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Vilkas gąsdina Jiestrakio gyventojus

prienų rajono 
mokiniai 
dalyvavo 
stovykloje 
„Sniego gniūžtė 
– 2018, sveikatą 
stiprinantis 
Kauno regionas“
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Birštono kurortas po 
Pirmojo pasaulinio 
karo
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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
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Krikštas – kam  
priklausome, 
kuo norime būti

Lietuvos Respublikos 
prezidentas A. Smetona 
rašė: „Kas yra ėjęs 
svetimą mokyklą, tas 
kaip iš slogaus sapno 
nubudęs, laimina šiandien 
atgimusią Lietuvą ir negali 
atsidžiaugti sužvilgusiais 
savo tautinės šviesos 
židiniais. 

Kokia didelė laimė mokyti 
ir mokytis savoje mokykloje. 
Mokytis ir gyventi, veikti ir 
dirbti, žinoti ir gražiai jausti 
– tai tikra laimė. Lietuva bus 
tiek stipresnė, kiek jos naujo-
sios kartos bus pranašesnės už 
senąsias. Jaunieji turi ataugti 
ir peraugti vyresniuosius. To-
kia yra tikrosios pažangos es-

„Lietuviška mokykla kuria naują Lietuvos gyvenimą“
(A. Smetona)

mė. Lietuviška mokykla kuria 
naują Lietuvos gyvenimą.“

1918 metais įkurta mažutė 
Prienų liaudies mokykla su 

dviem klasėmis. „Mokykloje 
yra tik suolai, stalelis, lenta, 
skaitliuojamoji mašina ir ju-
damoji abėcėlė. Klasės ilgis 

5,5 m, plotis 4,24 m, aukštis 
2,5 m. Mokyklą lanko 11 mer-
gaičių ir 26 vaikai. Vadovėlius 

Stasė
ASIPAVIČIENĖ

Praeitą savaitę Jiestrakio 
kaime pradėjo lankytis 
vilkas, gąsdinantis ir 
žmones, ir naminius 
gyvūnus. 

Kaip teigia medžioklės ži-
novai, vilkai, nors ir gyvena 
savo teritorijoje, tačiau kon-

ASOCIATYVI NUOTRAUKA

takto su žmonėmis vengia. 
Rudenį, kai vilkai moko savo 
jauniklius medžioti, kartais 
nuo jų nukenčia ir laukuose 
besiganantys gyvuliai.

Kai kurie Jiestrakio kaimo 
žmonės pasakojo, kad ma-
tė vilką, kad buvo neramūs 
naminiai šunys, ypač nakti-
mis. O štai vienas gyventojas 
grįžęs namo rado sudrasky-
tą savo šunelį. Įtaria, kad čia 

gali būti klaidžiojančio vilko 
darbas.

Artimesnį kontaktą su pil-
kuoju plėšrūnu turėjo miški-
ninkas, medžiotojas Rober-
tas Tarasevičius. Praėjusią 
savaitę, balandžio 10-osios 
vakarą, jis traktoriuku barstė 
trąšas savo ūkio dirvoje, kai 
pastebėjo besiartinantį vilką. 
Robertas – medžiotojas, su-
klysti negalėjo.

„Vilką pamatyti gana sun-
ku, nes šie plėšrūnai nenori 
būti matomi ir nuo žmonių 
bėga. O šis drąsiai ėjo link 
manęs. Norėjau nufotogra-
fuoti, tačiau atstumas pasidarė 
nesaugus. Teko po ranka pasi-
dėti veržlinį raktą ir kuo grei-
čiau važiuoti iš tos vietos. Dar 
kurį laiką vilkas ėjo iš paskos, 
bet paskui apsisuko ir dingo 

Kovo 30 – balandžio 
12 dienomis pagal 
tarptautinę kultūrinių 
mainų programą, 
koordinuojamą Prienų 
„Žiburio“ gimnazijos 
direktorės Irmos 
Kačinauskienės, 
gimnazijoje svečiavosi 
University Prep iš Sietlo, 
JAV – mokinių ir mokytojų 
komanda.

Primename, kad lapkričio 
mėnesį aštuonios gimnazistės 
bei du gimnazijos mokytojai 
svečiavosi University Prep 
mokykloje Sietle. Penkių mo-
kinių ir dviejų mokytojų ame-
rikiečių grupė apsigyveno kū-
no kultūros mokytojos Dalios 
Šklėriūtės namuose ir gimna-
zistų šeimose. Svečiai Velykas 
praleido kartu su juos priiman-
čiomis šeimomis, namų aplin-
koje susipažino su lietuviško-
mis tradicijomis. 

Per dvi savaites amerikiečiai 
susipažino su Prienais, Prienų 
krašto muziejumi ir Lietuvių 
liaudies buities muziejumi 
Rumšiškėse, Birštonu, Tra-
kais, gėrėjosi nuostabia Lie-
tuvos gamta. Balandžio 5-ąją 
svečiai ir gimnazistai rengė 
liaudišką vakaronę, kurioje 
skambėjo lietuviška muzika, 
mokiniai mokėsi liaudiškų 
šokių, šeimininkai ir svečiai 
pristatė savo šalis, miestus ir 
mokyklas. Balandžio 6–8 die-
nomis University Prep koman-
da buvo išvykusi į Lenkiją: ap-
lankė Bialystoką ir Varšuvą. 
Taip pat gimnazijos svečius 
priėmę mokiniai ir mokyto-
jai lankėsi Kaune: apžiūrėjo 
Kauno pilį, IX fortą, lankėsi 
Velnių muziejuje, senamies-
tyje. Balandžio 10-ąją ameri-

pagal kultūrinių 
mainų programą 
prienų „Žiburio“ 
gimnazijoje 
lankėsi svečiai iš  
University prep 

Žolininko kertelė

III respublikinis 
akordeonistų 
konkursas-
festivalis 
„Muzikinė 
mozaika 2018“

SKAITYKITE 4 p.
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Lietuvos verslo konfederacija (LVK) teigia, kad kai 
kurie medicinos srities produktai valstybinėse gydymo 
įstaigose galbūt įsigijami neskaidriai. Rinkos tyrimą 
užsakiusi LVK sako, kad kai kurių šiame sektoriuje 
dirbančių tiekėjų pajamos ir gaunami pelnai verčia abejoti 
tiek viešųjų pirkimų, tiek pačios rinkos skaidrumu.

  Konkurencijos tarybai užkirtus kelią „Rimi Lietuvai“ įsigyti 
prekybos tinklą „Iki“, „Rimi“ savininkė Švedijos kompanija 
„ICA Gruppen“ toliau žada plėstis Lietuvos rinkoje. „ICA 
Gruppen“ vadovas peras Strombergas (Striombergas) 
sako, jog Lietuva ir toliau išliks svarbia rinka bendrovei. 

Europos Sąjungos šalyse kiti eiliniai europarlamentarų 
rinkimai vyks 2019 metų gegužės 23-26 dienomis, 
trečiadienį paskelbė Europos parlamentas. Tokiam ES 
Tarybos pasiūlymui Europos įstatymų leidėjai balsų 
dauguma pritarė trečiadienį per plenarinę sesiją 
Strasbūre.

pRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 
pOSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

2018 m. balandžio 26 d. 10 val.

1. Dėl Prienų rajono savivaldybės mero 2017 metų vei-
klos ataskaitos

2. Dėl pritarimo VšĮ Jiezno pirminės sveikatos priežiūros 
centro 2017 metų veiklos ataskaitai

3. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Prienų bu-
tų ūkis“ 2017 metų veiklos ataskaitai

4. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Prienų 
vandenys“ 2017 metų veiklos ataskaitai

5. Dėl pritarimo akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ 
2017 metų veiklos ataskaitai

6. Dėl įgaliojimo Prienų rajono savivaldybės merui
7. Dėl pritarimo projektui „Jiezno senųjų kapinių teritori-

jos sutvarkymas“
8. Dėl pritarimo projektui „Kašonių bendruomenės pastato 

atnaujinimas ir pritaikymas gyventojų poreikiams tenkinti“
9. Dėl turto įsigijimo Prienų rajono savivaldybės nuosa-

vybėn
10. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasa-

rio 8 d. sprendimo Nr. T3-7 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 
2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

11. Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos 2017 
metų finansų kontrolės būklės ataskaitos

12. Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo 
patikėjimo teise Prienų ir Balbieriškio kultūros ir laisvalai-
kio centrams

13. Dėl Prienų rajono savivaldybės turto panaudos
14. Dėl Viešame aukcione parduodamo Prienų rajono sa-

vivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų 
sąrašo patvirtinimo

15. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 
26 d. sprendimo Nr. T3-79 „Dėl leidimo panaudos pagrin-
dais perduoti patalpas, esančias Naujosios Ūtos seniūnijos 
pastate“ pakeitimo

16. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 
8 d. sprendimo Nr. T3-40 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 
turto panaudos“ pakeitimo

17. Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos sutar-
čių nutraukimo

18. Dėl valstybės turto nurašymo
19. Dėl Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo 

turto nurašymo
20. Dėl Prienų rajono savivaldybės būstų nuomos rinkos 

kainomis
21. Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ inves-

ticijų plano papildymo
22. Dėl Prienų rajono savivaldybei skirtų Kelių priežiūros 

ir plėtros programos lėšų paskirstymo ir šios programos lė-
šomis finansuojamų objektų sąrašo patvirtinimo

23. Dėl pritarimo sutarčiai
24. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rug-

pjūčio 31 d. sprendimo N. T3-230 „Dėl Prienų rajono savi-
valdybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo patvirtinimo“ 
pakeitimo

25. Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės vykdomų vi-
suomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2017 
metų ataskaitai 

26. Dėl Prienų rajono savivaldybės asmens sveikatos prie-
žiūros įstaigų 2018 metų privalomų veiklos užduočių pa-
tvirtinimo

_________________
Tarybos sprendimų projektai skelbiami Savivaldybės inter-

neto svetainėje www.prienai.lt, skyriuose „Teisinė informa-
cija“ ir „Tarybos posėdžių darbotvarkės“. Tarybos posėdžių 
tiesiogines transliacijas galima stebėti Savivaldybės interneto 
svetainėje www.prienai.lt.

atKelta IŠ 1 p.
Balandžio 18 d. 
Savivaldybėje vyko 
pasitarimas, kuriame 
dalyvavo meras 
A. Vaicekauskas, 
administracijos direktorius 
E. Visockas, jo pavaduotoja 
R. Zablackienė,  mero 
patarėja J. Zailskienė, UAB 
„Rūdupis“ vadovas R. 
Vasiliauskas. 

Pasitarimo metu buvo ap-
tarti Prienų stadiono rekons-
trukcijos ir baseino prie spor-
to arenos statybos darbai, ku-
riuos vykdo rangovas UAB 
„Rūdupis“. 

Nors pagal Valstybės in-
vesticijų programą stadionui 
rekonstruoti šiais metais skirti 

Šiais metais bus baigtas 
rekonstruoti prienų stadionas

ne visi pinigai, reikalingi dar-
bams užbaigti, sutarta, kad 
bus ieškoma galimybių baig-
ti stadiono rekonstrukciją dar 
šiais metais.

Prienų baseino projektas 
buvo parengtas dar 2016 me-
tais. 2017 m. finansavimas 
pagal Valstybės investici-
jų programą nebuvo skirtas. 
Šiais metais skirta daugiau nei 
600 000 eurų, už kuriuos bus 
įrengti pamatai ir baseino vo-
nia. Planuojama, kad jei Vals-
tybė skirs tokį  finansavimą, 
koks dabar planuojamas, tai 
Prienuose baseinas duris at-
vers 2020–2021 metais.

SAVIVALDYBĖS inf. 

iš akių. Nesaugu buvo ir dėl 
to, kad mano traktoriukas be 
durų, o plėšrūnas elgėsi nea-
dekvačiai“, – pasakojo apie 
susitikimą su vilku R. Tara-
sevičius. Tiesa, medžiotojas 
po to nufotografavo dirvoje 
likusius pėdsakus, kurie nie-
kam nekėlė abejonių, kad čia 
tikrai buvo vilkas.

Dabar, kol neprasidėjo ga-
niavos sezonas, didelio pa-
vojas naminiams gyvuliams 
nėra, bet po poros savaičių 
daugelis išgins galvijus ir avis 
į ganyklas.

Pasak R. Tarasevičiaus, vil-
kų gyvenama teritorija gana 
didelė – šiandien vilkas Prie-
nų savivaldybės teritorijoje, o 
kitą dieną gali būti jau Sasna-
vos girininkijos miškuose, nes 
per dieną pilkiai gali įveikti 50 
km atstumą.

Vilkas gąsdina Jiestrakio 
gyventojus Apie keistą šiose apylinkė-

se pasirodžiusį vilką jis infor-
mavo VĮ VMU Prienų regi-
oninio padalinio vyr. miški-
ninką Tadą Zubavičių, kuris 
informaciją perdavė Prienų 
savivaldybės administracijos 
bendrojo skyriaus vyriausia-
jam specialistui Romui Tra-
kymui.

Specialistas susisiekė su 
Gyvosios gamtos apsaugos 
inspekcijos specialistais, ku-
rie informavo, kad pastebėjus 
turintį ligos požymių vilką, jį 
gali sumedžioti šiame plote 
medžiojančio būrelio nariai.

Taigi, kol klaidžiojantis 
vilkas nesumedžiotas, gy-
ventojai, ypač gyvenantys 
pamiškėse, turi būti budrūs, 
vengti artimesnio kontakto 
su plėšrūnu.

Vilkų Lietuvos miškuose 
gausėja, tad vis dažniau ten-
ka išgirsti apie jų daromą ža-
lą žmonių auginamiems gy-
vuliams.

Kviečiame dalyvauti gyventojų susirinkime

Gerbiami Birštono miesto gyventojai,
Maloniai kviečiame Jus dalyvauti visuotiniame  

gyventojų susirinkime, kuris vyks 2018 metų balandžio 23 
dieną, 18.00 val., Birštono savivaldybės didžiojoje salėje 

(Jaunimo g. 2, Birštonas).

Susirinkimo metu miesto merė pristatys  
Birštono savivaldybės mero, Tarybos ir Administracijos 

veiklos ataskaitas už 2017 metus.
Lauksime Jūsų atvykstant! 

Birštono savivaldybės informacija
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Brazilijoje, Rio de Žaneiro tarptautiniame oro uoste 
darbininkais persirengę vagys pasiglemžė mobiliųjų 
telefonų siuntą, kurios vertė siekia 1 mln. JAV dolerių, 
trečiadienį pranešė televizija „Globo“. Manoma, kad 
ginkluota grupelė paslėpė telefonų „Samsung Galaxy S9“ 
siuntą lūšnyne netoli Rio de Žaneiro oro uosto.

  JAV gali įvesti Turkijai sankcijų, jei Ankara iš Rusijos įsigys 
modernių oro erdvės gynybos sistemų S-400, trečiadienį 
pareiškė JAV valstybės sekretoriaus padėjėjas. Balandžio 13-
ąją Rusijos prezidento patarėjas naujienų agentūrai „Interfax“ 
sakė, kad Rusija perduos Turkijai oro erdvės gynybos 
sistemas S-400 iki 2019 metų pabaigos.

Trečiadienį Europos parlamentas įpareigojo ES valstybes 
iki 2035 m. pasiekti, kad 65 proc. buitinių atliekų būtų 
perdirbama, o į sąvartynus jų būtų išmetama ne daugiau 
kaip 10 proc. 2014 m. 44 proc. visų ES buitinių atliekų 
buvo perdirbamos ar kompostuojamos.

Mintimis dalijasi 
praeiviai

Kalbina ir fotografuoja Laima Duoblienė

Irena Kasikauskienė

Mano vardas reiškia „kan-
kinė“, o išvertus iš hebrajų 
kalbos – „taika“. Pastaruo-
ju metu dėl įvairių gyveni-
mo peripetijų jaučiuosi lyg 
ir kankinė, bet savo vardu 
esu patenkinta. Net dvi ma-
no pažįstamos savo dukras 
Irenomis pavadino.

Edvinas Kastantinavičius

Mano vardas reiškia „tur-
tingas žmogus, draugiškas“. 
O tėvai mane pavadino savo 
gero pažįstamo vardu. Kol 
kas esu turtingas draugų, bet 
tikiu, kad ateityje ir milijoną 
uždirbsiu. 

Svajūnas Daknys

Šeimoje buvau pirmagi-
mis – išsvajotas vaikas, todėl 
taip tėvai ir pavadino. Jei bū-
tų gimusi mergaitė, jai būtų 
davę Svajonės vardą. Ma-
nau, kad aš pateisinu vardą 
– esu svajotojas. Su žmona 
susilaukėme dvynukų, ku-
riuos pavadinome Šarūnu ir 
Daiva. Rinkdami jiems var-
dus nekreipėme dėmesio į 
reikšmes, norėjome, kad bū-
tų neįmantrūs. 

Ar žinote, 
ką reiškia 
jūsų 
vardas?

REKLAMA

Arūnas, Donata ir Gabrielė Budrevičiai

Esu Donata ir žinau, kad tai reiškia „dovanota“. Sūnui da-
vėme tėčio Arūno vardą, o dukrai vardą rinkomės iš dviejų 
ir pavadinome Gabriele – labiau tarptautiniu vardu. Žinau, 
kad tėvai ir seneliai man vardą rinko iš trijų galimų, o nulė-
mė mamos pasirinkimas, kuriuo esu patenkinta. 

Ar tiesa, kad takažolės 
labai padeda sergant inks-
tų akmenlige? Kaip jas pa-
ruošti?

Takažolių preparatai – vie-
ni vertingiausių. Juose daug 
vitaminų, jie gerina medžia-
gų apykaitą, skatina šlapimo 
išsiskyrimą, apsaugo inkstus 
nuo akmenų susidarymo ir 
yra labai efektyvūs pradinė-
je akmenligės stadijoje ir po 
inkstų operacijų. Takažolės 
taip pat dezinfekuoja žarnyną, 
slopina virškinimo trakto glei-
vinės uždegimą, didina kraujo 
krešumą (bet ne klampumą) 
ir stiprina kraujagyslių siene-

les, stimuliuoja kepenų vei-
klą, padeda neutralizuoti kai 
kuriuos toksinus. Jos taip pat 
stiprina organizmą, mažina 
karščiavimą, stabdo kraujavi-
mą, viduriavimą, vartojamos 
sergant tuberkulioze, gastri-
tu, turint per didelį skrandžio 
rūgštingumą. Tinka ir žaiz-
doms dezinfekuoti, ir plaukų 
priežiūrai. Takažolė tirpdo ne 
tik akmenukus, bet ir druskų 
sankaupas sąnariuose, krau-
jagyslių užkalkėjimus (ate-
rosklerozė), šalina perteklinį 
kalcį iš organizmo, tad, var-
tojant ją vieną, piktnaudžiau-
ti ar padauginti nepatartina. 
Jei vartojate takažolę vieną, 
gerkite arbatą per šiaudelį, 
kad nepakenktumėte dantų 
emaliui, ir ne ilgiau kaip 10 
dienų. Visada geriau veikia 
žolelių mišinukai. Jei sergate 
inkstų akmenlige, gerkite pa-
prastųjų takažolių, sėjamųjų 

Į skaitytojų klausimus atsako 
biologė-žolininkė Monika Smilgytė
petražolių (turi daug kalio, rei-
kalingo širdžiai, nes šlapimą 
varančios žolelės jį išplauna), 
baltažiedžių notrelių, milti-
nių meškauogių, paprastosios 
spanguolės, dirvinio asiūklio, 
bruknės, didžiosios dilgėlės, 
plaukuotasis beržas, graiki-
nio riešutmedžio, juodauogio 
šeivamedžio, vaistinės medet-
kos, triskiaučio lakišiaus, pa-
prastojo kmyno, plačialapio 
gysločio, paprastojo kadagio, 
paprastojo krapo, paprastojo 
kiečio, šlamučių, žemuogių 
arbatos. Su takažole galima 
maišyti kelias iš paminėtų žo-
lelių, tačiau takažolės ir asiū-
klio dėčiau daugiau nei kitų 

žolelių. Jei norite 
ištirpdyti akmenu-
kus ir smėlį, nepa-
mirškite praturtinti 
savo dietos kaliu. Jo 
turi ne tik petražo-
lės, bet ir graikiniai 
riešutai, migdolai, 
bulvės, žali kopūs-
tai. Tirpdant akme-
nis ir smėlį inks-
tuose, labai svarbu 
gerti daug vandens 
arba tam skirtos ar-
batos, per dieną bent 
2 ar net 3 litrus. Du 

šaukštus žolelių mišinio už-
plikinkite stikliniame (kera-
miniame ar moliniame) arba-
tinuke ką tik virusiu vande-
niu ir palaukite, kol pritrauks. 
Išgerkite per dieną. Tirpdant 
akmenis reikėtų išgerti 
porą arbatinukų tokios ar-
batos per dieną. Patariama 
antroje dienos pusėje ge-
riant tokią arbatą pasėdė-
ti karštoje vonioje bent 20 
min. Taip lengviau pasiša-
lina smėliukas. Prasidėjus 
braškių sezonui, valgykite 
jų rytais kuo daugiau, nes 
tiek braškės, tiek žemuo-
gės tirpina akmenukus ir 
smėlį inkstuose! Atsar-
giai, jeigu jums yra su-
siaurėję tulžies latakai ar 
šlapimtakiai, tokiu atveju 
gydytis reikia tik su gydytojo 
priežiūra, nes pasišalindami 
akmenukai gali latakus už-
kimšti!

Teko girdėti, kad ant žaiz-
dos reikia dėti susmulkintą 
(sukramtytą) gysločio lapą. 
Ar kopūsto lapas padeda 
tiek pat kaip gyslotis ar šal-
pusnio lapas?

Kopūsto lapai mažina karš-
tį, skausmą ir tinimą, mal-
šina uždegimus, skatina pa-
žeisto audinio atsinaujinimą, 
tad tinka įgėlus vabzdžiams, 
karščiuojant, nudegus saulė-
je, ištinusių ir pavargusių ko-
jų, išsiplėtusių venų ir sąnarių 
skausmams malšinti, gydo net 
ir žaidas. Tiesiog reikia skau-
damą vietą apdėti šviežiais 
kopūsto lapais, prieš tai juos 
sutraiškius ar susmaigsčius 
ar bent sudrėkinus vandeniu, 
nes gydo šviežios iš kopūs-
tlapių išsiskyrę sultys. Atvi-
rą žaizdą, nusibrozdinimus, 
mėlynes be galo gerai gydo 
tiek ankstyvojo šalpusnio, tiek 
plačialapio ar siauralapio gys-
ločio lapai, bet ne tik jie. Tam 
tiks ir paprastoji kraujažolė, 
vaistinis šalavijas, vaistinės 
ramunėlės, triskiautis lakišius, 
vaistinė medetka, kartusis kie-
tis (pelynas) ir dar daug auga-
lų. Tiesiog liaudyje žaizdoms 
gydyti dažniausiai vartojamas 
gyslotis, šalpusnis, kraujažo-
lė ir lakišius. Tereikia lapą 
patrinti ar įpjauti, susmaigy-
ti, kol išsiskirs sultys (galima 
sudrėkinti vandeniu, jei žole-
lės išdžiovintos – sudrėkinti 
beveik verdančiu vandeniu), 

ir uždėti ant žaizdos. Pakram-
tyti gali tik visiškai sveikas 
žmogus, seilėse esantis lizo-
cimas irgi gydo, bet kadangi 

negalime būti tikri, kad netu-
rime kokios nors infekcijos, 
geriau lapus tik sutrinti. Šal-
pusnis ir gyslotis tinka ne tik 
žaizdoms, bet ir votims, pūli-
niams, skauduliams, furunku-
lams gydyti.

Kokios žolelės gali atbai-
dyti kandis spintose? Ban-
dėm levandas, bet nepa-
deda...

Jeigu namuose neduoda 
ramybės kandys, dar prieš 
imantis jas atbaidančių žole-
lių, reikia padaryti generalinę 
tvarką virtuvėje. Ne tik pati-
krinti visus sausus produktus, 
ar juose nėra kandžių ir iš jų 
išsiritusių kirmėlyčių, bet ir 
iššluostyti lentynas, išsiurbti 
siauru antgaliu visus tarpus 
spintelėse ir tarp jų, kur gali 
slėptis kandys, ant popieriaus 
lapelio užlašinti kelis lašus 
mėtų, melisų, levandų, euka-
lipto ar kito stipraus eterinio 
aliejaus, galima į medžiagi-
nius maišelius įdėti kandis at-
baidančių žolelių (tik jos turi 
būti nepasenę, stipraus aroma-
to) ir paslėpti juos spintose ir 
spintelėse. Tam tiks kartusis 
kietis (pelynas), mėtos, meli-
sos, paprastoji bitkrėslė, tikro-
ji levanda, geltonžiedis barkū-
nas, diemedis, dirvinio kiečio 
žiedai, vaistinis kietis (pele-
trūnas), balinis ajeras, pelki-
nis gailis, paprastosios ievos 
žiedai, pakalnučių žiedai, ša-
lavijas, bijūnų žiedlapiai, se-

rentis, kvapnūs priesko-
niai (gvazdikėliai, lauro 
lapeliai, cinamonas, kva-
pieji pipirai). Yra ir dau-
giau kvapnių žolelių, at-
baidančių kandis, bet čia 
išvardinau pagrindines. 
Kandys be galo mėgsta 
paprastąsias  kiaulpienes,  
vaistines medetkas, blin-
džių kačiukus ir kai kurias 
kitas žoleles. Tad jų prisi-
džiovinus patartina orkai-
tėje 15 min. pakaitinti 50° 
temperatūroje, kad kan-
džių kiaušinėliai žūtų. 

Prašome Jus dominančius 
klausimus atsiųsti į redakciją 
ar perduoti telefonu.Žolininkė 
mielai juos atsakys. 

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

2018-04-12 apie 15 val. 40 min. 
Birštone, Jaunimo g. ir Karalienės 
Barboros al. sankryžoje, patikrini-
mui sustabdžius automobilį „AUDI 
A4“, jį vairavęs neblaivus (1.92 
prom. alkoholio) vyras (g. 1989 m.) 
sulaikytas ir uždarytas į a

2018-04-13 23:37 val. gautas pra-
nešimas, kad prienuose, panemu-
nės g. iš kamino eina žiežirbos. 
Degė suodžiai kamine. pabudėta, 
kol suodžiai sudegs. 

2018-04-13 Alytaus AVpK prienų 
r. pK gautas vyriausiojo patrulio 
L. R. tarnybinis pranešimas, kad 
2018-04-13 apie 22val. 20 min., 
prienų r., neblaivus V. K. (gim. 1977 
m., gyv. Kaune), kuriam nustatytas 
2,22 promilės girtumas, tarpusavio 
konflikto metu pastūmė neblaivią 
savo sutuoktinę D. K. (gim. 1978 
m., gyv. Kaune), kuriai nustatytas 
2,18 promilės girtumas. Moteris 
griuvo ir susimušė kairę ranką. 
Dėl patirto sužalojimo D. K. buvo 
pristatyta į VšĮ prienų ligoninės 
priėmimo skyrių, kur jai buvo 
konstatuotas kairės rankos sumu-
šimas. po apžiūros išleista gydytis 
į namus. V. K. sulaikytas, uždarytas 
į Alytaus AVpK areštinę.

2018-04-13 apie 20 val. 40min., 
savo gyvenamosios sodybos, 
esančios prienuose, dirbtuvėje 
rastas V. R. (gim. 1949 m.) lavonas. 
Išduota užduotis atlikti objektų 
tyrimą.

2018-04-13 apie 17 val. prienų 
r., Balbieriškio sen., Nešeikių 
k., pašilės g., vyras (g. 1961 m.) 
smurtavo prieš savo sutuoktinę 
(g. 1965 m.). Įtariamasis iš įvykio 
vietos pasišalino, jo buvimo vieta 
nežinoma.

2018-04-14 apie 14.00 val. R. D. 
(gim. 1964 m., gyv. Kaune), atvy-
kusi į jai nuosavybės teise priklau-
sančią negyvenamą sodybą prienų 
r. sav., pastebėjo, kad įsibrauta 
į sodybos gyvenamąjį namą. 
pasigedo įvairių namų apyvokos 
daiktų. padaryta 100 eurų turtinė 
žala. Turtas draustas. 

2018-04-14 12:54 val. pranešė, 
kad Veiverių sen., Byliškių k. pu-
rienų tak. dega elektros skydinė. 
Elektros skydinė buvo užgesusi. 
pabudėta, kol atvyko ESO dar-
buotojai.

REKLAMA

JAV įvesti plieno ir aliuminio importo muitai jau iškraipo 
pasaulinę prekybą ir gali pakenti pasaulio ekonomikos 
atsigavimui, trečiadienį perspėjo už prekybą atsakingą 
Europos Sąjungos komisarė Cecilia Malmstroem (Sesilija 
Malmstriom).

  Vienas Rusijos sveikatos apsaugos pareigūnas trečiadienį pareiškė, kad rusų bobslėjininkės, 
dalyvavusios pjongčango žiemos olimpinėse žaidynėse, teigiamą dopingo testo rezultatą lėmė 
biurokratų „neatsakingumas“. Jo teigimu, dėl „organizacinio neatsakingumo“ N. Sergejevos motina, 
kuri yra gydytoja, davė jai nepatvirtintų vaistų, kuriuose buvo trimetazidino. Tačiau tyrėjai nustatė, 
kad ši dopingo programa buvo vykdoma kelerius metus, o kulminaciją pasiekė per 2014-ųjų žiemos 
olimpines žaidynes Sočyje, kur Rusija užėmė pirmą vietą pagal iškovotų medalių skaičių.

Balandžio 13 dieną Prienų 
meno mokykloje vyko III 
respublikinis akordeonistų 
konkursas-festivalis 
„Muzikinė mozaika 2018“, 
skirtas Lietuvos valstybės 
šimtmečiui paminėti. 

Šio konkurso išskirtinumas 
– lietuviško liaudies ar autori-
nio kūrinio atlikimas, siekiant 
puoselėti lietuvišką muziką, 
skatinti lietuvių kompozito-
rių, kuriančių akordeonui, po-

III respublikinis akordeonistų konkursas-festivalis „Muzikinė mozaika 2018“ 
prienų meno mokykloje

puliarinimą.
Konkurso dalyviai atvy-

ko iš 13 mokyklų: Alytaus 
muzikos mokyklos, Elektrė-
nų meno mokyklos, Garlia-
vos meno mokyklos, Kauno 
1-osios muzikos mokyklos, 
Kauno „Vyturio“ gimnazi-
jos Muzikos skyriaus, Kauno 
sakralinės muzikos moky-
klos, Kauno Miko Petraus-
ko muzikos mokyklos, Kau-
no Juozo Naujalio muzikos 

gimnazijos, Šiaulių Sauliaus 
Sondeckio menų gimnazijos, 
Lazdijų meno mokyklos Vei-
siejų skyriaus, Veiverių Anta-
no Kučingio meno mokyklos, 
Jiezno muzikos mokyklos ir 
Prienų meno mokyklos. Sep-
tyniose kategorijose dalyvavo 
43 įvairaus amžiaus jaunieji 
akordeonistai. Labai džiugu, 
kad šiame konkurse jau daly-
vavo 6–7 metų mažieji atlikė-
jai, atlikę autorinius kūrinius. 
Konkurso dalyvių pasirody-
mus vertino Lietuvoje puikiai 
pažįstamų akordeono pedago-
gų vertinimo komisija: Kauno 
Juozo Gruodžio konserva-
torijos akordeono mokytoja 
ekspertė Gražina Lukošienė, 
Šiaulių Sauliaus Sondeckio 
menų gimnazijos akordeono 
mokytoja metodininkė Daiva 
Vasauskienė ir Lazdijų meno 
mokyklos Veisiejų skyriaus 
akordeono mokytoja metodi-
ninkė Irina Gudebskienė. 

Prienų meno mokyklos 

akordeonistams atstovavo 
keturi jaunieji atlikėjai: No-
jus Struckas (1 kl.), Edvinas 
Sabaliauskas (3 kl.), Eligija 
Radzevičiūtė (4 kl.), Adas 
Radzevičius (5 kl.). Džiaugia-
mės puikiais pasirodymais ir 
sveikinam laureatus: Nojų – 1 
vieta A1 kategorijoje, Eligi-
ją – 2 vieta A2 kategorijoje, 
Adą – 1 vieta B3 kategorijoje 
(mokyt. Lina Bendoraitienė), 
Edviną – 1 vieta B2 katego-
rijoje (mokyt. Laura Bači-

liūnienė).
Konkurso metu svečiai su-

sipažino su Prienų miestu, 
lankėsi muziejuje, jaunimas 
ne tik varžėsi konkurso sce-
noje, bet ir turėjo galimybių 
pabendrauti, pasiklausyti nau-
jų kūrinių, pasimokyti vieni iš 
kitų. Tikimės, kad šis konkur-
sas bus populiarus ir ateityje. 
Dėkojame už pagalbą ir ben-
dradarbiavimą Prienų švieti-
mo pagalbos tarnybai.   

Lina Bendoraitienė 
Edvinas Sabaliauskas ir mokyt. Laura Ba-
čiliūnienė su vertinimo komisijos narėmis.

Nojus Struckas, Eligija Radzevičiūtė, Adas Radzevičius ir mo-
kyt. Lina Bendoraitienė su vertinimo komisijos narėmis.

Balandžio 6–8 dienomis 
Prienų r. Stakliškių, Jiezno 
ir „Žiburio“ gimnazijų I–III 
gimnazinių klasių mokiniai 
dalyvavo stovykloje 
„Sniego gniūžtė – 2018, 
sveikatą stiprinantis Kauno 
regionas“, kuri šį kartą 
buvo įsikūrusi Vilkijos 
žemės ūkio mokykloje. 

Iš Prienų rajono į stovyklą 
vyko 9 mokinių komanda, 
kurią sudarė: Karolina Ala-
burdaitė, Raminta Mockape-
trytė (Prienų „Žiburio“ gim-
nazija), Justina Lukoševičiūtė, 
Mantas Kalinkevičius (Prienų 
r. Jiezno gimnazija), Vytautė 
Gusaitė, Andrėja Zakarževs-
kytė, Karina Norvilaitė, San-
ta Rinkevičiūtė, Gabrielė To-
cionytė (Prienų r. Stakliškių 
gimnazija). 

Jau 25-ius metus vykstanti 
stovykla į trijų parų intensy-

prienų rajono mokiniai dalyvavo stovykloje „Sniego gniūžtė – 2018, sveikatą 
stiprinantis Kauno regionas“

vius bendravimo įgūdžių to-
bulinimo užsiėmimus sukvie-
čia vis didesnį skaičių jaunuo-
lių, kurie turi galimybę ne tik 
smagiai praleisti savaitgalį, bet 
ir pasisemti nemažai gyveni-
miškos patirties, išlipti iš savo 
komforto zonos, kurioje jiems 
tiesiog patogu gyventi. 

Ši jaunimo programa dau-
giausiai dėmesio skiria žalin-
gų įpročių prevencijai, taip 
pat parodo, jog žmogui nerei-
kia jokių svaigalų, kad įgytų 
drąsos bendrauti ir smagiai 
leisti laiką. Stovyklos progra-
mą sudarė patys paaugliai, 
nes jie geriausiai žino, kokie 
mokymosi būdai yra efekty-
viausi ir nenuobodūs jų am-
žiaus grupei. Kaip teigia sto-
vyklos vykdytojai – pedago-
gai, psichologai, paauglių ža-
lingi įpročiai susiformuoja ne 

vien dėl to, kad paaugliai yra 
veikiami įvairių „madų“, bet 
ir dėl neišspręstų asmeninių 
problemų – baimės atrodyti 
blogesniam, silpnesniam, ne-
originaliam draugų tarpe, dėl 
konfliktų šeimoje, dėl kitų as-
meninių problemų (nelaimin-
ga meilė, nesisekantys mokslai 
ir pan.). Paauglystėje atsiradu-
sias problemas jaunas žmogus 
stengiasi spręsti keliais būdais 
– įvairiais kvaišalais save nu-
ramindamas, bet kartu ir pa-
kenkdamas savo organizmui, 
kuris šiuo amžiaus tarpsniu yra 
labai jautrus. Todėl pasitaiko, 
kad paaugliai panyra į depre-
siją, viską išgyvena savyje ir 
kaupia neigiamas emocijas, o 
vėliau jos gali ištrykšti agresija 
ar smurtu kitam žmogui.

Prienų rajono mokinių at-
siliepimai apie stovyklą buvo 
patys geriausi, nepaisant to, 
kad kai kurie grįžo šiek tiek 

pavargę ar neišsimiegoję. Vi-
sus be galo nustebino stovy-
klautojų sutikimas, apsikabi-
nimai. Kiekvieną dieną nuo 
pat ankstyvo ryto iki vėlaus va-
karo vyko įvairiausi užsiėmi-
mai, paskaitos, laikas nebuvo 
leidžiamas tuščiai. Prieniškiai 
susipažino su daugybe naujų 
žmonių, susirado naujų drau-
gų, kiti stovykloje dalyvavę 
bendraamžiai atvyko iš skir-
tingų Kauno regiono vietovių. 
Užsiėmimų metu diskutuota 
apie priklausomybę tabako 
rūkymui – kiekviena komanda 
kūrė rūkančio žmogaus plau-
čius. Ši stovykla padėjo moki-
niams šiek tiek kitaip pažiūrėti 
į savo paauglystės problemas. 
Tikimės, kad daugelis išmoko 
susidraugauti su savo emo-
cijomis, sužinojo, kaip reikia 
spręsti konfliktus. Paskutinę 
stovyklos dieną kalbėta apie 
alkoholio ir narkotinių me-

džiagų žalą. Visa Prienų rajono 
mokinių grupė vieningai sakė: 
jei ši stovykla vyks kitą kartą 
– nepamirškite mūsų, mes ir 
vėl norim vykti!

Prienų rajono savivaldybės 
visuomenės sveikatos biuras, 
prisidėjęs prie šios stovyklos 
įgyvendinimo, dėkoja daly-
vavusių mokyklų mokiniams 
– už pasiryžimą dalyvauti, mo-
kyklų administracijai ir moky-
tojams – už mokinių skatinimą 
dalyvauti, Jiezno gimnazijos 
mokyklinio autobuso vairuo-
tojui Valdui – už saugią kelionę 
į stovyklą bei atgal. Ir, žinoma, 
labiausiai dėkojame dalyva-
vusių mokinių tėveliams, kad 
pasitikėjo ir išleido vaikus į šią 
stovyklą. Tikimės, jog kitais 
metais sulauksime dar dides-
nio dalyvių skaičiaus.

Prienų rajono savivaldybės 
visuomenės sveikatos biuro 

informacija 
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Likviduojama naują Visagino atominę elektrinę (VAE) 
turėjusi statyti įmonė „VAE SpB“. Valstybės valdoma 
energetikos įmonių grupė „Lietuvos energija“ per 
„Nasdaq“ Vilniaus biržą pranešė nusprendusi likviduoti 
„VAE SpB“, tam pritarė ir Finansų ministerija.

  pietinėje Meksikos Gerero valstijoje per du pareigūnų 
ir įtariamųjų susirėmimus žuvo 16 žmonių, tarp jų šeši 
policininkai, trečiadienį pranešė pareigūnai. pirmas 
incidentas įvyko vėlyvą antradienį, kai Koakujulo mieste, 
esančiame šalia Sihuatanecho kurorto, buvo užpulta policijos 
vilkstinė.

Didžiausią mažmeninės prekybos tinklą Baltijos šalyse 
valdanti „Maxima grupė“ trečiadienį baigė maždaug 276 
mln. eurų vertės Lenkijos bendrovės „Emperia Holding“, 
valdančios mažmeninės prekybos tinklą „Stokrotka“, 
įsigijimo sandorį.

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

REKLAMA

2018-04-14 13:54 val. pranešė, kad 
Išlaužo sen. Išlaužo k., Kauno pl. 
už parduotuvės dega laužas. Degė 
ir buvo užgesintas neprižiūrimas 
laužas.

2018-04-14 apie 16.00 val. J. R. 
(gim. 1962 m., gyv. Kaune), būnant 
prienų miesto kapinėse, iš nerakinto 
automobilio „Ford Fusion“ pagrobė 
piniginę su dokumentais ir pinigais. 
piniginėje buvo asmens tapatybės 
kortelė, SEB banko elektroninė 
mokėjimo kortelė. 2018-04-14 apie 
16.24 val. buvo išgryninta 30 eurų. 
padaryta turtinė žala nustatinė-
jama.  

2018-04-15 apie 22 val. 30 min. 
prienų r., Ašmintos sen., pociūnų 
k., Bičiulių g., neblaivus (2,11 prom. 
alkoholio) vyras (g. 1998 m.) smurta-
vo prieš savo taip pat neblaivų (2,55 
prom. alkoholio) brolį (g. 1993 m.). 
Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas 
į areštinę.

2018-04-15 pranešė, kad prienuose, 
J. Basanavičiaus g. bute uždūmini-
mas. Butas buvo uždūmintas, ant 
krosnies svilo maisto produktai. 
Nukelta keptuvė ir išvėdintos pa-
talpos. 

2018-04-16 gautas pranešimas, kad 
Ašmintos sen., Mačiūnų k. Ąžuolų g. 
traktorius atsitrenkė į dujų magistra-
linį vamzdį, iš traktoriaus cisternos 
išbėgo chemikalai, vis dar bėga, 
nežino, kiek pribėgę ir kokie. Trak-
toriaus vairuotojas pasišalino. Sava-
eigis purkštuvas buvo atsitrenkęs į 
dujotiekį, dujotiekis nepažeistas. 
Jokios cheminės medžiagos nebėgo. 
purkštuvo savininkas paaiškino, kad 
su pranešėja nuolat vyksta konflik-
tai, kai jis dirba savo laukus.

2018-04-17 apie 17 val. prienų r., 
Ašmintos sen., Bagrėno k., Ąžuolo 
g., gyvenamojo namo kambaryje, 
neblaivus (1,87 prom. alkoholio) 
vyras (g. 1962 m.) smurtavo prieš 
savo neblaivią (1,38 prom. alkoholio) 
sugyventinę (g. 1974 m.). Įtariamasis 
sulaikytas ir uždarytas į areštinę.

2018-04-18 apie 15 val. prienuose, 
J. Basanavičiaus g., buto virtuvėje, 
konflikto metu, neblaivi (2,44 prom. 
alkoholio) moteris (g. 1978 m.) gra-
sino savo neblaiviam (2,14 prom. 
alkoholio) sutuoktiniui (g. 1972 m.). 
Įtariamoji sulaikyta ir uždaryta į 
areštinę.

Šiauliuose prienų kraštui atstovaus Veiverių „trepsiukai“

mantvydas
PrEKEVIČIuS

Balandžio 10 d. Veiverių 
kultūros ir laisvalaikio 
centro Skriaudžių 
laisvalaikio salėje į 
tradicines šalies mokinių 
folklorinių šokių 
varžytuves „Patrepsynė 
2018“ susirinko geriausiai 
šokantys Prienų rajono 
moksleiviai.

Į rajoninį varžytuvių tu-
rą šokėjai atskubėjo iš Prie-
nų „Ąžuolo“ progimnazijos 
(vad. Alma Liutkienė ir Do-
vilė Šatienė), Prienų r. Veive-
rių Tomo Žilinsko gimnazijos 
(vad. Jadvyga Beikauskienė), 
Veiverių kultūros ir laisva-
laikio centro (KLC) ansam-
blio „Tryptinis“ ir folkloro 
ansamblio „Pasaga“ (vad. J. 
Beikauskienė), Skriaudžių 
pagrindinės mokyklos fol-

kloro ansamblio „Tututis“ 
bei Veiverių KLC Vaikų ir 
jaunimo folkloro ansamblio 
„Kankliukai“ (vad. Vilma 
Pučkienė). 

Šokėjai varžėsi atlikdami 
penkis šokius pagal smagią 
instrumentinės grupės – Au-
relijos Bareišienės (armo-
nika), Daivos Akelaitienės 
(lamzdelis), Elenos Sakavi-
čiūtės-Pečiulaitienės bei Da-
lios Venslovienės (būgnas) 
– atliekamą muziką. O visus 
mažuosius šokėjus vertino 
jau ne pirmus metus geriau-

sias rajono poras į varžytuvių 
tolimesnius etapus atrenkan-
tys Kauno muziejaus Lietu-
vių tautinės muzikos istorijos 
skyriaus muziejininkė Laura 
Lukenskienė (komisijos pir-
mininkė), Prienų rajono sa-
vivaldybės administracijos 
Kultūros, sporto ir jaunimo 
skyriaus vedėjas Rimantas 
Šiugždinis, Prienų kultūros ir 
laisvalaikio centro (KLC) me-
no vadovė, folkloro kolektyvo 
„Gija“ vadovė bei Suvalkijos 
(Sūduvos) regioninės etninės 
kultūros globos tarybos narė 

Dalė Zagurskienė.
Komisijai susumavus re-

zultatus paaiškėjo, jog finali-
niame ture Šiauliuose Prienų 
rajonui atstovaus Livija Ga-
leckaitė ir Aurimas Anusevi-
čius (Veiverių KLC Vaikų ir 
jaunimo folkloro ansamblis 
„Kankliukai“, vad. V. Puč-
kienė), Gintarė Kazakevičiūtė 
ir Matas Guzelis (Skriaudžių 
pagrindinės mokyklos folklo-
ro ansamblis „Tututis“, vad. 
V. Pučkienė), Aušrinė Ku-
biliūtė ir Lukas Samalionis 
(Veiverių Tomo Žilinsko gim-

nazijos šokių kolektyvas, vad. 
J. Beikauskienė) bei Karolina 
Bernatonytė ir Lukas Surgi-
nas (Veiverių KLC folkloro 
ansamblis „Pasaga“, vad. J. 
Beikauskienė).

Pasibaigus nemažai pra-
kaito kainavusioms varžytu-
vėms, laikinai Veiverių KLC 
direktorės pareigas ėjusi Bal-
bieriškio KLC direktorė Ne-
ringa Garmuvienė dėkojo vi-
siems dalyviams, komisijos 
nariams, mokytojoms, muzi-
kantams bei pagalbininkams. 
Komisijos nariai dalyviams 
įteikė diplomus bei rėmėjų 
įsteigtus prizus. 

kiečiai išvyko į Vilnių, lankėsi 
LR Seime, Valdovų rūmuose, 
Pinigų muziejuje, senamies-
tyje. Diena buvo suplanuota ir 
suorganizuota LR Seimo nario 
Andriaus Palionio dėka.

Įsimintinas svečiams buvo 
susitikimas su Prienų rajono 
savivaldybės meru Alvydu 
Vaicekausku, kurio metu tiek 
amerikiečiai klausimų daug 
pateikė apie mūsų kraštą, val-
dymą, kultūrą, išsaugotas tra-
dicijas ir kultūrines vertybes.

pagal kultūrinių mainų programą prienų „Žiburio“ gimnazijoje lankėsi svečiai iš 
University prep Svečiai ne tik daug kelia-

vo po Lietuvą, bet ir dalyva-
vo anglų kalbos, muzikos pa-
mokose, o komandos lyderiai 
stebėjo pamokas. Be to, visai 
komandai buvo kelios lietuvių 

kalbos pamokos, kuriose juos 
kalbėti lietuviškai mokė direk-
torės pavaduotoja ugdymui 
Lina Malinauskienė. Svečiai 
su juos priėmusiais mokiniais 
kartu ėjo į gimnazistams pagal 

tvarkaraštį vykusias pamokas, 
kasdien susitikdavo aptarti ste-
bėtų ar jiems vestų pamokų.

Paskutinę tarptautinės kul-
tūrinių mainų programos die-
ną mokiniai iš University Prep 
praleido gimnazijoje: jie daly-
vavo pamokose, o visą jų vieš-
nagę vainikavo akustinis GMS 
organizuotas vakaras, kuriame 
savo talentu dalijosi ne tik „Ži-
burio“ gimnazistai, bet ir sve-
čiai iš JAV. 

Prienų „Žiburio“ gimnazijos 
direktorė Irma Kačinauskienė 
nuoširdžiai dėkoja gimnazis-
tams ir jų šeimoms, priėmu-

sioms amerikiečius: Saulei 
Kulvinskaitei, Evelinai Vit-
kauskaitei, Paulinai Mozūrai-
tei, Ugnei Šalčiūtei, Simonai 
Šalčiūtei, Eglei Danilevičiūtei, 
Guodai Tautvydaitei, Kristu-
pui Kupstui ir kūno kultūros 
mokytojai ekspertei Daliai 
Šklėriūtei. 

Šaunu, kad gimnazijoje yra 
mokytojų, kurie taip pat prisi-
dėjo, kad programos veiklos 
būtų įgyvendintos gimnazijo-
je. Ačiū jiems. 

Gerda Minajevaitė. 
Nuotraukos Miglės Buzaitės ir 

iš asmeninių albumų 
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ARTIMIAUSIOS VARŽYBOS
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

DZIUDO

Balandžio 22 d. 10 val.
Prienų KKSC arenoje

Dziudo turnyras 
„Dziudo visiems“

Vokietijos vyriausybė trečiadienį paragino ištirti iš balkono 
Rusijoje iškritusio rusų žurnalisto Maksimo Borodino mirties 
aplinkybes. pasak vieno Užsienio reikalų ministerijos 
pareigūno, Vokietijos vyriausybė neturi nepriklausomos 
informacijos apie tai, kokiomis aplinkybėmis mirė M. 
Borodinas, rašęs apie rusų samdinių mirtis Sirijoje.

  popiežius pranciškus trečiadienį dar kartą pasisakė prieš 
Didžiosios Britanijos teismų sprendimą, leidžiantį gydytojams 
išjungti mirtina liga sergančio britų mažylio gyvybę 
palaikančią aparatūrą. Metų ir 11 mėnesių amžiaus Alfie 
Evansas jau daugiau nei metus yra komos būklės. Mažylis 
kvėpuoja tik prijungtas prie medicininio ventiliatoriaus.

Tarptautinis valiutos fondas (TVF) trečiadienį paragino 
centrinius bankus laikytis laipsniško ir skaidraus požiūrio 
griežtinant monetarinę politiką ir perspėjo, kad netikėti 
veiksmai gali sukelti šoką pasaulinei ekonomikai.

atKelta IŠ 1 p.
ir rašomąją medžiagą moki-
niai perkasi vietinėse krau-
tuvėse. Prie mokyklos nėra 
bendrabučio ir valgio vaikai 
negauna. Mokytojui kam-
bario nėra.“ Tokią ataskaitą 
1918 m. gruodžio 17 d. surašė 
mokytojas Jonas Rinkevičius. 
Čia mokyklos pradžia. 

1919 m. mokyklos vedėjas 
Povilas Garmus rašo: „ Rei-
kalingas mokyklai naujas na-
mas, nes šis yra netinkamas, 
reikia kėdžių, stalų, moki-
niams suolų ir mokytojams 
bibliotekos.“

1920 m. mokykloje įregis-
truota 182 vaikai. Norinčių 
mokytis buvo daug daugiau. 
Mokytojui P. Garmui pir-
mąjį skyrių mokyti teko po 
pietų. Po metų pažymima, 
kad būtinai reikia naujų pa-
talpų, nes mokykla įsikūrusi 
įvairiose skirtingose Prienų 
mieste esančiose patalpose: 
vieną mokyklos komplektą 
nuo kitų dviejų skiria vienas 
kilometras. 

Kadangi daugėjo mokinių, 
nuolat augo, keitėsi ir moky-
tojų kolektyvas. Trečiajame 
dešimtmetyje dirbo P. Gar-
mus, O. Jasinskienė, A. Kar-
pavičius, R. Grybauskas, J. 
Chmieliauskas, V. Svetavičai-
tė, M. Narijauskaitė.

1928 m. Švietimo ministe-
rijos ministras parašo įsakymą 
dėl naujo mokyklos pastato 
statybos ir mokyklos vedėju 
skiria Povilą Garmų. Šiam 
miesto šviesuoliui teko daug 
jėgų, sveikatos ir asmeninių 
santaupų paaukoti, kad būtų 
pastatyta mokykla, nes bur-
mistras nenoriai skyrė lėšų 
statyboms.

Nuo 1952 metų rugsėjo 1 

„Lietuviška mokykla kuria naują Lietuvos gyvenimą“ (A. Smetona)
d. Prienų pradinė mokykla 
perorganizuota į septynmetę 
mokyklą. Mokyklai vadova-
vo direktorė a. a. Stasė Mi-
kalauskienė. 1959 m. dalis 
klasių buvo perkelta į Prienų 
vidurinę mokyklą, o septyn-
metės mokyklos patalpos per-
duodamos Prienų miesto in-
ternatinei mokyklai. 1961m. 

rugsėjo 1 d. mokykla tampa 
aštuonmete, jai vadovauja 
Antanas Katilius. Mokykla 
dirbo dviejuose mediniuose 
pastatuose Šviesos ir Tarybų 
gatvėse. 1966 m. Prienų aš-
tuonmetė mokykla persikėlė 
į vienas patalpas, nes buvo 
pastatytas dešimties kom-
plektų priestatas. Mokyklos 
statybose dalyvavo mokyklos 
mokiniai ir mokytojai. 1975 
m. birželio 17 d. Prienų aš-
tuonmetė mokykla Lietuvos 
švietimo ministro įsakymu 
Nr. 145 perorganizuota į vidu-
rinę mokyklą ir pradėta vadin-
ti Prienų 2-ąja vidurine moky-
kla. Tuomet mokėsi 810–819 
mokinių, buvo 19 kabinetų, 6 

klasės, sporto salė, valgykla. 
Veikė 18 būrelių, 7 pailgintos 
darbo dienos grupės. 1977 m. 
mokykla išleido pirmąją abi-
turientų laidą, jos auklėtojas 
– a. a K. Padvelskis. Šioje lai-
doje mokėsi šiandieninė pra-
dinių klasių mokytoja Danutė 
Kazakevičiūtė-Baranauskie-
nė. 1999 m. mokyklai buvo 
išrinktas gražus „Revuonos“ 
vardas, ji gavo finansinį sa-
varankiškumą. 

Mokyklai augti padėjo jo-
je dirbantys mokytojai. Len-
kiam galvą visiems mūsų mo-
kykloje dirbusiems ir į amži-
nybę išėjusiems pedagogams: 
pradinių klasių mokytojoms J. 
Balkevičienei, S. Bielinskie-
nei, E. Birenienei, A. Jakine-
vičienei, O. Marčiulaitienei, 
matematikos mokytojams A. 
Andriulienei, A. Bartkevičiui, 
A. Mickai (buvęs mokyklos 
direktorius), rusų k. mokyto-
jams I. Calko, A. Bagdonui, 
lietuvių kalbos mokytoms P. 
Mickienei, N. Abramavičie-
nei, M. Simanaitienei, anglų 
kalbos mokytojams A. Kaz-
lauskienei, A. Mažeikienei, 
D. Asilavičienei, A. Stankai-
čiui (vakarinės mokyklos di-
rektorius), istorijos mokyto-
jai F. Degutienei, biologijos 
mokytojai M. Kirdeikienei, 
geografijos mokytojai S. Ka-
tilienei (direktoriaus pavaduo-
toja), chemijos mokytojai O. 
Mickienei, fizikos mokytojui 
J. Paužai ir daugeliui kitų. Jų 
kilnų, prasmingą darbą tęsia 

nauja mokytojų karta.
Mokykla augo. Įvestas pro-

filinis mokymas, ankstyvo-
sios anglų kalbos dėstymas, 
kryptingas meninis ugdymas, 
vykdoma įvairiapusė projek-
tinė veikla, vėl įsteigiamas 
vakarinis mokymas. Moky-
kla dalyvauja išorės audite, 
pasirašomos bendradarbiavi-
mo sutartys su Prienų krašto 
muziejumi, Prienų „Pasakos“, 
„Saulutės“ vaikų darželiais, 
Nemuno kilpų regioniniu par-
ku, Prienų „Nemuno“ pradine 
mokykla, Prienų meno moky-
kla, Jaunimo mokykla, Darbo 
birža, Stakliškių vidurine mo-
kykla, Balbieriškio M. Krupa-
vičiaus žemės ūkio mokykla, 
Kauno tautinės kultūros cen-
tru, Zarasų Pauliaus Širvio 
pagrindine mokykla, Mari-
jampolės Petro Armino vidu-
rine mokykla, Latvijos „Va-
raviksnes“ vidurine mokykla, 
palaikomi draugiški santykiai 
su Prienų bažnyčia, kultūros 
ir laisvalaikio rūmų, specia-
liosios internatinės mokyklos 
bendruomenėmis. Ypač šilti 
santykiai susiklosto tarp mo-
kyklos ir a. a. Lietuvos Res-
publikos Seimo nario J. Palio-
nio. Kartu vykdomi įvairiausi 
projektai: išleidžiama Prienų 
krašto vaikų kūrybos knyge-
lė, organizuojamos rajoninės 
moksleivių krepšinio, futbo-
lo varžybos, kūrybinių darbų 
parodos „Žiemos improviza-
cijos“, išvykos į Seimą ir dau-
gelis kitų.

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

Mokykla dalyvauja ketu-
riuose pasauliniuose kompiu-
terinių puslapių „CybeFair“ 
kūrimo konkursuose. Laimė-
ti bronzos, sidabro medaliai, 
o už projektą „Nemuno kilpų 
regioninis parkas“ atitenka 
auksas. Dalyvavimas nacio-
naliniuose ir tarptautiniuose 
konkursuose, projektuose, 
parodose, sportinėse varžy-
bose garsina mokyklos vardą, 
džiugina kiekvieną bendruo-
menės narį.

2004 m. gegužės 7 die-
ną įkurtą mokyklinį muziejų 
pašventina kunigas R. Bal-
trušaitis. Muziejaus rėmėjai: 
Angelė, Vytautas, Giedrius 
ir Snieguolė Garmai, Juozas 
Palionis, Petras Razmislavi-
čius, Vaclovas Charašauskas, 
Virginija Vilkienė. Jame lan-
kosi daug garbių svečių, mo-
kinių. Čia renkasi Prienų „Re-
vuonos“ vidurinės mokyklos 
senjorų klubas.

Nuo 2000 m. prasideda mo-
kyklos renovacija.

Mokykla išgyveno daug 
pakilimų, išbandymų, per-
tvarkų, bet vis gražėjo, puošė-
si mokinių drožtais stogastul-
piais. Vadovaujant tautodaili-
ninkui A. Sakalauskui, A. An-
tanavičius mokyklą papuošia 
gražia iškaba.

Į „Revuonos“ pagrindinę 

mokyklą sugrįžo dirbti buvę 
mokiniai: Zita Bubnytė-Fe-
revičienė, Asta Sabaliauskai-
tė-Lasatienė, Vytautė Čičins-
kaitė-Kurtovienė, Danutė 
Kazakevičiūtė-Baranauskie-
nė, Daiva Keturakytė-Kriš-
čiūnienė, Ramunė Brūzgaitė-
Kavaliauskienė, Vita Venclo-
vaitė-Pikčilingienė, Vaida An-
driukevičiūtė-Miknevičienė, 
Rasa Šlyžiutė-Alaburdienė, 
Dalia Kimbartaitė–Skučienė, 
Violeta Bendinskienė, Gin-
tarė Andriukevičiūtė, Dalius 
Juodsnukis, Elona Baltuo-
nytė-Dukynienė, Rimantas 
Pauža, Angelė Stankevičiū-
tė-Skinkienė, Vita Žiūkaitė-
Kazlauskienė, O. Radzevi-
čiūtė-Paukštienė, J. Smols-
kaitė-Čerkauskienė, Laima 
Vaitiekūnienė, Mindaugas 
Rukas, Gediminas Tauba (P. 
Garmaus anūkas), Algis Bū-
ras, Neringa Sirusaitė.

Mūsų mokiniai, tapę gerais 
sportininkais, pedagogais, 
dvasininkais, inžinieriais, 
mokslininkais, informatikais, 
menininkais, žurnalistais, tė-
vais, auginančiais vaikus, 
pasklido po visą šalį ar platų-
jį pasaulį. 
Prienų „Revuonos“ pagrindi-

nės mokyklos istorijos mo-
kytojos Irena Vincekienė ir 

Asta Lasatienė 
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Moldovos prezidentas Igoris Dodonas trečiadienį pareiškė, 
kad jo šalis tikriausiai neprisijungs prie Europos Sąjungos, 
tačiau ir toliau puoselės santykius su Briuseliu. „Manau, 
Moldova netaps Europos Sąjungos nare. Šis traukinys jau 
pats praranda vagonus, ir mums nėra ko ten skubėti“, 
– interviu naujienų agentūrai „BelTA“ sakė I. Dodonas.

  premjeras Saulius Skvernelis trečiadienį pareiškė, kad 
ginče dėl žemės ūkio ministro prezidentė elgiasi šališkai ir 
atstovauja „vienai politinei partijai“. B. Markauskas kritikos 
sulaukė paaiškėjus, kad jo šeima dirbo svetimą žemę ir už 
tai gavo Europos Sąjungos (ES) išmokas. Ministras sakė, kad 
susitarimo neįforminimas buvo netyčinė klaida.

Sirijos Dumos mieste antradienį buvo apšaudyta Jungtinių 
Tautų saugumo pajėgų grupė, vykdžiusi žvalgybinę misiją 
prieš cheminio ginklo ekspertų dislokavimą įtariamos 
cheminės atakos zonoje, trečiadienį pranešė vienas JT 
pareigūnas.

REKLAMA

laikraščio priedas birštono 
savivaldybės gyventojams

PRIE VYTAUTO 
KALNO

pirmoje klasėje iš baltų kaflių 
tviska. Vien už tą blizgėjimą 
nėra norinčių mokėti ir 1-os 
klasės celės dažniausiai stovi 
tuščios. Tik stoka vietoje an-
troje klasėje dalį svečių stumia 
eiti į pirmą klasę. Jei buvo no-
ras ruošti liuksus-kabinetus, tai 
juos reikėjo visai kitoniškai, su 
atitinkamais patogumais įtai-
syti. Trijų, daugiausia keturių, 
tokių kabinetų Birštono pirčiai 
visai pakaktų. O dabar išmesta 
apie 30 000 litų ir jokio tikslo 
nepasiekta. Taip L. Raudona-
sai Kryžius, mano nuomone, 
padarė klaidingą pirmą žings-
nį kurorto atstatyme.

Antras svarbus L. Raudo-
nojo Kryžiaus žingsnis Birš-
tono kurorte – tai purvų tynių 
paruošimas.

Kai mineralinis vanduo 
ir purvas manoma gydymo 
tikslams eksploatuoti, pirmu-
čiausia daromos jų analizės. 
Iki šiol man neteko niekur nei 
matyti, nei girdėti, kad būtų 
padarytos Birštono purvų ana-
lizės. Paprastai kurortuose to-
kios analizės visiems svečiams 
dalinamos. Praeitą dieną aš 
buvau pasiteiravęs pas d-rą 
Šliupą kas dėl purvų analizės. 
D-ras Šliupas man į tai atsakė: 
,,Mes ne tuom dabar užimti!“. 
Taip mes iki šiol ir nežinome, 
kuo mes savo ligonius gydo-
me, ar paprastomis durpėmis, 
ar mineralinio purvo tynėmis. 
Prieš pradedant purvus eksplo-
atuoti tas klausimas turėjo būti 
pirmučiausia išspręstas. Birš-
tonas turėjo dviejų rūšių pur-
vą: durpės pavidalo, vokiškai 

didesnio svečių skaičiaus.
Ar įvertino tai L. Raudona-

sai Kryžius? Ne. L. Raudona-
sai Kryžius Birštono kurorte 
pradėjo savo darbus ne nuo 
to, kad pirmiausia svečius pa-
tenkintų. Akivaizdoje įvairių 
smulkių trūkumų, liečiančių 
ant kiekvieno žingsnio sve-
čius. L. Raudonasai Kryžius 
metėsi į vieną pirties kertelę 
ir ėmė ją brangiai puošti. Pir-
miau buvo du pirmos klasės 
kabinetu, ir jų pakakdavo sve-
čiams, nes maža jų teatsirasda-
vo tokių, kurie norėjo brangiau 
už ją mokėti. Nepaisant to L. 
Raudonasai Kryžius užsimojo 
1-osios klasės 9 kabinetus pa-
ruošti. Manė paruošti juos per 
1 mėnesį, bet statybos darbai 
užsitęsė visą vasarą. Visuose 
veikiančiuose kurortuose visi 
remontai sustabdomi kurorto 
sezono metu, kad netrukdytų 
svečių. O Birštone ėjo remon-
tas ištisą vasarą, ir dar pačioje 
pirtyje. Ligoniai maudėsi tarp 
traukos ir dulkių, nes remon-
tuojama pirties dalis nebuvo 
izoliuota nuo veikiančios pir-
ties dalies; o nuo trečios klasės 
ir negalėjo būti izoliuota, nes 
darbai ėjo tame pačiame kori-
doriuje. Tad pirmą savo žings-
nį darydamas, L. Raudonasai 
Kryžius parodė, kad svečių in-
teresai išstumti į antrą eilę, by 
tik pasiektų užsimotą tikslą. 
Sezonui baigiantis, jau pirmos 
kelios 1-os klasės celės buvo 
paruoštos. Išėjo jos mažutės, 
mažesnės net už antros klasės 
celes. Patogumai antroje kla-
sėje tie patys, taip ir pirmoje 
klasėje. Tik vonia ir sienos 

į kurortą atvykusiems sve-
čiams ant kiekvieno žingsnio 
tekdavo susidurti ir savo ner-
vus jaudinti. Vienu žodžiu, L. 
Raudonasai Kryžius įėjo į ku-
rortą, kurį iš visų pusių reikė-
jo tvarkyti. Viena įsidėmėtina: 
Birštono kurortas buvo ir yra 
veikiąs kurortas, čia kas vasarą 
suvažiuoja ligoniai. Tai yra la-
bai svarbu pagalvoti, iš kurios 
pusės kurortas tenka pradėti 
tvarkyti. Juk Birštono kurorto 
pajamos yra pajamos iš suva-
žiavusių svečių: juo daugiau 
bus svečių, juo daugiau bus 
pajamų, juo tobulesnių page-
rinimų galės sulaukti kurortas. 
Užtat kurortai deda didelių pa-
stangų pritraukti į kurortą kiek 

galint didesnį svečių skaičių ir 
prideda dar daugiau stropumo 
atvykusiems svečiams įtikti, 
kai jie išvažiuotų iš kurorto 
patenkinti, kad jie platintų gerą 
kurorto vardą, kad kitais me-
tais galima būtų sulaukti dar 

Birštono kurortas po pirmojo pasaulinio karo
patenkintų pasiųstus į kurortą 
mūsų ligonius. Priešingoms 
sąlygoms esant, gydytojas 
neišdrįstų rekomenduoti ku-
rorto.“ 

Gydytojas Jurgis Venckūnas 
apgailestaudamas konstatuoja, 
jog ,, ...Raudonasai Kryžius, 
nieko gero nesitikėdamas iš 
šalies išgirsti, atstato Biršto-
no kurortą nuo visuomenės 
pasislėpęs. Laikraščiai karts 
nuo karto praneša tik apie jau 
atliktus kurorte darbus. Ar 
sklandžiai eina L. Raudono-
jo Kryžiaus Birštono kurorto 
atstatymo darbai? Panagrinė-
kime L. Raudonojo Kryžiaus 
atliktus kurorto darbus.

1924 m. L. Raudonasai 
Kryžius gavo iš Valstybės be-
sikeliantį iš griuvėsių kurortą. 
Valstybės buvo atstatyti du 
viešbučiu, kurhauzas, pirtis, 
administracijos ir tarnautojų 
namai. Tai vis būtino reikalo 
darbai, kad galima būtų atvy-
kusiam ligoniui gyvenimui 
kertelė turėti ir reikalingiausia 
jam vonia priimti. Apie dides-
nius patogumus ir kurorto pa-
gražinimą Valstybės atstatyto 
jame neužteko nė lėšų, nė lai-
ko. Šaltiniai, iš kurių ligoniai 
geria vandenį, buvo paviršuti-
niškai aptvarkyti; atmatų duo-
bės aukščiau šaltinių buvo su-

sigeriančių duobių pavidalu; 
parkas gėlynais beveik nepa-
puoštas; jo takeliai purvini; 
pirtis gydymo priemonėmis 
visai neturtinga; viešbučių 
stogai kiauri; buvo įvairių ki-
tų smulkių trūkumų, su kuriais 

,,1924 metų pavasarį Rau-
donasis Kryžius nusavino nuo 
valstybės Birštono kurortą su 
sąlyga nuomos nemokėti, bet 
visą iš kurorto pelną skirti ku-
rortui tobulinti ir plėsti. Birš-
tono kurortas paskutiniu lai-
ku atneša kasmet apie 50 000 
litų pelno. Mūsų bepinigiams 
ir šita suma jau duoda žymų 
pamatą kurortui atstatyti. Be 
to, sutartimi Raudonasai Kry-
žius yra gavęs iš Vid. Reik. 
Ministerijos pašalpos 30 000 
litų kurorto reikalams.     Rau-
donasai Kryžius ėmėsi Biršto-
ną tvarkyti gana energingai ir 
atliko jau didelį darbą: paruošė 
pirtyje 9 celes pirmos klasės, 
suremontavo ir baldais apsta-
tė didelį viešbutį, įrengė purvo 
tynių eksploataciją ir net pasta-
tė didelį atskirą purvų tynėms 
namą, įvedė elektros šviesą, 
kanalizaciją ir vandentraukį, 
Nemuno pakrantė išgrįsta, 
daug naujų mašinų atgaben-
ta. Vienu žodžiu, Raudona-
sai Kryžius, matyti, pamylėjo 
Birštoną, nesigaili jam pinigų 
ir, turi būti, jam pridėjo kele-
tą šimtų tūkstančių litų. Ar tik 
vien Raudonąjį Kryžių Biršto-
nas įdomauja ir turi įdomauti? 
Ne. Birštonas yra vienintelis 
Lietuvoje atsistatęs minerali-
nių vandenų kurortas, todėl, 

be abejojimo, jis turi didelės 
visuomeninės reikšmės. Visai 
Lietuvai svarbu, kad Birštonas 
paliktų pavyzdingas kurortas, 
o ypač svarbu mums, gydy-
tojams, kad mūsų vienintelis 
mineralinių vandenų kurortas 

1918 metų vasario 16 d. 
Lietuvos Tarybai paskelbus 
apie nepriklausomos 
demokratinės Lietuvos 
Respublikos sukūrimą, 
jauna valstybė susidūrė 
su daugybe iššūkių ir 
problemų. Vykstant 
kovoms keliais frontais 
su išorės priešais, buvo 
skubiai kuriama Lietuvos 
kariuomenė ir milicija, 
vėliau policija. Štai tokiu 
sunkiu Lietuvai laikotarpiu 
sprendėsi ir Birštono 
kurorto likimas. 

Pirmojo pasaulinio karo 
metais Birštono kurortas labai 
nukentėjo. Tačiau kurorto sa-
vininkė Lidija Miller-Kocha-
novskaja nesirūpino jo atstaty-
mu, bet, priešingai, pradėjo iš-
pardavinėti išlikusius sanatori-
nius pastatus ir įrangą. Tuomet 
iniciatyvos ėmėsi neseniai su-
sikūrusios  Lietuvos valstybės 
vyriausybė, kuri nusprendė 
Birštono kurortą nusavinti ir 
perduoti jį Sveikatos departa-
mentui valdyti. 1924 m. Svei-
katos departamentas Birštono 
kurortą perdavė valdyti Lietu-
vos Raudonojo Kryžiaus drau-
gijai ir garantavo, kad ši gautų 
100 000 litų paskolą kurorto 
atstatymo darbams. Lietuvos 
centriniame valstybės archy-
ve saugomi dokumentai, su-
siję su Birštono kurorto tvar-
kymu po Pirmojo pasaulinio 
karo. Jais ir remsiuosi šiame 
straipsnyje. 

Lietuvos centriniame vals-
tybės archyve saugomame 
dokumente gydytojas balneo-
logas, gydymo purvu Birštone 
pradininkas Jurgis Venckūnas 
1927 m. rašė (dokumento kal-
ba netaisyta):

J.Venckūnas kurorto darbuotojų tarpe

Nemunas ties parku, 20 a. 3-4 deš.
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prancūzijoje trečiadienį nauja protestų banga sutrikdė 
susisiekimą ir universitetų darbą, į gatves išėjus 
mašinistams, viešojo sektoriaus darbuotojams ir studentams, 
siekiantiems padidinti spaudimą šalies prezidentui. Studentai 
tęsia protestus prieš aukštojo mokslo reformas.

  Didžiosios Britanijos transliavimo standartų priežiūros 
institucija trečiadienį pradėjo septynis tyrimus dėl įtariamų 
nusižengimų objektyvumui Rusijos naujienų televizijos RT 
laidose ir pažymėjo, kad po buvusio rusų šnipo apnuodijimo 
kovo mėnesį „reikšmingai padaugėjo“ pagrindą tyrimui 
suteikiančių šios televizijos laidų.

Armėnijos sostinėje Jerevane trečiadienį į policijos nuovadas 
buvo atvežti 84 protesto akcijos dalyviai. Kiek anksčiau 
keli šimtai žmonių, vadovaujami Armėnijos parlamento 
opozicijos lyderio Nikolo pašiniano, surengė eitynes Jerevano 
centre, protestuodami prieš buvusio šalies prezidento Seržo 
Sargsiano paskyrimą vyriausybės vadovu.

REKLAMA

vadinamo ,,Moor“, dumblo, 
elastiškos košės pavidalo, vo-
kiškai vadinamo ,,Schlamn“.

Toliau dr. Jurgis Venckūnas 
pateikia šių dviejų purvo rūšių 
skirtumus, remdamasis vokie-
čių balneologu prof. Kionke:

,,L. Raudonasai Kryžius, 
matyti, neįsigilinęs į šitą da-
lyką, padarė kardinalią klai-
dą, ėmęs eksploatuoti durpės 
pavidalo purvą, kuris gulėjo 
visai arti pirties, bet kurda-
mas čia tvenkinį pražudė ant 
visados ,,Schlamm“ pavidalo 
purvą, išmesdamas jį į pakrū-
mes, užlygindamas juo duo-
bes ant kelio ir sumaišydamas 
jį su žvyrium, kuris gulėjo po 

,,Schlamm“ purvu. L. Rau-
donasai kryžius išmetė lauk 
brangų ,,Schlamm“ pavidalo 
purvą. Toliau aš kalbėsiu dėl 
šito darbo tikslo. O čia turiu 

Birštono kurortas po pirmojo pasaulinio karo
pabrėžti, kad Schlamm pavi-
dalo purvo pražudymas turi 
būti įsidėmėtas, kad ateityje 
be atodairos nebūtų žudoma 
Birštono gamtos turtas. Be to, 
dar kurortuose žemės darbai 
turi būti vedami labai atsargiai, 
kad nepakenktų šaltinių siste-

mos, kad neklampintų paties 
kurorto likimo. Tokiems ku-
rortų apsaugojimams yra net 
ištisa eilė Rusijos įsakymų, ku-
rie veikia ir pas mus. L. Rau-
donasai Kryžius iškasė didelį 
tvenkinį greta senųjų Biršto-
no versmių. Šitas tvenkinys 
jau davė save žinoti tuo, kad 
pagrindinių Birštono šaltinių 
vanduo sumažėjo. Per visą ku-
rorto sezoną senosios versmės 

turėjo didelį vandens perteklių 
ir tuo Birštonas didžiavosi 
prieš Druskininkus. Šįmet gi 
senųjų versmių vandens vos 
vos užteko pirčiai. Per tvenki-

nio dugną laisvai sunkėsi mi-
neralinis vanduo. L. Raudona-
sai Kryžius, matyt, galvojo čia 
naujos rūšies tvenkinius atra-
dęs ir pastatė tvenkinio dugne 
betoninį šaltinėlį.

Brangaus purvo pražudy-
mas ir pagrindinių šaltinių 

vandens sumažinimas įvyko 
dėl L. Raudonojo Kryžiaus 
originalaus purvų eksploata-
cijos sugalvojimo ir paruoši-
mo. O Vokietijos kurortuose 
ima purvą iš balos ir veža ar-
kliais. Pavartotas purvas laiki-
nai išverčiamas juodame pir-
ties kieme, o paskui jį išveža 
ir numeta į tas pačias duobes, 
iš kurių purvas buvo paimtas. 
L. Raudonasai Kryžius su-

galvojo darbo ekonomiją pa-
daryti : netoli pirties išsikasė 
tvenkinį, kurį sujungė su pir-
timi bėgiais ir pavartotą pir-
tyje purvą vagonėliais tuojau 

į tvenkinį veža ir į tvenkinį iš-
pila. Tokiu būdu tas tvenkinys 
turi būti rezervuaru, į kurį bus 
suverčiamas iš pirties purvas 
ir iš kurio lengva bus ateityje 
purvas pasiimti ir tais pačiais 
vagonėliais į pirtį atsigabenti. 
Tad buvo manyta, kad tai bus 
labai praktiškas dalykas : būk 
pigu būsią purvas atsigabenti 
ir iš pirties išgabenti.

Man teko d-rui Šliupui įro-
dinėti, kad jo svajonės yra 
bergždžios dėl šių motyvų. 
Tvenkinys yra 10 meterių plo-
čio, 60 meterių ilgio ir apie 2 
meterių gylio, kas sudaro 1 
200 kub. meterių. Vienai pur-
vų voniai priimta skirti ½ kub. 
meterio purvo. Imsime trečda-
lį meterio, imsime net mini-
mum – ketvirtą dalį kub. me-
terio purvo vienai voniai; tada 
išeis, kad tvenkinys sutalpys 
4800 purvų vonių. Birštonas 
dabar jau turi 10 purvų tynėms 
celių. Viena celė atleidžia per 
dieną 10 vonių. 10 celių atleis 
per dieną 100 purvų tynių, o 
per mėnesį bus 3000 atleistų 
purvų tynių. Per visą sezoną, 
normaliai purvų eksploatacijai 
gali būti atleista 4 000–6 000 ir 
8 000 purvų tynių. Tai reiškia, 
kad šitas tvenkinys per vieną 
sezoną prisipildys ir net gali to 
tvenkinio talpumo ir vienai va-
sarai neužtekti. Kurgi dėti tada 
nebetelpantį tvenkinyje purvą. 
Kitais metais negalima iš tven-
kinio purvo imti į pirtį, nes pa-
vartotas purvas turi minimum 
5 metus atsilsėti, atsistovėti. 
Tai kur dėti pavartotą purvą 
sekančiais metais? Kasti antrą 
tvenkinį? Paskui trečią, penktą 
ir dešimtą tvenkinį kasti? Juk 
tai būtų didžiausias absurdas! 
Kam gi tie tvenkiniai kasinėti, 
kad ten, iš kur paimtas purvas, 
pasiliko duobė, kurią ir rei-
kia užpildyti pavartotu pirtyje 
purvu. Tokiu būdu mineralinis 
purvas atgula į savo gamtos 
normalią vietą ir savo savybių 
nepakeičia. Birštono ir durpės 
pavidalo purvas yra neabejo-
tinai mineralinis purvas, nes 
jis primirkęs guli turtinguose 
mineraliniuose šaltiniuose. Tai 
toli gražu ne vis viena, kur to-
kį purvą paguldysime iš pirties 
išvežę. Toks purvas turi atgulti 

tiktai savo senon vieton, o ne 
kokiame nors tvenkinyje, ku-
ris gali ir neturėti mineralinių 
šaltinių. 

Dabar Birštone, netoli pir-
ties, prie pat kelio, svarbiau-
sios kurorto judėjimo arterijos, 
stovi nešvarus dvokiąs tven-
kinys. Kurorto judėjimo trak-
tas perskeltas bėgiais, kuriais 
laksto vagonėliai su pavartotu 
purvu. Purvo pridrabstyta ant 
kelio ir ant mineralinių šaltinių 
sistemos ir atrodo be galo ne-
estetiškai. Kada veiks intensy-
viai 10 purvų vonių, kada sve-
čių bus pilnas kurortas, kada 
ant kelio judėjimas bus didelis, 
juk lakstantieji vagonėliai su-
darys net didelį pavojų vaikš-
čiojantiems kurorto svečiams, 
o ypač jų vaikams. Tad šitas 
nelemtas tvenkinys padarė 
Birštonui daug nemalonumų, 
nepatogumų, nebekalbant jau 
apie anksčiau paminėtus pada-
rytus kurorto turtams nuosto-
lius. Čia glūdi neabejotina ku-
rorto atstatytojų padaryta antra 
dar didesnė klaida. 

Durpės pavidalo purvas turi 
būti gerai išpūdytas. Tokiu bū-
du netirpstančios purvo subs-
tancijos pavirsta į tirpstančias. 
Tai yra labai svarbu, nes tik 
tirpstančios substancijos vei-
kia organizmą. Tam tikslui su-
kasamas durpės pavidalo pur-
vas ir paliekamas ant lauko pū-
ti, orui, saulei ir lietui veikiant. 
Birštono kurorto tvarkytojai ir 
čia elgiasi originaliai: iki šiol 
Birštone durpė buvo vežama 
iš balos ir vežama į uždengtas 
siauras pašiūres, kad jau tenai 
vėjas gerai perpūstų: galima 
būtų pamanyti, kad Birštono 
durpė kurui ruošiama. Bet čia 
pat stovi mašina, kuri smulkiai 
sumala išdžiūvusį pašiūrėse 
purvą. Todėl purvų tynė išeina 
kaip purvų tynė. Bet kyla klau-
simas, kas prevaliuoja tokiu 
būdu paruoštoje purvų tynėje: 
ar tirpstančios, ar neveikian-
čios organizmą netirpstančios 
substancijos?

Žinoma, griežtas nusistaty-
mas yra geras dalykas, bet ne 
visuomet neklaidingas. Bet 
reikėtų ir Birštono tvarkyto-
jams pasiteirauti ir analizė-
mis patikrinti, koks purvas 

turi daugiau tirpstančių subs-
tancijų: ar ant gryno lauko, 
ar pašiūrėje oksiduotas? Argi 
tenka abejoti, kad durpės pa-
vidalo purvas gali tinkamai 
perpūti tik ant gryno lauko, 
orui, saulei ir lietui veikiant, 
bet ne pašiūrėse džiovinant. 
Taip elgtis su durpės pavida-
lo purvu reikalauja medicinos 
mokslas, taip darbas yra atlie-
kamas Vokietijos kurortuose, 
taip turėtų purvą paruošti ir 
Birštono tvarkytojai, bet ne 
klaidžioti patamsiais ir origi-
nalių aiškiai klaidingų savo 
žingsnių prisilaikyti.

Visuose, net pietų kuror-
tuose, purvų tynių celės ištisą 
vasarą yra apkūrenamos, nes 
purvų tynes imą ligoniai turi 
labai didelio palinkimo persi-
šaldyti. Laikinų geležinių pe-
čiukų pastatymas būtų kaina-
vęs 2, daugiausia trejetą šimtų 
litų. Tie pečiukai net ateityje 
būtų naudingi, nes Birštono 
pirtyje dažnai esti peršalta 
ir vandens vonias priimant. 
Kiek man teko kalbėti šiuo 
klausimu su Birštono tvarky-
tojais, bet vis tiek veikusios du 
sezonu laikinos purvų tynių 
celės nebuvo apkūrenamos. 
Čia tenka pažymėti, kad sta-
tyti į tokias sąlygas ligonius, 
reiškia per daug ignoruoti jų 
interesus.

Purvų tynių eksploataciją 
paruošus, turint pirtyje atlie-
kamų liuosų kambarių (šįmet 
stovėjo penki liuosi kamba-
riai), atlieka su išlaidomis be-
veik nesurištas menkniekis 
purvų vietos aplikacijoms sky-
rių paruošti. Purvais ligonius 
gydant, purvų vietos aplikaci-
jos dalinai turi didesnės reikš-
mės už pačią purvų vonią. 
Purvų vietos aplikacija veikia 
daug smarkiau vietinį procesą 
ir ligonio nenuvargina.

Birštono atstatytojai ir šitą 
dalyką, matyt, nepakankamai 
įvertina, nes kurortas iki šiol 
purvų vietos aplikacijų sky-
riaus nesusilaukė. Purvų vietos 
aplikacijoms purvas kurortuo-
se visur išnešiojamas į vieš-
bučius, į namus. Šitas dalykas 
nereikalauja jokio paruošimo, 
bet ir tai Birštone iki šiol nebu-

NUKelta Į 9 p. 
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per pirmąjį šių metų ketvirtį Kazachstano sukurtas bendrasis 
vidaus produktas (BVp) - 4,1 proc. didesnis nei to paties 
praėjusių metų laikotarpio, pranešė vyriausybė.

  Lietuvos ekspertai pareiškė, jog paskutinis įvykis uždaromoje Ignalinos atominėje elektrinėje (AE) nebuvo branduolinis incidentas, jis 
nesukėlė pavojaus žmonių sveikatai ar aplinkai, pranešė Lietuvos Užsienio reikalų ministerija (URM). Valstybinės atominės energetikos 
saugos inspekcijos atstovas Baltarusijos ambasadoriui Lietuvoje Aleksandrui Koroliui trečiadienį pranešė, kad balandžio 1 dieną Ignalinos 
AE antrajame bloke apdorojant panaudotą branduolinį kurą vienos rinklės dalis atsilaisvino iš keliamojo mechanizmo ir liko karštosios 
kameros dugne. pasak Lietuvos eksperto, atlikus rinklės apžiūrą, išorinių pažeidimų nenustatyta. Įvykio metu žmonės nenukentėjo, 
radiacinis fonas nebuvo pakitęs, branduolinei saugai įtakos nebuvo.

vo organizuota. Dabar kuror-
tai yra labai susidomėję tuo, 
kad laisvas kurortuose svečių 
gydymasis duoda žymiai blo-

gesnių pasekmių už sanato-
rinį gydymą. Daug kalbama 
apie Birštono drėgnumą. Dėl 
to kyla klausimas, kur Biršto-
no kurortas plėsti: ar esamoje 
vietoje, ar užnemunės dailia-
me pušyne. Lietuvoje visur 
pakankamai drėgna. Net gra-
žiausiame, sausiausiame pu-
šyne, netinkamai pastatytuose 
namuose pelyja ponių šilkiniai 
rūbai, zamšiniai bateliai. Ne 
vietos drėgnumo, bet blogo 
namo reikia vengti. Birštono 
kurorto seni namai mažai tikę 
iš dalies dar ir dėl to, kad iki 
šiol nesugebėta stogų sutvar-
kyti. Lyjant viešbučių kam-
bariuose dar ir šįmet būdavo 
balos. Apie kokį namo sausu-
mą galima kalbėti, kada stogai 
kiauri! Lietuvos oras yra labai 
pasikeičiąs ir pakankamai vė-
sus. Tad ypač Lietuvos kuror-
tas turi turėti higieniškus, gerai 
pastatytus namus. Prie to turi 
eiti Birštono tonas.

Šiais metais L. Raudonasai 
Kryžius pastatė brangų purvų 
tynėms namą. Prie tokio pir-
ties namo, kurortas turi neap-
kūrenamus, šaltus, drėgnus ir 
net su kiaurais stogais viešbu-
čius. Tokioms sąlygoms esant, 
ypač purvų tynėmis gydymas 
pradės nerimtai atrodyti. Po 
vonios ligoniai negali net sa-
vo kambaryje tinkamai nuo 
persišaldymo apsisaugoti. 
Apkūrenamų vasarnamių turi 
tik Birštono miestelis. Užtat 
Birštono kurortui ypatingai 
svarbu pasirinkti naują kurorto 
atstatymo planą, t.y. Birštonas 

visomis pajėgomis turi siekti, 
kad turėtų pirtį ir viešbutį vie-
noje vietoje ir kad jų trobesiai 
būtų tinkamai pastatyti. Toks 
Birštono atstatymas duotų ga-

limumo kurorto sezoną len-
gvai išplėsti iki šešių mėnesių; 
taip paruoštas kurortas galėtų 
veikti net ištisus metus.

Dabar gi Raudonojo Kry-
žiaus pastatytas naujas pirties 
namas užkirto Birštonui kelią 
vystytis sanatorijos pavida-
lo pagrindais. Nuo šito naujo 
kelio atsitolima, Birštonui ir 
toliau teks laukti Dievo ma-
lonės – šiltų vasaros dienų, 
kurios tėra beveik visą liepos 
mėnesį! Birštonui ir toliau teks 
taip pat skursti, kaip jis skurdo 
iki šiol, turėdamas labai trum-
pą kurorto sezoną. Taigi ne-
atatinkamo naujiems keliams 
pirties namo pastatymas davė 
Birštonui menką pliusą, nes 
tas naujas namas stato Biršto-
no darbuotę į siaurą seną vagą. 
Man teko girdėti, kad buvusi 
kurorto savininkė p. M. (Lidija 
Miller-Kochanovskaja – A. S.) 
turi plačiai ir pagrindinai atlik-
tą Birštono kurorto išvystymo 
planą, gerai išnagrinėtą ir ap-
svarstytą Vokietijos specialistų 
gydytojų ir inžinierių. Argi ne 
geriau būtų buvę Birštono at-
statytojams paskelbti konkur-
są, turėti visapusiškai apsvars-
tytą kurorto išvystymo planą ir 
pamažėli tą idėją vykdyti. 

O kaip eina darbas Biršto-
ne? Valstybė atstatė pirtį. L. 
Raudonasai Kryžius atėjo ir 
ją pertaisė. Pertaisė ją taip ne-
vykusiai, jog ją teks vėl pertai-
sinėti. Valstybė pastatė vieną 
variklį. L. Raudonasai Kryžius 
jį išmetė ir pastatė kitą. Antras 
variklis pasirodė irgi netinkąs, 

jau nebegali dirbti, reiks jis iš-
mesti ir statyti trečią. Valstybė 
aptvarkė medinius rezervua-
rus vandeniui apšildyti. Atėjęs 
L. Raudonasai Kryžius išgirdo 

naują idėją ir pastatė gegens-
trom – aparatą, todėl mediniai 
rezervuarai liko nebereikalin-
gi, buvo išardyti ir išmesti. L. 
Raudonasai Kryžius pastatė 
laikiną elektros stotį.

Dabar jau mašinų skyrius iš 
naujo pertvarkytas ir šie laikini 
paruošimai bus nebereikalingi. 
Ir dar panašių dalykų galima 
priskaitliuoti, kur yra taiso-
ma ir pertaisoma, viena ranka 
tveriama, antra – griaunama, 
laikas gaišinamas ir lėšos vi-
sai bereikalingai eikvojamos. 
Įdomu, ar sutiktų Birštono at-
statytojai savo lėšomis įvairius 
eksperimentus daryti, statyti ir 
čia pat griauti?

Dabar sustosime ties ku-
rorto parku. Kurorto skundų 
knyga pilna pageidavimų, 
kad administracija parką pa-
puoštų. Kanauninkas Tumas, 
be kita ko, tada knygoje rašo 
,,Gėlių, gėlių, gėlių!“. Bet ku-
rorto administracijai, matyti 
nekiek rūpi svečių pageidavi-
mai: visas parkas apžėlęs žole, 
sodininkui maloniau šienauti, 
negu gėles sėti ir jas prižiūrėti. 
Parko takeliai po lietaus labai 
purvini. Vietomis einant parko 
takais vargiai kaliošus iš purvo 
gali ištraukti. Svečiai juokau-
ja sakydami: ,,Kodėl to purvo 
nepašalinti, juk jis tikriausiai 
reumato negydo“. Tūkstantį 
kartų svečių lankomi kurorto 
šaltiniai vandens atsigerti, o 
kokia tų šaltinių būklė? ,,Vy-
tauto“ šaltinio vandens se-
miantis visuomet tenka saugo-
tis, kad nepaslystum ar į balą 

neįpultum. O ,,Birutės“ šalti-
nis susilaukė neregėto sutvar-
kymo. Čia šaltinis geležiniu si-
urbliu pažabotas. Nuo to siur-
blio ,,Birutės“ vanduo gerokai 
geležimi dvokia ir tokiu būdu 
malonus to vandens skonis 
gerokai pasikeitęs. Vanduo iš 
siurblio krinta čia pat ant len-
tų ir į visas puses taškosi. Taigi 
nuo ,,Birutės“ šaltinio nueini 
visas aptaškytas, visai nepa-
doriai atrodąs. Tokio šaltinio 
sutvarkymo kurortas nepriva-
lėtų nei vienos dienos pakęsti. 
Vedantys prie šaltinių takeliai 
turi būti nusausinti ir bendrai 
pačius šaltinius reikia nors ele-
mentaria architektūra papuošti 
ir parašais pažymėti.

Birštono kurortas turi didelę 
salę svečiams pasilinksminti. 
Kurorto salėj administracijos 
skelbiami ketvergais ir sekma-
dieniais šokiai. Kas tik nori, 
tas eina ir šoka. Ūžia ir links-
minasi čionai sekmadieniais 
Birštono ir apylinkės berniu-
kai, mergaitės ir kurorto sve-
čių tarnaitės. Kurorto svečiai 
tuos pasilinksminimus aiškiai 
boikotuoja. Iš to visai neseka, 
kad iš kurorto svečių tarpo ne-
būtų norinčių pašokti. Reikia 
tik psichologiją kurorto svečių 
pažinti, tai lengva bus supras-
ti, kodėl kurorto pasilinksmi-
nimo salėje nėra tų, kuriems 
ta salė skirta. Kada patys sve-
čiai suruošia vakarėlį, tada sa-
lė persipildo kurorto svečiais. 
Birštono kurorto administraci-
ja įprato, kad svečiai patys apie 
save rūpintųsi. Į kurorto admi-
nistracijos programą tarytum 

neįeina rūpestis pakviesti ar-
tistų, suruošti koncertų, spek-
taklių. Birštono kurortas neturi 
bibliotekos, neturi skaityklos, 
kas lengva būtų paruošti toje 
pačioje didžiulėje salėje (kur-
hauze – A. S.). 1924 m. Birš-
tono kurorte buvo kefyro pa-
vilionas. Paviliono lankytojai 

pasižymėjo ypatingu švaru-
mu ir mandagumu ir mokėji-
mu į savo pavilioną publikos 
pritraukti. Jų pavilionas ištisą 
vasarą buvo tikra poilsio vieta 
kurorto svečiams. Tas pavilio-
nas buvo pavyzdingas kurorto 
kampelis.

  1924 m. teko įrašyti į kuror-
to skundų knygą pageidavimą, 
kad pirties tvarką prižiūrėtų 
gailestingoji sesuo ar kas kitas 
iš vidutinio medicinos perso-
nalo. Juk pirtis praleidžia kas-
dien iki 300 ligonių, ir vis ne-
sveikų žmonių. Kurorto admi-
nistracija, matyti, laikosi kitų 
pažiūrų. Net purvų tynėms 
pradėjus veikti, prie kurių dar 
labiau reikalingas medicinos 
personalo kontrolius, Birš-
tono pirtyje darbuojasi vien 
darbininkai. Eilė mano paci-
entų atsisakė priiminėti purvo 
tynes, remdamiesi tuo, kad pir-
tyje nėra medicinos personalo 
priežiūros.“ 

Gydytojas Jurgis Venckū-
nas įvardija gydymo trūku-
mus kurorte, tai – paruoš-
tas netinkamos temperatūros 
mineralinio vandens vonios, 
netinkamai paruoštas purvas, 
,,neiššutintas“ purvas, ilgos 
laukiančiųjų eilės prie vonių. 
Žymus balneologas nurodo, 
kad jo pacientai skundęsi ir 
paruoštomis purvo voniomis 
iš panaudoto purvo. Ir tai dėl 
trūkumo pakankamo medi-
cinos personalo etatų. Dr. J. 
Venckūnas rašė: ,,Mano glo-
boje gydosi nemažai kurorto 
ligonių. 1926 m. sezone aš 
turėjau 513 kurorto pacientų. 

Ir beveik nuo kiekvieno turė-
jau įvairių nusiskundimų dėl 
kurorte esamų trūkumų. Bet 
ką aš padarysiu, kad adminis-
tracija dėl ekonomijos neran-
da galimybės tarnautojų skai-
čiaus padidinti.“ 1927 metais 
gydytojas taip pat pasigenda 
Birštono kurorto savirekla-

mos: ,,Mūsų laikraščiuose 
skelbiasi įvairūs užsienių ku-
rortai. Gi Birštonas vos ret-
karčiais kronikoje ką nors apie 
save praneša ir daugiau apie jį 
neišgirsi. Ligoniai atvyksta į 
Birštoną ir nusiskundžia, kad 
jie vargais negalais Kaune su-
sirado susisiekimo su Birštonu 
priemonę; nežino, nuo kokių 
ligų Birštone galima pasigy-
dyti; nežino, kiek laiko veikia 
kurortas, kad galėtų pasirinkti 
patogų tam laiką.“

    Jurgis Venckūnas, įvardi-
jęs kurorto problemas ir trūku-
mus, konstatuoja, ,,kad kuror-
to atstatymas turi būti vedamas 
tiesiog iš galvos pareinančiais 
sumanymais, bet sulig gerai 
ir visašališkai gydytojų spe-
cialistų ir inžinierių apsvars-
tytu galutiniu planu. Tik vi-
są atstatymo planą turint, net 
pasikeičiant kurorto valdyto-
jams, nebereiks atskirai ku-
rorto kampai lopyti, taisyti ir 
pertaisinėti, bereikalingai lėšos 
eikvoti. Birštono kurorto atsta-
tymas turi eiti naujais kurortų 
atstatymo keliais, teikiančiais 
ligoniams sanatorinio gydymo 
sąlygas, duodančiais kuror-
tui galimumo ir blogiausiame 
klimate veikti ištisus metus, 
arba turėti 6–8 mėnesių se-
zoną. Kadangi Birštonas yra 
veikiąs kurortas, tai Birštono 
tvarkytojams turi rūpėti pir-
miausia kurorto svečių paten-
kinimas, t. y. parko, bufeto, 
pirties, pasilinksminimo salės 
pavyzdingoje tvarkoje palai-
kymas. Akivaizdoje jau esamų 
Birštone paruošimų, tai galima 

atlikti per vieną mėnesį, prieš 
atidarant kurorto sezoną. Tai 
reikalinga neatidėliojant pada-
ryti, kad prasidedant sezonui 
kurortas pasiskelbtų ir pasiro-
dytų atnaujintos būklės.“   

Birštono muziejaus vyr. fon-
dų saugotoja Angelė Sabaliaus-
kaitė 

Birštono kurortas po pirmojo pasaulinio karo

Durpinio purvo paruošimas, 20 a. 3 deš.

Gydyklų koridoriuje, 20 a. 3-4 deš.
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SKElbImAI
per operaciją didelės policijos pajėgos antradienį Kaune 
sulaikė 19 asmenų, siejamų su organizuotu nusikalstamumu 
susivienijimu. Jie įtariami narkotinių medžiagų ir ginklų 
kontrabanda, sunkiais asmenų sužalojimais. Operacijoje 
dalyvavo 300 policijos pareigūnų, atlikta per šimtą kratų, jų 
metu rasta daug ginklų (automatinių, pusiau automatinių).

  Estijos kapitalo keleivių vežimo autobusais bendrovė „Lux 
Express“ atsisako plėtros į Rusijos vidaus rinką planų, 
tvirtindama, jog jų neįmanoma įgyvendinti dėl šioje 
šalyje išsikerojusios biurokratijos bei klestinčių nelegalių 
vežėjų.

Vokietijos policija trečiadienį surengė kratas su dviem 
aukščiausio lygio „porsche“ vadovais ir vienu buvusiu 
prabangių automobilių gamintojos darbuotoju susijusiuose 
biuruose ir kitose patalpose, pranešė su vadinamojo 
dyzelgeito skandalu susijusį sukčiavimą tiriantys Vokietijos 
prokurorai.

REKLAMA

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

Prašo atsiliepti Odetą Petkevičienę arba įgaliotus asmenis, 
2018 m. gegužės 2  d. 9.00 val. Jūs kviečiami atvykti į Prie-
nų r., Balbieriškio sen., Naravų k. prie žemės sklypo (kad. Nr. 
6945/2:15), suderinti sklypo ribas su gretimu žemės sklypu 
Nr. 6945/2:58, kuriam nurodytu laiku bus atliekami kadastri-
niai matavimai. 

Prašome atsiliepti mirusio Stanislovo Kazimiero Šalčiaus 
paveldėtojus arba jų įgaliotus asmenis, 2018 m. gegužės 2 d. 
9.00 val. Jūs kviečiami atvykti į Prienų r., Pakuonio sen., Dauk-
šiagirės k. prie žemės sklypo (kad. Nr. 6940/2:364), suderinti 
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.  

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

Prašo atsiliepti Danguolę Šalčiūtę arba įgaliotus asmenis, 
2018 m. gegužės 2 d. 14.00 val. Jūs kviečiami atvykti į Biršto-
no sav., Naudžiūnų k. prie žemės sklypo (kad. Nr. 6908/3:112), 
suderinti sklypo ribas su gretimu žemės sklypu Nr. 6908/3:149, 
kuriam nurodytu laiku bus atliekami kadastriniai matavimai.   

Prašo atsiliepti mirusios Petronės Padelskienės paveldėto-
jus arba jų įgaliotus asmenis, 2018 m. gegužės 2 d. 14.00 val. 
Jūs kviečiami atvykti į Birštono sav., Naudžiūnų k. prie žemės 
sklypo (kad. Nr. 6908/3:212), suderinti sklypo ribas su greti-
mu žemės sklypu Nr. 6908/3:149, kuriam nurodytu laiku bus 
atliekami kadastriniai matavimai.   

Prašo atsiliepti mirusio Juozo Juozaičio paveldėtojus arba jų 
įgaliotus asmenis, 2018 m. gegužės 2 d. 14.00 val. Jūs kvie-
čiami atvykti į Birštono sav., Naudžiūnų k. prie žemės sklypo 
(kad. Nr. 6908/3:174), suderinti sklypo ribas su gretimu žemės 
sklypu Nr. 6908/3:149, 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.

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.

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

Išsinuomoja arba perka dirba-
mos žemės Šilavoto, Leskavos, 
Klebiškio apylinkėse. Gali būti 
pieva, arimas, pūdymas ar apleis-
ta žemė. Siūlyti įvairius variantus. 
Tel. 8 683 47763.

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

Automobiliai ir 
jų dalys

pARDUODA
„Ford Galaxy“  (1998 m. 11 mėn., 
85 kW, 2 l, B, TA iki 2018 m. 11 
mėn., 7 vietos). Kalvio priekalą, 
mažą kultivatorių. Tel. 8 647 
51102.

Padangas R14, 15, 16, 17. Tel. 8 
602 89005.

perka

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 SKLYpUS

6 a namų valdos žemės sklypą 
namo statybai (atlikti kadastriniai 
žemės matavimai, yra detalusis 
planas, visa dokumentacija, šalia 
elektros linija, geras privažiavi-
mas) Prienų g. 29B, Birštone. Tel. 
8 603 19643.

20 a namų valdos sklypą gražioje 
vietoje Jiezne, Prienų r. Tel. 8 639 
93501.

23 a namų valdos žemės sklypą V. 
Mykolaičio-Putino g., Prienuose. 
Tel. 8 675 21199.

80 a sklypą prie Peršėkės vingio 
(kranto ilgis 150 m, patogu įrengti 
elektros įvadą nuo kaimyno, kaina 
8000 Eur) Kieliškio k., Balbieriškio 
sen., Prienų r. Tel. 8 657 43325.

GARAŽUS

Garažą Kęstučio g. 81, Prienuose. 
Tel. 8 679 55773.

perka
2-3 k. butą Prienuose, Biršto-
ne arba netoliese. Tel. 8 607 
49133.

Žemės sklypą su namų valda arba 
sodų bendrijoje Prienuose. Tel. 8 
646 39335.

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

Brangiausiai Lietuvoje miškus 
(brandžius, jaunus, malkinius, 
iškirstus), žemes, sodybas. 
Atsiskaito iš karto. Tel. 8 676 
41155.

Mišką. Gali būti su 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.

PERKAME
MIŠKĄ

Atliekame sanitarinius kirtimus
bei retinimus. Konsultuojame.

Tel. 8 680 81777

ir apvaliąją
medieną su žeme
arba išsikirsti.

Tel. 8 625 93 679

BRAngIAI PERKAME ĮVAIRIUS
ARKlIUS, JAUČIUS, 
TElYČIAS, KARVES.

2 k. bt. (50 kv. m, IV a. 6 a. mū-
riniame name) Stadiono g., Prie-
nuose. Tel. 8 682 07294.

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

NAMUS
Gyvenamąjį namą (14 500 Eur, 
galima derėtis) Naujosios Ūtos k., 
Prienų r. Tel. 8 630 08797. 

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

Sodybą Naravuose, 8 ha žemės 
(35 000 Eur) ir 4,75 ha žemės 
– 180 m Nemuno pakrantės pu-
šynas (50 000 Eur). Kalnų dviratį 
(21 bėgis, vokiečių gamybos, 120 
Eur). Tel. 8 699 45745.

Nekilnojamasis 
turtas

parduoda
1 KAMBARIO BUTUS

1 k. bt. (yra vanduo, dušas, kanali-
zacija, boileris. Šildoma krosnimi. 
Didelė šviesi veranda, pavėsinė, 
didelis sandėlis malkoms. Gra-
žioje vietoje (netoli turgus ir 
ežeras) Jiezne. Tel. (8 319) 57481 
(skambinti vakare).

2 KAMBARIŲ BUTUS

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

2 k. bt. (III a. 5 a. n.) Stadiono g., 
Prienuose. Tel. 8 615 66385.

prasidėjo registracija ūkininkų, žemdirbių ir kaimo 
gyventojų į mokymus pagal verslumo ugdymo bei 

saugos ir sveikatos mokymo programas 
Alytaus profesinio rengimo centras pradeda įgyvendinti 

projektą „Ūkininkų, žemdirbių ir kaimo gyventojų mokymai 
pagal verslumo ugdymo bei saugos  ir sveikatos mokymo 
programas“ Nr. 14PM-KA-17-1-01400-PR001 ir kviečia 
Prienų rajono gyventojus, užsiimančius žemės ūkio veikla,   
ūkio darbuotojus, asmenis norinčius tapti ūkininkais ir ga-
vusius paramą ūkiui steigti dalyvauti mokymuose pagal šias 
mokymo programas: Verslumo ugdymas (16 ak.val.), Že-
mės ūkio rinkodaros ir pardavimų vadyba (16 ak.val.), Mo-
kesčių ir įmokų naujovės ((ūkininkams) 8 ak.val.), Saugos 
ir sveikatos užtikrinimas ūkininko ūkyje (16 ak.val.). 

MOKYMAI YRA NEMOKAMI!
Mokymai vyks Alytaus profesinio rengimo centro My-

kolo Krupavičiaus žemės ūkio praktinio mokymo centre, 
Klevų g. 10, Balbieriškio m., Prienų raj. Mokymų pradžia 
ir laikas bus derinamas su mokymų dalyviais.

Norintys dalyvauti mokymuose gali registruotis darbo 
dienomis nuo 8 iki 17 val.:

el. paštu: vilija.simonaitiene@aprc.lt
tel. nr. 8-315-77979; 8-610-06261

Registruojantis prašome nurodyti: vardą, pavardę, 
gimimo datą, gyvenamąją vietą, kontaktinį telefono nu-
merį bei kokius mokymus norėsite lankyti. 

Vilija Simonaitienė, projekto vadovė



11
ŠEŠTAdIENIS, �018 m. bAlANdžIo �1 d., www.NAujASISgEluPIS.lT

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

ĮVAIRIOS pREKĖS

pARDUODA
Deguonies, angliarūgštės, dujų 
mišinio, argono balionus (naujo 
tipo, europiniai, 50 l, 200–300 
barų). Atveža. Tel. 8 675 37 964.

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

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

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

Įvairias malkas (rąsteliais, ka-
ladėmis ir skaldytas). Turime ir 
sausų malkų. Atvežame įvairiais 
kiekiais. Tel. 8 604 81933.

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

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

pASLAUGOS

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

Ruošiu pokylių šventes. Tel. 8 
675 04004.

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. 

PERKAME
MIŠKĄ

Atliekame sanitarinius kirtimus
bei retinimus. Konsultuojame.

Tel. 8 680 81777

ir apvaliąją
medieną su žeme
arba išsikirsti.

Tel. 8 625 93 679

BRAngIAI PERKAME ĮVAIRIUS
ARKlIUS, JAUČIUS, 
TElYČIAS, KARVES.

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

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

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.

LAIDOJIMO PASLAUGOS
Tel. 8 638 77387. Dirbame visą parą

Katafalkas   Salių nuoma   Gėlės   Drabužiai   Kremavimas

Šiltnamių g. 8, 
Prienuose

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

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

aliejinių ridikų sėklas.  
Pristatome.  

Išrašome sąskaitas.  
Tel. 8 605 49513. 

Gera kaina parduodame kom-
pleksines trąšas su mikroele-
mentais be chloro bulvėms, 
braškėms, sodui, daržui, vejai. 
Maišai po 25 kg. Pristatome. Tel. 
8 600 85875.

Karvių mėšlą. Prie traktoriaus: 
savadarbę priekabą, chemikalų 
purkštuvą ir akėčias. Vežimą, trą-
šų barstytuvą. Sodybą Mačiūnų 
k., Prienų r. Tel. 8 600 19450.

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

Tvarkingus „Neva“, „Honda“ mo-
toblokus su padargais. „Styga“, 
„Clipo“ žoliapjoves. Tel. 8 673 
26892.

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

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

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

pERKA
Kiaules. Tel. 8 611 35210.

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

Brangiai perka įvairius veršelius 
nuo 2 sav. iki 8 sav. amžiaus. 
Sveria el. svarstyklėmis. Atsi-
skaito vietoje, iš karto. Tel. 8 
612 34503.

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.

ŽEMĖS ŪKIS

pARDUODA
1 m. Vidurinės Azijos aviganių 
veislės patiną. Tel. 8 656 49830.

1 m. veislinį ožį. Tel. 8 670 
76928.

Ožką. „GAZ-69“ viliuką (aštuon-
vietis), betono maišyklę (0,25 
kub.), grūdų džiovinimo venti-
liatorių, bulvių sodinamąją (dvi 
vagos). Tel. 8 674 44780.

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

Apie 180 kg kiaulę. Tel. 8 656 
35168.

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

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

Vasarinius kviečius ir miežius 
sėklai, kviečius pašarui, šieno 
ir šiaudų pūstuvą, bulvių kasi-
mo kombainą „Ana“. Tel. 8 605 
99538.

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

Kviečius ir miežius. Miežius, 
tinkamus sėti. Atveža. Tel. 8 677 
31879.

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.

Pupas ir žieminius ir vasarinius 
kviečius. Galime atvežti. Tel. 8 
682 42445.

Bulves. Tel. 8 676 00216.

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

Alytaus giesmininkai gieda lai-
dotuvėse ir kitomis progomis. 
Atvažiuojame patys. Kainuoja 
pigiau nei užsakant per laidojimo 
paslaugų įmones. Vienas vakaras 
ir palydėjimas – 120 Eur. Keturne-
dėlis ir metinės – 60 Eur. Giedame 
gražiai. Tel.: 8 636 47223, 8 616 
92369.

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.

Paminklų, tvorelių, kapaviečių 
uždengimų gamyba. Betona-
vimas, montavimas, užpylimas 
skalda, senų kapaviečių restau-
ravimas ir kiti akmens gaminiai. 
Nemokama konsultacija. Tel. 8 
686 96155.

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

SKLYPŲ KADASTRINIAI 
MATAVIMAI 

♦ statinių kadastriniai matavi
mai – inventorizacija,

♦ geodeziniai ir topografiniai 
matavimai,

♦ pastato ašių nužymėjimas,
♦ žemės sklypų formavimo ir 

pertvarkymo projektai...

UAB „GEONETAS“  
 Adresas: Vytauto g. 11A,  
Prienai (priešais Autobu

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

8 614 38124. 

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

Stogų dengimas, karkasinių namų 
statyba, pamatų įrengimas, 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.

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

Gaminame betoną, kalkinį skie-
dinį, šulinio žiedus (nuo 0,7 
iki 3 m), įvairią gelžbetoninę 
produkciją. Vežame žvyrą, smėlį. 
Atliekame metalo tekinimo ir 
suvirinimo darbus. Tel. 8 687 
95399.

Liejame pamatus, betonuojame. 
Montuojame gipso kartoną, 
glaistome, dažome, kalame 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. 

Pamatų liejimas, mūrinių ir karka-
sinių namų, pirčių, ūkinių pastatų 
statymas. Stogų dengimas, langų 
ir durų montavimas, gipso karto-
no montavimas, grindų dėjimas, 
dailylenčių kalimas. Tel. 8 682 
41392.

Dedu grindis, kloju laminatą, 
montuoju langus, duris, gipso 
kartoną, tapetuoju, atlieku durų 
ir langų apdailą ir kitus smulkius 
darbus. Taip pat statau, apdengiu 
ir remontuoju šiltnamius. Tel. 8 
601 48676.

Šlifuojame, dedame ir 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.

Kokybiškai remontuojame bu-
tus: dažome, glaistome, klojame 
laminatą, atliekame kitus darbus. 
Tel. 8 606 46488.

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

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

Visi santechnikos darbai: šildy-
mo, vandentiekio, kanalizacijos. 
Komplektuojame medžiagas 
geromis kainomis. Tel. 8 640 
39204.

UAB 
SŪDUVOS
GALVIJAI

tiesiogiai be tarpininkų 
brangiai PERKA bulius, 

karves, telyčias. Moka 6-21 
proc. Sutvarko dokumentus 
subsidijoms gauti. Sveria, 

pasiima iš kiemo. 
Atsiskaito iš karto.

Tel.: 8 614 44299 („Bitė“),  
8 620 35000 („Omnitel“), 
 8 613 79515 („Tele 2“).
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Greitai ir kokybiškai MOBILIUOJU 
GATERIU PJAUNAME medieną 
(iki 11 m ilgio) jums patogioje vie-
toje. Elektra nebūtina. Dirbame 
ir savaitgaliais. Tel. 8 657 57395, 
www.7verslai.lt

Pavojingų medžių pjovimas, 
genėjimas. Sklypų valymas. 

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

DARBO 
SKELBIMAI

REIKALINGA
Darbininkai paminklams šlifuoti. 
Tel. 8 687 12363.

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

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

Baldų įmonei – stalius. Gami-
name nestandartinius medinius 
baldus ir duris tel. 8 679 11884, 
www.baldaiirspalvos.lt

REIKALINGAS
stalius – dailidė, turintis  

patirties karkasinių namų 
statyboje.

Kreiptis tel. +370 657 67000 
(Jonas).

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

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

pASLAUGOS

Santechnikos darbai: vamzdynų 
keitimas, klozetų keitimas ir 
tvarkymas, maišytuvų keitimas 
ir kiti santechnikos darbai. Skylių 
gręžimas nerūdijančio plieno 
kriauklėse, metalinių vamzdžių 
sriegimas. Katilų prijungimas ir 
medžiagų komplektavimas. 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.

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, at-
sijas ir kitus birius krovinius. Tel. 
8 690 66155.

Vežame žvyrą (sijotas, 0,4 frakci-
ja), smėlį, įvairų gruntą, skaldą. 
Teikiame transporto paslaugas 
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.

Statybininkas dirbti prie betoni-
nių tvorų, lieti ir montuoti. Tel. 8 
610 82808.

UAB „Vytrita“ ieško auto šalt-
kalvio dirbti su specialia ir kro-
vinine technika Kaune. Įmonė 
siūlo: visas socialines garantijas 
bei tobulėjimo galimybes. Tel.: 
+370 655 05112, +37064067792. 
CV siųsti: lina.radzeviciene@
vytrita.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.

Vairuotojas, turintis C vairuotojo 
kategoriją, dirbti Lietuvoje. Geras 
atlyginimas, geros darbo sąlygos. 
Tel. 8 685 67955. 

IEŠKO DARBO
Moteris, dirbanti naktimis, ieško 
papildomo darbo dienomis. Tel. 
8 678 46520.

Dovanoja

Laidinį telefoną „Panasonic“ 
(juodos spalvos), kambarinę 
TV anteną bei „Viasat“ lėkštę. 
Sportinę striukę (52/4 dydis, 
moterišką 37-38 dydžio avalynę. 
Vaikišką (6 m. vaikui) sportinį 
kostiumą, mėlynos spalvos, bei 
kitus vyriškus dėvėtus rūbus. Tel. 
8 600 22892.

Informacija

Organizuojama 
piligriminė kelionė į 

LURDĄ 
rugpjūčio 5–14 d. 

Tel. 8 674 49157, el. paštas 
ggaurima@gmail.com

Kviečia

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

Kviečia į renginius
ARTIMIAUSI RENGINIAI 
pRIENŲ RAJONE

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 var-
žybos: Prienų-Birštono „Vytautas“ 
– Šiaulių „Šiauliai“.

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.

pARODOS pRIENŲ RAJONE

Prienų krašto muziejuje ekspo-
nuojama Lietuvos archyvų paroda 
„Lietuvos šimtmečio puslapiai“. 

Paroda veiks iki balandžio 30 d.

Prienų kultūros ir laisvalaikio cen-
tre eksponuojama tekstilės paroda 
„Pradžioje buvo ženklas...“. Paro-
doje – virš 20 menininkų sukurti 
tekstilės darbai. Paroda veiks iki 
balandžio 20 d.

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

Pakuonio bibliotekoje 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 lietuviš-
kų 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 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 Lie-
tuvos veidų – sujunkime Lietuvą“ 
Rotušės aikštėje. Dainų šventės ati-
darymo 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“ Ber-
nardinų sode, pilių teritorijoje, 
Katedros aikštėje.

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

Liepos 3 d. 20 val. Vokalinių an-
samblių koncertas Lietuvos naci-
onalinėje filharmonijoje (Aušros 
Vartų g. 5).
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TV ProgrAmA

redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

Šeštadienis, balandžio �1 d. Sekmadienis, balandžio �� d. Pirmadienis, balandžio �� d. Antradienis, balandžio �� d.

06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Istorijos detektyvai 
07:00 Dok. apybraiža „Mes nuga-
lėjom” 07:30 Šventadienio mintys 
08:00 Gimtoji žemė 08:30 Ryto 
suktinis su Zita Kelmickaite 09:00 
Hanso Kristiano Anderseno pa-
sakos 10:00 Gustavo enciklope-
dija 10:30 lietuvos tūkstantmečio 
vaikai 11:25 Mūsų gyvūnai 11:50 
pasaulio dokumentika. premjera. 
Mėlynoji planeta 2 12:45 pasaulio 
dokumentika. premjera. laukiniai 
gyvūnai. paros kaleidoskopas 3 
13:40 Mis Marpl 4 15:15 Lais-
vės vėliavnešiai 15:45 Žinios. 
Orai 16:00 Auksinis protas 17:15 
Klausimėlis 17:30 Žinios. Sportas. 
Orai 18:00 Keliai. Mašinos. Žmo-
nės 18:30 pramoginė laida „editos 
šou” 19:30 Savaitė 20:30 panora-
ma 20:52 Sportas 21:00 premje-
ra. Giminės. Gyvenimas tęsiasi 4. 
21:55 prakeiktas telefonas 23:30 
Gerard Depardieu. priimkit mane 
tokį, koks esu 00:25 pasaulio do-
kumentika 02:00 Smegenų pa-
slaptys. Marselis prustas 02:10 
Karinės paslaptys 03:00 Savaitė 
03:55 Muzikinė pramoginė progra-
ma „Du balsai – viena širdis”   

 
06:30 Didysis žvejys 2 (37) 06:55 
ponas Bynas (23) 07:20 “Nicke-
lodeon” valanda. Žybsnis ir ste-
buklingos mašinėlės (35) 07:45 
Žuviukai burbuliukai (8) 08:10 
Keista šeimynėlė (16) 08:35 To-
mo ir Džerio šou (22) 09:00 Ogis 
ir tarakonai (73) 09:10 Drakonų 
kova. Super (7) 09:40 KINO pUS-
RYČIaI Nykštuko tomo ir Coliukės 
nuotykiai 11:05 tomas ir Džeris. 
Šnipų žaidimai 12:30 aš - šnipas 
14:20 pReMJeRa Roko amžius 
16:40 Ne vienas kelyje 17:20 Te-
leloto 18:30 Žinios 19:25 Sportas 
19:28 Orai 19:30 Mes vieno kraujo 
22:00 Džekas Ryčeris 00:40 Su-
krečiantis skrydis 02:35 Savaitė 
be žmonų 

 
05:15 Moderni šeima 06:15 Te-
levitrina 06:30 Aladinas 07:00 
ančiukų istorijos 07:30 Vėžliukai 
nindzės 08:00 Aladinas 08:30 
Mamyčių klubas 09:00 Kulinari-
niai triukai 09:30 penkių žvaigž-
dučių būstas 10:00 pasaulis 
pagal moteris 10:30 Svajonių 
sodai 11:30 Mergina iš alabamos 
13:45 Keistuolis ir gražuolė 15:45 
NaUJaS SeZONaS. Simpsonai 
16:15 ekstrasensų mūšis 18:00 
Raudonas kilimas 18:30 tV3 ži-
nios 19:20 tV3 sportas 19:25 tV3 
orai 19:30 Geriausi mūsų metai. 
100-mečio šou 22:00 VAKARO 
KINO teatRaS. Mechanikas 
23:50 pavojingas susitarimas 
01:35 Lojalioji 03:35 Svotai 04:30 
Mažylė Houp 

 
06:30 Galiūnų čempionų lyga. 
Vokietija 07:30 Sveikatos kodas 

08:30 tauro ragas 09:00 Galiūnų 
čempionų lyga. Olandija 10:00 pa-
variau (24) 10:30 Blogas šuo! (4) 
11:30 Žemė iš paukščio skrydžio 
(4) 12:40 Vandenyno paslaptys su 
Džefu Korvinu (83) 13:10 Džekas 
Hana kviečia į gamtą (2) 13:40 
Sveikinimai 16:00 Reali mistika 
(21) 17:00 lKl čempionatas. 
Neptūnas-lietuvos rytas 19:30 
Daktaras Richteris (5) 20:35 Dak-
taras Richteris (6) 21:40 Juodasis 
sąrašas (21) 22:35 Išbandymų 
diena (2) 23:35 Užrakintas 01:20 
Kas žudikas? (25) 02:15 Detekty-
vų istorijos (3)  

 
05:00 „24/7“ 05:40 „Šiandien kim-
ba“ 07:00 programa 07:04 TV 
parduotuvė 07:20 „Nuostabūs 
pojūčiai“ 08:00 „4 kampai“ 08:30 
„Kaimo akademija“ 09:00 „Šian-
dien kimba“ 10:00 Mano euro-
pos parlamentas 10:30 „ekovizi-
ja“ 10:40 „Iljušinas ir Babkinas tiria. 
Vaiduoklis kreivame veidrodyje“ 
(1; 2) 12:45 „laiptai į dangų“ (3; 4) 
15:15 „pavojingiausios kelionės. 
Kongas, Kivu provincija“ 16:00 
Žinios 16:18 Orai 16:20 „Krepši-
nio pasaulyje su V. Mačiuliu“ 16:50 
„pražūtingi smaragdai“ (54) 18:00 
Žinios 18:27 Orai 18:30 Mano eu-
ropos parlamentas 19:00 „Baimės 
įlanka“ (7) 20:00 Žinios 20:27 Orai 
20:30 „Baimės įlanka“ (8) 21:30 
„24/7“ 22:30 Žinios 22:57 Orai 
23:00 „Vienišas vilkas“ (11; 12) 
01:00 „Kapitonas Gordejevas“ 
(4/1; 4/2) 02:50 „24/7“ 03:30 „Bai-
mės įlanka“ (7; 8)  

 
06:10 Televitrina 06:25 Ledo ke-
lias 07:20 Bjauriausi darbai pa-
saulyje 08:30 Sandėlių karai 09:00 
Gyvūnų manija 09:30 Vienam ga-
le kablys 10:00 praeities žvalgas 
10:30 Savaitė su Kauno „Žalgiriu“ 
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 
karai 18:00 Skorpionas 19:00 
Amerikos talentai 21:00 Žinios 
21:45 Sportas 21:55 Orai 22:00 
Nakties tOp 22:30 X Faktorius 
01:00 avarijų tV 01:30 avarijų 
TV 01:55 Daktaras Hausas 02:45 
Jaunasis vilkolakis 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 lRt OpUS ORe. Gru-
pė „Wolfsome” 07:05 Mokslo sriu-
ba 07:30 Kultūrų kryžkelė 08:30 
Krikščionio žodis 08:45 Kelias 
09:00 Euromaxx 09:30 premje-
ra. Meno ritmai 10:00 aRtS21 
10:30 pradėk nuo savęs 11:00 
Septynios Kauno dienos 11:30 
Durys atsidaro 12:00 Kultmisijos 
12:45 ARTi 13:00 linija, spalva, 
forma 13:30 Stop juosta 14:00 
legendos 14:45 Šventadienio 
mintys 15:15 Vienuolynų kelias 
Lietuvoje 15:45 Vaikų ir mokslei-
vių televizijos konkursas „Dainų 
dainelė 2018” 17:25 Nes man tai 
rūpi 18:10 lRt studija „Vilniaus 
knygų mugėje 2018” 19:00 Na-
cionalinis turtas 19:25 pasaulio 
ledo ritulio čempionatas. I divizi-
ono B grupė. lietuva – Kroatija. 
tiesioginė transliacija iš Kauno. 
22:00 Kiotas. Romantiška pažin-
tis su nacionalinėmis vertybėmis 
22:45 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus

05:00 Seserys 06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas 06:05 La-
bas rytas, lietuva 09:05 Senis 
10:05 premjera. Štutgarto krimi-
nalinė policija 4 10:55 akis už akį 
11:40 Savaitė 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 Gimę tą pačią dieną 
20:25 loterija „Keno loto” 20:30 
panorama 21:05 Dėmesio cen-
tre 21:20 Sportas 21:28 Loterija 
„Jėga” 21:30 lRt forumas 22:20 
Dokumentinė istorinė laida „lietu-
vos kolumbai” 23:15 Svetimšalė 
2 00:15 pasaulio teisuoliai 01:00 
lRt radijo žinios 01:05 Gimę tą 
pačią dieną. Dok. apybraiža 02:00 
lRt radijo žinios 02:05 Klauskite 
daktaro 03:00 lRt radijo žinios 
03:05 Beatos virtuvė 04:00 LRT 
radijo žinios 04:05 pramoginė lai-
da „editos šou”

 
06:20 Mano gyvenimo šviesa (30-
32) 07:35 ponas Bynas (24) 08:00 
Volkeris, teksaso reindžeris (98) 
09:00 Rytas su LNK 11:00 Yra, 
kaip yra 12:00 KK2 penktadienis 
13:25 Rožių karas (140) 14:25 Dvi 
širdys (723) 14:55 Dvi širdys (724) 
15:25 Dvi širdys (725) 15:55 Dvi 
širdys (726) 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 
(36) 21:00 Nuo... Iki... 21:30 Žinios 
22:24 Sportas 22:28 Orai 22:30 
VaKaRO SeaNSaS. pReMJe-
Ra Įkalinta 00:20 Judantis objek-
tas (3) 01:15 Džekas Ryčeris

 
05:00 Kaulai 05:45 Televitrina 
06:00 Išsirink sau ateitį 06:25 
Kempiniukas plačiakelnis 06:55 
Simpsonai 07:55 Svajonių sodai 
08:55 Meilės sūkuryje 10:00 Tai 
- mano gyvenimas 12:00 Svotai 
13:00 pažadėtoji 14:00 Maištingo-
sios amazonės 15:00 Simpsonai 
16:00 tV3 žinios 16:25 tV3 orai 
16:30 tV pagalba 18:30 tV3 ži-
nios 19:20 tV3 sportas 19:25 tV3 
orai 19:30 Šviesoforas 20:00 Le-
gendinės meilės 21:00 pasmerkti 
4 21:30 tV3 vakaro žinios 22:20 
tV3 sportas 22:25 tV3 orai 22:30 
VaKaRO KINO teatRaS. Snie-
gynų įkaitai 00:50 Kaulai 01:45 
Gražuolė ir pabaisa 02:30 Gau-
dynės 03:20 Raitelis be galvos 
04:10 Imperija

 
06:35 Viena už visus (47) 07:05 
Viena už visus (48) 07:35 pro-
kurorų patikrinimas (423) 08:40 
44-as skyrius (46) 09:35 Tokia 
tarnyba (18) 10:30 Gelbėtojai - 
112 (28) 11:00 Gelbėtojai - 112 

(29) 11:35 akloji zona (2) 12:35 
Stoties policija (17) 13:40 prokuro-
rų patikrinimas (424) 14:50 44-as 
skyrius (47) 15:55 Tokia tarnyba 
(19) 16:50 Gelbėtojai - 112 (30) 
17:20 Gelbėtojai - 112 (31) 17:55 
akloji zona (3) 18:55 Stoties po-
licija (18) 20:00 Info diena 20:25 
Visi už vieną 21:00 transformeriai 
23:50 tikras teisingumas. Brolija 
01:30 Išbandymų diena (2) 02:15 
Juodasis sąrašas (21) 

 
05:15 „Geriausios nardymo vie-
tos“. Dok. serialas 05:40 „Mer-
doko paslaptys“ (1/13) 06:25 
programa 06:29 tV parduotuvė 
06:45 Mano europos parlamen-
tas 07:15 Muzikiniai sveikinimai 
08:15 „24/7“ 09:15 „Rojus“ (26) 
10:20 „Raudonoji karalienė“ (1) 
11:25 „Merdoko paslaptys“ (2/2) 
12:30 „Gluchariovas“ (2/48) 13:35 
tV parduotuvė 13:50 „Bitininkas “ 
(2/3) 14:55 „albanas“ (3/12) 16:00 
Reporteris 16:47 Orai 16:50 „Bal-
toji vergė“ (35) 18:00 Reporteris 
18:40 lietuva tiesiogiai 18:47 Orai 
18:50 „Miškinis“ (4/16) 20:00 Re-
porteris 20:27 Orai 20:30 Nuoga 
tiesa 22:30 Reporteris 23:15 Lie-
tuva tiesiogiai 23:42 Orai 23:45 
Gyvenimo būdas 00:45 „Šiandien 
kimba“ 01:45 „pasaulis iš viršaus“. 
Dok. serialas 02:15 „albanas“ 
(1/8) 03:00 „Merdoko paslaptys“ 
(1/13) 03:45 „Jekaterina Didžioji“ 
(11) 04:35 „pražūtingi smarag-
dai“ (30)  

 
06:35 Televitrina 06:55 Šunys. 
Nepaprastų gyvūnų šeima 07:55 
Kaulai 08:55 Nuo amato iki vers-
lo 09:25 CSI kriminalistai 10:25 
Dvi merginos be cento 10:50 Dvi 
merginos be cento 11:20 Kobra 
11 12:25 Vedęs ir turi vaikų 12:55 
Vedęs ir turi vaikų 13:25 Fizrukas 
14:00 Fizrukas 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 18:55 
Vedęs ir turi vaikų 19:25 Rezi-
dentai 19:55 Rezidentai 20:30 
Fizrukas 21:00 Žinios 21:25 Orai 
21:30 Baradač’ius 22:00 Farai 
23:00 SIaUBO pIRMaDIeNIS. 
pjūklas 5 00:55 Kobra 11 01:50 
Daktaras Hausas 02:40 Dvi mer-
ginos be cento 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Džiazo muzikos vaka-
ras. XV tarptautinis džiazo festi-
valis „Vilnius Mama Jazz 2016” 
06:55 aRti. Veidai 07:15 auklė 
Mun 07:25 Tobotai 1 07:50 Stop 
juosta 08:20 atspindžiai. paveldo 
kolekcija 08:50 Kaip atsiranda 
daiktai 8 09:15 labas rytas, lie-
tuva 12:00 DW naujienos rusų 
kalba. 12:10 Durys atsidaro 12:40 
Baltijos laisvė. Koncertas, skirtas 
Baltijos valstybių atkūrimo 100-
mečiui 14:00 Nacionalinis turtas 
14:25 anapus čia ir dabar 15:15 
premjera 15:25 auklė Mun 15:40 
Tobotai 1 16:05 Kaip atsiranda 
daiktai 8 16:30 laba diena, lie-
tuva 18:00 Kultūrų kryžkelė. Ru-
sų gatvė 18:30 Kelias į namus 
19:00 aRtS21 19:25 pasaulio 
ledo ritulio čempionatas. I divizio-
no B grupė. lietuva – Rumunija. 
tiesioginė transliacija iš Kauno. 
22:00 Drakono širdis 23:45 DW 
naujienos rusų kalba. 00:00 Da-
bar pasaulyje

05:00 Seserys 06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas 06:05 La-
bas rytas, lietuva 09:05 Senis 
10:05 premjera. Štutgarto krimi-
nalinė policija 4 10:55 akis už akį 
4 11:40 Beatos virtuvė 12:40 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?” 13:05 
Klauskite daktaro 14:00 Žinios 
14:15 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 emigrantai 20:25 
loterija „Keno loto” 20:30 pa-
norama 21:05 Dėmesio centre 
21:20 Sportas 21:28 Loterija 
„Jėga” 21:30 pasaulio teisuoliai 
22:20 Istorijos detektyvai 23:10 
Svetimšalė 2 00:15 Karinės pa-
slaptys 01:00 lRt radijo žinios 
01:05 Dokumentinė istorinė laida 
„lietuvos kolumbai” 02:00 LRT ra-
dijo žinios 02:05 Klauskite daktaro 
03:00 lRt radijo žinios 03:05 Isto-
rijos detektyvai 04:00 LRT radijo 
žinios 04:05 emigrantai  

 
06:20 Mano gyvenimo šviesa (33) 
06:45 Mano gyvenimo šviesa (34) 
07:10 Mano gyvenimo šviesa (35) 
07:35 ponas Bynas (25) 08:00 
Volkeris, teksaso reindžeris (99) 
09:00 Rytas su LNK 11:00 Yra, 
kaip yra 12:00 Visi už vieną 12:30 
Nuo... Iki... 12:55 KK2 13:25 Ro-
žių karas (141) 14:25 Dvi širdys 
(727) 15:25 Dvi širdys (728) 15:55 
Dvi širdys (729) 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 paveldėto-
ja (37) 21:00 Ekranai 21:30 Žinios 
22:24 Sportas 22:28 Orai 22:30 
VaKaRO SeaNSaS Snaiperis 
3 00:20 Judantis objektas (4) 
01:15 Įkalinta 

 
05:35 Juokingiausi amerikos na-
mų vaizdeliai 06:10 Televitrina 
06:25 Kempiniukas plačiakelnis 
06:55 Simpsonai 07:25 Simp-
sonai 07:55 pasmerkti 4 08:25 
Šviesoforas 08:55 Meilės sūku-
ryje 10:00 tai - mano gyvenimas 
12:00 Svotai 13:00 pažadėtoji 
13:30 pažadėtoji 14:00 Maištin-
gosios amazonės 15:00 Simpso-
nai 15:30 Simpsonai 16:00 tV3 
žinios 16:25 tV3 orai 16:30 TV 
pagalba 18:30 tV3 žinios 19:20 
tV3 sportas 19:25 tV3 orai 19:30 
Šviesoforas 20:00 prieš srovę 
21:00 pasmerkti 4 21:30 tV3 
vakaro žinios 22:20 tV3 sportas 
22:25 tV3 orai 22:30 eurolygos 
rungtynės. Kauno „Žalgiris“ - pi-
rėjo „Olympiacos“ 00:30 Kaulai 
01:25 Gražuolė ir pabaisa 02:15 
Gaudynės 03:05 Raitelis be gal-
vos 03:55 Imperija 04:50 Kaulai  

 
06:35 Viena už visus (49) 07:05 
Viena už visus (50) 07:35 proku-
rorų patikrinimas (424) 08:40 44-

as skyrius (47) 09:35 Tokia tarny-
ba (19) 10:30 Gelbėtojai - 112 (30) 
11:00 Gelbėtojai - 112 (31) 11:35 
akloji zona (3) 12:35 Stoties poli-
cija (18) 13:40 prokurorų patikri-
nimas (425) 14:50 44-as skyrius 
(48) 15:55 tokia tarnyba (20) 
16:50 Gelbėtojai - 112 (32) 17:20 
Gelbėtojai - 112 (33) 17:55 Akloji 
zona (4) 18:55 Stoties policija (19) 
20:00 Info diena 20:25 Visi už 
vieną 21:00 Nėra kur bėgti 22:55 
transformeriai 01:35 Dingęs (1) 
02:35 Blogas šuo! (3)

 
05:15 „Geriausios nardymo vie-
tos“. Dok. serialas 05:40 „Merdo-
ko paslaptys“ (2/1) 06:25 progra-
ma 06:29 tV parduotuvė 06:45 
„Vantos lapas“ 07:15 „Muzikinės 
kovos“ 09:15 „Rojus“ (27) 10:20 
„Raudonoji karalienė“ (2) 11:25 
„Merdoko paslaptys“ (2/3) 12:30 
„Miškinis“ (4/1) 13:35 TV parduo-
tuvė 13:50 „Bitininkas “ (2/4) 14:55 
„albanas“ (3/13) 16:00 Reporteris 
16:47 Orai 16:50 „Baltoji vergė“ 
(36) 18:00 Reporteris 18:40 Lie-
tuva tiesiogiai 18:47 Orai 18:50 
„Miškinis“ (4/17) 20:00 Reporte-
ris 20:27 Orai 20:30 pReMJe-
Ra. „Žmogus be praeities“ (2) 
21:30 patriotai 22:30 Reporteris 
23:15 lietuva tiesiogiai 23:42 
Orai 23:45 Mano europos parla-
mentas 00:15 Nuoga tiesa 02:15 
„albanas“ (2/1) 03:00 „Merdoko 
paslaptys“ (2/1) 03:45 „Jekateri-
na Didžioji“ (12) 04:35 „pražūtingi 
smaragdai“ (31) 

 
06:35 Televitrina 06:55 Kobra 11 
07:55 Kaulai 08:55 Gyvūnų ma-
nija 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 18:55 Ve-
dęs ir turi vaikų 19:25 Rezidentai 
19:55 Rezidentai 20:30 Fizrukas 
21:00 Žinios 21:25 Orai 21:35 
UeFa Čempionų lygos rungty-
nės. „liverpool FC“ - „aS Roma“ 
23:40 pėdsakai 00:35 Kobra 11 
01:40 Daktaras Hausas 02:30 
Dvi merginos be cento 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Džiazo muzikos vaka-
ras. XV tarptautinis džiazo festi-
valis „Vilnius Mama Jazz 2016” 
07:05 Grizis ir lemingai 07:15 
auklė Mun 07:25 Tobotai 1 07:50 
Kelias į namus 08:20 Septynios 
Kauno dienos 08:50 Kaip atsi-
randa daiktai 8 09:15 labas rytas, 
Lietuva 12:00 DW naujienos rusų 
kalba. 12:10 Euromaxx 12:45 
Kultūros teismas 13:35 Nes man 
tai rūpi 14:20 Istorijos perimetrai. 
2 d. Vasario 16-oji. Dok. filmas 
15:15 premjera. Grizis ir lemingai 
15:25 auklė Mun 15:40 Tobotai 
1 16:05 Kaip atsiranda daiktai 8 
16:30 laba diena, lietuva 18:00 
Misija 18:30 atspindžiai 19:00 
laisvės vėliavnešiai 19:35 ten, 
kur namai 1 20:25 Žmonės, kurie 
sukūrė lietuvą 21:15 premjera. 
Šventasis karas 22:10 Antradie-
nio detektyvas. Jaunasis Mon-
talbanas 1 00:00 DW naujienos 
rusų kalba

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 

�1.00 val.

„Transformeriai“ 

 

�1.1� val.

„Šventasis karas “

 

1�.�� val.

„Keistuolis ir gražuolė“

 

1�.�0 val.
„Naktis muziejuje. Kapo 

paslaptis“
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 AVINAS 
(03.21-04.20)

būti namuose šią savaitę jums 
bus paprasčiausiai nuobodu. 
užsiimkite tokia veikla, kuri ža-
da naujos patirties ir įspūdžių. 
Savaitgalį patartina kur nors 
iškeliauti. Turėsite šiokių tokių 
papildomų išlaidų, užtat patirtų 
įspūdžių ilgai nepamiršite.

 JAUTIS 
(04.21-05.21)

Savaitės viduryje pagaliau 
būsite deramai įvertintas ir 
pagerbtas už anksčiau pada-
rytus darbus. Pagaliau skinsite 
kantrybės ir darbštumo prino-
kintus vaisius. Tik nepervarkite, 
nes jau kyla grėsmė sveikatai. 
būtų labai naudinga kiek sulė-
tinti tempą.

 DVYNIAI 
(05.22-06.21)

jau nebegalite ignoruoti seno 
troškimo pabėgti nuo įkyrė-
jusios rutinos. Ko delsiate? 
meskite viską ir eikite atos-
togų tiesiog dabar. jei nega-
lite sau leisti didelės kelionės, 
bent jau pasistenkite pakeisti 
aplinką, ištrūkti iš darbo ir na-
mų kelioms dienoms. Nau-
ja meilė jau beldžiasi į duris, 
būkite pasiruošęs tinkamai 
ją pasitikti.

 VĖŽYS 
(06.22-07.22)

Kiekvienas turi retkarčiais pa-
galvoti apie savo ateitį. Šią 
savaitę teks daug dirbti ir 
konstruktyviai pasinaudoti siū-
lomomis galimybėmis. Kolek-
tyvinis darbas kur kas geriau 
seksi antroje savaitės pusėje. 
Pirmoji bus sėkmingesnė indi-
vidualistams.

 LIŪTAS 
(07.23-08.21)

Savaitės pradžioje galite pras-
tai jaustis, būti kiek irzlokas. 
Savaitės viduryje nesugal-
vokite keisti darbo ar prašyti 
didesnio atlyginimo. Trečia-
dienį turėsite būti pastabus 
ir įžvalgus. Savaitgalį būkite 
rimtas ir dalykiškas, ilsėkitės 
aktyviai, žaiskite kolektyvinius 
žaidimus.

 MERGELĖ 
(08.22-09.23)

jums jau senokai gadina krau-
ją užsitęsę kivirčai su senu pa-
žįstamu. Tas labai nepatinka ir 
jums pačiam, ir kitiems. Šią 
savaitę pagaliau pasiryžkite 
ir parodykite iniciatyvą baigti 
seną vaidą. beje, tai būtų ir fi-
nansiškai naudinga. Savaitės 
viduryje galite labai emocingai 
reaguoti į tai, kad bus suabe-
jota vertybėmis, kuriomis jūs 
šventai tikite.

 SVARSTYKLĖS 
(09.24-10.23)

Šią savaitę visai teisėtai gali-

te jaustis laimingas. jūs gerai 
nusiteikęs, o ir asmeniniame 
gyvenime pajutote pavasa-
rio dvelktelėjimą... Komerci-
niai projektai ypač gerai sek-
sis antradienį ir trečiadienį. 
Antroje savaitės pusėje labai 
didelė konflikto su viršinin-
ku tikimybė, tad būkite ypač 
apdairus reikšdamas savo 
nuomonę ir gerai apgalvo-
kite atsakymą kad ir į patį 
paprasčiausią klausimą.

 SKORpIONAS 
(10.24-11.22)

Savaitės pradžioje laikas - 
jūsų sąjungininkas. Kruopš-
čiai saugokite paslaptis, tiek 
savas, tiek svetimas. Nevar-
žomos emocijos savaitės 
viduryje tik sukomplikuos 
reikalus. bus aštrių žodžių 
ir sužeistų širdžių. Savaitgalį 
šeimoje taip pat prireiks viso 
jūsų takto ir subtilumo.

 ŠAULYS 
(11.23-12.22)

labai rimti ir ambicingi pla-
nai bręsta jūsų galvoje. de-
ja, kompromisas savaitės 
pradžioje bus neišvengia-
mas. Nekovokite su vėjo 
malūnais ir nemanykite, 
kad tik jūs vienas sugebate 
suprasti ir adekvačiai įver-
tinti tikrąją padėtį. būkite 
supratingesnis! Savaitgalį 
su mylimu žmogumi ar su-
tuoktiniu priimsite bendrą 
sprendimą, turėsiantį įtakos 
jūsų ateičiai.

 OŽIARAGIS 
(12.23-01.20)

Savaitės pradžioje gali iš-
augti jūsų populiarumas 
ir autoritetas. Ketvirtadie-
nį laukia svarbus dalykinis 
susitikimas. Nauji žmonės, 
naujos pažintys reiškia origi-
nalias idėjas ir įdomias pers-
pektyvas. romantiškas nuo-
tykis savaitgalį gali turėti ne 
visai malonių padarinių.

 VANDENIS 
(01.21-02.18)

Šią savaitę spręsis jūsų ga-
limybės pasinaudoti savo 
padėties privalumais. beje, 
galite gauti daugiau nei kada 
nors tikėjotės. Savaitės vidu-
ryje gali tekti užsiimti įdomiu 
ir pelningu projektu. Savait-
galį šeimos nariai gali ypač 
pasigesti jūsų dėmesio.

 ŽUVYS 
(02.19-03.20)

jūsų sėkmė šią savaitę susi-
deda iš planingumo, ištver-
mės ir kruopštumo. Pasi-
stenkite nieko nepriimti už 
tikrą pinigą pasikliaudamas 
vien kažkieno žodžiu. Nesi-
imkite tvarkyti finansinius 
reikalus pirmadienį - didelė 
tikimybė nudegti. Apskritai 
šią savaitę patartina vengti 
rizikos bet kokia forma.

Ketvirtadienis, balandžio �� d. Penktadienis, balandžio �� 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. Orai 18:00 tV žaidimas 
„Kas ir kodėl?” 18:30 Klauskite 
daktaro 19:30 Specialus tyrimas 
20:25 loterija „Keno loto” 20:30 
panorama 21:05 Dėmesio centre 
21:20 Sportas 21:28 loterija „Jė-
ga” 21:30 pokalbių laida „Svarbios 
detalės” 22:30 Dviračio žinios 
23:00 premjera. Nesaugus prie-
globstis 01:00 lRt radijo žinios 
01:05 Specialus tyrimas 02:00 
lRt radijo žinios 02:05 Klauskite 
daktaro 03:00 lRt radijo žinios 
03:05 Dokumentinė apybraiža 
„Mes nugalėjom” 03:30 laisvės 
vėliavnešiai 04:00 LRT radijo 
žinios 04:05 Nacionalinė paieš-
kų tarnyba

 
06:20 Mano gyvenimo šviesa 
(39-41) 07:35 ponas Bynas (1) 
08:00 Volkeris, teksaso reindžeris 
(101) 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 (143) 14:25 
Dvi širdys (734) 14:55 Dvi širdys 
(735) 15:25 Dvi širdys (736) 15:55 
Dvi širdys (737) 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 13 nuodėmių 00:20 Ju-
dantis objektas (6) 01:15 Velnio 
antrininkas 03:05 alchemija XIV. 
Visaginas : atrastas miestas 03:35 
RetROSpeKtYVa

 
05:05 Kaulai 06:10 Televitrina 
06:25 Kempiniukas plačiakelnis 
06:55 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 16:00 tV3 žinios 16:25 tV3 
orai 16:30 tV pagalba 18:30 tV3 
žinios 19:20 tV3 sportas 19:25 
tV3 orai 19:30 Šviesoforas 20:00 
Farai 21:00 pasmerkti 4 21:30 
tV3 vakaro žinios 22:20 tV3 spor-
tas 22:25 tV3 orai 22:30 VAKA-
RO KINO teatRaS. Magiškasis 
Maikas 00:50 Kaulai 01:40 Kvanti-
kas 02:30 Gaudynės 03:20 Raite-
lis be galvos 04:10 Imperija 

 
06:35 Viena už visus (53) 07:05 
Viena už visus (54) 07:35 proku-
rorų patikrinimas (426) 08:40 44-

as skyrius (49) 09:40 Tokia tarny-
ba (21) 10:40 Gelbėtojai - 112 (34) 
11:10 Gelbėtojai - 112 (35) 11:40 
ekstrasensų mūšis (9) 13:40 pro-
kurorų patikrinimas (427) 14:50 
44-as skyrius (50) 15:55 Tokia 
tarnyba (22) 16:50 Gelbėtojai - 112 
(37) 17:20 Gelbėtojai - 112 (38) 
17:55 Gelbėtojai - 112 (39) 18:30 
lKl čempionatas. lietkabelis-lie-
tuvos rytas 21:00 Nakties sargyba 
23:00 10,5 balo (1) 00:35 10,5 ba-
lo (2) 02:00 Dingęs (3) 

 
05:15 „Geriausios nardymo vietos“ 
05:40 „Merdoko paslaptys“ (2/3) 
06:25 programa 06:29 TV parduo-
tuvė 06:45 „Skinsiu raudoną rožę“ 
07:15 „Šiandien kimba“ 08:15 
patriotai 09:15 „Rojus“ (29) 10:20 
„Raudonoji karalienė“ (4) 11:25 
„Merdoko paslaptys“ (2/5) 12:30 
„Miškinis“ (4/3) 13:35 TV parduo-
tuvė 13:50 „Bitininkas “ (2/6) 14:55 
„albanas“ (3/15) 16:00 Reporteris 
16:47 Orai 16:50 „Baltoji vergė“ 
(38) 18:00 Reporteris 18:40 Lie-
tuva tiesiogiai 18:47 Orai 18:50 
„Miškinis“ (4/19) 20:00 Reporteris 
20:27 Orai 20:30 pReMJeRa. 
„Žmogus be praeities“ (4) 21:30 
Gyvenimo būdas 22:30 Reporte-
ris 23:15 lietuva tiesiogiai 23:42 
Orai 23:45 „Vantos lapas“ 00:15 
„Kapitonas Gordejevas“ (4/1; 
4/2) 02:15 „albanas“ (2/3) 03:00 
„Merdoko paslaptys“ (2/3) 03:45 
„Kambarinė“ (2) 04:35 „pražūtin-
gi smaragdai“ (33) 

 
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 
13:25 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 19:55 Reziden-
tai 20:30 Fizrukas 21:00 Žinios 
21:25 Orai 21:30 VaKaRO paSI-
RINKIMaS. Nešdintis visu greičiu 
23:20 pėdsakai 00:20 Kobra 11 
01:20 Daktaras Hausas 02:10 
Dvi merginos be cento 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Džiazo muzikos vaka-
ras. XVI tarptautinis džiazo festi-
valis „Vilnius Mama Jazz 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 atsiran-
da daiktai 8 09:15 labas rytas, 
Lietuva 12:00 DW naujienos rusų 
kalba. 12:15 Žmonės, kurie sukū-
rė lietuvą. Dok. vaidybinis filmas 
13:05 Maistas ir aistros 13:35 pri-
sikėlimo ekspresas – šimtmečio 
veidai 14:25 Kalbantys tekstai. 
Alvydas Šlepikas 15:15 premje-
ra. Grizis ir lemingai 15:25 auklė 
Mun 15:40 Tobotai 1 16:05 Kaip 
atsiranda daiktai 8 16:30 Laba die-
na, lietuva 18:00 Kultūrų kryžke-
lė 18:30 Nacionalinis turtas 19:00 
lietuva mūsų lūpose 19:35 ten, 
kur namai 1 20:30 anapus čia ir 
dabar 21:15 Mano tėviškė 21:30 
Žurnalas „Kelias į FIFa World Cup 
2018” 22:00 Mes esame autoriai 
22:35 Senekos diena 00:20 DW 
naujienos rusų kalba

05:00 Seserys 06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas 06:05 Labas 
rytas, lietuva 09:05 Senis 10:05 
premjera. Štutgarto kriminalinė 
policija 4 10:55 akis už akį 4 11:40 
Stilius 12:40 tV žaidimas „Kas ir 
kodėl?” 13:05 Klauskite daktaro 
14:00 Žinios 14:15 laba diena, 
Lietuva 15:00 Žinios 15:10 Laba 
diena, lietuva 16:00 Žinios 16:15 
laba diena, lietuva 16:30 prem-
jera. Seserys 17:30 Žinios. Spor-
tas. Orai 18:00 tV žaidimas „Kas 
ir kodėl?” 18:30 Klauskite daktaro 
19:30 Beatos virtuvė 20:25 Lote-
rija „Keno loto” 20:30 panorama 
20:52 Sportas 20:58 loterija „Jė-
ga” 21:00 Duokim garo! 22:35 
Gamtos inspektoriai 23:00 Fan-
tastiškas penktadienis. Kamuo-
linis žaibas 01:05 pokalbių laida 
„Svarbios detalės” 02:00 LRT ra-
dijo žinios 02:05 Klauskite dakta-
ro. 03:00 lRt radijo žinios 03:05 
Ryto suktinis su Zita Kelmickaite 
03:30 Mūsų gyvūnai 04:00 LRT 
radijo žinios 04:05 Stilius

 
06:20 Mano gyvenimo šviesa (42-
44) 07:35 ponas Bynas (2) 08:00 
Volkeris, teksaso reindžeris (102) 
09:00 Rytas su LNK 11:00 Yra, 
kaip yra 12:00 Valanda su Rūta 
13:25 Rožių karas (144) 14:25 Dvi 
širdys (738) 14:55 Dvi širdys (739) 
15:25 Dvi širdys (740) 15:55 Dvi 
širdys (741) 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 “2012” 00:00 
Neatšaukiamas įsakymas 01:45 
13 nuodėmių 

 
05:10 Svotai 06:10 Televitrina 
06:25 Kempiniukas plačiakelnis 
06:55 Simpsonai 07:25 Simp-
sonai 07:55 pasmerkti 4 08:25 
Šviesoforas 08:55 Meilės sūku-
ryje 10:00 tai - mano gyvenimas 
12:00 Svotai 13:00 pažadėtoji 
13:30 pažadėtoji 14:00 Maištingo-
sios 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 spor-
tas 19:25 tV3 orai 19:30 DIDYSIS 
peNKtaDIeNIO FIlMaS. Galin-
gasis 6 21:45 VAKARO KINO TE-
atRaS. Siuntėjas 23:30 30 naktų 
paranormalių reiškinių su Šėtono 
apsėsta mergina su drakono ta-
tuiruote 01:05 Magiškasis Maikas 
03:05 Dingti per 60 sekundžių

 
06:35 Viena už visus (55) 07:05 
Viena už visus (56) 07:35 prokuro-
rų patikrinimas (427) 08:40 44-as 
skyrius (50) 09:35 Tokia tarnyba 
(22) 10:30 Gelbėtojai - 112 (37) 
11:00 Gelbėtojai - 112 (38) 11:30 
ekstrasensų mūšis (10) 13:40 
prokurorų patikrinimas (428) 
14:50 44-as skyrius (51) 15:55 To-

kia tarnyba (23) 16:50 Gelbėtojai 
- 112 (40) 17:20 Gelbėtojai - 112 
(41) 17:55 akloji zona (5) 18:55 
Stoties policija (20) 20:00 Info die-
na 21:00 Mirtinas greitis 2 22:50 
Nakties sargyba 00:45 Dingęs (4) 
01:50 Mirtinas greitis 2 

 
05:15 „Geriausios nardymo vie-
tos“. Dok. serialas 05:40 „Merdo-
ko paslaptys“ (2/4) 06:25 progra-
ma 06:29 tV parduotuvė 06:30 
„pasaulio turgūs. Stambulas“. 
Kelionių dok. 06:45 „Krepšinio 
pasaulyje su V. Mačiuliu“ 07:15 
„ant bangos“ 08:15 Gyvenimo 
būdas 09:15 „Rojus“ (30) 10:20 
„Raudonoji karalienė“ (5) 11:25 
„Merdoko paslaptys“ (2/6) 12:30 
„Miškinis“ (4/4) 13:35 TV par-
duotuvė 13:50 „Bitininkas “ (2/7) 
14:55 „albanas“ (3/16) 16:00 
Reporteris 16:47 Orai 16:50 „Bal-
toji vergė“ (39) 18:00 Reporteris 
18:42 Orai 18:45 Rubrika „Reno-
vacija. Sužinok daugiau“.” 18:50 
„Miškinis“ (4/20) 20:00 Reporteris 
20:27 Orai 20:30 „Muzikinės ko-
vos“ 22:30 Reporteris 22:57 Orai 
23:00 „Gluchariovas“ (2/13; 2/14) 
01:10 „Baimės įlanka“ (3; 4) 03:00 
„Merdoko paslaptys“ (2/4) 03:45 
„Kambarinė“ (3) 04:35 „pražūtingi 
smaragdai“ (34) 

 
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 
Dievo šarvai 2 00:20 Nešdintis vi-
su greičiu 02:05 Daktaras Hausas 
02:55 Dvi merginos be cento 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Džiazo muzikos vaka-
ras. XVI tarptautinis džiazo festi-
valis „Vilnius Mama Jazz 2017” 
07:05 Grizis ir lemingai 07:15 
auklė Mun 07:50 Vienuolynų ke-
lias Lietuvoje 08:20 pažvelk į pro-
fesiją kitaip 08:50 Kaip atsiranda 
daiktai 8 09:15 labas rytas, lie-
tuva 12:00 DW naujienos rusų 
kalba. 12:10 Stop juosta 12:40 
Kultmisijos. Dokumentinė kultūros 
apybraiža 13:30 Stambiu planu 
14:20 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus. Svečias – dai-
nininkė Sarah Brightman (Didžioji 
Britanija) 15:15 premjera. Grizis ir 
lemingai 15:25 auklė Mun 15:40 
Tobotai 1 16:05 Kaip atsiranda 
daiktai 8 16:30 laba diena, lie-
tuva 18:00 Mokslo sriuba 18:30 
lietuvos tūkstantmečio vaikai 
19:25 pasaulio ledo ritulio čempio-
natas. I diviziono B grupė. lietuva 
– Ukraina. tiesioginė transliacija 
iš Kauno. 22:00 Kultūros teismas 
22:45 europos kinas. premjera. 
Virš mūsų tik dangus 00:15 DW 
naujienos rusų kalba. 00:30 Da-
bar pasaulyje 01:00 Džiazo mu-
zikos vakaras. XVIII tarptautinis 
džiazo festivalis „Birštonas 2014” 
01:45 Senekos diena. 03:30 Kul-
tūros teismas

redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

Trečiadienis, balandžio �� 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 16:30 
premjera. Seserys 17:30 Žinios. 
Sportas. Orai 18:00 tV žaidimas 
„Kas ir kodėl?” 18:30 Klauskite 
daktaro 19:30 Gyvenimas. Gyve-
nimo būdo žurnalas. 20:25 Lote-
rija „Keno loto” 20:30 panorama 
20:52 Sportas 20:58 loterija „Jė-
ga” 21:00 Šiandien prieš 100 metų 
21:30 Auksinis protas 22:50 Klau-
simėlis.lt. HD. 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 
(36-38) 07:35 ponas Bynas (26) 
08:00 Volkeris, teksaso reindžeris 
(100) 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 (142) 14:25 Dvi šir-
dys (730) 14:55 Dvi širdys (731) 
15:25 Dvi širdys (732) 15:55 Dvi 
širdys (733) 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 (38) 
21:00 Gyvūnų policija 21:30 Žinios 
22:24 Sportas 22:28 Orai 22:30 
VaKaRO SeaNSaS Velnio an-
trininkas 00:45 Judantis objektas 
(5) 01:40 Snaiperis 3 

 
05:05 Kaulai 06:10 Televitrina 
06:25 Kempiniukas plačiakelnis 
06:55 Simpsonai 07:25 Simp-
sonai 07:55 pasmerkti 4 08:25 
Šviesoforas 08:55 Meilės sūku-
ryje 10:00 tai - mano gyvenimas 
12:00 Svotai 13:00 pažadėtoji 
14:00 Maištingosios amazonės 
15:00 Simpsonai 16:00 tV3 žinios 
16:25 tV3 orai 16:30 tV pagalba 
18:30 tV3 žinios 19:20 tV3 spor-
tas 19:25 tV3 orai 19:30 Šviesofo-
ras 20:00 Gero vakaro šou 21:00 
pasmerkti 4 21:30 tV3 vakaro 
žinios 22:15 tV3 sportas 22:20 
tV3 orai 22:25 Vikinglotto 22:30 
VaKaRO KINO teatRaS. Ding-
ti per 60 sekundžių 00:55 Kaulai 
01:45 Gražuolė ir pabaisa 02:35 
Gaudynės 03:25 Raitelis be gal-
vos 04:15 Imperija

 
06:35 Viena už visus (51) 07:05 
Viena už visus (52) 07:35 pro-
kurorų patikrinimas (425) 08:40 
44-as skyrius (48) 09:35 Tokia 
tarnyba (20) 10:30 Gelbėtojai - 
112 (32) 11:00 Gelbėtojai - 112 
(33) 11:35 akloji zona (4) 12:35 

Stoties policija (19) 13:40 pro-
kurorų patikrinimas (426) 14:50 
44-as skyrius (49) 15:55 Tokia 
tarnyba (21) 16:50 Gelbėtojai - 
112 (34) 17:20 Gelbėtojai - 112 
(35) 17:55 Gelbėtojai - 112 (36) 
18:30 lKl čempionatas. Vytautas-
Šiauliai 21:00 10,5 balo (1) 22:40 
10,5 balo (2) 00:20 Nėra kur bėgti 
02:05 Dingęs (2) 

 
05:15 „Geriausios nardymo vie-
tos“. Dok. serialas 05:40 „Merdoko 
paslaptys“ (2/2) 06:25 programa 
06:29 tV parduotuvė 06:45 „Kai-
mo akademija“ 07:15 Nuoga tiesa 
09:15 „Rojus“ (28) 10:20 „Raudo-
noji karalienė“ (3) 11:25 „Merdoko 
paslaptys“ (2/4) 12:30 „Miškinis“ 
(4/2) 13:35 tV parduotuvė 13:50 
„Bitininkas “ (2/5) 14:55 „albanas“ 
(3/14) 16:00 Reporteris 16:47 Orai 
16:50 „Baltoji vergė“ (37) 18:00 
Reporteris 18:40 Lietuva tiesio-
giai 18:47 Orai 18:50 „Miškinis“ 
(4/18) 20:00 Reporteris 20:27 Orai 
20:30 pReMJeRa. „Žmogus be 
praeities“ (3) 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“ 02:15 „albanas“ (2/2) 
03:00 „Merdoko paslaptys“ (2/2) 
03:45 „Kambarinė“ (1) 04:35 „pra-
žūtingi smaragdai“ (32) 

 
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 13:25 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 21:35 UEFA 
Čempionų lygos rungtynės. „FC 
Bayern München“ - „Real Madrid 
CF“ 23:40 pėdsakai 00:35 Kobra 
11 01:40 Daktaras Hausas 02:30 
Dvi merginos be cento 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Džiazo muzikos vaka-
ras. XV tarptautinis džiazo festi-
valis „Vilnius Mama Jazz 2016” 
07:05 Grizis ir lemingai 07:15 
auklė Mun 07:25 Tobotai 1 07:50 
pradėk nuo savęs 08:20 Nacio-
nalinis turtas 08:50 Kaip atsiran-
da daiktai 8 09:15 labas rytas, 
Lietuva 12:00 DW naujienos rusų 
kalba. 12:10 Meno ritmai 12:40 
laisvas žmogus. Rimas Burokas. 
Iš ciklo „Maištininkai” 13:20 Mano 
tėviškė 13:35 legendos. Dok. 
apybraižų ciklas 14:20 Šventasis 
karas 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. Vilniaus 
albumas 18:15 Kultūrų kryžkelė. 
Trembita 18:30 Septynios Kauno 
dienos 19:00 Maistas ir aistros 
19:25 pasaulio ledo ritulio čempi-
onatas. I diviziono B grupė. lietuva 
– Japonija. tiesioginė transliacija 
iš Kauno. 22:00 Kalbantys tekstai 
22:45 elito kinas. premjera. Nekal-
ti prisiminimai 00:20 DW naujienos 
rusų kalba. 00:30 Dabar pasaulyje 
01:00 Džiazo muzikos vakaras

�1.00 val.

„2012“ 

 

��.�0 val.

„Dingti per 60 sekundžių“

 

�1.00 val.

„Nakties sargyba“

 

HOROSKOpAS
Balandžio 23-30 d.

 JAUTIS 
(04.21-05.21)

ARTŪRAS ORLAUSKAS
Stichija: Žemė

planeta: Venera
Savaitės diena: penktadienis

Akmuo: safyras ir turkis
Spalvos: alyvinė, balta, geltona ir žalia
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VErTA žINoTI

REKLAMA

Krikštas – kam  
priklausome, kuo 

norime būti
Trečiadienio bendrojoje 

audiencijoje šv. Petro aikštėje 
popiežius Pranciškus sveikino 
piligrimus ir Romos miesto 
svečius iš viso pasaulio, tarp 
kurių buvo ir šv. Onos baž-
nyčioje Vilniuje susitinkan-
tys maldininkai. Katechezėje 
Šventasis Tėvas kalbėjo apie 
krikštą.

Krikšto prasmė, priminė 
jis, aiškiai iškyla krikšto sa-
kramento šventime, todėl 
verta įsigilinti į gestus ir žo-
džius, kurie ištariami ar atlie-
kami krikšto liturgijoje, kad 
suvoktumėme iš sakramento 
išplaukiančią malonę ir įsipa-
reigojimą. Šį suvokimą visada 
pravartu atnaujinti, vėl iš nau-
jo prisiminti, kaip kad per pa-
šlakstymo vandeniu apeigą šv. 
Mišių pradžioje arba krikšto 
pažadų atnaujinimą Velyknak-
čio šventosiose Mišiose.

Krikšto liturgija pradedama 
nuo vaiko pasitikimo. Šioje 
apeigų dalyje yra paklausia-
ma kandidato vardo, nes var-
das išreiškia asmens tapatybę. 
Tai svarbu. Krikštas nėra ano-
nimiškas, jame pristatomas 
arba prisistatoma vardu. Be 
vardo liekame nepažystamie-
ji, be teisių ir pareigų. Dievas 
kiekvieną kviečia vardu, my-
lėdamas kiekvieną atskirai, 
kiekvieno iš mūsų konkrečio-
je istorijoje. Krikštas įžiebia 
asmeninį pašaukimą gyventi 
krikščioniškai, kuris turi bū-
ti plėtojamas visą gyvenimą. 
Krikštas apima asmeninį at-
sakymą, ne pasiskolintą, ne 
nukopijuotą. Krikščioniškas 
gyvenimas yra nuaustas iš 

kvietimų ir atsakymų: metams 
bėgant Dievas nuolatos taria 
mūsų vardą, tūkstančiais bū-
dų kviesdamas supanašėti su 
jo Sūnumi Jėzumi.

Tapimas krikščionimis yra 
atsakymas į kvietimą, bet taip 
pat dovana iš aukšto (žr. Jn 
3,3-8). Jei suaugę katechume-
nai patys išreiškia ko trokšta 
gauti dovanai iš Bažnyčios, tai 
vaikai yra pristatomi tėvų, kar-
tu su krikštatėviais. Dialoge su 
jais yra išreiškiama valia, kad 
mažieji gautų krikšto sakra-
mentą, intencija jį švęsti Baž-
nyčioje. Tai, tarsi anspaudu, 
yra patvirtinama kryžiaus žen-
klu, kurį tiek tėvai, tiek kuni-
gas nykščiu padaro ant vaiko 
kaktos. Kryžiaus ženklas yra 
Kristaus ženklas: priklausymo 
Jam ženklas, jo mums per kry-
žių gautos atpirkimo malonės 
ženklas. Šventasis Tėvas pa-
ragino tėvus ir mamas, sene-
lius ir seneles, krikštatėvius ir 
krikštamotes išmokyti vaikus 
gerai atlikti kryžiaus ženklą, 
kuris išreiškia tai, ką gavome 
per krikštą.

Kryžius yra skiriamasis 
ženklas, kuris išreiškia tai, kas 
mes esame: mūsų kalbėjimas, 
galvojimas, žiūrėjimas, veiki-
mas yra po kryžiaus ženklu, 
po Jėzaus meilės iki galo žen-
klu. Jei vaikai paženklinami 
kryžiaus ženklu ant kaktos, 
tai suaugusiems katechume-
nams kryžiaus ženklu pažy-
mimi ir kiti kūno nariai: ausys, 
kad girdėtų Viešpaties balsą; 
akys, kad regėtų Dievo veido 
spindesį; burna, kad atsakytų 
į Dievo žodį; krūtinė, kad per 
tikėjimą Kristus apsigyventų 
širdyje; pečiai, kad išlaikytų 
švelnų Kristaus jungą.

   

popiežiaus homilija. 
Bažnyčiai reikia  

pranašų
„Jūs kietasprandžiai, pago-

nių širdimis ir ausimis! Jūs, 
kaip ir jūsų protėviai, visuo-
met priešinatės Šventajai Dva-
siai. Argi buvo pranašas, kurio 
nebūtų persekioję jūsų tėvai?“ 
– šiais žodžiais pirmasis kan-

Idioteatras, į Lietuvą 
nutiesęs kelią legendiniais 
tapusiems spektakliams 
„Urvinis žmogus“ bei 
„Po 20 metų“, pristato 
ilgai lauktą ir dar ilgiau 
idėjos pavidalu brandintą 
spektaklį, ironiškai ir 
tiesmukai apnuoginsiantį 
proziškąją motinystės 
pusę. 

Į sceną žengia vienos mo-
ters komedija „Urvinė ma-
ma“, atstovaujama charizma-
tiškos ir žodžius meistriškai 
valdančios aktorės Gintarės 
Latvėnaitės.

Kaip ir „Urvinis žmogus“, 
technologijų amžiaus žiūro-
vus mokantis tūkstantmečius 
nekintančių tarpusavio santy-
kių subtilybių, išminties bei 
kvailysčių, taip ir „Urvinė 
mama“ leisis į iki skausmo 
pažįstamų, nė vienai mamai 
neišvengiamų situacijų bei 
jausmų analizę, paaštrintą 
dosnia sauja saviironijos. Pa-
sak monospektaklio aktorės 
Gintarės Latvėnaitės – trijų 
vaikų mamos, kuriai ši tema 
puikiai pažįstama asmeni-
niame gyvenime, - „Urvinė 
mama“ skirta ne tik šviežiai 
iškeptoms mamytėms ar į 
motinystės karuselę jau prieš 
daug metų įsisukusioms mo-
terims, bet ir kiekvienam, ka-
da nors susimąsčiusiam apie 
tai, kaip šioje pašėlusiai be-
sisukančioje karuselėje išlai-
kyti galvą ant pečių. „Į spek-
taklį atėję vyrai sakys: „O, tai 
mano žmona.“ Jauni vaikinai, 
dar nesukūrę šeimos, nustebs: 
„O ne, nejaugi tai – mano atei-
ties antroji pusė?“, - sako ak-
torė ir tikina, jog spektaklis 
primins, kaip svarbu mokėti 
pasijuokti tiek iš savęs, tiek 
vienam iš kito.

„Kartais man rodosi, kad 
esu vienintelė, besikraustan-
ti iš proto – vienintelė, nuo-
lat susimaunanti. Bet tuomet 

pagalvoju: „Negaliu tokia 
būti tik viena!“ Kažkur esa-
ma kitų mamų, kurioms be-
viltiškai nesiseka. Man terei-
kia jas rasti. Štai, kame esmė 
– rasti mamas, kurios gadina 
savo atžalas lygiai taip pat, 
kaip ir tu pati, ir dalinasi to-
kiomis pačiomis istorijomis“, 
- G. Latvėnaitės lūpomis sako 
spektaklio mama. Į vieną te-
atro salę gausybę skirtingų, 
bet ir neįtikėtinai panašių iš-
protėjusių motinystės istorijų 
sutrauksianti „Urvinė mama“ 
– gyvas bei atviras spektaklis, 
ištrinantis ketvirtąją sieną tarp 
aktorės ir žiūrovų, drauge 
kviečiantis išlipti iš tobulybės 
rėmų, kuriuose taip įnirtingai 
stengiamasi sutilpti tampant 
supermamomis, superžmo-
nomis ir supermoterimis. Nuo 
kvatotis verčiančių šeimyni-
nės rutinos istorijų iki funda-
mentalių tiesų apie buvimą 
mama – visa tai telpa šiltame 
ir asmeniškame spektaklyje, 
kalbančiame be pagražinimų 
ar saldybių.

Šelmiška, vienu metu na-
mus ant savo pečių laikanti 
ir tarp pačių spalvingiausių 
emocijų balansuojanti mama 
– puiki partnerė žiūrovų pa-
miltam „Urviniam žmogui“. 
Aktorė G. Latvėnaitė įsitiki-
nusi – save pažins ir jos heroję 
įsimylės kiekviena spektakly-
je apsilankiusi mama. Neabe-
jotina, kad itin mamiškame 
spektaklyje savo vietą atras ir 
vyrai, o praleidus vakarą „Ur-
vinės mamos“ kompanijoje 
šeimyninis gyvenimas nebū-
tinai taps mažiau painus ir pa-
kvaišęs, tačiau vienareikšmiš-
kai smagesnis. 

Spektaklį be pagražini-
mų ir saldybių, kalbantį 
apie buvimą mama, galite 
pamatyti jau balandžio 28 
d. 19:00 Birštono kultūros 
centre.

 Agnė Vidugirytė 

„Urvinė mama“ kalba apie 
motinystę be jokių pagražinimų

kinys Steponas kaltina tautos 
vadovus. Šiuo žodžius, skam-
bėjusius antradienio Mišių pir-
majame skaitinyje, komenta-
vo popiežius Pranciškus Vati-
kano Šv. Mortos namų koply-
čioje aukotų Mišių metu.

Tautos seniūnai ir Rašto 
aiškintojai atitempė Steponą 
į teismą. Jų širdys uždaros, 
neklauso Stepono žodžių, ne-
nori atsiminti tautos istorijos, 
kurioje jau ne kartą buvę atve-
jų, kad pranašai ne išklauso-
mi, bet nutildomi, nužudomi. 
Toks likimas laukė ir Stepo-
no: „baisiai rėkdami, jie užsi-
kimšo ausis ir visi kaip vienas 
puolė jį, išsitempė už miesto ir 
užmušė akmenimis”, sakoma 
antradienio Mišių skaitinyje iš 
Apaštalų darbų. Toks prana-
šo likimas, - sakė popiežius. 
Jei jo skelbiamas tiesos žodis 
pasiekia širdį, širdis atsiveria; 
tačiau jei tiesos žodis atsimu-
ša į kietą širdį, nesugeba jos 
paveikti, širdis dar labiau su-
akmenėja ir tuomet pratrūks-
ta pyktis, prasideda persekio-
jimai. Nemalonu klausyti ne-
patogios tiesos. Daug kartų 
dėl skelbiamo tiesos žodžio 
pranašai buvo persekiojami 
ir žudomi.

„Kaip atpažinti, kad garsiai 
kalbantis pranašas sako tiesą? 
Tikras pranašas ne tik kalba, 
bet liūdi ir verkia, kad tauta 
nuklydo nuo tiesos kelio. Taip 
ir Jėzus priekaištauja tautai, 
vadindamas ją „pikta ir neiš-
tikima karta”, bet jis ir verkia 
Jeruzalės. Tai ir yra ženklas, 
pagal kurį mes atpažįstame ti-
krą pranašą. Jis užjaučia žmo-
nes, verkia kartu su jais, tačiau, 
kai reikia, sugeba ir juos griež-
tai pabarti. Jis nedrungnas, jis 
visada sako ką galvoja“.

Pranašas, sakė popiežius, tai 
ne būsimų nelaimių, bet vilties 
skelbėjas. „Jis nori atverti du-
ris, pagydyti šaknis, atgaivinti 
priklausymo Dievo tautai su-
vokimą, kad galėtume ateiti 

pirmyn. Pranašas – tai ne tik 
priekaištautojas. Pranašas – tai 
vilties žmogus. Kai reikia jis 
priekaištauja ir bara, bet tuo 
pat metu jis ir atveria duris, 
matydamas vilties akiračius. 
Jei pranašas gerai vykdo sa-
vo misiją, neretai jis rizikuoja 
gyvybe“.

Steponas, liko ištikimas tie-
sai. Dėl to jis buvo užmuštas 
akmenimis. Jo mirties liudi-
ninkas buvo Saulius, būsi-
mas Tautų apaštalas Paulius. 
Kankinių kraujas yra naujų 
krikščionių sėkla, -  popiežius 
Pranciškus pakartojo nuo pir-
mų krikščionybės amžių ži-
nomą tiesą.

„Bažnyčiai reikia pranašų. 
Dar daugiau: reikia, kad mes 
visi būtume pranašai, o ne tik 
kritikai. Kritika - tai kas kita. 
Vienas dalykas visus teisti ir 
kritikuoti: „čia blogai, čia man 
nepatinka, taip neturi būti, tu-
ri būti kitaip...“ Tai ne pranašo 
žodžiai. Pranašas tai tas, kuris 
meldžiasi, kuris žvelgia į Die-
vą, žvelgia į savo tautą, ku-
ris kenčia, matydamas tautos 
klaidas, dėl jų verkia, sugeba 
verkti dėl savo tautos, bet ir 
drąsiai sako tiesą, žinodamas, 
kad už ją gali brangiai sumo-
kėti. Tenepritrūksta Bažnyčiai 
tokių pranašų, kad ji galėtų eiti 
pirmyn“.

VATIKANO RADIJAS

Ir katalikai šypsosi
Išsiuntė pranciškoną į 

džiungles. Jis eina, eina... 
žiūri – liūtas. Pranciškonas 
išsigando ir puolė melstis:

– Viešpatie, Viešpatie, 
duok šitam žvėriui Šven-
tosios Dvasios apšvietimą, 
kad jis įtikėtų...

O tuo tarpu liūtas (gražiai 
prigulęs):

– Viešpatie, palaimink šį 
maistą, kurį valgysiu iš Ta-
vo dosnumo...
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PASKuTINIS PuSlAPIS

Matematinis galvosūkis
Įrašykite skaitmenis nuo 1 iki � 
taip, kad matematiniai veiksmai 
atitiktų gautus rezultatus. 
Kiekvienas skaitmuo gali būti pa-
naudotas tik vieną kartą. 

Sudoku
Įrašykite skai-
tmenis nuo 1 
iki 9 taip, kad 
skaitmenys 
nesikartotų 
eilutėse, stul-
peliuose bei 
paryškintuo-
se 9 langelių 
(3×3) kvadra-
tuose.

At
sa

ky
m

ai

Šio kryžiažodžio atsakymas – MARMELADAS.

Savaitė istorijos puslapiuose

��� m. pr. m. e. balandžio 21 d.: 
pasak legendos, romulas 

įkūrė romą.

1�1�m. balandžio 22 d.: Vokieti-
jos armija pirmą kartą pa-

naudojo cheminį ginklą – mirtinas chloro 
dujas (Ipro upės slėnyje, belgijos pietva-
kariuose); apsinuodijo 1� tūkst. žmonių, 
mirė � tūkst.

��� m. balandžio 23 d.: baltų že-
mėse nužudytas pirmasis 

krikščionių misionierius, Prahos vyskupas 
Adalbertas Prahiškis. besiilsinčius misio-
nierius (netoli žuvininkų, į rytus nuo dru-
sens) užpuolė pagonys, o vienas jų, vardu 
Sikas, paleido ietį į vyskupą. Pasak apra-
šymų, prūsai nukirto Adalberto galvą ir ją 
nusinešė, skelbdami savo pergalę.

118� m. pr. m. e. m. balandžio 24 
d.: graikai, pasinaudoję Trojos 

arkliu, užėmė Troją.

1�1� m. balandžio 24 d.: Turki-
joje pradėtos masinės ar-

mėnų žudynės. Naktį Stambulo poli-
cijos skyriai paviešino žmonių, kuriuos 
„reikia likviduoti“, sąrašus. Visuose bu-
vo minimi armėnų poetai, gydytojai, 
dailininkai, verslininkai ir kt. genocidas 
truko iki 1�18 metų, žuvo apie 1,� mln. 
armėnų.

1�1�m. balandžio 25 d.: pradė-
tas leisti dienraštis „Nepri-

klausomoji lietuva“. Vienas redaktorių 
– juozas Tumas-Vaižgantas.

1�1�m. balandžio 25 d.: išleis-
ta danieliaus defoe knyga 

„robinzonas Kruzas“.

1���m. balandžio 25 d.: įvykdy-
ta pirmoji mirties bausmė, 

naudojant giljotiną.

1���m. balandžio 26 d.: žydų 
tautybės mokiniai buvo 

išmesti iš Vokietijos mokyklų.

1�8�m. balandžio 26 d.: Čer-
nobylio avarija: sprogimas 

Černobylio atominėje jėgainėje. pasaulio 
sveikatos organizacijos vertinimu tiesio-
giai avarijos aukomis galėjo tapti apie �0 
žmonių.[�] daugiau nei 11� tūkst. žmonių 
buvo evakuoti iš �0 km spindulio zonos. 
Pasekmėms likviduoti buvo sutelktos di-
delės pajėgos – daugiau kaip �00 tūkst. 
žmonių.

1��1m. balandžio 27 d.: Filipinuo-
se nužudytas Ispanijos kara-

lystei tarnavęs portugalų jūrų keliautojas, 
atradėjas Ferdinandas magelanas. F. ma-
gelanas 1�1� m. rugsėjo �0 d. išplaukė iš 
Sanlucaro de barramedos su ��0 įgulos 
nariais. Filipinuose buvo telikę 1�0 įgu-
los narių. 

IIIIKlaidos atitaisymas. praėjusio šešta-
dienio numeryje įsivėlė klaida. 1912 m. 

balandžio 14 d. vėlų vakarą nuskendusio „Ti-
taniko“ nuolaužos guli maždaug 3,8 km, o 
ne 38 km gylyje. Suklaidintų skaitytojų atsi-
prašome, o pastabiems - dėkojame!

Lošimas 
Nr. 1310

2018-04-18

SKAIČIAI
Pagrindiniai skaičiai: 7, 24, 25, 
27, 29, 42   

Vikingo skaičius: 3

Vieno derinio laimėjimų 
lentelė:

6+1 - 3 000 000 € -
6 - 233 121,50 € -
5+1 - 38 957 € 1
5 - 1 595,50 € 2
4+1 - 95,50 € 40
4 - 10 €  253
3+1 - 5 €  736
3 - 1,50 €  5 207
2+1 - 1,25 €  5 679
2 - 0,75 €  39 661

KITO TIRAŽO pROGNOzĖ: 4,4 mln. Eur

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

Teleloto bilieto kaina 1 Eur

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.

Balandžio 24 d.
ANTRADIENIS

Tarptautinė jaunimo  
solidarumo diena 

DNR diena 
Šuns diena

Saulė teka 05:59
leidžiasi 20:37

Dienos ilgumas 14.38
priešpilnis (9 mėnulio diena)
Fidelis, Kantrimas, Gražvyda, 

Ervina
Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

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

laikas tręšti.

Balandžio 25 d.
TREČIADIENIS

Daržų diena, šv. Morkus
Pasaulinė pingvinų diena 
Pasaulinė maliarijos diena 

Saulė teka 05:56
leidžiasi 20:39

Dienos ilgumas 14.43
priešpilnis (10 mėnulio diena)

Morkus, Tolmantas,  
Žadmantė, Žavinta

Tinkamas laikas sėti: 
krapus, garstyčias, pankolius, 
kalendras, gėles (iš sėklų dai-

ginamas).
Sode, darže: 

tinkamas laikas sodo darbams, 
netinkamas laikas kaupti ir 

konservuoti daržoves.

Balandžio 26 d.
KETVIRTADIENIS

Tarptautinė kovos su  
triukšmu diena 

Pasaulinė intelektinės  
nuosavybės diena 
Saulė teka 05:54
leidžiasi 20:41

Dienos ilgumas 14.47
priešpilnis (11 mėnulio diena)
Gailenis, Dargailė, Klaudijus, 

Vilūnė
Tinkamas laikas sėti: 

krapus, garstyčias, pankolius, 
kalendras, gėles (iš sėklų dai-

ginamas).
Sode, darže: 

tinkamas laikas sodo darbams, 
netinkamas laikas kaupti ir 

konservuoti daržoves.

ORAI

VANDENS TEMPERATŪRA

+13 NEMUNAS pRIE NEMAJŪNŲ
+12 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

36KAUNE 
nSv/val. 

39ALYTUJE 
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE 
14000 nSv/val. 
ČERNOBYLIO AE 
5400 nSv/val. 

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

21
Š E Š TA d I E N I S

VIlNIuS
+15

+5
BALANDŽIO

22
SEKmAdIENIS

+16
KlAIPĖdA

+5 +11+4

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

BALANDŽIO

25
T r E Č I A d I E N I S

BALANDŽIO

26
KETV IrTAd IEN IS

BALANDŽIO

27
P E N K TA d I E N I S

VIlNIuS
+15

+13
+14
KlAIPĖdA

+10 +12+9

VIlNIuS
+15

+5
+16
KlAIPĖdA

+6 +15+2

VIlNIuS
+12

+9
+13
KlAIPĖdA

+8 +10+6

VIlNIuS
+11

+8
+10
KlAIPĖdA

+8 +8+6

VIlNIuS
+8

+6
+10
KlAIPĖdA

+5 +7+6

VIlNIuS
+12

+4
+12
KlAIPĖdA

+4 +10+5


