesto ir 
sūrių. Litras pieno kainavo 0,5 
euro, grietinės – 3,0–3,5 euro, 
pusė kilogramo varškės – 0,8–
1 eurą, puskilogramis svies-
to – 3,5 euro,  sūriai – 1,5–3 
eurus. Prekiaujančios pieno 
produktais moterys sakė, kad 
daugiausiai žmonės perka 
grietinę ir pieną, o mažiausiai 
– sviestą. Grietinės daugiau-
sia perka sriuboms gardinti ir 
svogūnų (ar kitų žalėsių) sa-
lotoms ruošti. Daugelis nuo-
latinių pieno produktų pirkėjų 
jau turi pasirinkę šeimininkes, 
iš kurių pirkti produktus yra 
saugu ir patikima. Tačiau at-
siranda ir nusiviliančių namų 
gamybos prekėmis. 

Bitininkai pusės litro sti-
klainį medaus pardavė už 4–5 
eurus, 100 g indelį bičių duo-
nelės – už 1,8–2 eurus. Tiesa, 
bitininkai siūlė pirkti dar seno 
medaus, nes naujo, pavasari-
nio dar teks ne mažiau kaip 
2–3 savaites palaukti.

Neblogai sekėsi ir prekiau-
tojams šaltai spaustu sėmenų 
aliejumi. Kaip ir anksčiau, 
pusės litro butelis kainavo 
3,5 euro, o „kalocius“ ar po-
ra kilogramų maltų sėmenų 

– 1,5 euro.
Šviežia mėsa buvo pre-

kiaujama mėsos paviljone ir 
kioske. Kainos keliais euro 
centais skyrėsi, bet labai ne-
daug. Kilogramas kiaulienos 
šoninės kainavo apie 3,2–3,9 
euro, karbonado ar sprandinės 

– 3,9–5,2 euro, galinio kum-
pio – 3,75–3,8 euro, šonkau-
liukų – 2,9–3,5 euro, papilvės 
– 2 eurus, karkos – 1,71–2,15 
euro, maltos mėsos – 3,2–3,9 
euro. Jautienos, kaip visada, 
buvo nedaug, o jos kilogra-
mas kainavo 9–10 eurų.

Netrūko ir skaniai kvepian-
čių rūkytų lašinukų, suktinių 
ir dešrų. Artėjant šiltajam 
metų laikui, žmonės mėgsta 
pasmaguriauti rūkytais pro-
duktais – ypač skanu su švie-
žiomis daržovėmis. Kilogra-
mas lašinukų (su didesniu ar 
mažesniu sluoksniu raumens) 
kainavo 5–7,8 euro, suktinių 
– 7–8 eurus, dešros – 7–8 eu-
rus. Kilogramą naminio ski-
landžio (pūslės) buvo galima 
nusipirkti už 10–15 eurų. Kuo 
stambiau sukapota mėsa – tuo 
brangiau teko mokėti.

Nemažai buvo ir prekiau-
tojų įvairiai paruošta žuvimi. 
Populiariausia buvo šviežia 
žuvis. Kilogramas karšio kai-
navo 2,9 euro, starkio – 6,9 
euro, plekšnių – 1,3 euro, 
karosų – 1,5 euro, strimelių 
– 1,7–1,9 euro.

Atėjus šiltajam metų laikui, 
pagyvėjo prekyba naminiais 
paukščiais ir jų jaunikliais. 

Už višteles ir vištas auginto-
jai prašė 6–7 eurų, už gaidžius 
– 5–18 eurų, už antis ir antinus 
– 10–20 eurų, už žąsis – 28 
eurų, o už kalakutus – 24–25 
eurų. Brangiausi buvo veisli-
niai gaidžiai ir vištos. Putpe-
lę buvo galima nusipirkti už 
4–5 eurus.

Jau pradedama prekiauti ir 
naminių paukščių jaunikliais. 
Šį šeštadienį žmonės jau pir-
ko jaunas vištaites ir poros sa-
vaičių mėsinius viščiukus už 
1,8–2 eurus. Už tokio pat am-
žiaus ančiukus teko mokėti 2 
eurus. Naminių paukščių pre-
kyba įsibėgės tik mėnesio pa-
baigoje, kai bus šiltesnės nak-
tys ir dienos, nes tada mažiau 
reikės paukščiukus šildyti.

Nemažas šurmulys buvo ir 
ūkininkų turgavietėje. Daug 
ūkininkų buvo atvežę par-
duoti įvairių grūdų, pašarinių 
miltų, bulvių, morkų ir buro-
kėlių bei svogūnų didesniais 
kiekiais. Už centnerį miežių, 
kviečių ar kvietrugių prašė 
daugiausia 8–9 eurus, o už 
pašarinius miltus – 8,5–9 eu-
rus. Centneris mišinio kaina-
vo 12–14 eurų, sėklinių vasa-
rinių kviečių – 12 eurų, grikių 
– 10 eurų. Centneris sėklinių 
miežių taip pat kainavo 10–
12 eurų.

Šalia ūkininkų savo pre-
kes buvo išsidėlioję ir gėlių 
bei dekoratyvinių krūmų ir 
medelių augintojai bei sodi-
ninkai. Paprasti vaismedžiai 
kainavo 6–8 eurus, žemaūgiai 
ir kolonijiniai – 15–20 eurų. 
Dekoratyvinių augalų kainos 
buvo labai skirtingos, priklau-
somai ne tik nuo augalo rūšies 
ar veislės, bet ir dydžio. Tad 
kiekvienas rinkosi pagal savo 
norus ir galimybes.

Nebloga diena buvo ir pre-
kiautojams dėvėtais rūbais ir 
įvairiais sendaikčiais – žmo-
nės neskubėjo, vaikštinėjo ir 
kartais rasdavo ką nors įdo-
maus. Tik bėda, kad dėvėtų 
rūbų kainos labai jau didelės. 
Teko girdėti dviejų moterų 
pokalbį, kad geriau važiuoti 
apsipirkti į didelius prekybos 
centrus Kaune, kur vyksta ak-
cijos ir gali už tokią pat kainą, 
o gal net ir mažesnę, nusipirk-
ti naują drabužį. Ne paslaptis, 
kad mūsų jaunimas apsipirkti 
skrenda ir į Vokietiją ar An-
gliją.   NG

Šeštadienį į Klaipėdos uostą atplaukė pirmasis šiemet 
suskystintų gamtinių dujų (SGD) krovinys, skirtas 
didžiausiai šalies dujų vartotojai, Jonavos trąšų gamintojai 
„Achema“. Nuo metų pradžios bendrovė naudojo Rusijos 
dujų koncerno „Gazprom“ tiekiamas dujas.

  Iki birželio pradžios merijos turi paskelbti konkursus vadovų pareigoms tose švietimo įstaigose, kurių dabartiniai direktoriai dirba 30 ir 
daugiau metų. Tiek metų vadovaujančiųjų švietimo įstaigoms yra apie 300, rašo dienraštis „Lietuvos žinios“. Tačiau Švietimo ir mokslo 
ministerija iki šiol neparengė švietimo įstaigų vadovų rezervo sudarymo tvarkos, todėl Seime jau įregistruotas pasiūlymas švietimo įstaigų 
direktorių viešus konkursus skelbti tik po metų. Seimo Švietimo ir mokslo komiteto (ŠMK) narė Aušra papirtienė mano, kad įgyvendinti 
įstatymo nuostatas gali būti problemiška, nes per trumpą laiką iškyla didžiulis naujų švietimo įstaigų vadovų poreikis. 

PERKAME MIŠKĄ
SU ŽEME (ir išsikirsti),
APVALIĄJĄ MEDIENĄ.

Tel. 8 682 61641.

IŠNUOMOJA
3 k. bt. (be baldų, nuoma 150 
Eur/mėn + patarnavimai) reno-
vuotame name Birštone. Tel. 8 
685 75776.

IŠSINUOMOJA
Dirbanti moteris 1 k. butą arba 
kambarį nuosavame name Prie-
nuose. Tel. 8 678 70452.

1-2 k. bt. ilgesniam laikui Prienuo-
se. Tel. 8 647 07835 (po 17 val.).

Nekilnojamasis 
turtas

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

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

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

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

REKLAMA

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvar-
kos ir geodezijos skyrius (K. Donelaičio g. 33-403, LT-44240 
Kaunas) 

Prašo atsiliepti mirusios Natalijos Elenos Kazlauskienės 
paveldėtojus arba jų įgaliotus asmenis. 2018 m. balandžio 24 
d. 13.30 val. Jūs kviečiami atvykti į Prienų r., Pakuonio sen., 
Daukšiagirės k. prie žemės sklypo (kad. Nr. 6940/2:253 ir 
6940/2:252), suderinti sklypo ribas su gretimu žemės sklypu 
proj. Nr. 727, kuriam nurodytu laiku bus atliekami kadastri-
niai matavimai.   

Prašo atsiliepti mirusio Algimanto Zigmo Ambrazevičiaus 
paveldėtojus arba jų įgaliotus asmenis. 2018 m. balandžio 24 
d. 13.30 val. Jūs kviečiami atvykti į Prienų r., Pakuonio sen., 
Daukšiagirės k. prie žemės sklypo (kad. Nr. 6940/2:364), sude-
rinti sklypo ribas su gretimu žemės sklypu proj. Nr. 727, kuriam 
nurodytu laiku bus atliekami kadastriniai matavimai.    

Pasiteirauti galite VĮ Valstybės žemės fondo Kauno žemė-
tvarkos ir geodezijos skyriuje K. Donelaičio g. 33-403, Kaunas 
arba tel. 8 675 01473. Jums neatvykus darbai bus tęsiami.

INFORMACIJA DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ RIBŲ  
DERINIMO IR KADASTRINIŲ MATAVIMŲ

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo tur-
to kadastro nuostatais (patvirtintais LRV 2002-04-15 nu-
tarimu Nr. 534), informuojame, kad 2018 m. balandžio 
27 d. (penktadienį), 15.00 val. bus ženklinamos žemės 
sklypo, priklausančio Jonui Noreikai, esančio Kliniškių 
k., Veiverių sen., Prienų r. sav. (kad. Nr. 6950/0019:237) 
ribos bei atliekami kadastriniai matavimai.

Kviečiami gretimo žemės sklypo (kad. Nr. 
6950/0019:136), priklausančio Antanui Maloniui (mi-
ręs), esančio Kliniškių k., Veiverių sen., Prienų r. sav., pa-
veldėtojai ar kiti suinteresuoti asmenys. Prašome atvykti 
ir dalyvauti ženklinant aukščiau paminėto žemės sklypo 
ribas. Su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinančius bei 
atstovavimą įrodančius (paveldėjimo teisės liudijimas, įga-
liojimas) dokumentus bei žemės sklypo planą.

Žemės sklypo kadastrinius matavimus atlieka UAB 
,,Miškotvarkos sprendimai“ matininkas Aurelijus Živat-
kauskas, tel. 8 608 08088, el.p. aurelijuszivatkauskas@
gmail.com, buveinės adresas: Veiverių g. 150 – 309, LT–
46391, Kaunas.
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SKElbIMAI
pASLAUGOS

Suteikiame paskolas arba refi-
nansuojame Jūsų skolas  (taip 
pat ir antstolių) iki 10 000 Eur 
laikotarpiui iki 48 mėn. Konku-
rencingai mažiausios palūkanos 
rinkoje. AKCIJA – PASKOLAS iki 
1000 Eur laikotarpiui iki 6 mėn. 
suteikiame nemokamai, be pa-
lūkanų. Konsultuojame pensijų 
II–III kaupimo pakopų klausimais. 
Tel. 8 601 50935.

SKLYPŲ KADASTRINIAI 
MATAVIMAI 

♦ statinių kadastriniai matavi
mai – inventorizacija,

♦ geodeziniai ir topografiniai 
matavimai,

♦ pastato ašių nužymėjimas,
♦ žemės sklypų formavimo ir 

pertvarkymo projektai...
UAB „GEONETAS“  

 Adresas: Vytauto g. 11A,  
Prienai (priešais Autobu

sų stotį, laiptais į rūsį).
Tel.: 8 683 98043, 8 614 

38124. 

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

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

Stogų dengimas, karkasinių namų 
statyba, pamatų įrengimas, skar-
dinimo darbai, skardų lanksty-
mas, 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.

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 daily-
lentes, dedame visų tipų grindis, 
klojame plyteles, atliekame san-
technikos, elektros instaliacijos 
ir griovimo darbus. Prilydome 
stogų dangą. Lankstome skardas. 
Tel. 8 600 96399. 

LAIDOJIMO PASLAUGOS
Tel. 8 638 77387. Dirbame visą parą

Katafalkas   Salių nuoma   Gėlės   Drabužiai   Kremavimas

Šiltnamių g. 8, 
Prienuose

REKLAMA

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). 

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

ĮVAIRIOS pREKĖS

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

M A L KO S

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 mal-
kas (skaldytas, kaladėmis). Taip 
pat medžio pjuvenas. Atvežimas 
nemokamas. Tel. 8 682 31133.

Uosio, skroblo, juodalksnio, beržo 
malkas, supjautas kaladėmis, 
sukapotas ir 2 m ilgio. Pristatymas 
nemokamas. Statybinę medieną 
pagal klientų pageidaujamą ilgį 
ir išmatavimus. Išrašau sąskaitą. 
Pristatymas nemokamas. Tel.: 8 
614 98516, 8 639 48191.

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

Lengvų konstrukcijų šiltnamiai su 
polikarbonato danga. Polikarbo-
nato danga stogams, terasoms, 
šiltnamiams. Laistymo sistemos. 
Garantija 10 metų. Tel.: 8 659 
08776, 8 604 98184.

Grūdus: belukštes avižas, kviečius 
ir žirnius. Sėjamąją „SZ-3,6“, šieno 
rinktuvą, vartytuvą (5 ratų) ir 
pūstuvą. Tel. 8 650 48440.

Vasarinius miežius, tinka sėklai. 
Amonio salietrą didmaišiais. Tel. 
8 689 62945.

Lubinus (saldūs) sėklai. Dovanoja 
akmenis (reikia pasirinkti). Reika-
lingas darbininkas. Gali būti pen-
sininkas, galiu apgyvendinti. Tel.: 
(8 319) 41484, 8 671 42853.

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

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

Trąšas: amonio salietrą, 
sulfatą, azofoską ir kitas 
trąšas. Taip pat žalinimui 

aliejinių ridikų sėklas.  
Pristatome.  

Išrašome sąskaitas.  
Tel. 8 605 49513. 

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

Šieną „kitkomis“, kultivatorių ir 
žemės lygintuvą su akėčiomis. 
Tel. 8 615 90307.

pERKA
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.

S u p e r ka m e  ka r -
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. 

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

Vyras 1-2 k. butą arba sodo 
namelį Prienuose. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 8 650 23399.

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
Superkame visų markių automo-
bilius. Atsiskaitome iš karto. Pasii-
mame patys. Tel. 8 644 15555.

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

Skubiai superkame visų mar-
kių lengvuosius automobilius, 
mikroautobusus, keturačius, 

priekabas.   
Automobiliai gali būti su de-

fektais, nevažiuojantys, daužti, 
skirti ardymui ar utilizavimui, 

surūdiję, be TA ir draudimo. Iš-
sivežame patys. Atsiskaitome 
iš karto, padedame sutvarkyti 
visus reikiamus dokumentus. 

Lauksime Jūsų pasiūlymų 
tel. 8 666 70777.

žemės ūkis

pARDUODA
Lietuvišką, svilintą kiaulienos 
skerdieną. Kaina tik 2,40 Eur/kg. 
Atvežame. Tel. 8 607 12690.

Ponius. Tel. 8 602 96794.

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

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

Keturių veršių apsiveršiavusią 
karvę (1000 Eur). Tel.: 8 671 
42928 arba 8 663 75432.

Tinkamus sėti grūdus: vasarinius 
kviečius, avižas, žirnius, pupas, 
grikius, grūdų mišinį, pašari-
nius grūdus, žieminius kviečius, 
kvietrugius, rugius. Tel. 8 650 
10595.

Avižas ir kvietrugius. Tel. 8 612 
55489.

Prašome atsiliepti Leonardą Grėbliauskienę arba įga-
liotus asmenis, kadangi 2018 m. gegužės 02 d. 14.30 val. 
bus atliekami Prienų r. sav., Stakliškių sen., Sudvariškių 
k. esančio sklypo (kad. Nr. 6933/0002:0053) kadastriniai 
matavimai ir reikia suderinti bendrą žemės sklypo ribą 
(per 10 dienų). Kreiptis į UAB „Žemės sklypas“, adresas: 
Žalgirio g. 19, Raudondvario k., Kauno r. sav., tel. 8 672 
42340, el. paštas anenartaviciene@gmail.com.

Skambinkite: 8-603-10622 Rašykite: info@minicirkas.lt

Mini cirkas pristato – cirko pasaką!
Prienų kultūros ir laisvalaikio centre

Balandžio 19 d. 18:00
Bilietų kaina – 4 Eur, renginio dieną – 5 Eur
Programoje įvairių žanrų cirko numeriai ir 

dresuoti naminiai gyvūnėliai.
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UAB „KŽ gręžiniai“. Vandens 
gręžiniai, geoterminis šildymas. 
Sudaromi projektai, suderinami 
leidimai, vandens pasai ir visi 
susiję darbai. Tel.: 8 671 34094, 
8 644 57097.

Vežame žvyrą, smėlį, skaldą, 
atsijas ir kitus birius krovinius. 
Tel. 8 690 66155.

Vežame žvyrą (sijotas, 0,4 
frakcija), smėlį, įvairų gruntą, 
skaldą. Teikiame transporto pas-
laugas savivarčiu sunkvežimiu.  
Tel. 8 603 11424.

Atliekame įvairius žemės kasi-
mo, lyginimo darbus: kasame, 
valome tvenkinius, darome pyli-
mus, šlaitus, lyginame, tvarkome 
teritorijas. Konsultuojame. Turi-
me 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 koky-
biškai pjaunu medieną. Atvykstu 
į vietą. Tel. 8 601 02662.

Pavojingų medžių pjovimas, 
genėjimas. Sklypų valymas. 

Tel. 8 683 99 233, 
www.greblysirbebras.com

DARBO 
SKELBIMAI

REIKALINGA
Reikalingi barmenai (ės)parda-
vėjai lauko kavinukėje Birštone. 
Siūlome įdomų darbą ir gerą 
atlyginimą. Tel. 8 616 54432.

Kavinei reikalinga virėja. Pagei-
dautina su patirtimi. Tel. 8 613 
79056.

pASLAUGOS

Šlifuojame, dedame ir lakuoja-
me parketą, dengiame stogus, 
lankstome skardas, skardiname, 
šiltiname ir dažome namų fasa-
dus. Statome karkasinius namus. 
Kasame pamatus, mūrijame, 
tinkuojame, betonuojame, mon-
tuojame tvoras, atliekame langų 
apdailą, montuojame langus ir 
duris. Tel. 8 620 85350.

Atliekame buto remonto darbus: 
klijuojame plyteles, dažome ir 
atliekame kitus darbus. Tel. 8 
671 77427.

Atliekame vidaus apdailos darbus 
(plytelių klijavimas, langų durų 
montavimas, gipso kartono mon-
tavimas ir t.t.), dengiame stogus, 
skardiname kaminus, taip pat 
atliekame santechnikos darbus. 
Tel. 8 671 45137. 

Atliekame vidaus apdailos dar-
bus. Tel. 8 648 30188.

Visi santechnikos darbai: šildy-
mo, 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. At-
vykstu 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.

šaldytuvus, šaldiklius. 
Vytauto g. 7, Prienuose. 

Suteikia garantiją. 

Autodiagnostika, starterių ge-
neratorių remontas, autoelek-
triko paslaugos. Remontuoju 
įvairius elektros įrankius. Tel. 8 
612 32314.

REKLAMA

Darbuotojas prie stogo darbų, 
be žalingų įpročių. Tel. 8 673 
72788.

Dažytojai mediniam namui nu-
dažyti Prienų mieste. Tel. 8 680 
46046.

Statybininkas dirbti prie betoni-
nių 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.

Metalo apdirbimo įmonei, ga-
minančiai maisto pramonės 
įrengimus, Dovainonyse, Kaišia-
dorių r., reikalingas šaltkalvis. 
Reikalavimas: būtina mokėti 
skaityti brėžinius. Į darbą ir iš 
darbo vežame įmonės transpor-
tu. Darbo užmokestis sutartinis. 
Tel. pasiteirauti 8 656 01720, 
viktoras@dovaina.lt

Armatūros ir metalo konstrukcijų 
apdirbimo cechas ieško suvi-
rintojų, 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.

Kviečia į renginius
ARTIMIAUSI RENGINIAI 
pRIENŲ RAJONE

Balandžio 22 d. 10 val. Prienų 
sporto arenoje – dziudo turnyras 
„Dziudo visiems“.  * Akreditacija 
nuo 8.30 iki 9.00 val. * Varžybų 
pradžia – 10.00 val.

Balandžio 25 d. 18.50 val. Prienų 
sporto arenoje – LKL krepšinio 
varžybos: Prienų-Birštono „Vy-
tautas“ – Šiaulių „Šiauliai“.

Balandžio 29 d. 12 val. Jiezno 
kultūros ir laisvalaikio centre 

– kraštiečio menininko Gedi-
mino Pempės parodos „Nė 
dienos be brūkšnio“ pristaty-
mas, susitikimas su autoriaus 
giminaičiais.

pARODOS pRIENŲ RAJONE

Prienų krašto muziejuje eks-
ponuojama Lietuvos archyvų 
paroda „Lietuvos šimtmečio 
puslapiai“. Paroda veiks iki 
balandžio 30 d.

Prienų kultūros ir laisvalaikio 
centre eksponuojama teks-

tilės paroda „Pradžioje buvo 
ženklas...“. Parodoje – virš 20 me-
nininkų sukurti tekstilės darbai. 
Paroda veiks iki balandžio 20 d.

Naujosios Ūtos laisvalaikio salėje 
eksponuojama fotomenininko 
Aido Degučio fotografijų paroda 
„12“.

Pakuonio bibliotekoje eksponuo-
jama Rebekos Bruder tapybos 
darbų paroda. Paroda veiks iki 
balandžio 21 d.

Jiezno kultūros ir laisvalaikio 
centre balandžio 10–15 dienomis 
veiks kraštiečio Jono Bieliausko 
lietuviškų sodų paroda „Sodai, 
sodeliai, leliumai“.

Balandžio 29 d. 12 val. Jiezno kultū-
ros ir laisvalaikio centre – kraštiečio 
menininko Gedimino Pempės 
parodos „Nė dienos be brūkšnio“ 
pristatymas, susitikimas su auto-
riaus giminaičiais.

Jiezno kultūros ir laisvalaikio centre 
balandžio 16 d. – gegužės 16 d. 
veiks kraštiečio menininko Gedi-
mino Pempės darbų paroda „Nė 
dienos be brūkšnio”.

Prienų sporto arenoje eksponuo-
jama sporto žurnalisto, sporto fo-
tografo Alfredo Pliadžio fotografijų 
paroda „Sporto akimirkos“.

Prienų Justino Marcinkevičiaus vie-
šojoje bibliotekoje eksponuojama 
rašytojo Vytauto Bubnio 85-erių 
metų jubiliejui skirta paroda „Vy-
tauto Bubnio at(si)vėrimai“.

Prienų Justino Marcinkevičiaus vie-
šojoje bibliotekoje eksponuojama 
paroda „Justinas Marcinkevičius ir 
Lietuvos valstybingumas“.  Parodą 
parengė Lietuvos Respublikos 
Seimo kanceliarijos Informacijos 
ir komunikacijos departamento 
Parlamentarizmo istorinės atmin-
ties skyrius.

ARTIMIAUSI RENGINIAI 
BIRŠTONE

Balandžio 18 d. 09:30 val. Tarp-
tautinė konferencija “Žaliasis ty-
los miestas”. Birštono kultūros 
centras 

Balandžio 18 d. 19:00 val. Dainuo-
jamosios poezijos vakaras su Ilona 
Papečkyte. „Eglės“ sanatorija 

Balandžio 19 d. 19:30 val. Kon-
certas. Liaudiškos muzikos kapela 
„Dzūkų Versmė“. „Eglės“ sana-
torija 

Balandžio 20 d. 20:30 val. Tradici-
nis šokių ir pramoginės muzikos 
vakaras, grojant „SOLO PLIUS“ 
grupei. „Eglės“ sanatorija 

Balandžio 20 d. 20:30 val. Tradici-
nis šokių ir pramoginės muzikos 
vakaras. „Eglės“ sanatorija 

Balandžio 21 d. 11:00 val. Vaikų ir 
jaunimo teatrų festivalis “Jausmų 
sala”. Birštono kultūros centras 

Balandžio 21 d. 19:30 val. Balerinų 
šokiai smuiko garsuose. „Eglės“ 
sanatorija 

Balandžio 21 d. 10:00 val. Birš-
tono pavasario irklavimo sezono 
atidarymo varžybos. Birštono 
prieplauka 

Balandžio 23 d. 17:00 val. Drau-
giškos šachmatų varžybos. „Eglės“ 
sanatorija 

Balandžio 24 d. 18:30 val. Susi-
tikimas su rašytoja A. Ruseckai-
te. Naujos knygos pristatymas. 
„Eglės“ sanatorija 

Balandžio 24 d. 19:00 val. Vaka-
ronė su liaudiškos muzikos kapela 

„Smilga“. „Eglės“ sanatorija

Lietuvos šimtmečio dainų 
šventė „Vardan tos“ 

2018 m. birželio 30 – liepos 6 d.

Kaune: Birželio 30 d. Dainų diena 
Dainų slėnyje.

Vilniuje:

Liepos 1 d. Renginys „Šimtas 
Lietuvos veidų – sujunkime Lie-
tuvą“ Rotušės aikštėje. Dainų 
šventės atidarymo koncertas 
Vingio parke.

Liepos 2 d. 14 val. Vaikų tradicinių 
amatų miestelis prie Valdovų 
rūmų, (Katedros a. 4); 

Liepos 2 d. 16 val. Liaudies meno 
paroda Švč. Mergelės Marijos 
Ramintojos bažnyčioje (Savičiaus 
g. 13).

Liepos 3 d. 10–22 val. Folkloro 
diena „Didžių žmonių žemė“ 
Bernardinų sode, pilių teritorijoje, 
Katedros aikštėje.

Liepos 3 d. 18 val. Kanklių kon-
certas „Skambėkite, kanklės“ Šv. 
Jonų bažnyčioje, (Šv. Jono g. 12).

Liepos 3 d. 20 val. Vokalinių 
ansamblių koncertas Lietuvos na-
cionalinėje filharmonijoje (Aušros 
Vartų g. 5).

Liepos 4 d. 13–21 val. Teatro 
diena „Sau, tautai, žmonijai“ 
senamiestyje, Bernardinų sode, 
Katedros aikštėje.

Liepos 4 d. 22 val. Ansamblių 
vakaras „Tėvyne mūsų“ Kalnų 
parke.

Liepos 5 d. 13 val. Šokių diena 
„Saulės rato ritimai“ Lietuvos fut-
bolo federacijos stadione (dieninis  
koncertas) (Liepkalnio g. 13).
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TV PRogRAMA
Šeštadienis, balandžio �1 d.

06:00 lietuvos respublikos him-
nas 06:05 Beatos virtuvė. Ved 
07:00 premjera. pašėlę Blinkio 
Bilo nuotykiai 07:20 premjera. 
alvinas ir patrakėliai burundukai 2 
07:30 premjera. Detektyvė Mire-
tė 07:45 premjera. stebuklingoji 
Boružėlė 08:10 Karinės paslaptys 
09:00 labas rytas, lietuva 09:30 
žinios 09:35 labas rytas, lietuva 
10:30 žinios 10:35 labas rytas, 
Lietuva 11:30 žinios 11:35 labas 
rytas, lietuva 11:45 pasaulio do-
kumentika. premjera. Gorongozos 
nacionalinis parkas. rojaus atgi-
mimas 12:40 pasaulio dokumen-
tika. premjera. sniego vilkų šeimy-
na ir aš 13:40 Mis Marpl 4 15:15 
Dokumentinė apybraiža „Mes nu-
galėjom” 15:45 žinios. Orai 16:00 
sveikinimų koncertas 17:30 ži-
nios. sportas. Orai 18:00 teisė 
žinoti 18:30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba 19:30 stilius 20:25 Lote-
rijos „Keno loto” ir „Jėga” 20:30 
panorama 20:52 sportas 21:00 
Muzikinė pramoginė programa 
„Du balsai – viena širdis” 23:10 
Draugo kailyje 01:00 auksapirš-
tis 02:50 pasaulio dokumentika  
04:45 auksinis protas 

 
06:30 Didysis žvejys 2 (36) 06:55 
ponas Bynas (22) 07:20 “Nicke-
lodeon” valanda. žybsnis ir ste-
buklingos mašinėlės (34) 07:45 
žuviukai burbuliukai (7) 08:10 
Keista šeimynėlė (15) 08:35 To-
mo ir Džerio šou (21) 09:00 Ogis 
ir tarakonai (70) 09:10 Ogis ir tara-
konai (71) 09:20 Ogis ir tarakonai 
(72) 09:30 Drakonų kova. super 
(6) 10:00 Ogis ir tarakonai (43) 
10:10 KINO pUsrYČIaI Kelionė 
laiku 11:55 skūbis Dū 13:40 Dzeu-
sas ir roksana 15:35 “Mažylis” to-
mis 17:30 Bus visko 18:30 žinios 
19:25 sportas 19:28 Orai 19:30 
sUperKINas Kelionė į paslap-
tingąją salą 21:20 prekybos centro 
kietuolis 23:10 savaitė be žmonų 
01:10 Jupiterė. pabudimas 

 
05:15 Gaudynės 06:10 televi-
trina 06:25 aladinas 06:55 An-
čiukų istorijos 07:25 Vėžliukai 
nindzės 07:55 aladinas 08:25 
Kempiniukas plačiakelnis 09:25 
Ilgo plauko istorija 10:00 Virtu-
vės istorijos 10:30 Gardu Gardu 
11:00 svajonių ūkis 11:30 Išsirink 
sau ateitį 12:00 paauglės dvasia 
13:50 preMJera. auklių nuo-
tykiai 15:50 Havajai 5.0 16:45 
ekstrasensų mūšis 18:30 tV3 
žinios 19:15 tV3 sportas 19:20 
tV3 orai 19:25 eurojackpot 19:30 
ŠeŠtaDIeNIO ŠeIMOs KINO 
teatras. Naktis muziejuje. Ka-
po paslaptis 21:25 preMJera. 
lojalioji 23:50 Viešbutis „Didysis 
Budapeštas“ 01:40 aš - ketvirtas 
03:35 svotai  

 
06:15 Viena už visus (42-46) 

08:45 sveikatos aBC televitrina 
09:00 autopilotas 09:30 apie žūklę 
10:00 pavariau (23) 10:30 Blogas 
šuo! (3) 11:30 žemė iš paukščio 
skrydžio (3) 12:40 Vandenyno 
paslaptys su Džefu Korvinu (82) 
13:10 Džekas Hana kviečia į gam-
tą (1) 13:40 Vanity Fair. Visiškai 
slaptai (10) 14:45 Kas žudikas? 
(25) 16:00 Detektyvų istorijos (3) 
17:00 lKl čempionatas. pieno 
žvaigždės-lietkabelis 19:30 Mu-
zikinė kaukė 22:05 MaNO HerO-
JUs Užrakintas 00:05 aŠtrUs 
KINas tikras teisingumas. Brolija 
01:45 strėlė (22) 02:30 strėlė (23) 
03:15 Muzikinė kaukė 

 
06:00 „pasaulio turgūs. akas“. Ke-
lionių dok. 06:30 „pasaulio turgūs. 
tailandas“. 07:00 programa 07:04 
tV parduotuvė 07:20 „Nuostabūs 
pojūčiai“ 08:25 „tV europa prista-
to. Vyrų šešėlyje. Felicija Bortke-
vičienė“ 09:00 „skinsiu raudoną 
rožę“ 09:30 „Vantos lapas“ 10:00 
„ant bangos“ 11:00 „Vincentas“ 
(2/4) 12:30 „Vera“ (6/2) 14:20 „pa-
vojingiausios kelionės. Kongas, 
Katangos provincija“. 15:00 „Šarū-
nas Marčiulionis. Ne toks kaip kiti. 
3 dalis“. 16:00 žinios 16:18 Orai 
16:20 Mano europos parlamentas 
16:50 „pražūtingi smaragdai“ (53) 
18:00 žinios 18:27 Orai 18:30 „4 
kampai“ 19:00 Muzikiniai sveikini-
mai 20:00 žinios 20:27 Orai 20:30 
„Kapitonas Gordejevas“ (4/1; 4/2) 
22:30 žinios 22:57 Orai 23:00 
„Vincentas“ (2/4) 00:30 „pražū-
tingi smaragdai“ (29; 30) 02:15 
„Vera“ (6/2) 03:45 „Šarūnas Mar-
čiulionis. Ne toks kaip kiti. 3 dalis“  
04:30 „Geriausios nardymo vietos“ 
04:50 „Vincentas“ (2/4)  

 
06:10 televitrina 06:25 ledo ke-
lias 07:25 Bjauriausi darbai pa-
saulyje 08:30 sandėlių karai 09:00 
Vienam gale kablys 09:30 statybų 
gidas 10:00 Nuo amato iki verslo 
10:30 lietuvos mokyklų žaidynės 
11:00 skilusios kaukolės ranča 
11:55 Jokių kliūčių! 12:55 Šunys. 
Nepaprastų gyvūnų šeima 14:00 
Bjauriausi darbai pasaulyje 15:00 
ledo kelias 16:00 Iš peties 17:00 
sandėlių karai 17:30 sandėlių ka-
rai 18:00 skorpionas 19:00 ame-
rikos talentai 21:00 žinios 21:45 
sportas 21:55 Orai 22:00 pWr 
reKOMeNDUOJa. Kelnėse dar 
ne senelis 00:05 Užburtas ratas 
01:50 Daktaras Hausas 02:40 
Jaunasis vilkolakis 

 
06:00 lietuvos respublikos him-
nas 06:05 Duokim garo! 07:35 
Kultūrų kryžkelė. rusų gatvė 
08:05 Misija. Vilnija 08:30 Maistas 
ir aistros 09:00 pažvelk į profesiją 
kitaip 09:30 Mokslo sriuba 10:00 
Vaikų ir moksleivių televizijos kon-
kursas „Dainų dainelė 2018” 11:35 
Viljamas Šekspyras 14:30 Lietuva 
mūsų lūpose 15:05 atžalos 16:00 
euromaxx 16:35 Istorijos perime-
trai 17:30 atspindžiai 18:00 pri-
sikėlimo ekspresas – šimtmečio 
veidai 18:45 premjera. Gerard 
Depardieu. priimkit mane tokį, 
koks esu  19:40 laisvas žmogus. 
rimas Burokas. Iš ciklo „Maištinin-
kai” 20:15 stambiu planu 21:00 
Kino žvaigždžių alėja. premje-
ra. žemynų atskirti 22:45 lrt 
OpUs Ore. Grupė „Wolfsome” 
23:45 Mano tėviškė 00:00 Dabar 
pasaulyje 

1�.�0 val.
„Naktis muziejuje. Kapo 

paslaptis“

 

Ketvirtadienis, balandžio 1� d. Penktadienis, balandžio �0 d.

05:00 seserys 06:00 Lietuvos 
respublikos himnas 06:05 labas 
rytas, lietuva 09:05 senis 10:05 
premjera. Štutgarto kriminalinė 
policija 4 10:55 akis už akį 4 11:40 
Gyvenimas 12:40 tV žaidimas 
„Kas ir kodėl?” 13:05 Klauskite 
daktaro 14:00 žinios 14:15 laba 
diena, lietuva 15:00 žinios 15:10 
laba diena, lietuva 16:00 žinios 
16:15 laba diena, lietuva 16:30 
premjera. seserys 17:30 žinios. 
sportas 18:00 tV žaidimas „Kas 
ir kodėl?” 18:30 Klauskite daktaro 
19:30 specialus tyrimas 20:25 
loterija „Keno loto” 20:30 pano-
rama 21:05 Dėmesio centre 21:20 
sportas 21:28 loterija „Jėga” 
21:30 pokalbių laida „svarbios de-
talės” 22:30 Dviračio žinios 23:00 
21 01:00 lrt radijo žinios 01:05 
specialus tyrimas 02:00 lrt ra-
dijo žinios 02:05 Klauskite dakta-
ro 03:00 lrt radijo žinios 03:05 
Dokumentinė apybraiža „Mes nu-
galėjom” 03:30 laisvės vėliavne-
šiai 04:00 lrt radijo žinios 04:05 
Nacionalinė paieškų tarnyba 

 
06:10 Mano gyvenimo šviesa 
(25,26) 07:35 ponas Bynas (22) 
08:00 Volkeris, teksaso reindže-
ris (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 va-
karas, 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 se-
aNsas Bėgančios kortos 00:20 
Judantis objektas (2) 01:15 Kau-
bojai ir ateiviai 03:15 alchemija 
XIII. apie patriotizmą 03:45 re-
trOspeKtYVa 

 
05:45 Mažylė Houp 06:10 tele-
vitrina 06:25 Kempiniukas pla-
čiakelnis 06:55 simpsonai 07:25 
simpsonai 07:55 pasmerkti 4 
08:25 Šviesoforas 08:55 Meilės 
sūkuryje 10:00 tai - mano gyveni-
mas 12:00 svotai 13:00 pažadė-
toji 13:30 pažadėtoji 14:00 Maiš-
tingosios amazonės 15:00 simp-
sonai 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 pa-
smerkti 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 Gaudy-
nės 03:15 raitelis be galvos 04:05 
Imperija 04:55 Kaulai  

 
06:35 Viena už visus (43) 07:05 
Viena už visus (44) 07:35 proku-
rorų patikrinimas (421) 08:40 44-

as skyrius (44) 09:35 tokia tarny-
ba (16) 10:30 Gelbėtojai - 112 (23) 
11:00 Gelbėtojai - 112 (24) 11:30 
ekstrasensų mūšis (5) 13:40 pro-
kurorų 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) 
18:55 stoties policija (16) 20:00 In-
fo diena 20:25 savaitės kriminalai 
21:00 laisvės kirtis 22:50 septinta 
kategorija. pasaulio pabaiga (1) 
00:35 septinta kategorija. pasau-
lio pabaiga (2) 02:05 strėlė (22) 
02:50 savaitės kriminalai

 
05:15 „Geriausios nardymo vietos“ 
05:40 „Merdoko paslaptys“ (1/11) 
06:25 programa 06:29 tV parduo-
tuvė 06:45 „skinsiu raudoną rožę“ 
07:15 „Šiandien kimba“ 08:15 
patriotai 09:15 „rojus“ (24) 10:20 
„Kambarinė“ (7) 11:25 „Merdoko 
paslaptys“ (1/13) 12:30 „Glucha-
riovas“ (2/46) 13:35 tV parduotu-
vė 13:50 „Bitininkas “ (2/1) 14:55 
„albanas“ (3/10) 16:00 reporteris 
16:47 Orai 16:50 „Baltoji vergė“ 
(33) 18:00 reporteris 18:40 Lie-
tuva tiesiogiai 18:47 Orai 18:50 
„Miškinis“ (4/14) 20:00 reporteris 
20:27 Orai 20:30 preMJera. 
„žmogus be praeities“ (1) 21:30 
Gyvenimo būdas 22:30 reporteris 
23:15 lietuva tiesiogiai 23:42 Orai 
23:45 „Vantos lapas“ 00:15 „Kapi-
tonas Gordejevas“ (3/1; 3/2) 02:15 
„albanas“ (1/7) 03:00 „Merdoko 
paslaptys“ (1/11) 03:45 „Jekate-
rina Didžioji“ (9) 04:35 „pražūtingi 
smaragdai“ (28) 

 
06:35 televitrina 06:55 Kobra 11 
07:55 Kaulai 08:55 Vienam ga-
le 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 reziden-
tai 14:30 televitrina 15:00 Juokin-
giausi amerikos namų vaizdeliai 
15:25 Kaulai 16:25 CsI kriminalis-
tai 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 Va-
KarO pasIrINKIMas. Užburtas 
ratas 23:20 pėdsakai 00:15 Kobra 
11 01:15 Daktaras Hausas 02:05 
Jaunasis vilkolakis 

 
06:00 lietuvos respublikos him-
nas 06:05 Bliuzo vakaras. XXV 
tarptautinis festivalis„Bliuzo nak-
tys 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 dakta-
ro 13:05 Maistas ir aistros 13:35 
prisikėlimo ekspresas – šimtme-
čio 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 Naciona-
linis 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 „Ke-
lias į FIFa World Cup 2018” 22:00 
Karalių pamaina 23:45 Keliaukime 
kartu. tai, kas liko už kadro 

05:00 seserys 06:00 Lietuvos 
respublikos himnas 09:05 senis 
10:05 premjera. Štutgarto krimi-
nalinė policija 4 10:55 akis už akį 
4 11:40 stilius 12:40 tV žaidimas 
„Kas ir kodėl?” 13:05 Klauskite 
daktaro 14:00 žinios 14:15 laba 
diena, lietuva 15:00 žinios 15:10 
laba diena, lietuva 16:00 žinios 
16:15 laba diena, lietuva 16:30 
premjera. seserys 17:30 žinios. 
sportas. Orai 18:00 tV žaidimas 
„Kas ir kodėl?” 18:30 Klauski-
te daktaro 19:30 Beatos virtuvė 
20:25 loterija „Keno loto” 20:30 
panorama 20:52 sportas 20:58 
loterija „Jėga” 21:00 Duokim 
garo! 22:35 Gamtos inspektoriai 
23:00 Fantastiškas penktadienis. 
auksapirštis 00:50 smegenų pa-
slaptys. Marselis prustas. 01:00 
lrt radijo žinios 01:05 pokalbių 
laida „svarbios detalės” 02:00 
lrt radijo žinios 02:05 Klauskite 
daktaro 03:00 lrt radijo žinios 
03:05 ryto suktinis su Zita Kelmic-
kaite 03:30 Mūsų gyvūnai 04:00 
lrt radijo žinios 04:05 stilius   

 
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. pa-
budimas 23:30 paranormalūs 
reiškiniai. Vaiduoklio dimensija 
01:10 Bėgančios kortos 

 
05:00 svotai 05:50 Mažylė Houp 
06:10 televitrina 06:25 Kempiniu-
kas plačiakelnis 06:55 simpsonai 
07:25 simpsonai 07:55 pasmerkti 
4 08:25 Šviesoforas 08:55 Meilės 
sūkuryje 10:00 tai - mano gyveni-
mas 12:00 svotai 13:00 pažadė-
toji 13:30 pažadėtoji 14:00 Maiš-
tingosios amazonės 15:00 simp-
sonai 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 FIl-
Mas. 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 pro-
kurorų 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 prokuro-
rų 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 die-
na 21:00 Gaujos vyrukai 22:50 
laisvės kirtis 00:40 strėlė (23) 
01:30 Gaujos vyrukai  

 
05:15 „Geriausios nardymo vie-
tos“. Dok. serialas 05:40 „Merdoko 
paslaptys“ (1/12) 06:25 programa 
06:29 tV parduotuvė 06:30 „pa-
saulio turgūs. Berlynas“ 06:45 
„Krepšinio pasaulyje su V. Ma-
čiuliu“ 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 „Bal-
toji 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 reporte-
ris 22:57 Orai 23:00 „Gluchario-
vas“ (2/11; 2/12) 01:10 „Baimės 
įlanka“ (1; 2) 03:00 „Merdoko pa-
slaptys“ (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 žval-
gas 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 Ve-
dęs ir turi vaikų 13:25 rezidentai 
14:00 rezidentai 14:30 televitrina 
15:00 Juokingiausi amerikos na-
mų 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 Lietu-
vos respublikos himnas 06:05 
Džiazo muzikos vakaras. XV tarp-
tautinis 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 legen-
da 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 teis-
mas 21:15 europos kinas. prem-
jera. paskutinė nuostabi diena 
22:45 Baltijos laisvė. Koncertas, 
skirtas Baltijos valstybių atkūrimo 
100-mečiui 00:05 DW naujienos 
rusų kalba. 00:20 Dabar pasauly-
je 00:50 Džiazo muzikos vakaras. 
XV tarptautinis džiazo festivalis 
„Vilnius Mama Jazz 2016” 

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

Trečiadienis, balandžio 18 d.

05:00 seserys 06:00 Lietuvos 
respublikos himnas 06:05 La-
bas rytas, lietuva 09:05 senis 
10:05 premjera. Štutgarto kri-
minalinė policija 4 10:55 akis už 
akį 4 11:40 emigrantai 12:40 tV 
žaidimas „Kas ir kodėl?” 13:05 
Klauskite daktaro 14:00 žinios 
14:15 laba diena, lietuva 15:00 
žinios 15:10 laba diena, lietuva 
16:00 žinios 16:15 laba diena, 
Lietuva 16:30 premjera. seserys 
17:30 žinios. sportas. Orai 18:00 
tV žaidimas „Kas ir kodėl?” 18:30 
Klauskite daktaro 19:30 Gyveni-
mas. Gyvenimo būdo žurnalas. 
20:25 loterija „Keno loto” 20:30 
panorama 21:05 Dėmesio centre 
21:20 sportas 21:28 loterija „Jė-
ga” 21:30 auksinis protas 22:50 
Klausimėlis 23:20 svetimšalė 2 
00:15 Istorijos detektyvai 01:00 
lrt radijo žinios 01:05 pasaulio 
teisuoliai 02:00 lrt radijo žinios 
02:05 Klauskite daktaro 03:00 
lrt radijo žinios 03:05 pokalbių 
laida „svarbios detalės” 04:00 lrt 
radijo žinios 04:05 Gyvenimas 

 
06:20 Mano gyvenimo šviesa 
(22-24) 07:35 ponas Bynas (21) 
08:00 Volkeris, teksaso reindže-
ris (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 šir-
dys (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 televi-
trina 06:25 Kempiniukas plačiakel-
nis 06:55 simpsonai 07:25 simp-
sonai 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 pa-
smerkti 4 21:30 tV3 vakaro žinios 
22:15 tV3 sportas 22:20 tV3 orai 
22:25 Vikinglotto 22:30 VaKarO 
KINO teatras. priverstas žu-
dyti 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 pro-
kurorų patikrinimas (420) 08:40 
44-as skyrius (43) 09:35 tokia 

tarnyba (15) 10:30 Gelbėtojai - 
112 (21) 11:00 Gelbėtojai - 112 
(22) 11:35 akloji zona (23) 12:35 
stoties policija (15) 13:40 prokuro-
rų 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 
Gelbėtojai - 112 (25) 18:30 LKL 
čempionatas. Neptūnas-lietka-
belis 21:00 septinta kategorija. 
pasaulio pabaiga (1) 22:50 sep-
tinta kategorija. pasaulio pabaiga 
(2) 00:35 teisingumo riba 02:10 
strėlė (21)  

 
05:15 „Geriausios nardymo vie-
tos“. Dok. serialas 05:40 „Merdoko 
paslaptys“ (1/10) 06:25 programa 
06:29 tV parduotuvė 06:45 „Kai-
mo akademija“ 07:15 Nuoga 
tiesa 09:15 „rojus“ (23) 10:20 
„Kambarinė“ (6) 11:25 „Merdoko 
paslaptys“ (1/12) 12:30 „Glucha-
riovas“ (2/45) 13:35 tV parduotu-
vė 13:50 „Bitininkas“ (1/32) 14:55 
„albanas“ (3/9) 16:00 reporteris 
16:47 Orai 16:50 „Baltoji vergė“ 
(32) 18:00 reporteris 18:40 Lie-
tuva tiesiogiai 18:47 Orai 18:50 
„Miškinis“ (4/13) 20:00 reporteris 
20:27 Orai 20:30 „legenda apie 
pilotą“ (8) 21:30 „ant bangos“ 
22:30 reporteris 23:15 Lietuva 
tiesiogiai 23:42 Orai 23:45 patri-
otai 00:45 „24/7“ 01:45 „pasaulis 
iš viršaus“. Dok. serialas 02:15 
„albanas“ (1/6) 03:00 „Merdoko 
paslaptys“ (1/10) 03:45 „Jekate-
rina Didžioji“ (8) 04:35 „pražūtingi 
smaragdai“ (27)  

 
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 Ve-
dęs ir turi vaikų 12:55 Vedęs ir 
turi vaikų 13:30 rezidentai 14:00 
rezidentai 14:30 televitrina 15:00 
Juokingiausi amerikos namų vaiz-
deliai 15:25 Kaulai 16:25 CsI kri-
minalistai 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 labirin-
tu 2 00:05 pėdsakai 01:05 Kobra 
11 02:00 Daktaras Hausas 02:45 
Jaunasis vilkolakis 

 
06:00 lietuvos respublikos him-
nas 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, lietu-
va 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 Visa-
tos paslaptys su Morganu Frima-
nu 3 22:10 elito kinas. premjera. 
Honkongo trilogija 23:35 Durys at-
sidaro 00:00 DW naujienos

�1.00 val.

„Jupiterė. pabudimas“ 

 

��.�0 val.

„Kaubojai ir ateiviai“

 

��.�0 val.

„Bėgančios kortos“
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PASKUTINIS PUSlAPIS

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.

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 20 d.
PENKTADIENIS

Kinų kalbos diena 
Saulė teka 06:08
leidžiasi 20:29

Dienos ilgumas 14.21
Jaunatis (5 mėnulio diena)

Gostautas, Eisvydė, 
Marcijonas, Agnė

Tinkamas laikas sėti: 
agurkus, porus, krapus, gars-
tyčias, pankolius, kalendras, 
kopūstus (žiedinius, ropinius, 

smidrus), salierus, salotas, špi-
natus, lapinius burokėlius, gė-

les (iš sėklų daiginamas).
Sode, darže: 

netinkamas laikas laistyti.

Balandžio 21 d.
ŠEŠTADIENIS

Pasaulinė cirko diena 
Saulė teka 06:06

leidžiasi 20:31
Dienos ilgumas 14.25

Jaunatis (6 mėnulio diena)
Anzelmas, Konradas, Milgedas, 

Skalvė, Amalija, Arijus
Tinkamas laikas sėti: 

agurkus, porus, krapus, gars-
tyčias, pankolius, kalendras, 
kopūstus (žiedinius, ropinius, 

smidrus), salierus, salotas, špi-
natus, lapinius burokėlius, gė-

les (iš sėklų daiginamas).
Sode, darže: 

tinkamas laikas pjauti žolę, 
laistyti, netinkamas laikas 

kaupti derlių.

Balandžio 22 d.
SEKMADIENIS

Tarptautinė motinos Žemės 
diena

Saulė teka 06:03
leidžiasi 20:33

Dienos ilgumas 14.30
priešpilnis (7 mėnulio diena)
Kajus, Visgailas, Norvaidė, 
Leonidas, Leonas, Vadimas

Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas pjauti žolę, 
laistyti, netinkamas laikas 

kaupti derlių.

Balandžio 23 d.
PIRMADIENIS

Jorė, Jurginės, Ganiklio diena
Pasaulinė knygos ir autorinių 

teisių diena
Anglų kalbos diena 

Saulė teka 06:01
leidžiasi 20:35

Dienos ilgumas 14.34
priešpilnis (8 mėnulio diena)

Adalbertas, Jurgis, Daugaudas, 
Vygailė, Jurgita, Jurga

Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas naikinti piktžo-
les, šaldyti vaisius, netinkamas 

laikas tręšti.

ORAI

VANDENS TEMPERATŪRA

+12 NEMUNAS pRIE NEMAJŪNŲ
+11 KAUNO MARIOS 
+7 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+10 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

SAULĖS AKTYVUMAS

G0Geomagnetinių audrų 
nenumatoma.

S0Saulės audrų 
nenumatoma.

R0Radiometrinių (radio trukdžių) 
audrų nenumatoma.

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

GAMA RADIACINIS FONAS

38KAUNE 
nSv/val. 

40ALYTUJE 
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE 
14000 nSv/val. 
ČERNOBYLIO AE 
5500 nSv/val. 

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

Sudoku
Įrašykite skai-
tmenis nuo 1 
iki 9 taip, kad 
skaitmenys 
nesikartotų 
eilutėse, stul-
peliuose bei 
paryškintuo-
se 9 langelių 
(3×3) kvadra-
tuose.
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Lošimo Nr. 1149
Data: 2018-04-15

    
74 47 67 13 15 72 28 33 73 70 
02 34 62 01 61 29 39 68 49 57 
37 65 07 59 21 51 35 52 03 46 
11 50 14 56 18 66 55 48

 VISA LENTELĖ
20 25 31 58 23 24 08 64 38 
19 45 09 60

LAIMĖJIMAI (laimėtojų)

 
 
 

24744.00€ (1)
22.00€ (662)
2.50€ (10887)
1.00€ (56519)

pApILDOMI pRIZAI
049*557 100 Eur
003*839 100 Eur
046*093 100 Eur
008*145 100 Eur
009*603 100 Eur
01**986 100 Eur
02**148 100 Eur
037*874 100 Eur
011*768 100 Eur
006*214 100 Eur
038*911 100 Eur
030*933 100 Eur
01**209 100 Eur
02**732 100 Eur
0175096 Automobilis “BMW 
318i”
0131153 Automobilis “BMW 
318i”
0134945 Automobilis “BMW 
318i”
032*761 Pakvietimas į TV 
studiją
000*008 Pakvietimas į TV 
studiją
048*751 Pakvietimas į TV 
studiją
053*091 Pakvietimas į TV 
studiją

pROGNOZĖ: Aukso puode –  
340 000 Eur

Lošimo Nr. 641
Data: 2018-04-15

Tel. 1634
1000 Eur - 641-0006935
1000 Eur - 641-0028527
1000 Eur - 641-0029044
1000 Eur - 641-0041362
1000 Eur - 641-0055630
500 Eur - 641-0005*21
500 Eur - 641-0010337
500 Eur - 641-0012760
500 Eur - 641-0019379

BALANDŽIO

18
T R E Č I A d I E N I S

VIlNIUS
+16

+8
BALANDŽIO

19
KETVIRTAdIENIS

+17
KlAIPĖdA

+7 +16+5

BALANDŽIO

20
P E N K TA d I E N I S

BALANDŽIO

21
Š E Š TA d I E N I S

BALANDŽIO

22
S E K M A d I E N I S

BALANDŽIO

23
P I R M A d I E N I S

BALANDŽIO

24
A N T R A d I E N I S

VIlNIUS
+15

+6
+15
KlAIPĖdA

+6 +11+6

VIlNIUS
+19

+6
+20
KlAIPĖdA

+5 +13+3

VIlNIUS
+14

+10
+14
KlAIPĖdA

+10 +10+8

VIlNIUS
+11

+5
+13
KlAIPĖdA

+4 +10+3

VIlNIUS
+10

+4
+11
KlAIPĖdA

+4 +13+2

VIlNIUS
+13

+7
+13
KlAIPĖdA

+5 +8+9

500 Eur - 641-0029966
500 Eur - 641-0044815
300 Eur - 641-0011*21
300 Eur - 641-0018*76
300 Eur - 641-0054*70
300 Eur - 641-0055*10

SEKANČIO TIRAŽO pRIZAS: 
AUTOMOBILIS “BMW 318I”

Lošimo Nr. 272
Data: 2018-04-13

SKAIČIAI
03, 10, 21, 25, 34 + 07, 10

LAIMĖJIMAI
5 + 2 - 24755226.90€ 0
5 + 1 - 321585.00€ 0
5 - 189167.70€ 0
4 + 2 - 5254.60€ 0

4 + 1 - 231.90€ 1
4 - 98.90€  5
3 + 2 - 72.60€ 4
2 + 2 - 26.40€ 68
3 + 1 - 17.70€ 95
3 - 13.50€  198
1 + 2 - 13.10€ 365
2 + 1 - 8.00€ 1268

pROGNOZĖ: 34 000 000 Eur

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

prenumeruokite „Naująjį Gėlupį“ ir neatsilikite nuo 
svarbiausių krašto ekonominių, kultūrinių ir politikos 

naujienų!


