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Ar saugus šulinių
bei gręžinių
vanduo?

Žiemos laikotarpis – tikras
iššūkis mūsų organizmui.
Ir ne tik todėl, kad kai
kurie iš mūsų tiesiog
nemėgsta šalčio ar tamsos.
Šaltuoju sezonu didžiąją
dalį energijos sankaupų
organizmas išeikvoja savęs
apšildymui ar kovoje su
įvairių ligų sukelėjais.

Ką reiškia atstovauti Lietuvai
Amerikos širdyje?
Beveik kiekviena mergaitė
svajoja būti princese ar
bent jau prisiliesti prie
blizgančios ir gražiausiomis
spalvomis numargintos
kasdienybės.

SKAITYKITE 8 p.

Atplaukę į
„Jausmų salą“...

Prieš savaitę man teko didžiulė garbė atstovauti Lietu-

vai „CherryBlossom“ programoje Vašingtone, kur mažos
mergaitės troškimų išsipildymas man dar labiau sužadino
norą svajoti ir ieškoti kelio į
galimybių bei išbandymų kupiną pasaulį!
„CherryBlossom“ prince-

sių programa, švenčianti jubiliejinį septyniasdešimtmetį,
– tai multikultūrinė, mokomoji, edukacinė programa, skirta
jaunoms moterims lyderėms
iš Jungtinių Amerikos Valstijų bei kitų pasaulio šalių. Programos dalyvės atrenkamos

pagal lyderystės, akademinius
bei socialinius pasiekimus.
Įdomiausia programos dalis
yra tai, kad skirtingų kultūrų,
pažiūrų, skirtingas gyvenimo
patirtis turinčios jaunosios lyderės visą savaitę kartu leidžia
laiką, diskutuoja apie aktualias
problemas ir po ilgos, veiklų
kupinos, dienos tampa dar vieningesniu moteriškos draugiNUKelta Į 2 p. 

Skriaudžiuose vėl skambėjo gyva muzika
Balandžio 20 d. Veiverių
kultūros ir laisvalaikio
centro Skriaudžių
laisvalaikio salėje vyko
tradicinis gyvos muzikos
vakaras „Muzika, kuri
šildo“.

SKAITYKITE 8 p.

Iš Birštono
muziejaus fondų.
Birštono kurortas
pradeda sezoną
SKAITYKITE 9 p.
REKLAMA

0,50 €

Maisto produktai,
padėsiantys
atstatyti
organizmą po
žiemos
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Lauksime svečių
iš tolimojo
Kazachstano

Kaina

Šis renginys organizuojamas jau trečius metus ir yra
inicijuotas Skriaudžių jaunimo. Tai kartu ir tęstinis geros
idėjos muziką atlikti gyvai ir
skleisti gyvą muzikavimą tarp
jaunimo projektas
Žiūrovus džiugino jau tryliktus metus gyvuojanti ir aktyviai visoje respublikoje koncertuojanti Veiverių kultūros
ir laisvalaikio centro grupė
„Cukraus pudra“ (vad. Elena Sakavičiūtė-Pečiulaitienė
ir Dominykas Šimonis), Bal-

bieriškio kultūros ir laisvalaikio centro direktorė, laikinai
einanti ir Veiverių kultūros

ir laisvalaikio centro direktorės pareigas Neringa Garmuvienė, Kazlų Rūdos Rimvy-

do Žigaičio menų mokyklos
saksofono klasės mokinys,
NUKelta Į 3 p. 

Drauge žiema – tai ir kaloringesnio, perdirbto maisto
valgymo laikas. Pasak Vilniaus „Kardiolitos“ klinikų
Sveikos mitybos centro gydytojos dietologės Eugenijos
Časaitytės, sukaupti mineralų
ir vitaminų atsargų ištisiems
metams nėra įmanoma, todėl sveikos mitybos principų
reikėtų laikytis ištisus metus.
Gydytoja dalinasi patarimais
apie sveikos mitybos įpročius
ir kokius produktus reikėtų
valgyti pavasarį.

Energija ir žvalumas
ištisus metus
Pasak gydytojos, daugelis
elgiasi neteisingai manydami,
kad griežtos dietos ar iškrovos
dienos pavasarį padės sulieknėti ar pagerins savijautą.
Tampa populiaru atsisakyti ir
vienos iš maisto grupių: pieno, gliuteno turinčių produktų, mėsos ar grūdinių kultūrų.
Tačiau šie sprendimai atneša
trumpalaikius rezultatus, o
numesti kilogramai sugrįžta
dvigubai. Sveika gyvensena, pasak gydytojos dietologės, tai ilgas procesas, kurio
metu formuojami ilgalaikiai,
sveikatai palankūs mitybos
įpročiai. Laikantis jų, neteks
nerimauti dėl svorio, energijos stokos ar sotumo jausmo
ištisus metus.
„Tinkamus maitinimosi
įpročius gali padėti suformuoNUKelta Į 7 p. 

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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Po sekmadienio naktį Vilniuje įvykusios tragiškos avarijos,
kurios metu žuvo jauna mergina, susisiekimo ministras
Rokas Masiulis teigia, kad reikia diskutuoti apie vadinamųjų
alkoblokų – transporto priemonės užvedimą blokuojančių
alkotesterių – įrengimą nuomojamuose automobiliuose.



Vilniaus rajone į kaimynės šunį šaudęs vyras atsidūrė
areštinėje. Gyventoja policijai pranešė, kad penktadienio
vakarą, apie 19 val., kaimynas du kartus šovė į jos šunį.
Įtariamojo namuose rastas ir paimtas neteisėtai laikomas
šautuvas su optiniu taikikliu. Vyrui nustatytas 3,30 promilės
girtumas, jis uždarytas į areštinę.



Šiaulių „Aušros“ muziejus senajame Šiaulių ugniagesių
pastate planuoja įkurti unikalų Lietuvos ugniagesių muziejų.
Tai būtų pirmasis muziejus, kaupiantis, saugantis, tyrinėjantis
ir reprezentuojantis savitą Lietuvos ugniagesių ir gelbėtojų
kultūrą, istoriją atspindinčius kultūros paveldo objektus.

Ką reiškia atstovauti Lietuvai Amerikos širdyje?

ATKelta IŠ 1 p.
jos kumščiu, kuris turi ne tik
noro, bet ir energijos nuversti
didžiausius kalnus bei parodyti aplinkiniams, jog moterys
gali labai daug!
Visos savaitės metu lankėmės įvairiose vietovėse, kurios praplėtė tiek žinių, tiek
intelektualinį, tiek kultūrinį
akiratį. Baltieji rūmai, kurie
gniaužė kvapą savo ypatinga
istorija bei paslaptimis, Japonijos ambasada, kur turėjome
galimybę susitikti ir pakalbėti
su naujai išrinktu ambasadoriumi bei jo šeima. Įsimintinas buvo ir vizitas Kenedžio
institute, kuriame bendravome
su negalią turinčiais jaunais
žmonėmis. Institutą palikau
su malda, kuri padėtų išgyti,
o sveikiems atneštų suvokimą,
jog jie yra tiesiog patys laimingiausi žmonės Žemėje.

Konferencija su daug pasiekusiomis moterimis, įvairūs
muziejai, šalių kultūros centrai, vedamos pamokėlės mažiesiems apie Lietuvą ir kitos
programos veiklos praturtino
mano gyvenimišką bagažą
nepamirštamomis
akimirkomis ir patirtimi. Visos savaitės darbai buvo
ypatingi, bet širdyje daugiausiai
vietos pasilikau
Lietuvos Respublikos ambasadai Jungtinėse
Amerikos Valstijose. Jau nuo
pat ankstyvo ryto pabudau
su džiaugsmo jauduliu, nes
žinojau, kad netrukus Lietuvos ambasadoje apsilankys ir
daugiau apie mylimą Lietuvą
sužinos net 54 seserys iš skirtingų ne tik Amerikos, bet ir
pasaulio vietovių. Taip pat prie

rytinio vizito prisidėjo ir kito
amžiaus pogrupio programos
dalyvės – mažosios princesės,
dar vis lydimos savo tėvelių.
Kūnas ir mintys dar labiau
prisipildė euforijos, kai mažosios damos prašė autografo bei

nuotraukos su manimi, nes esu
grynakraujė lietuvaitė, gimusi
šalyje, kurios tie vaikai nežino,
bet be galo norėtų aplankyti,
kadangi jų tolimos šeimos šaknys yra nutekėjusios į lietuviškąsias platybes. Galbūt aš
ir nesu žmogus, kuris gali pasigirti didžiais pasiekimais dėl
Lietuvos, bet esu tas žmogus,
kuris visada su pasididžiavimu
tars Lietuvos vardą ir stengsis
gyventi taip, kad prisidėtų prie
geresnio gimtojo krašto rytojaus. Kartais pagalvoju, kad
mano herojaus, mano senelio
Povilo Buzo (amžiną atilsį),
palikimas man – neišblėstanti
ir begalinė meilė Lietuvai.
Kita, lygiai taip pat jaudinanti, akimirka buvo paskutinės dienos paradas. Galite
įsivaizduoti: mergina, gimusi
Lietuvoje, nedideliame Prienų
mieste, dabar, paskirta Lietuvos atstove Jungtinėse Amerikos Valstijose, Amerikos
širdyje, Vašingtone, apsupta
kitų lyderių moterų, rieda ant
platformos vilkėdama tautinį
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kostiumą ir su šypsena mojuoja žmonėms, girdėdama
žmonių šauksmus „Lietuva,
Lietuva“...Jei nuoširdžiai, man
pirmosios parado minutės buvo su laimės ašaromis ir jausmu, kurio nepamiršiu visą savo gyvenimą.
Noriu padėkoti
šeimai, kurios palaikymą jaučiau
net ir už tūkstančių kilometrų, Lietuvos ambasadai
Jungtinėse Amerikos Valstijose, be kurios nebūčiau turėjusi šios nuostabios
galimybės atstovauti Lietuvai
„CherryBlossom“ programoje, bei tiems, kurie visame pasaulyje garsina Lietuvos vardą ir tiki, kad tai šalis, kurioje
kiekvienas gali išpildyti savo
svajones.
Paulina Buzaitė
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Saudo Arabijoje savaitgalį per autobuso ir benzinvežio
susidūrimą žuvo keturi maldininkai iš Didžiosios Britanijos,
sekmadienį pranešė karalystės pareigūnai. Nelaimė įvyko
šeštadienį šalia Saudo Arabijos vakarinio Chalaso miesto.
Maldininkai autobusu vyko į šventąjį Mekos miestą.



Šiaurės Korėjoje kinų turistus vežusiam autobusui nulėkus
nuo tilto esama „daug aukų“, pirmadienį pranešė Kinijos
užsienio reikalų ministerija. Šiaurės Korėjoje dauguma
kelių yra prastos būklės ir duobėti. Daugelyje vietų jie nėra
asfaltuoti.

Šiemet visiems šokėjams
grojo ir jaunatviškas ansamblis – smuiku griežė Samanta
Pučkaitė, o rinte – Lukas Pauliukevičius. Žinoma, jiems

padėjo ir didelę patirtį turintys
pedagogai: fleita visus džiugino Veiverių A. Kučingio meno mokyklos mokytoja Agnė
Sipavičienė, armonika – Veiverių kultūros ir laisvalaikio
centro (KLC) meno vadovė
Aurelija Bareišienė, dar viena
armonika ir būgnu – Veiverių
KLC vaikų ir jaunimo folkloro ansamblio „Kankliukai“
vadovė Vilma Pučkienė. NG

Lietuvoje populiarėja
vandens turizmas,
telkiniuose – nauji maršrutai
Lietuvoje populiarėjant
vandens turizmui, šiemet
šiltąjį sezoną telkiniuose
daugės plaukimo maršrutų,
BNS pranešė Turizmo
departamentas.

Viena laukiamiausių naujienų šį sezoną – vandens keltas Nemune tarp Panemunės
pilies mobilios prieplaukos ir
Gelgaudiškio mobilios prieplaukos. Keltas sujungs du
patrauklius turizmo objektus
– Gelgaudiškio dvarą ir Panemunės pilį bei leis dviratininkams važinėti dviračių takais
kairiajame ir dešiniajame Nemuno krantuose.
Laivas-keltas Nemunu pradės plaukioti nuo birželio 1
dienos.
Šiemet nuo gegužės mėnesio Kauną ir Birštoną vėl
sujungs vandens tiltas – gegužės 20 dieną penktą sezoną startuos ilgiausias reguliarus maršrutas laivu Lietuvoje.
Plaukimus į Birštoną vykdanti bendrovė „Nemuno turas“
skaičiuoja, kad per ketverius
veiklos metus Birštoną laivu
iš Kauno pasiekė daugiau kaip
12 tūkst. keleivių.
Nuo 2015 metų reguliarūs
maršrutai vykdomi Nemuno upe iš Kauno senamiesčio
laivu „Kaunas“. Juo galima
plaukti palei Kauno senamiestį, nukeliauti į Kačerginę, Raudondvarį, Zapyškį, Kulautuvą,
REKLAMA

Vilkiją bei Jurbarką.
„Turistams galimybė pakeliauti laivu suteikia papildomų
įspūdžių, todėl ir į gegužės 12
dieną Zapyškyje vyksiantį tradicinį aitvarų festivalį „Tarp
žemės ir dangaus“ iš Kauno
bus galima atvykti laivu „Kaunas“, – teigė Turizmo departamento atstovė.
Iš Kauno keliauti laivu bus
galima nuo gegužės mėnesio
iki rugsėjo pabaigos.
Taip pat sezono metu kursuos keltai bei pramoginiaikeleiviniai laivai Nida-Uostadvaris-Rusnė.
Nuo vasaros sezono pradžios prasidės reguliaraus kelto reisai Dreverna-JuodkrantėDreverna. Žmonės bus keliami
kasdien, savaitgaliais – keliskart per dieną.
Anot Turizmo departamento, Pamaryje itin daug dėmesio
yra sulaukęs kulinarinis kruizas „Žuvies kelias“. Keturių
tipų laivai plaukia maršrutu
Kuršių mariomis, Nemuno
delta, Minija, Karaliaus Vilhelmo kanalu. Kruizo metu
galima susipažinti su laivadirbyste, paragauti žuvies, pavyzdžiui, kapitono buriniame
laive troškinto ungurio.
Šiemet vandens turizmo
mėgėjams taip pat bus siūloma
paplaukioti po Rubikių, Platelių, Aukštaitijos nacionalinio
parko ežerus. BNS

Protesto akcijoje Armėnijos sostinėje sekmadienį dalyvavo
160 tūkst. žmonių, pareiškė opozicijos aktyvistas Rubenas
Rubinianas. Prorusiškų pažiūrų politikos veteranas S.
Sargsianas neseniai užbaigė savo antrą ir paskutinę
kadenciją prezidento poste. Tačiau šaliai perėjus prie
parlamentinės valdymo formos, S. Sargsianas liko valdžioje.

Birštono, Kaišiadorių rajono
ir Prienų rajono savivaldybes
jungiančių trasų ir turizmo maršrutų
informacinės infrastruktūros plėtra

„Patrepsynėje“ jauniesiems
šokėjams grojo jaunatviškas
muzikantų kolektyvas
Rajoniniame moksleivių
šokių konkurso
„Patrepsynė“ ture savo
jaunatviška energija
spinduliavo ne tik
šokėjai, bet ir jiems groję
muzikantai.



Savo pavyzdžiu ir darbais
biliejaus proga visi linkėnamų šilumos, sveikatos,
skatina ir kitus josulaukti
dar daug žydinčių,
Balandžio 19 d. Prienų
savivaldybės meras
Alvydas Vaicekauskas
pasveikino garbios 80ties metų sukakties, trijų
vaikų ir septynių vaikaičių
sulaukusį, Veiverių
krašto šviesuolį ir žmonių
gerbiamą buvusį ilgametį
„Dainavos“, Leskavos,
Skriaudžių kolūkių
pirmininką Algimantą Joną
Sinkevičių.

Sveikindami garbaus ju-

saulėtų pavasarių, o artimųjų
meilės ir švelnumo niekada
nepristigti.
Susirinkusieji prisiminė,
kad A. J. Sinkevičius visada
rūpinosi žmonėmis – ne tik
gražino gyvenvietes, stengėsi,
kad jiems skiriamų sklypelių
plotai būtų didesni, bet ir važiuodamas automobiliu į darbą kartu į mokyklą nuveždavo
po keliolika kaimo vaikų.
SAVIVALDYBĖS inf. 

Skriaudžiuose vėl skambėjo
gyva muzika
ATKelta IŠ 1 p.
įvairių konkursų Lietuvoje
ir užsienyje dalyvis, tarptautinio konkurso „Edelweiss“
Grand Prix laimėtojas, 2-ojo
respublikinio gabių ir talentingų moksleivių konkurso
III vietos laureatas, respublikinio R. Žigaičio konkurso III
vietos laureatas saksofonininkas Titas Chmieliauskas (mokyt. Gintautas Puskunigis), E.
Sakavičiūtės-Pečiulaitienės ir
Paulinos bei Faustės Simonavičiūčių Veiverių kultūros
ir laisvalaikio centro vokalinis tercetas „Širdies muzika“
(vad. E. Sakavičiūtė-Pečiulaitienė ir Dominykas Šimonis),
Kazlų Rūdos K. Griniaus gimnazijos, Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio meno mokyklos
moksleivis, įvairių konkursų laureatas, respublikinio
J. Pakalnio konkurso (2015,
2018 m.) laureatas, tarptautinių konkursų medžioklės ragų
grojimo konkursuose Augustave, Goluchove D, C, B, kategorijų laimėtojas, Marijampolės pučiamųjų orkestro trimitininkas Aistis Pučinskas,
„Dainų dainelės“ bei daugelio
kitų konkursų laureatė, Juo-

zo Gruodžio konservatorijos
moksleivė skriaudiškė Karolina Gustaitytė, Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos
akordeono klasės absolventas, dabar studijuojantis VDU
muzikos akademijoje, konkursų Čekijoje, Austrijoje ir
Italijoje 1-os vietos laureatas
Donatas Butkus, Kazlų Rūdos
Rimvydo Žigaičio menų mokyklos ansamblis ir Lietuvos
muzikos ir teatro akademijos
dirigavimo, pedagogo ir trimito specialybės absolventas,
Marijampolės pučiamųjų orkestro vadovas ir dirigentas,
ASU medžioklės ragų ansamblio vadovas, trimito ir mušamųjų instrumentų pedagogas
Audrius Pučinskas.
Atlikėjų dovanota muzika
bei dainos žiūrovams sukėlė ne tik jaudulį, bet ir puikią nuotaiką. Atlikėjams bei
šventės organizatoriams dėkojo ir žiūrovai, ir koncerte
dalyvavęs Prienų rajono savivaldybės tarybos narys Cezaras Pacevičius. NG

Projekto metu bus įrengta
ženklinimo infrastruktūra,
skirta informuoti ir žymėti
lankytinas vietas, esančias
Birštono, Kaišiadorių
rajono ir Prienų
rajono savivaldybes
jungiančiame turizmo
maršrute.

Bus pagaminti ir įrengti
216 infrastruktūros objektų,
nurodančių lankytinų objektų
kryptį, 35 objektai, informuojantys apie lankytiną objektą
ir 23 objektai, informuojantys
apie savivaldybes jungiantį
maršrutą, vietovę, pagrindinius toje vietovėje esančius
lankytinus objektus. Šių priemonių įgyvendinimas pagerins informavimą apie lankytinus objektus savivaldybėse,

padės turistams lengviau rasti norimus objektus, padidins
domėjimąsi kultūros, gamtos
paveldo objektais, prisidės
prie darnios turizmo informacinės ir ženklinimo sistemos
sukūrimo, paskatins atvykstamąjį turizmą, turės įtakos
vietos smulkaus ir vidutinio
verslo vystymuisi. Projekto tikslinė grupė–Lietuvos ir
užsienio turistai, projektą įgyvendinančios savivaldybės,
joms pavaldžios institucijos
(turizmo srityje).
Projektas finansuojamas
Europos sąjungos fondų lėšomis.
Projekto vykdytojas – Kaišiadorių rajono savivaldybės
administracija.
SAVIVALDYBĖS inf. 

Prienų rajono savivaldybės informacija
Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 8 d.
sprendimu Nr. T3-31 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės
vietos gyventojų apklausos rezultatų“ nuspręsta pritarti
Prienų rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos
(toliau – Apklausa), kuri buvo vykdoma 2018 m. vasario
1–21 d., rezultatams (Apklausai pateiktas klausimas „Ar
pritariate Prienų rajono savivaldybės Ašmintos seniūnijos panaikinimui bei Balbieriškio, Išlaužo, Pakuonio ir
Prienų seniūnijų teritorijų ribų nustatymui (pakeitimui)
pagal parengtą planą?“).
Informuojame, kad Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmai 2018 m. balandžio 18 d. nutartimi atsisakė priimti Prienų rajono savivaldybės gyventojo skundą atsakovui Prienų rajono savivaldybės tarybai, kuriuo buvo prašoma minėtą Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 8 d. sprendimą Nr. T3-31
,,Dėl Prienų rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos rezultatų“ iš dalies panaikinti, t. y., ta apimtimi,
kuria pritarta Prienų rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos rezultatams dėl Prienų rajono Ašmintos
seniūnijos panaikinimo. 

 ATGARSIAI
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JAV ambasada Armėnijoje paskatino aštrėjančio politinio
konflikto šalyje šalis susivaldyti ir išvengti kraujo praliejimo.
„Raginame vyriausybę demonstruoti susilaikymą, leidžiant
taikiems mitingas vykti, o tuos, kurie įgyvendina tokią savo
teisę, raginame tai vykdyti atsakingai, vengti prievartos ir
įtampos eskalavimo“, - teigiama ambasados pranešime.

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

2018-04-19 14:05 val. gautas pranešimas, kad Jiezne, Stakliškių g. dega
žolė. Išdegė apie 10 arų žolės.
2018-04-20 gautas pranešimas, kad
Prienuose, Laisvės a. svyla laidai.
Kepyklėlėje „Vildena” elektros skyde svilo laidai. Degimo, uždūminimo ir pavojaus niekam nebuvo.
2018-04-20 16:37 val. gautas pranešimas, kad Stakliškių sen., Trečionių
k., Miško g. dega žolė. Degė pieva,
apsodinta jaunais medeliais. Išdegė
apie du hektarai.
2018-04-20 apie 09.30 val. Prienuose, gyvenamojo namo kambaryje
ant grindų, rastas mirusio A. S.
(gim. 1991 m. gyvenusio tuo pačiu
adresu) lavonas be išorinių kūno
sužalojimų. Pradėtas ikiteisminis
tyrimas.
2018-04-20 apie 10.15 val. kelyje
Kaunas–Prienai–Alytus (23 km
110 m) A. B. (gim., 1982 m., gyv.,
Prienuose), vairuodama vyrui Š.
B. priklausantį automobilį „Škoda Superb“, kirsdama ištisinę
kelio ženklinimo liniją, išvažiavo
į priešpriešinę eismo juostą ir
susidūrė Z. M. (gim., 1966 m.,
gyv. Alytaus r. sav.), vairuojamu

automobiliu „VW Sharan“. Eismo
įvykio metu nukentėjo „Škoda
Superb“ vairuotoja A. B. „VW
Sharan“ vairuotoja Z. M. ir kartu
važiavęs jos brolis V. M. (gim.,
1963 m., gyv.Lazdijų r. sav.) dėl
patirto bendro kūno sužalojimo
išvežti į ligoninės priėmimo
skyrių. Visi eismo dalyviai buvo
blaivūs.
2018-04-20 apie 13.15 val. Alytaus
apskrities VPK gautas Prienų m.
ligoninės priėmimo skyriaus medikės pranešimas, kad 2018-04-20
apie 12.40 val. į gydymo įstaigą
VTAS specialistai atvežė ketverių
metų berniuką, gyv. Prienų m.
sav., kuris paaiškino, kad jį sumušė mama, tikslesnių aplinkybių
nenurodė. Motina po šios gautos
informacijos namuose nerasta ir
nesulaikyta.
2018-04-21 21:26 val. gautas pranešimas, kad J. Janonio g. dega
apleistas namas. Apleistame daugiabutyje apie 2 m² plote degė
šiukšlės.
2018-04-21 21:23 val. gautas pranešimas, kad Jiezne, Mokyklos g.
dega lengvasis automobilis. Degė
automobilis „Volkswagen Passat“.
Išdegė variklio skyrius, apdegė
prietaisų skydelis.
2018-04-21 Alytaus apskr. VPK
Birštono PK gautas A. P. (gim. 1974
m.) pareiškimas, kad 2018-04-21
apie 21 val. 30 min. namuose,
esančiuose Birštono sav., virtuvėje,
neblaivus (2,77 prom. alkoholio) jos
sūnus R. B. (gim. 1997 m.) sudavė
vieną kartą ranka per veidą savo
nepilnametei sesei (pareiškėjos
dukrai) V. B. (gim. 2003 m.), taip
sukeldamas fizinį skausmą. R. B.
sulaikytas 48 val.



Saudo Arabijos oro gynybos sistemos sekmadienį
numušė Jemeno sukilėlių paleistą balistinę raketą šalies
pietuose esančiame pasienio mieste Nadžrane, pranešė
valstybinė žiniasklaida. Rijadas kaltina savo priešininką
Iraną, jog šis hučiams tiekia raketas. Teheranas tai neigia.

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas (Emanuelis
Makronas) perspėjo nerodyti silpnumo Rusijos prezidentui
Vladimirui Putinui, nors teigė norintis dirbti su Kremliaus
vadovu. „Jis stiprus ir protingas, bet nebūkite naivūs. Jis
apsėstas kišimosi į mūsų demokratijas“, – sekmadienį
transliuotame interviu „Fox News“ sakė E. Macronas.

Įvertinti paminklo trims savanorių kartoms projektai
Krašto apsaugos savanorių
pajėgos (KASP) kartu su
visa Lietuva 2018 metais
mini Lietuvos valstybės
atkūrimo šimtmetį.
Siekdamos pagerbti
nepriklausomybės kovų
dalyvius, KASP planuoja
pastatyti paminklą,
kuris atspindės tris karių
savanorių kartas.

Bendradarbiaudamos su
istorikais, Prienų r. savivaldybe bei Jiezno seniūnija,
nusprendė paminklą statyti
Jiezno miesto Nepriklausomybės aikštėje, esančioje tarp
Vytauto, Žemaitės ir Basanavičiaus gatvių.
Balandžio 19 d. Jiezno seniūnijoje vyko institucijų atstovų susitikimas, kuriame
buvo pristatyti būsimo paminklo maketai. Komisija,
sudaryta iš KASP vado pul-

kininko Arturo Jasinsko, kapitonės Ingos Pranaitienės,
majoro Dariaus Toleikio,
Prienų rajono savivaldybės
administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus
vedėjos Dalios Joneliūnienės,
Jiezno seniūno Algio Bartusevičiaus, seniūno pavaduotojos Astos Lukšaitės, Jiezno
kultūros ir laisvalaikio centro
direktorės Dalios Vertinskienės, iš penkių pateiktų projektų atrinko du.

Visi darbai labai stiprūs ir
įspūdingi. Komisijai sunku
buvo išrinkti du pačius geriausius projektus, iš kurių
bus išrinktas ir įgyvendintas
tik vienas. Dabar laukiame
projektų vizualizacijos ir brėžinių, kaip paminklas atrodys
erdvėje, – sakė Savivaldybės
architektė D. Joneliūnienė.
Projektų autoriai – VDA
Telšių fakulteto Taikomosios
skulptūros studijų vadovas
prof. Osvaldas Neniškis ir jo
studentas Marius Bumbulis –
kito Komisijos posėdžio metu
pristatys skulptūrų projektų
vizualizacijas ir Komisija priims sprendimą, kurį projektą
įgyvendinti.
Lietuvos trijų kartų kariams
savanoriams pagerbti ir atminimui įamžinti paminklas turėtų būti pastatytas iki 2019

m. vasario mėn., kai bus minimas Jiezno kautynių 100metis. Paminklą planuojama
pastatyti piliečių paaukotomis
lėšomis. Prisidėti prie paminklo kariams savanoriams idėjos įgyvendinimo galima aukojant į nurodytą sąskaitą:
Savanorystės rėmėjų asociacija
Į. k. 304289644
Sąskaitos numeris
LT957300010149458662
Adresas: Žirmūnų g. 27-52,
LT-09115 Vilnius
SAVIVALDYBĖS inf. 

Kiekviename būste privalės būti įrengti autonominiai
nės priešgaisrinės priežiūros lankys visose apskrityse, taip
dūmų detektoriai
inspektoriai ir ugniagesiai pat Visagino ir Elektrėnų saPriešgaisrinės apsaugos ir
gelbėjimo departamentas
informuoja, jog nuo
šių metų gegužės 1 d.,
įsigaliojus Bendrųjų
gaisrinės saugos taisyklių
pakeitimams, visuose
būstuose gyventojai
privalės įsirengti
autonominius dūmų
detektorius.

Kasmet Lietuvoje gaisruose žūsta daugiau kaip 100
žmonių. Šiemet ugnis jau pražudė 49 žmones. Kad tokių
nelaimių būtų mažiau, viena
efektyviausių priemonių yra
autonominis dūmų detektorius. Kai patalpoje atsiranda
dūmų, šie prietaisai garsiu
signalu perspėja žmones apie
kilusį gaisrą. Pernai šalyje,
suveikus dūmų detektoriams,
buvo išgelbėta ne viena gyvybė. Neretai gaisrai kyla naktį,
tad, turint šį prietaisą namuose, šaižus jo garsas prikelia iš
miego ir tragedijos dažniausiai pavyksta išvengti.
Dūmų detektoriai turi būti
tvirtinami ant lubų patalpose,
kuriose žmonės miega, arba
koridoriuje šalia miegamojo. Didelių būstų savininkai
turėtų įsigyti kelis dūmų deREKLAMA



tektorius. Juos reikėtų tvirtinti toliau nuo vonios, virtuvės
bei langų. Pastatą palikti reikia vos išgirdus dūmų detektoriaus signalą. Ir nedelsiant
kviesti ugniagesius skubios
pagalbos telefonu 112.
Šiemet Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas šalyje rengia prevencinę akciją „Gyvenkime
saugiai“. Jos metu valstybi-

gelbėtojai ketina aplankyti
apie 100 tūkst. gyvenamųjų
būstų visoje Lietuvoje, konsultuoti gyventojus ir teikti
jiems praktinius patarimus
saugios aplinkos ir saugaus
būsto klausimais bei skatinti
namuose įsirengti autonominius dūmų detektorius. Vilniaus apskrityje planuojama
aplankyti 19 600 būstų, Kauno – 16 000, Klaipėdos – 13
600. Ugniagesiai gyventojus

vivaldybėse.
Daugiau informacijos, kaip
pasirūpinti savo namų sauga ir įsirengti autonominius
dūmų detektorius, rasite čia
ir Priešgaisrinės apsaugos ir
gelbėjimo departamento interneto svetainėje www.vpgt.
lt ir www.lt72.lt
Parengta pagal Priešgaisrinės
apsaugos ir gelbėjimo departamento Komunikacijos skyriaus informaciją 
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Nikaragvoje per protestuotojų ir policijos susirėmimus
žuvo daugiau nei 20 žmonių, sekmadienį paskelbė vietos
žmogaus teisių stebėjimo organizacija. Šioje Centrinės
Amerikos šalyje protestai dėl prezidento Danielio Ortegos
planuojamos pensijų sistemos reformos įsiplieskė trečiadienį.



Vokietijos biudžeto įplaukos iš tabakui ir tabako
gaminiams nustatytų akcizų pirmąjį ketvirtį, palyginti
su tuo pat laikotarpiu pernai, sumažėjo 4,7 proc. iki 5,9
mlrd. eurų, parodė šalies statistikos tarnybos „Destatis“
duomenys. Tai visų pirma lėmė Vokietijoje gerokai smukę
cigarečių ir kai kurių kitų tabako gaminių pardavimai.

Atsargiai! Prienuose siaučia užkrečiamas gerumo virusas
Prienuose sklinda gerumo
virusas. Čia jau penkerius
metus organizuojama
akcija „Pasidalinkime
gerumu“ ne tik padeda
surinkti lėšų mieste
veikiančio „Maltos ordino“
iniciatyvoms, bet ir padeda
moksleiviams pajausti, ką
reiškia dalintis gerumu.

Tuo įsitikinusi ir Maltos

Ordino Prienų grupės vadovė
Lina Suchorukovienė, dirbanti Prienų „Ąžuolo“ progimnazijoje. Šios progimnazijos
Jaunieji Maltiečiai, drauge
su mokyklos bendruomene,
jau penktus metus organizuoja akciją, kuria siekiama vaikus įtraukti į bendras veiklas,
pajausti, kokia didelė jėga
yra bendruomenė ir pastebėti

mieste gyvenančius žmones,
kuriems reikia pagalbos.
„Šia iniciatyva mes siekiame būti neabejingi, galvoti
ne tik apie save, rūpintis savo
miesto žmonėmis“, – sako L.
Suchorukovienė.
Projektas, kaip puikus pavyzdys visos šalies jaunimui,
dalyvauja ir nacionaliniame
pilietiškumo iniciatyvų kon-

Sulaukėme daug eilėraščių, kuriuos
kurdami aktyviausi buvo pradinių klasių mokiniai. Nugalėtoja tapo Prienų
„Ąžuolo“ progimnazijos 3a klasės
mokinė Luka Milaševičiūtė. Džiaugiamės dalyvių gausa, dėkojame už
dalyvavimą ir skelbiame dar keletą
geriausių eilėraščių.

Vandenėlis
Čiurlena šaltas vandenėlis,
Toks tyras ir skaidrus,
Gaivina jis ne vien tik žmones,
Bet ir miškus, sausus laukus.
Vandenėlis mums labai svarbus,
Nuo ligų jis saugo mus.
Dovanoja jis sveikatą ir gyvybę,
Suteikia visiems stiprybės.
Justina Mitrulevičiūtė, 3 klasė,
Balbieriškio pagrindinė mokykla

Vandens žaidimai
Jei žiemužė – tu ledukas,
Užsiklojęs sniegeliu.
Nebaisus tau joks šaltukas
Su speiguotu rūbeliu.

Vanduo

Skystis, ledas ar garai –
Jis be kvapo visiškai.
Skaidrus, gaivus, tačiau beskonis –
Be jo neišgyventų žmonės.
Jį turi ežerai ir upės
Bei čiaupas kiekvienos virtuvės.
,,Akvilės“, ,,Vytauto“, ,,Birutės“
Jau pilnos visos parduotuvės.

Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas viešai
įvertino darbą, kuris buvo atliktas mezgant kontaktus
su Šiaurės Korėja. „Esame dar toli nuo susitarimo su
Šiaurės Korėja. Galbūt viskas pavyks, galbūt ne – tik laikas
parodys. ... Tačiau tas darbas, kurį dabar darau, turėjo būti
padarytas jau seniai!“ – pareiškė Amerikos prezidentas.

Prienų kraštas statistikoje

kurse „Tėvyne mūsų“. Jo
tikslas - pristatyti šalyje vykdomas pilietines jaunimo iniciatyvas ir jų autorius, prisidedančius prie savo aplinkos ir
visos šalies pokyčių.
Pilietiškiausias Lietuvos
moksleivių įgyvendinamas
iniciatyvas kiekvieną sekmadienį bus galima pamatyti
NUKelta Į 16 p. 

Luka Milaševičiūtė – eilėraščių konkurso
„Vanduo – gyvybės lopšys“ nugalėtoja
Kovo mėnesį Prienų r. sav.
visuomenės sveikatos biuras
organizavo eilėraščių konkursą
„Vanduo – gyvybės lopšys“, kuris
buvo skirtas Pasaulinei vandens
dienai paminėti.



Jis gali užgesinti gaisrą
Ir numalšinti aštrų maistą.
Per chemiją tai H2O
O šiaip gyvenime – vanduo!

Vaida Šermukšnytė, 8 klasė, Stakliškių gimnazija
Prienų r. savivaldybės
visuomenės sveikatos biuras

Apgyvendintų turistų skaičius
apgyvendinimo įstaigose | asmenys
2013
2014
2015
2016 2017

Iš viso pagal
apgyvendinimo
7308 10308 21040
įstaigas
Viešbučiai
4 014 6 154 4 370
Moteliai
Kempingai
Nakvynės namai
Visi turistai
Poilsio namai
1 208 2 661 14 263
(nameliai)
Vaikų vasaros poilsio stovyklos
Sanatorijos, reabilitacijos centrai
Privatus
apgyvendinimo 2 086 1 493 2 407
sektorius
Iš viso pagal
apgyvendinimo 6 814 9 742 20 303
įstaigas
Viešbučiai
3 564 5 588 3 875
Moteliai
Kempingai
Lietuvos Nakvynės namai
gyventojai Poilsio namai
1 208 2 661 14 029
(nameliai)
Vaikų vasaros poilsio stovyklos
Sanatorijos, reabilitacijos centrai
Privatus
apgyvendinimo 2 042 1 493 2 399
sektorius
Iš viso pagal
apgyvendinimo
494
566
737
įstaigas
Viešbučiai
450
566
495
Moteliai
Kempingai
Nakvynės namai
Užsieniečiai
Poilsio namai
0
0
234
(nameliai)
Vaikų vasaros poilsio stovyklos
Sanatorijos, reabilitacijos centrai
Privatus
apgyvendinimo
44
0
8
sektorius

Kai pavasarį sutiksi,
Nuo kalnų kriokliukais krisi.
Upeliukais nutekėsi,
Tūkstančius purslų turėsi.
Vasarą – rasos lašeliais,
Lietučiu tu mus prausi.
Jūrų, marių vandenėli,
Maudytis visus kvieti.
Tomas Barštys, 3a klasė, Veiverių
Tomo Žilinsko gimnazija
REKLAMA

Apgyvendinimas pagal įstaigas

20331

13574

5 048

4 709

13 862 6 951

1 421

1 914

19 537 12 612
4 628

4 098

13 517 6 624

1 392

1 890

794

962

420

611

345

327

29

24
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Europos Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalų
ir saugumo politikos klausimais Federicos Mogherini
(Federikos Mogerini) atstovė Maja Kocijančič paragino
Armėnijos valdžią nedelsiant paleisti visus suimtus per
protesto akcijas Jerevane ir pradėti politinį dialogą siekiant
sureguliuoti politinę krizę šalyje.



LIETUVOS KREPŠINIO LYGA

TURNYRINĖ
LENTELĖ

1. Kauno „Žalgiris“
RUNGT.

PER.

31

27

PRAL. TAŠKAI

4



Afganistano sostinėje Kabule prie rinkėjų registracijos centro
sekmadienį susisprogdinus žmonių minioje buvusiam
mirtininkui žuvo mažiausiai 57 žmonės, pranešė pareigūnai.
Atsakomybę už išpuolį prisiėmė džihadistų judėjimas
„Islamo valstybė“, pranešė grupuotės propagandos agentūra
„Amaq“. Pranešime sakoma, kad taikytasi į šiitų „išdavikus“.

PER.

33

27

menės sveikatos priežiūros
specialistei Eglei Zokaitytei,
raštvedei Linai Kukankienei,
individualios įmonės savininkei Rūtai Ūsienei bei 6–10
klasių mokiniams už pagalbą

27

PRAL. TAŠKAI

6

27

3. Klaipėdos „Neptūnas“
RUNGT.

PER.

33

23

PRAL. TAŠKAI

10

23

4. Panevėžio „Lietkabelis“
RUNGT.

PER.

33

20

PRAL. TAŠKAI

13

20

5. Šiaulių „Šiauliai“
RUNGT.

PER.

33

14

PRAL. TAŠKAI

19

14

6. Pasvalio „Pieno žvaigždės“
RUNGT.

PER.

32

13

PRAL. TAŠKAI

19

13

7. Kėdainių „Nevėžis“
RUNGT.

PER.

33

11

PRAL. TAŠKAI

22

11

8. Utenos „Juventus“
RUNGT.

PER.

33

11

PRAL. TAŠKAI

22

11

9. Alytaus „Dzūkija“
RUNGT.

PER.

33

9

PRAL. TAŠKAI

24

9

10. Prienų-Birštono „Vytautas“
RUNGT.

PER.

32

8

PRAL. TAŠKAI

24

8

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 PrienųBirštono „Vytautas“ LKL
REKLAMA

Irakas sekmadienį paskelbė, kad šalies pajėgos per
antskrydžius Sirijoje šią savaitę nukovė „36 teroristus“,
priklausančius „Islamo valstybei“, įskaitant ir aukšto rango
narius. Su „Islamo valstybės“ džihadistais kovojanti JAV
vadovaujama koalicija patvirtino antskrydžių faktą. Šie
buvo surengti už maždaug 50 km nuo Irako sienos.

Dalyvavome nacionaliniame renginyje „Sveikatą
stiprinančių mokyklų banga per Lietuvą 2018“

2. Vilniaus „Lietuvos rytas“
RUNGT.



Prienų r. Balbieriškio
pagrindinė mokykla
drauge su Prienų „Ąžuolo“
progimnazija ir „Žiburio“
gimnazija balandžio 19
d. savo veiklą pristatė
Prienuose, Laisvės aikštėje
vykusiame nacionaliniame
renginyje „Sveikatą
stiprinančių mokyklų
banga per Lietuvą
2018“, skirtame „Sveika
mokykla“ 25-mečiui
paminėti.

Mokykla tarptautiniame
Sveikatą stiprinančių mokyklų tinkle „Sveika mokykla“
nuo 2014 m. vykdo sveikatos
stiprinimo programą „Laimingas žmogus sveikoje mokykloje“. Programa siekiama
sutelkti mokyklos bendruomenės narius: ikimokyklinio, priešmokyklinio ir 1–10
klasių ugdytinius ir jų tėvus,
mokyklos administraciją, mokytojus, neformaliojo švietimo vadovus, socialinius partnerius sveikatos stiprinimo
ir ugdymo veiklai. Sudarytos
sąlygos programoje dalyvauti visiems bendruomenės nariams. Mokyklos geografinė
padėtis (šalia juosiančių upių
Nemuno, Peršėkės, Ringio,
Dūmės bei Norkūnų, Kieliškio, Pabraščių piliakalnių,
Degsnės maumedyno, Balbierišgirės, Balbieriškio dvaro parko) yra palanki programos integravimui su Gamtosauginių mokyklų programa.
Mokykla, kryptingai įgyvendindama šias programas, jau
yra apdovanota 3 Žaliosiomis
vėliavomis. Bendradarbiaujame su Prienų miškų urėdi-

jos atstovais, Nemuno kilpų
regioninio parko direkcijos
darbuotojais, Prienų sveikuolių klubu „Versmenė“, Balbieriškio seniūnija.
Įtraukiame mokinius į sveikatinimo veiklas – maistinių
ir vaistinių augalų gyvenamojoje aplinkoje tyrinėjimą,
panaudojimą sveikos mitybos sklaidai, rudens gėrybių,
naudingų sveikatai parodų,
konkursų, viktorinų organizavimą.
Mokykla organizuoja sporto ir sveikatos dienas, skirtas
Europos judėjimo savaitei,
saugaus eismo dienas pradinių klasių mokiniams, fizinio aktyvumo pertraukas,
dalyvauja respublikiniame
projekte „Sveikatiada“, rengia akcijas: „Apibėk mokyklą“, „Diena be skambučio“,
mini pasaulinę Vandens dieną, rūpinasi saugios aplinkos
kūrimu.
Kasmet organizuojame rajoninį mokinių kūrybos konkursą „Žemei reikia draugų“,
kuriuo skatinamei visų rajono mokyklų mokinius priimti
draugiškus gamtai ir sveikatai
sprendimus.
Mokykla atvira miestelio
ir mokyklos bendruomenės
sportinei veiklai: vyksta badmintono, futbolo, krepšinio
ir kiti tėvų bei mokinių pageidaujami sportinių žaidimų
užsiėmimai. Mokyklos mokiniai – daugkartiniai įvairių rajoninių, respublikinių varžybų
nugalėtojai.
8–9 klasių mokiniams dėstomas pasirenkamasis dalykas „Sveikatos ugdymas“.

Kasmet įsijungiame į akciją
„Savaitė be patyčių“, vykdome socializacijos projektus, prevencines programas.
Bendradarbiaujant su Prienų
visuomenės sveikatos priežiūros biuro specialistais mokykloje vykdoma šviečiamoji
prevencinė veikla, rengiami
praktiniai užsiėmimai apie
sveiką mitybą, žalingus įpročius, asmens higieną, ligas ir
jų prevenciją mokiniams, ikimokyklinio, priešmokyklinio
ugdymo grupių ugdytiniams,
tėvams.
Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos
biuro organizuotame mokinių, mokytojų ir visuomenės
priežiūros specialistų konkurse ,,Sveikuolių sveikuoliai
2017“ mokyklos komanda
„Daržovių draugai“ laimėjo
pirmąją vietą.
Sveikuoliškai nusiteikusi
mokyklos mokinių ir mokytojų komanda, padedama individualios įmonės savininkės Rūtos Ūsienės, renginiui
„Sveikatą stiprinančių mokyklų banga per Lietuvą 2018“
paruošė sveikuoliškų patiekalų stalą, organizavo smiginio
varžybas, dalyvavo kitų mokyklų bei Prienų visuomenės
sveikatos biuro rungtyse.
Dėkoju mokyklos direktoriui Stasiui Valančiui, kūno
kultūros mokytojui metodininkui Kęstučiui Žilinskui,
biologijos vyresniajai mokytojai Linai Guobienei, ūkvedei Astai Kariniauskienei,
darbuotojui Mykolui Dukavičiui, vairuotojams Jonui Laukaičiui, Jonui Žvirbliui, visuo-

ir dalyvavimą renginyje.

Prienų r. Balbieriškio pagrindinės mokyklos direktoriaus
pavaduotoja ugdymui, programos koordinatorė
Gražina Antanavičienė
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Vokietijos centro-kairės pakraipos socialdemokratai pirmą
kartą per 155 partijos gyvavimo metus savo pirmininke
išsirinko kovingą ir žodžio kišenėje neieškančią buvusią
šalies darbo ministrę Andrea Nahles (Andrėją Nales).
47 metų vieniša mama ir itin ištikima Socialdemokratų
partijos (SPD) narė garsėja savo kalbomis.



Pietų Korėjos oro linijų „Korean Air“ valdybos pirmininkas Cho Yang-ho (Čo Janghojus) sekmadienį buvo
priverstas atsiprašinėti už „nebrandų“ savo dviejų dukterų elgesį. Jaunesnės kompanijos vadovo dukters,
iki šiol ėjusios „Korean Air“ rinkodaros vadovės pareigas, atžvilgiu policija atlieka tyrimą dėl užpuolimo.
Teigiama, kad vieno verslo susitikimo metu jį vyrui į veidą šliūkštelėjo vandens. Tuo tarpu jos vyresnė
sesuo prieš ketverius metus atsidūrė žiniasklaidos akiratyje po to, kai apimta pykčio išmetė iš lėktuvo
skrydžio palydovą, patiekusį jai riešutų ne lėkštutėje, o originalioje pakuotėje.

Ar saugus šulinių bei gręžinių vanduo? Maisto produktai, padėsiantys atstatyti
Nuovargį padės įveikti
organizmą po žiemos
salotos
Gyvybiniai procesai vyksta
tik tada, kai ląstelėse yra
pakankamai vandens,
todėl labai svarbi yra
vandens kokybė.

Sužinoti, koks vanduo bėga iš privačių gręžinių, koks
semiamas iš šulinių ar šaltinių, galima tik ištyrus vandens mėginius laboratorijoje.
Geriamasis vanduo tinkamas
naudoti ir laikomas švariu, jei
jame nėra mikroorganizmų,
parazitų ir medžiagų, galinčių
sukelti pavojų žmonių sveikatai, jei užtikrinama apsauga
nuo taršos.
Šulinių, gręžinių vandens
kokybė yra nepastovi ir labai
priklauso nuo to, ar neužteršta aplinka. Specialistai rekomenduoja gyventojams bent
kartą ar du per metus išsitirti
šulinių bei gręžinių vandenį.
Dažniausiai šulinio kokybė
pablogėja pavasarį ir rudenį. Pavasarį dėl tirpstančio
sniego, potvynių, rudenį dėl
lietaus visa paviršinė tarša
skverbiasi į gruntą, patenka į
gruntinį vandenį.
Pasak Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros
laboratorijos (NVSPL) Cheminių tyrimų skyriaus vedėjo Virginijaus Keturkos,
šulinio vanduo yra jautriausias poveikiui, kadangi yra
arčiausiai žemės paviršiaus
ir lengvai paveikiamas žmogaus ūkinės veiklos. „Jei netoliese yra ūkis, vanduo gali
būti užterštas įvairiausiomis
kenksmingomis medžiagomis
– trąšomis, pesticidais, herbicidais, fungicidais ar kita buitine chemija, taip pat – naftos
produktais. Netausojant aplinkos galimybės užteršti aplinką yra begalinės“,– pabrėžė
specialistas.
Užterštas cheminiais junginiais vanduo gali neturėti
specifinio skonio, kvapo ir
spalvos
Cheminių tyrimų skyriaus
vedėjas paneigė mitą, kad
vandenį virinant žūsta visos jame esančios blogybės.
„Mikrobai tuomet žūsta, tačiau toksinių junginių nitratų ir nitritų koncentracija dar
padidėja, nes išgaruoja dalis
vandens“, – atkreipė dėmesį
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specialistas. Jis pabrėžė, kad
nitratais ir nitritais užterštas
vanduo neturi specifinio skonio, kvapo ar spalvos. Jie nepašalinami nei virinimu, nei
buitiniais vandens filtrais.
Didesni nitratų ir nitritų kiekiai ypač pavojingi nėščioms
moterims ir kūdikiams iki 6
mėn. amžiaus, nes jų organizme nepakanka nitratus skaidančio fermento, dėl to gali
išsivystyti methemoglobinemija („pamėlusių kūdikių“
sindromas).
Labai svarbūs parametrai,
apibūdinantys bendrą šulinio
vandens būseną yra permanganato indeksas ir savitasis
elektros laidis. Permanganato indeksas parodo bendrą
užterštumą organinės kilmės
teršalais, o savitasis elektros
laidis – bendrą įvairių neorganinės kilmės druskų kiekį.
Taip pat ne mažiau svarbus
yra geriamojo vandens pH.
Mūsų organizmui reikalingas šarminis vanduo, kurio
pH yra nuo 6,5 iki 9,5. Vandens pH dažniausiai kinta dėl
vandens filtrų – kuo labiau jis
išvalomas nuo įvairių mikroelementų, tuo jis rūgštingesnis, nebetinkantis žmogaus
organizmui. Pavyzdžiui, distiliuoto vandens pH yra apie
5 vienetus. Taigi šis, labai išvalytas vanduo, puikiai tinka
buitiniams prietaisams ir mašinų akumuliatoriams, tačiau
žmogaus organizmui jis yra
per rūgštus.
Kodėl pavojinga vandens
mikrobiologinė tarša?
Amonis yra kaip indika-

torinis rodiklis, atspindintis
galimą vandens užterštumą
bakterijomis, nuotekomis,
gyvūnų fekalijomis. Esant padidėjusiai amonio koncentracijai, rekomenduojama atlikti mikrobiologinius vandens
tyrimus, nustatant žarninių
lazdelių (E. coli) ir žarninių
enterokokų skaičių. Žarninės
lazdelės ir kaliforminės bakterijos, žarniniai enterokokai
– tai nuolat žmonių ir gyvulių
žarnyne gyvenantys mikrobai.
Juos radus vandenyje, konstatuojama, jog vanduo užterštas,
į vandenį pateko fekalijos, o
su jomis ir patogeninių mikroorganizmų – infekcinių ligų
sukėlėjų. Žmogui, išgėrusiam
taip užteršto vandens, gali pakilti temperatūra, atsirasti pykinimas, vėmimas, viduriavimas – tokie simptomai ypač
pavojingi vaikams, vyresnio
amžiaus asmenims.
Kaip patikrinti šulinio ar
gręžinio vandens kokybę?
Tarptautinės gyvybės dienos proga Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros
laboratorija (NVSPL) organizuoja kasmetinę akciją, kurios
metu gyventojus kviečia išsitirti šulinių bei gręžinių vandenį pigiau nei įprastai. Vandens mėginiai nuo balandžio
23 iki gegužės 18 dienos bus
priimami įvairiuose Lietuvos
miestuose.
Daugiau informacijos apie
vandens tyrimus gali suteikti Nacionalinės visuomenės
sveikatos priežiūros laboratorijos Klientų aptarnavimo
skyriaus specialistai.

ATKelta IŠ 1 p.
ti mitybos plano sudarymas,
kuriame, remiantis individualia kūno sudėties analize,
suformuojamas valgymo režimas, porcijų dydžiai, subalansuotumas. Sveikos mitybos planas, nėra tiesiog eilinė
dieta, kurios nusprendžiame
laikytis, norėdami padailinti kūno formas prieš vasaros
sezono atidarymą.
Mitybos programos nekuriamos tik savaitei ar kelioms
– jomis vadovautis reikia nuolatos. Tinkamai parinktas mitybos planas vyrams ir moterims gali atitolinti senatvę,
taip pat sumažinti įvairių ligų
riziką. Juo vadovaujantis jausitės energingi ir žvalūs, nes
mitybos planas teikia sotumo
jausmą, saugo sveikatą ir suteikia pakankamą energijos
kiekį“, − apie sveikos mitybos
įpročius pasakoja gydytoja.

Sultys neturėtų pakeisti
įprastos mitybos
Sukaupti mineralų
ir vitaminų atsargų ištisiems metams, pasak
dietologės E. Časaitytės,
nėra įmanoma. Pavasarį
taipogi jų sukaupti nepavyks,
bet reikėtų naudotis sezono
suteikiamais produktais. Mityba turi būti subalansuota, o
pasireiškus pavasarinei hipovitaminozei (vitaminų trūkumui), ją sumažinti gali šimtaprocentinės vaisių bei daržovių sultys.
„Sultyse yra daug vitaminų ir kitų naudingų organizmui medžiagų. Vienai stiklinei sulčių dažniausiai reikia
išspausti ne vieną ir ne kelis
vaisius ar daržoves. Dažniausiai tokio didelio kiekio vieno
valgio metu nesuvalgome, tad
išgėrus stiklinę sulčių gauname koncentruotą kiekį naudingųjų medžiagų, esančių
vaisiuose bei daržovėse.
Bet tai neturėtų pakeisti įprastos mitybos, nes pirmiausia su sultimis gauname
mažiau skaidulinių medžiagų,
nei valgytumėme daržoves
bei vaisius. Antra – ir pavasarį

mityba turi savo pagrindines
taisykles. Viena jų – subalansuotumas. Žmogus turi išlaikyti santykį tarp sudėtinių angliavandenių, baltymų ir riebalų“, − teigia gydytoja.

Labiausiai trūkstamas
vitaminas
Daugeliui žinoma, kad pavasarį po žiemos dažniausiai
trūksta riebaluose tirpaus vitamino D, kurio šaltuoju sezonu
sumažėja dėl saulės stokos.
Saulės šviesa organizmą vitaminu D aprūpina natūraliai −
net 80-90 proc. šio vitamino
pasigamina dėl saulės šviesos
poveikio ir tik 10-20 proc. jo
galima gauti su maistu. Pasak
gydytojos dietologės, vis daugiau mokslinių tyrimų rodo
įvairių ligų sąryšį su vitamino
D stygiumi. O sureguliavus
šios medžiagos kiekį organizme, mažėja net mirtingumas
nuo tam
tikrų ligų, ypač
nuo

storojo žarnyno vėžio ir išeminės
širdies ligos.
„Vitamino D trūkumas
mokslininkų siejamas su vis
daugiau susirgimų ir jų simptomų: nuovargiu, nuotaikų kaita, kaulų ar raumenų
skausmais, susilpnėjusiu imunitetu ir kitais. Beje, jis turi
įtaką ir daugeliui vėžio rūšių,
abiejų tipų cukriniam diabetui, įvairioms imuninės sistemos ligoms, net depresijai ar
Alzhaimerio ligai.
Esant saulės šviesos trūkumui, pagrindinis vitamino D
šaltinis maiste yra riebiosios
žuvys ir kiaušiniai. Šiek tiek
mažiau jo yra jautienos kepenyse, fermentiniame sūryje,
svieste, riebiame piene. Reikėtų pabrėžti, kad šie produktai turi daug sočiųjų riebalų,
todėl juos vertėtų vartoti itin
saikingai“, − vitamino D svarbą apžvelgia gydytoja.

Mikroelementų bei vitaminų pavasarį organizmui trūksta ir todėl, kad per žiemą sandėliuotos daržovės ir vaisiai
nemažą dalį jų praranda. Kaip
teigia dietologė, ką tik nuskintuose vaisiuose ir daržovėse
vitaminų yra daugiau. Be to,
lauke užaugintuose vaisiuose
bei daržovėse yra biologiškai
aktyvių medžiagų, kurios suteikia ir tam tikrą kvapą bei išvaizdą. Specialistė rekomenduoja naudotis sezono teikiamais maisto privalumais, todėl pavasarį vietoje raugintų
kopūstų reikėtų mėgautis pirmosiomis gamtos gėrybėmis:
salotomis, ridikėliais, špinatais, svogūnų laiškais.
„Pavasarį kamuojantis nuovargis gali būti ir kito svarbaus mikroelemento – kalio
stygiaus pasekmė. Kadangi
šio mikroelemento šaltiniai
yra žalios lapinės daržovės,
avokadai, pupelės, žirneliai,
grybai, žuvis, neriebus pienas ir jogurtas – pavasarį kalio
stygius ypač juntamas. Šiuo
laikotarpiu rekomenduojama
valgyti svogūnų laiškų, krapų,
salotų lapų, ridikėlių.
Svogūnų laiškuose gausu
vitamino C, kuris padeda atsigauti po persirgtų infekcinių
ligų ir kartu su folio rūgštimi
bei geležimi, padeda įveikti
pavasarinį nuovargį. Svogūnų laiškų sudėtyje esantis cinkas labai naudingas ir žiemą
nualintų plaukų, nagų ir odos
grožiui susigrąžinti.
Dar daugiau vitamino C
turi krapai. Jie ypač naudingi
ir širdies–kraujagyslių sistemos sveikatai. Salotos gerina
virškinimą, kepenų veiklą,
medžiagų apykaitą, saugo
organizmą nuo aterosklerozės. Jų lapuose daug rutino, stiprinančio kraujagyslių
sieneles. Ridikėlius reikėtų
valgyti žalius ir neišmetant
augalo lapų, nes juose vitamino C yra daug daugiau nei
šaknyse“, − sezono daržoves
apžvelgia Vilniaus „Kardiolitos“ klinikų Sveikos mitybos
centro gydytoja dietologė E.
Časaitytė.
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Dubajuje sekmadienį užsidegė dangoraižis, pranešė
naujienų agentūros AP žurnalistas. Anksčiau valdžia
pripažino, kad Jungtiniuose Arabų Emyratuose yra
mažiausiai 30 tūkst. pastatų, padengtų danga, kuri
prisideda prie spartaus ugnies plitimo.

PRIE VYTAUTO
KALNO

LR Ūkio ministerija
parengė 2017 m. Lietuvos
ekonomikos apžvalgą.
Pagal statistiką, Lietuvos
turistų nakvynių skaičius
augo sparčiausiai tarp
Baltijos šalių.

Lietuvos apgyvendinimo
įstaigose turistai praleido 7,36
mln nakvynių (+5,3 proc.).
Apgyvendintų turistų srauto augimu išsiskyrė Birštono
savivaldybė – +38,7 tūkst.,
vietinių – 55,0 proc., užsienio – 49,7 proc. Šį augimą
lėmė sanatorijos „Eglė“ plėtra bei 2016 m. rudenį pradėjusio veiklą sveikatingumo ir
poilsio komplekso „Vytautas
mineral SPA“ rezultatai. Turistų srautai žymiai išaugo ir
Vilniaus m. bei Palangos savivaldybėse. Užsienio turistų vidutinė viešnagės trukmė
nežymiai padidėjo, nors Europos šalyse stebima priešinga tendencija. Augimo priežastys: nuotykių parkai, nauji SPA centrai bei organizuoti
renginiai.
Bendrojo vidaus produkto
augimo paspartėjimą 2017
m. lėmė vidaus vartojimas bei
augančios investicijos.
SAVIVALDYBĖS inf. 
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Popiežius Pranciškus sekmadienį išreiškė gilų susirūpinimą
dėl gyvybių nusinešusio smurto Nikaragvoje, kilusio per
protestus, ir paragino siekti taikaus sprendimo. Žmogaus
teisių aktyvistai skelbia, kad per protestus, kuriuos paskatino
prezidento Danielio Ortegos vyriausybės planuojamos
socialinės apsaugos reformos, žuvo mažiausiai 26 žmonės.



JAV Tenesio valstijos Našvilio priemiestyje esančiame
restorane sekmadienio paryčiais apsinuoginęs užpuolikas
nušovė tris žmones ir sužeidė dar mažiausiai keturis,
pranešė policija. „Vienas klientas atėmė iš užpuoliko
šautuvą. Jis buvo nuogas ir pabėgo pėsčiomis. Jis yra
baltaodis trumpais plaukais“, – sakoma pranešime.

Lauksime svečių iš tolimojo Kazachstano Atplaukę į „Jausmų salą“...

laikraščio priedas Birštono
savivaldybės gyventojams

Ūkio ministerijos
2017 m. Lietuvos
ekonomikos
apžvalga:
labiausiai
turistų srautai
augo Birštono
savivaldybėje



Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Balandžio 17-ąją Birštone
lankėsi Kazachstano
delegacija, kuri susitiko
su Birštono savivaldybės
administracija, Birštono
turizmo informacijos
centro direktore Rūta
Kapačinskaite, trijų
sanatorijų bei SPA
vadovais ir verslo
atstovais.

Į Birštoną atvyko aviakompanijos „SKAT“ viceprezidentas Nikolajus Buriakovas
ir „SKAT“ kompanijos atstovės, Lietuvos ambasadorius
Kazachstane Vytautas Naudužas ir transporto atašė Andrius Burba.
Susitikimo metu svečiai
pristatė savo šalį ir jos pageidavimus bei galimybes bendrauti su geriausiais Lietuvos
kurortais – Birštonu ir Druskininkais. „SKAT“ kompanijos
viceprezidentas savo šalį apibūdino kaip perspektyvią ir
smarkiai besivystančią transporto ir oro transporto srityje.

Kazachstano avialinijų lėktuvai skraido į didžiausių pasaulio valstybių oro uostus.
Svečias pasidžiaugė, kad nuo
gegužės 27 dienos bus atidaromas naujas skrydis iš Vilniaus į Astaną.
Šis maršrutas vienas iš tolimiausių ir truks 4 val. 20 min.
Skrydžiai vyks du kartus per
savaitę.
Kazachstano atstovai pasakojo apie savo gražią šalį,
kurioje yra daug įdomių dalykų, priminė, kad ir jų žmonės
mėgsta keliauti, kad verslininkai domisi turizmo verslu ir bendravimu su Lietuvos
kurortais.
Lietuvos ambasadorius Kazachstane V. Naudužas teigė,
kad ir šiuo metu tarp šalių intensyviai plėtojami ekonominiai ryšiai. Pernai prekybos
tarp Lietuvos ir Kazachstano
apyvarta siekė apie 1,7 mlrd.
dolerių. Pasak ambasadoriaus, Kazachstanas su mūsų
šalimi prekiauja kur kas daugiau nei su Lenkija ar Baltarusija, o šiemet planuojama
viršyti 2 mlrd. dolerių ribą.
Pagrindiniuose Kazachsta-

no miestuose dabar įsikūrę 8
Lietuvos garbės konsulatai,
todėl naujasis reisas – tai dar
vienas tarptautinis tiltas. Be
to, tiesioginiai skrydžiai paskatins ir mūsų žmones daugiau keliauti ir susipažinti su
Kazachstanu, pamatyti kalnus
ir stepes, istorinius objektus,
mauzoliejus.
Delegacijos atstovai pasakojo apie atsiveriančias galimybes keliauti, pamatyti ir
pažinti, taip pat pasinaudoti
ir medicinos turizmo paslaugomis.
Savivaldybės merė svečiams iš Kazachstano pristatė mūsų kurortą, papasakojo
apie galimą medicininį turizmą, teikiamas labai aukštos
kokybės sveikatinimo paslaugas, taip pat kalbėjo apie
galimybę bendrauti ir bendradarbiauti.
„Tulpės“, „Versmės“ ir
„Eglės“ sanatorijų direktoriai
pristatė savo vadovaujamas
gydymo įstaigas, o apie galimybę pasinaudoti SPA procedūromis, viešbučiais ir restoranais bei aukštos kokybės
patiekalais pasakojo „Vytauto
Mineral Spa“, „Royal Residence“, viešbučių-restoranų
„Pušynė“ ir „Sofijos recidencija“ vadovai.
Po susitikimo savivaldybėje, delegacija ir juos lydintys
Birštono savivaldybės atstovai apsilankė sveikatinimo,
turizmo ir kultūros objektuose, išbandė Birštono geriausios virtuvės privalumus.
Po tokio pristatymo belieka
laukti svečių iš tolimojo Kazachstano ir stengtis, kad jie
mus gerai įvertintų, o lėktuvai
skrendantys nauju maršrutu
būtų pilni keleivių, vykstančių į Birštoną.

Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Balandžio 21 dieną
Birštono kultūros centre
vyko tradicinis vaikų ir
jaunimo teatrų festivalis,
į kurortą sukvietęs
geriausius šios srities
kolektyvus.

Festivalio dalyvius sveikino
Birštono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja
Angelė Žiūraitienė, linkėdama geros sėkmės ir džiugių
akimirkų.
Festivalio programą pradėjo Alytaus „Drevinuko“ mokyklos-darželio teatro studija
„Drevinukas“. Mažieji aktoriai žiūrovams parodė spektaklį pagal Hanso Kristijano
Andersono pasaką „Coliukė‘.
(spektaklio režisieriai I. Ivanauskienė, J. Gaižauskas, choreografė M. Ivanauskaitė).
Labai įdomų spektaklį Birštono žiūrovams atvežė mūsų
draugai ir kaimynai lenkai iš
Punsko lietuvių kultūros namų jaunimo teatro „Kregždė“. Jie suvaidino Vytauto V.
Landsbergio kūrinį „Daktaras ir Margaryta“. Buvo apie
ką ir pagalvoti, buvo iš ko ir
pasijuokti.
Utenos kultūros centro „Zuikio Puikio“lėlių
teatro vaikų studija pristatė spektaklį pagal
J. Radzevičiaus kūrinį „Skruzdėlė atsiskyrėlė“.

Birštono kultūros centro
jaunimo teatro studija suvaidino spektaklį pagal J. Radajevo
kūrinį „Benzino kolonėlė“.
Reikia paminėti, kad tarp
vaidinimų vyko puikūs edukaciniai renginiai. Štai po
pirmojo spektaklio kultūros
centro kiemelyje susirinko
jaunieji dailininkai, daugybe
spalvų panorę nutapyti atėjusį pavasarį... Pertraukų tarp
spektaklių metu vaikai ne tik
piešė ir kūrė kultūros centro
kiemelyje, bet kartu su tautodailininku Vidu Radzevičiumi
mokėsi žiesti puodus, keramikos gaminius.
Vaikų ir jaunimo teatrų festivalio programą užbaigė Vilniaus kultūros centro teatro
studija „Elementorius“, parodžiusi birštoniečiams autobiografinį spektaklį „Sesė
Nijolė“.
Kiekvieną pavasarį vykstantis jaunimo teatrų festivalis
„Jausmų sala“ žiūrovams pateikia jaudinančius ir įdomius
spektaklius apie sudėtingas
situacijas, kurias galima išspręsti labai paprastai – tik reikia gerų ir nuoširdžių jausmų
dozės. Tad reikia visiems apsilankyti „Jausmų saloje“ –ir
gyvenimas vėl tampa mielas
ir gražus...

PRIE VYTAUTO KALNO 
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Tikru „nelaimės kūdikiu“ galima pavadinti vieną JAV
Kolorado valstijos gyventoją, kurį neseniai Havajuose
užpuolė ryklys. Pasirodo, kad per mažiau nei ketverius
metus jį taip pat buvo užpuolęs ir lokys bei jam įgėlusi
nuodingoji barškuolė, skelbia vietos spauda.



Buvusi JAV pirmoji ponia ir viena iškiliausių Amerikos politinių dinastijų matriarchė
Barbara Bush (Barbara Buš) šeštadienį buvo palaidota George’o Busho (Džordžo Bušo)
prezidentinės bibliotekos teritorijoje Koledž Steišene Teksase. Toje pačioje vietoje palaidota
ir jos duktė, vaikystėje mirusi nuo leukemijos. B. Bush – 41-ojo JAV prezidento žmona ir 43iojo motina – mirė antradienį savo namuose Teksaso valstijoje. Jai buvo 92 metai. Velionė
prisimenama kaip draugiška, sąmojinga ir stipri moteris.

Iš Birštono muziejaus fondų. Birštono kurortas pradeda sezoną

Atėjus pavasariškiems,
šiltiems orams, į Birštono
kurortą plūsta daug
svečių, poilsiautojų.

Šiuo metu Birštono balneologinis kurortas veikia ir
priima lankytojus, ligonius
ištisus metus. Tačiau tarpukariu Birštonas buvo sezoninis
kurortas, veikęs šiltuoju metų
laiku – nuo vėlyvo pavasario
iki ankstyvo rudens. Štai ką
sužinome iš Birštono muziejaus fonduose saugomo dienraščio ,,Lietuvos aidas“ (1937
m., birželio 2 d., Nr. 246).
Straipsnyje ,,Gegužės mėnesį Birštone“ (kalba netaisyta) rašoma: ,,Birštono vasarvietė kasmet susilaukia daugiau vasarotojų. Kad nebūtų
susigrūdimo, sezonas kasmet
ilginamas. Nors kurortas veikia penkis mėnesius, bet vis
tiek iš pirmųjų dienų matyti, kad vasarotojų bus perpildytas. Praeitą vasarą liepos

mėn.(1936 m. – A. S.) Birštone
trūko butų. Vonios veikdavo
nuo 6 val. ryto iki 6 val. vakaro. Voniose ir valgyklose reikdavo laukti eilės. Todėl šiemet
Birštono lankytojai, norėdami
laisviau pailsėti ir patogiau
pasigydyti, skuba pirmomis
dienomis gydykla pasinaudoti. Tam labai buvo palankus ir gegužės mėn. oras. Iš
viso gegužės mėnesį gydytis
ar vasaroti yra labai palankios
sąlygos: oras būna visada sausas, saulėtas ir šiltas, o pirmieji
žiedai teikia daug džiaugsmo
ir malonumo.
Pernai gegužės mėn. vasarvietės poliklinikoje gydėsi 138
asmens, šiemet – 295. Vasarotojų pernai per tą laiką įsiregistravo 149, šiemet – 341. Vonių
pernai buvo gegužės mėn. išduota 690, šiemet 1225. Ypatingai šiemet daug sergančiųjų
siunčia ligonių kasos. Jų pacientų skaičius yra padidėjęs

trigubai. Nors viskas yra pabrangę, bet vonių ir poliklinikų taksos paliktos tos pačios.
Raudonojo Kryžiaus vilose ir
kainos taip pat nepadidintos.
Vasarinių ir pensijonų savininkai šiemet kainas 30 procentų yra pakėlę. Poliklinikoje ir voniose papigintu sezonu
iki birželio mėn. 20 d. dirba tik
3 gydytojai ir viena gailestingoji sesuo; normaliu sezonu
dirbs 5 nuolatiniai gydytojai
ir 3 gailestingosios seserys.
Be to, kurortas šiemet turės
keletą gydytojų ir poliklinikos
bendradarbių.
Šį pavasarį pastatyta antros
klasės mineralinėms ir angliarūgšties vonioms poilsio patalpos ir kasai naujas namas.
Antros klasės poilsio patogumais ligoniai naudojasi nemokamai. Svetainėje visą sezoną
grieš Viliando vedamas kamerinis kvartetas, kurio programa
lankytojai labai domisi. Vasa-

rotojai patenkinti, kad abu Nemuno keltai įsiregistravusius
vasarotojus kilnoja nemokamai. Kairėje Nemuno pusėje
gyveną vasarotojai be išlaidų
susisiekia su voniomis, parku,
miesteliu, o dešinės pusės vasarotojai – gražiuoju didžiuoju
pušynu. Šį sezoną turės savo
sanatorijas Krašto Apsaugos
Ministerija, Švietimo Ministerijos tarnautojų Skolinamoji
ir Taupomoji Kasa, geležinkeliečiai, Kauno Ligonių Kasa ir
Policijos Sporto Klubas.“
Straipsnyje pabrėžiami kurorto trūkumai bei problemos:
,,Pažangiai Birštono vasarvietei sudaro disonansą nesutvarkytos Birštono gatvės ir takai.
Šiais metais visos gatvės ir
takai visai nežvyruoti. Esant
sausam orui, gatvėse vėjas
nešioja debesimis išjudintą sutrintą žemę, o palijus – gatvė
ir takai be kaliošų neišbrendami. Kapų gatvė iš viso dar
nėra žvyruota. Joje vėjas pusto purviną smėlį, neišvažiuojama ir neišbrendama. Būtinai
viso miestelio gatves, aikštes
ir takus reikia išžvyruoti. Bet
laikas būtų miestelio gatves
ne tik išžvyruoti, bet ir laistyti. Laukia rūpestingos rankos
ir Žalgirio aikštė( J. Basanavičiaus aikštė – A. S.). Joje tik
keli medžiai ir du nublukę kryžiai. Žalgirio aikštelė yra pačiame miestelio centre, todėl
ją reiktų tvarkingai apsodinti
medeliais, įrengti žolynus ir
sutvarkyti taip, kad nedarytų
gėdos.“
Birštono muziejaus vyr. fondų saugotoja Angelė Sabaliauskaitė 
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Didžiojo septyneto (G7) šalių užsienio reikalų ministrai
sekmadienį susitiko Toronte, kur siekė susitarti dėl
bendro fronto reaguodami į tai, ką laiko Vladimiro Putino
vadovaujamos Rusijos provokacija. G7 sudaro Kanada,
Italija, JAV, Japonija, Jungtinė karalystė, Prancūzija bei
Vokietija.

Prienų „Revuonos“ pagrindinei
mokyklai – 100

2018 m. gegužės 12 dieną nuoširdžiai kviečiame visus atvykti į mokyklos 100-mečiui paminėti skirtą šventę „100
metų, kai augame ir auginame kitus“. Šventės programa:
11.00–12.00 Šv. Mišios Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčioje
12.30–13.00 Svečių registracija ir sutikimas Prienų kultūros ir laisvalaikio centre
13.00–14.30 Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos
jubiliejaus šventinė programa Prienų kultūros ir laisvalaikio centre
15.00–15.30 Buvusių mokinių ir mokytojų susitikimai kabinetuose Prienų „Revuonos“ pagrindinėje mokykloje
15.30–20.00 Mokyklos svečių ir mokytojų vakaronė aktų salėje
Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos bendruomenė

REKLAMA



Prancūzų pareigūnai sekmadienį evakavo gausiai
turistų lankomą Prancūzijos Sen Mišelio kalną ir ieškojo
įtariamojo, kuris grasino užpulti vietos saugumo pajėgas.
Policija per stebėjimo kameras susekė pirmuosius to
vyro veiksmus, bet vėliau jo neberado, todėl saloje buvo
paskelbta evakuacija.



Britų laikraštis „Daily Mirror“ paskelbė Skripalių
apnuodijimu Didžiojoje Britanijoje įtariamo vyro
vardą. Laikraštis pranešė, kad tai buvo 54 metų buvęs
Federalinės saugumo tarnybos (FSB) pareigūnas
slapyvardžiu „Gordonas“, naudojęs išgalvotą Michailo
Savickio vardą ir turėjęs dar du pseudonimus.

VERTA ŽINOTI 11
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Daugiau nei 300 garsių žmonių pasirašė manifestą,
kuriuo smerkiamas „naujasis antisemitizmas“, po to,
kai šalyje buvo užfiksuota virtinė žydų nužudymų,
sekmadienį rašo laikraštis „Le Figaro“. Prancūzijoje gyvena
daugiau nei pusė milijono žydų, ir ši bendruomenė yra
didžiausia Europoje.



Indijos parlamentas leido skirti mirties bausmes už
mažamečių žaginimą, sekmadienį pranešė britų
transliuotojas BBC. Nuo šiol asmeniui, išžaginusiam jaunesnį
kaip 12 metų vaiką, gali būti skiriama griežčiausia – mirties
– bausmė. Indijoje 2016-aisiais užfiksuota apie 19 tūkst. vaikų
išžaginimo atvejų, pranešė BBC.



Panevėžietė sukčiams atidavė beveik 14 tūkst. eurų, jos
bendraamžė klaipėdietė neteko 1 tūkst. eurų. Panevėžyje,
1938 metais gimusi moteris šeštadienio popietę pranešė,
kad buvo apgauta telefonu paskambinusio ir butų ūkio
darbuotoju prisistačiusio vyro, klaipėdietei paskambinęs
sukčius aiškino, kad moters dukra sužalojusi kitą asmenį

„Tele2“ skelbia: daugiau duomenų
ir nuolaidos telefonams,
pakeičiantiems fotoaparatus

Artėjant vasaros sezonui,
artėja ir atostogų
įspūdžiai, kuriuos
norėsis įamžinti. Todėl
technologijų lyderė
„Tele2“ skelbia įspūdingas
nuolaidas išmaniesiems,
galintiems atstoti ir
fotoaparatą. Viliojantys
pasiūlymai paruošti
ir besirenkantiems
naujus planus – visa
tai klientų laukia
operatoriaus salonuose
bei internetinėje
parduotuvėje www.tele2.
lt.

„Šiais laikais dažnas išmanusis gali pakeisti ir fotoaparatą, tik reikia tinkamai pasirinkti. Tai ypač aktualu ketinantiems telefoną atsinaujinti dar iki vasaros, kai norėsis
įamžinti atostogų akimirkas.
Apie tai galvodami, paruošėme naujausius pasiūlymus
telefonams, kuriuos įsigyti
galima kartu su dabar itin patraukliais mokėjimo planais“,
– sakė Vaida Burnickienė,
„Tele2“ prekybos vadovė.

Svarbiausiems
įspūdžiams – geriausia
kokybė
Mėgstančių fotografuoti
laukia net 4 vertingi pasiūlymai. Vienas tokių – „Samsung Galaxy J3 2017“, kurį
šiuo metu galima įsigyti net
39 proc. pigiau nei įprastai.
Specialiai asmenukėms skirtą
REKLAMA

blykstę turintis telefonas, sumokėjus pradinę 1 Eur įmoką
ir sudarius 24 mėn. sutartį, su
visais mokėjimo planais kainuos tik 5 Eur/mėn. (kaina be
sutarties – 199 Eur).
Norintiems dar didesnės
išmaniojo įstrižainės – siūlomas „Samsung Galaxy J5
2017“, kurį šiuo metu galima įsigyti daugiau nei trečdaliu pigiau. Net prieblandoje ryškius kadrus fiksuojantis
telefonas, sumokėjus pradinę
1 Eur įmoką ir sudarius 24
mėn. sutartį, su visais mokėjimo planais kainuos tik 7
Eur/mėn. (kaina be sutarties
– 259 Eur).
Į fotografiją pasinėrusiųjų
dar rimčiau laukia „Samsung
Galaxy A8“, kurį dabar įsigyti galima beveik penktadaliu pigiau. Dvigubą priekinę
kamerą ir didžiausią ekraną
„Galaxy A“ serijoje turintis
išmanusis, sumokėjus pradinę 1 Eur įmoką ir sudarius 24
mėn. sutartį, su visais mokėjimo planais kainuos tik 16,75
Eur/mėn. (kaina be sutarties
– 499 Eur).
Suskubti turėtų ir „Huawei“ aistruoliai. Visai neseniai prekyboje pasirodžiusį
„Huawei P smart” šiuo metu
įsigyti galima beveik trečdaliu pigiau. Grožio algoritmą
asmenukėms ir dvigubą kamerą turintis išmanusis, sumokėjus pradinę 1 Eur įmoką
ir sudarius 24 mėn. sutartį, su

visais mokėjimo planais kainuos tik 8,50 Eur/mėn. (kaina
be sutarties – 279 Eur).

Mokėjimo planai: dar
daugiau duomenų
Naujaisiais telefonais padarytomis nuotraukomis dalintis ir ilgais vasaros vakarais
internete bendrauti „Tele2“
siūlo dar laisviau. Šiuo metu
neribotų pokalbių ir SMS planams su 8 GB ir 16 GB – taikomi ypatingi pasiūlymai.
Dabar sudarius 12 mėn. arba 24 mėn. sutartį su pirmuoju planu, kiekvieną mėnesį
vietoje 8 GB gausite net 12
GB duomenų, o mokėsite tik
8,50 Eur/mėn. (įprasta kaina
– 14,90 Eur/mėn.).
Norintiems naršyti dar laisviau, siūlomas antrasis neribotų pokalbių ir SMS planas.
Šiuo metu sudarius 12 mėn.
arba 24 mėn. sutartį, vietoje 16 GB gausite net 22 GB
duomenų, o mokėsite tik 11
Eur/mėn. (įprasta kaina – 19
Eur/mėn.).
Tai dar ne viskas, abu mokėjimo planai suteikia ir papildomų paslaugų: 3 mėnesius nemokamą „Tele2 Laisvą internetą“ namams bei visą
pusmetį nieko nekainuosiantį mobilųjį parašą. Be to, su
šiais planais visą mėnesį nemokamai galėsite išbandyti ir
„Viaplay“ paslaugą.
Pasiūlymų laikas ir įrenginių kiekis – riboti. 

Aikštelėse pagamintas kompostas
keliauja į lysves ir gėlynus
Pavasaris – įvairių žemės
darbų įkarštis, kuriam
prasidėjus daugelis
ieško būdų ir priemonių
pagerinti dirvą. Viena
galimybių tą padaryti
– pripilti į lysves
kokybiško komposto,
kurio net nemokamai
galima gauti Alytaus
regiono savivaldybėse
įrengtose žaliųjų atliekų
kompostavimo aikštelėse.

„Atsižvelgdami į gyventojų pageidavimus ir norėdami juos paskatinti dar geriau
rūšiuoti atliekas, pristatyti jas
į atliekų surinkimo aikšteles,
jau kelintus metus iš eilės kiekvieną pavasarį skelbiame akciją, kurios metu mainais už
atvežtas elektros ir elektronikos bei žaliąsias atliekas nemokamai duodame atitinkamą kiekį komposto“, - sakė
Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro (ARATC) direktorius Algirdas Reipas.
Akcija vyksta nuo balandžio 16 iki rugsėjo 30 dienos.
Jos metu gyventojai atvežę nenaudojamos stambios,
pilnai sukomplektuotos elektros ir elektroninės įrangos
atliekų gali nemokamai gauti
žaliųjų atliekų komposto. Už
vieną kilogramą šios rūšies
atliekų, kurioms priskiriami
stambūs namų apyvokos prietaisai: viryklės, skalbimo ma-

šinos, šaldytuvai, mikrobangų
krosnelės, televizoriai, indaplovės, elektriniai radiatoriai,
kompiuteriai ir kiti panašūs
daiktai skiriama 5 kilogramai
komposto.
Nemokamai jo galima gauti
ir už pristatytas žaliąsias atliekas. Už tris kilogramus šių
atliekų skiriamas vienas kilogramas komposto.
Kasmet po 3 tonas nemokamo komposto yra skiriama
Alytaus regiono savivaldybių
daugiabučių namų savininkų
bendrijoms jų teritorijos aplinkai sutvarkyti.
Gauti akcijos metu nemokamai duodamo komposto
ar jo nusipirkti galima visose
Alytaus regiono savivaldybėse veikiančiose žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėse: Alytaus rajone Takniškių
kaime esančioje aikštelėje,
Druskininkų organinių atliekų kompostavimo aikštelėje, esančioje Gardino g. 100,
Prienų žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėje, esančioje Pramonės g. 3A, Prienų
rajono Jiezno kolonijų kaime, Povų gatvėje esančioje
aikštelėje, Lazdijuose, Gėlyno g. 23 esančioje aikštelėje,
Birštono viensėdyje, Birštono
g. 43 esančioje aikštelėje bei
Varėnoje, Geležinkelio g. 65
esančioje žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėje.
„Daugelis žmonių mie-

lai naudojasi galimybe gauti
nemokamo komposto. Kiekvieną pavasarį sulaukiame
daugybės jų klausimų: o kada
šiemet prasidės komposto akcija?“, - sakė ARATC sąvartyno eksploatavimo padalinio
vadovė Aldona Pilvelienė.
Ji atkreipė dėmesį, kad norintys komposto aikštelėse gali ir nusipirkti – 1 tona kainuoja 13 eurų 3 centus.
Pasak A. Pilvelienės, perkančiųjų iš žaliųjų atliekų pagamintą kompostą taip pat yra
daug. „Nors komposto poreikis yra didžiulis, kol kas jo trūkumo nejaučiame, nes pagaminame pakankamai daug“,
- patikino A. Pilvelienė.
Skaičiai apie mūsų atliekas: kiek žaliųjų atliekų surinkome, kiek komposto gaminome?
Per praėjusius metus septyniose Alytaus regiono savivaldybėse veikiančiose žaliųjų atliekų kompostavimo
aikštelėse iš surinktų biologiškai skaidžių atliekų (lapų,
žolės)buvo pagaminta 2 900
tonų komposto žemės.
Iš viso aikštelėse surinkta
beveik 14 tūkst. 800 kilogramų žaliųjų atliekų. Surinktos
medžių šakos buvo susmulkintos ir perduotos Biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo padaliniui kaip struktūrinė
medžiaga, naudojama energijai gauti. 
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Japonijoje mirė seniausiu pasaulio žmogumi laikyta
117 metų moteris, sekmadienį pranešė vienas vietos
pareigūnas. 1900-ųjų rugpjūčio 4-ąją gimusi Nabi Tajima
(Nabi Tadžima) mirė ligoninėje savo gimtojoje Kikajaus
saloje Kagošimos prefektūroje šeštadienį nurodė vietos
sveikatos apsaugos pareigūnas.

Prienų
turguje
Šeštadienį Prienų turguje,
galima sakyti, jau
jautėsi tikras pavasarinis
atgimimas – žydėjo gėlės,
cypsėjo naminių paukščių
jaunikliai, pirkėjus viliojo
šviežios žalumyninės
daržovės.

Nepaisant to, kad ant turgaus prekystalių vis daugiau
atsiranda šviežių žalumyninių daržovių, pirkėjai į savo
krepšius dėjo ir pernykščio
derliaus produktus. Nors per
žinias girdime, kad prekybos
centruose smarkiai pabrango daržovės, turguje jų kaina
ženkliai nepasikeitė, nes ji ir
nebuvo maža. Kilogramas
bulvių kainavo 0,25–0,3 euro. Bulvės būna paklausios
visais metų laikais, nes jos
lyg antroji mūsų duona, iš jų
dar galima pasigaminti įvairių
gardžių patiekalų.
Kilogramą morkų ar burokėlių buvo galima nusipirkti
už 0,25–0,3 euro, svogūnų
galvučių – už 0,4–0,6 euro,
kopūstų galvų – už 0,4 euro,
kalafiorų – 1,2–1,5 euro.
Daugiausia pirkėjų žvilgsniai krypo į prekiautojus jau
šiuometinėmis žalumyninėmis daržovėmis. Juolab kad
jos jau šiek tiek atpigo, pagausėjo asortimentas, padidėjo
pasirinkimas. Ryšelis ridikėlių kainavo 0,4–0,5 euro, saujelė svogūnų laiškų – 0,3–0,4
euro, krapų ar petražolių – 0,3
euro. Kilogramą trumpavaisių
agurkų buvo galima įsigyti už
2,2–2,5 euro, pomidorų (nestandartinių, lietuviškų) – už
1,5 euro, gūželė salotų kainavo 0,35–0,5 euro.
Pirkėjai gerai pirko obuolius, nors ir ne lietuviškus.
Kilogramas obuolių kainavo
0,8–1 eurą. Tiesa, jau praeitą
šeštadienį buvo prekiaujama
atvežtinėmis braškėmis. Jų kilogramas kainavo 3 eurus.
Turguje padaugėjo naminių
vištų kiaušinių. Jeigu jau praeitą turgų kiaušinių kainos buvo palyginti didelės – 1,8–2,3
euro, tai šį kartą dar mažesnės.
Išėjusios į lauką vištos gerai
deda kiaušinius, tad jų padaugėjo ir ant turgaus prekystalių.
REKLAMA

Ir kiekviena moteris nori juos
išparduoti. Tad baigiantis turgui kiaušinių buvo galima nusipirkti ir už 1,2–1,5 euro. Antinių kiaušinių dešimtis kainavo 1,8–2 eurus, o už tinkamus
perinti prašė net 8 eurų.
Pieno produktais prekyba
vyksta be pokyčių. Ant prekystalių moterys turi sūrių ir
sviesto, varškės. Pirmiausia
išperkamas pienas ir grietinė.
Litras pieno kainavo 0,5 euro,
grietinės – 3,2–3,4 euro, pusė
kilogramo varškės – 0,8–1,0
eurą, puskilogramis sviesto
– 3,5–4,0 eurus, o sūriai kainavo 1,5–3,5 euro.
Bitininkai pusės litro stiklainį medaus pardavė už 4–5
eurus, 100 g indelį bičių duonelės – už 1,8–2 eurus. Anot
jų, dar savaitė kita ir, jeigu bus
palankus oras, jau galėsime
paragauti pirmojo pavasarinio
medaus. Orai kol kas neblogi,
pradeda žydėti vyšnios ir slyvos, o pievose jau merkiasi
pienių žiedai.
Neblogai sekėsi ir prekiautojams šaltai spaustu sėmenų

aliejumi. Kaip ir anksčiau,
pusės litro butelis kainavo
3,5 euro, „kalocius“ ar pora kilogramų maltų sėmenų
– 1,5 euro.
Šviežia mėsa buvo prekiaujama mėsos paviljone ir
kioske. Kainos šiek tiek, keliais euro centais skyrėsi, bet
labai nedaug. Kilogramas
kiaulienos šoninės kainavo
apie 3,45–3,5 euro, karbonado ar sprandinės – 4,2–5,2
euro, galinio kumpio, mentės
– 3,8–3,91 euro, šonkauliukų
– 2,9 euro, papilvės – 2 eurus, karkos – 1,71–2,2 euro,
maltos mėsos – 3,45–3,5 eu-



Likus kiek daugiau nei savaiteI iki pajamų ir turto
deklaravimo pabaigos, Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI)
jau grąžino apie 30,5 mln. eurų permokų. VMI duomenimis,
iki penktadienio pajamas už 2017 metus jau deklaravo
beveik 1 mln. gyventojų, pateikta beveik 49,2 tūkst. turto
deklaracijų, gauta 155,8 tūkst. prašymų skirti paramą.

ro. Jautienos, kaip visada, buvo nedaug, o jos kilogramas
kainavo 9–10 eurų. Be to, jau
prekiaujama ir šiais metais išaugintais broilerių. Išskrostus
paukščius parduodanti moteris sakė, kad viščiukus pradėjo
auginti vasario mėnesį, o dabar visas išdorotas paukštis
sveria 3–4 kilogramus. Kilogramas šios šviežienos kainavo 4 eurus.
Netrūko ir skaniai kvepiančių rūkytų lašinukų, suktinių
ir dešrų. Artėjant šiltajam
metų laikui, žmonės i mėgsta
pasmaguriauti rūkytais produktais, ypač skanu su šviežiomis daržovėmis. Rūkyti
lašiniai ir dešros iš lietuviško
valgiaraščio tikriausiai neišnyks. Kilogramas rūkytų ar
sūdytų lašinukų (su didesniu
ar mažesniu sluoksniu raumens) kainavo 5–8 eurus,
suktinio – 7–8 eurus, dešros
– 7–9 eurus, „pūslės“ – 8–15
eurų.
Nemažai buvo šviežių, šaldytų ir rūkytų žuvų. Sunku
pasakyti, kokia buvo perka-

miausia, vieni pirko šviežias,
kiti – šaldytas ar rūkytas. Kilogramas plačiakakčio ar stintų kainavo 2,99 euro, karosų
– 2,3 euro, kuojų – 1,5 euro,
lydekos – 4,9 euro.
Beje, padidėjo gyvūnijos
turgavietė – visa aikštelė išpilta smėliu ir sutvarkyta. Ji
tikrai reikalinga, nes jau pagyvėjo prekyba naminiais
paukščiais ir jų jaunikliais.
Už višteles ir vištas augintojai prašė 5–7 eurų, už antis
ir antinus – 10–15 eurų, už
žąsis – 27 eurų, už gaidžius
– 6–15 eurų.
Naminių paukščių jauni-

klių buvo ir mažesnių, ir jau
šiek tiek paaugusių. Žmonės
gerai pirko jaunas vištaites ir
2–4 savaičių mėsinius viščiukus už 1,8–2,3 euro. Už
tokio pat amžiaus ančiukus
prašė 2,2 euro. Už paaugintus
mėsinius kalakučiukus teko
mokėti 8–10 eurų. Vienadieniai viščiukai kainavo 0,8–1
eurą. Prisipirkę paukščiukų,
žmonės pirko jiems pašaro bei
girdyklų ir specialius lesinimo
dubenis. Reikia pasakyti, kad
žmonės mieliau perka jau paaugintus paukštyčius, nes juos
jau reikia mažiau šildyti elektros lempomis, o kai kurie jau
gali būti patalpoje (tvarte) ir
be papildomo šildymo.
Ūkininkai buvo atvežę parduoti įvairių grūdų, pašarinių
miltų, bulvių, morkų ir burokėlių bei svogūnų didesniais
kiekiais. Už centnerį miežių,
kviečių ar kvietrugių prašė 8–
9 eurų, o už pašarinius miltus
– 9 eurų.
Šalia ūkininkų savo prekes
buvo išsidėstę ir gėlių bei dekoratyvinių krūmų ir medelių augintojai bei sodininkai.
Vaismedžiai kainavo 6–8 eurus, o dekoratyvinių augalų
kainos labai skyrėsi, priklausomai ne tik nuo augalo rūšies
ar veislės, bet ir jo dydžio. Tad
kiekvienas rinkosi pagal savo
norus ir galimybes.
Gėlių augintojai jau siūlė
petunijų, surfinijų, pelargonijų bei kitokių žydinčių gėlių vazonuose, kurie kainavo
5–10 eurų. Nemažai buvo ir
gėlių daigų, akį džiugino dideli ir gražūs įvairiaspalviai
našlaičių žiedai (0,5–0,6 euro). Šį kartą buvo įvairesnių
ir daržovių daigų, nors kainos
buvo panašios. Agurko, pomidoro ar saldžiosios paprikos
daigas kainavo 0,7–1 eurą, tik
ankstyvų kopūstų ar kalafiorų
daigelį buvo galima įsigyti už
0,25 euro.
Gera diena buvo ir prekiautojams dėvėtais rūbais bei
įvairiais sendaikčiais – žmonės neskubėjo, vaikštinėjo ir
kartais rasdavo ką nors įdomaus. Juk pavasarį visi nori
atsinaujinti ir įsigyti ką nors
gražaus ne tik sau, bet ir namams. O po gėlių vazoną
ar medelį nešėsi kiekvienas
išeinantis pro turgaus vartus. NG



Britų karalienė Elizabeth II (Elzbieta II) šeštadienį šventė
92-ąjį gimtadienį. Ta proga Londone skambėjo tradicinės
pabūklų salvės ir Tautų Sandraugos labdaros koncertas,
kuriame pasirodė Tomas Jonesas (Tomas Džounsas),
Kylie Minogue (Kaili Minoug), Shaggy (Šegis) ir kitos pop
muzikos žvaigždės.

Informuojame, kad UAB L. Navašinskienės konsultacinės žemėtvarkos ir projektavimo kontoros matininkas
2018-05-04 11.30 val. vykdys kadastrinius matavimus ir
ženklins žemės sklypą (kad. Nr. 6903/0007:205) Kieliškio
k., Balbieriškio sen., Prienų r. sav.
Prašome atsiliepti gretimo žemės sklypo (6903/0007:199)
savininką Vaidą Radzevičių (išvykęs) arba jam galinčius
atstovauti asmenis ir dalyvauti ženklinimo darbuose. Neatvykus darbai bus tęsiami, pastabas galima pateikti per 30
dienų nuo skelbimo datos. Kreiptis Ugniagesių g. 1, Alytuje, tel. 8 686 79959.

Nekilnojamasis
turtas
Parduoda

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

2 KAMBARIŲ BUTUS

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

2 k. bt. (48 kv. m, I a. 4 butų mediniame name, visi patogumai,
šildymas malkomis, yra garažas)
Šiltnamio g., Prienuose. Tel. 8
616 14132.

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

ŽEMĖS SKLYPUS
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
Žemės ūkio paskirties sklypą
Birštono savivaldybėje. Tel. 8
680 92546.
Mišką. Gali būti su bendraturčiais, neatidalintas iš bendros
nuosavybės. Sutvarkau dokumentus, paveldėjimą. Tel. 8 644
55355.

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.
Motorolerį (2013 m., su dokumentais, geros būklės). Tel. 8
607 79833.

Perka

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

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

IŠSINUOMOJA
Dirbanti moteris 1 k. butą arba
kambarį nuosavame name Prienuose. Tel. 8 678 70452.

Skubiai superkame visų markių lengvuosius automobilius,
mikroautobusus, keturačius,
priekabas.
Automobiliai gali būti su defektais, nevažiuojantys, daužti,
skirti ardymui ar utilizavimui,
surūdiję, be TA ir draudimo. Išsivežame patys. Atsiskaitome
iš karto, padedame sutvarkyti
visus reikiamus dokumentus.
Lauksime Jūsų pasiūlymų
tel. 8 666 70777.
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žemės ūkis
PARDUODA
1 m. Vidurinės Azijos aviganių
veislės patiną. Tel. 8 656 49830.
Lietuvišką, svilintą kiaulienos
skerdieną. Kaina tik 2,40 Eur/kg.
Atvežame. Tel. 8 607 12690.
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.
Grūdus: belukštes avižas, kviečius
ir žirnius. Sėjamąją „SZ-3,6“, šieno
rinktuvą, vartytuvą (5 ratų) ir
pūstuvą. Tel. 8 650 48440.
Vasarinius miežius, tinka sėklai.
Amonio salietrą didmaišiais. Tel.
8 689 62945.
Lubinus (saldūs) sėklai. Dovanoja
akmenis (reikia pasirinkti). Reikalingas darbininkas. Gali būti pensininkas, 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.

Trąšas: amonio salietrą,
sulfatą, azofoską ir kitas
trąšas. Taip pat žalinimui
aliejinių ridikų sėklas.
Pristatome.
Išrašome sąskaitas.
Tel. 8 605 49513.
Gera kaina kompleksines trąšas
su mikroelementais be chloro bulvėms, braškėms, sodui,
daržui, vejai. Maišai po 25 kg.
Pristatome. Tel. 8 600 85875.
Ritinių presą, ritinių grėbtuvą,
miežius. Tel. 8 670 16738.

PERKA
Brangiai perka įvairius veršelius
nuo 2 sav. iki 8 sav. amžiaus.
Sveria el. svarstyklėmis. Atsiskaito vietoje, iš karto. Tel. 8
612 34503.
Vilniaus apskrities ūkininkas nuolat perka
arklius. Suteikia transporto paslaugas.
Tel.: 8 656 39189, 8 616 14424.
ŽŪB „Žara“ perka karves, jaučius, telyčias.
Atsiskaito iš karto.
Tvarko valstybines išmokas.
Sveria el. svarstyklėmis.
Pasiima patys. Tel.: 8 685
86121, 8 699 57191.
Superkame karves, bulius ir telyčias. KREKENAVOS
AGRO FIRMOS supirkėja Olga Smailienė.
Tel. 8 612 02125.
Gerai įmitusius, liesus
ir traumuotus galvijus (AB „Krekenavos
agrofirma“ kainomis). Taip pat arklius.
Sveriame elektroninėmis
svarstyklėmis. Atsiskaitome
iš karto. Tel. 8 616 43646.
A. Bagdono PĮ – brangiai veršelius auginti. Moka 6–21 proc.
Sveria el. svarstyklėmis. Pasiima
patys. Tel.: 8 699 93682, (8 319)
69541.
Viena didžiausių įmonių Lietuvoje tiesiogiai perka karves, bulius,
telyčias. Sveria el. svarstyklėmis.
Moka 6 ir 21 proc. PVM. Atsiskaito iš karto. Tel. 8 635 07197
(Ričardas Lukauskas).

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

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

M A L KO S

Nuolat prekiaujame
lapuočių malkomis. Skaldytos,
kaladėmis arba rąsteliais.
Malkos tvarkingai sukrautos.
Skubus nemokamas pristatymas.
Taip pat parduodame
DURPIŲ BRIKETUS.
Tel. 8 672 51171
Pigiai spygliuočių, lapuočių malkas (skaldytas, kaladėmis). Taip
pat medžio pjuvenas. Atvežimas
nemokamas. Tel. 8 682 31133.
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. Polikarbonato danga stogams, terasoms,
šiltnamiams. Laistymo sistemos.
Garantija 10 metų. Tel.: 8 659
08776, 8 604 98184.

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

Suteikiame paskolas arba refinansuojame Jūsų skolas (taip
pat ir antstolių) iki 10 000 Eur
laikotarpiui iki 48 mėn. Konkurencingai mažiausios palūkanos
rinkoje. AKCIJA – PASKOLAS iki
1000 Eur laikotarpiui iki 6 mėn.
suteikiame nemokamai, be palūkanų. Konsultuojame pensijų
II–III kaupimo pakopų klausimais.
Tel. 8 601 50935.
UAB „INŽINERINĖ GEODEZIJA“.
Sklypų geodeziniai matavimai,
topografiniai planai, riboženklių
atstatymas, žemės sklypų padalijimas, sujungimas ir kiti geodeziniai darbai. Tel. 8 622 92902, el.
paštas info@geoin.lt

SKLYPŲ KADASTRINIAI
MATAVIMAI

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

UAB „GEONETAS“
Adresas: Vytauto g. 11A,
Prienai (priešais Autobu
sų stotį, laiptais į rūsį).
Tel.: 8 683 98043, 8 614
38124.

Kaminų įdėklai, gaminimas,
montavimas, kaminų valymas.
Tel. 8 645 87304 (Vytautas).
Stogų dengimas, karkasinių namų
statyba, pamatų įrengimas, skardinimo darbai, skardų lankstymas, medinė lauko apdaila, pirtys
ir kiti statybos darbai. Dirbame
pagal verslo liudijimus. Tel. 8
603 35880.
Stogų dengimas, visi skardinimo
darbai, fasadų šiltinimas, elektros
darbai, smulkūs santechnikos
darbai. Tel. 8 679 67599.
Mūriju, betonuoju, šiltinu stogus
ir atlieku kitus statybos darbus.
Tel. 8 607 14112.
Gaminame betoną, kalkinį skiedinį, šulinio žiedus (nuo 0,7
iki 3 m), įvairią gelžbetoninę
produkciją. Vežame žvyrą, smėlį.
Atliekame metalo tekinimo ir
suvirinimo darbus. Tel. 8 687
95399.

REKLAMA

Šiltn
a
Prie mių g.
nuo 8,
se

PASLAUGOS

LAIDOJIMO PASLAUGOS

Katafalkas Salių nuoma Gėlės Drabužiai Kremavimas
Tel.

8 638 77387. Dirbame visą parą
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PASLAUGOS
Liejame pamatus, betonuojame.
Montuojame gipso kartoną,
glaistome, dažome, kalame dailylentes, dedame visų tipų grindis,
klojame plyteles, atliekame santechnikos, elektros instaliacijos
ir griovimo darbus. Prilydome
stogų dangą. Lankstome skardas.
Tel. 8 600 96399.
Šlifuojame, dedame ir lakuojame parketą, dengiame stogus,
lankstome skardas, skardiname,
šiltiname ir dažome namų fasadus. Statome karkasinius namus.
Kasame pamatus, mūrijame,
tinkuojame, betonuojame, montuojame tvoras, atliekame langų
apdailą, montuojame langus ir
duris. Tel. 8 620 85350.

Vežame žvyrą, smėlį, skaldą, atsijas ir kitus birius krovinius. Tel.
8 690 66155.
Vežame žvyrą (sijotas, 0,4 frakcija), smėlį, įvairų gruntą, skaldą.
Teikiame transporto paslaugas
savivarčiu sunkvežimiu. Tel. 8
603 11424.
Atliekame įvairius žemės kasimo, lyginimo darbus: kasame,
valome tvenkinius, darome pylimus, šlaitus, lyginame, tvarkome
teritorijas. Konsultuojame. Turime patirtį. Dirbame kokybiškai.
Tel. 8 640 50090.
Pjaunu ir skaldau malkas. Griaunu
senus pastatus ir dirbu kitus ūkio
darbus. Tel. 8 677 22930.
Mobiliuoju juostiniu gateriu kokybiškai pjaunu medieną. Atvykstu
į vietą. Tel. 8 601 02662.

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

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

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

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

REIKALINGAS

stalius – dailidė, turintis
patirties karkasinių namų
statyboje.
Kreiptis tel. +370 657 67000
(Jonas).
Statybininkas dirbti prie betoninių tvorų, lieti ir montuoti. Tel. 8
610 82808.
Armatūros ir metalo konstrukcijų
apdirbimo cechas ieško suvirintojų, armatūros lankstytojų,
šaltkalvių. Atlyginimas nuo 700 iki
1200 Eur į rankas. Darbas Kaune.
Tel. 8 600 65000.
Laidojimo paslaugų įmonėje
– vairuotojas, galintis sunkiai
kelti. Gali turėti invalidumą. Tel.
8 650 41148.
Vairuotojas, turintis C vairuotojo
kategoriją, dirbti Lietuvoje. Geras
atlyginimas, geros darbo sąlygos.
Tel. 8 685 67955.

Visi santechnikos darbai: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos.
Komplektuojame medžiagas
geromis kainomis. Tel. 8 640
39204.
Santechnikos darbai: vamzdynų
keitimas, klozetų keitimas ir
tvarkymas, maišytuvų keitimas
ir kiti santechnikos darbai. Skylių
gręžimas nerūdijančio plieno
kriauklėse, metalinių vamzdžių
sriegimas. Katilų prijungimas ir
medžiagų komplektavimas. Atvykstu bet kurią savaitės dieną ir
vakarais (atvykstu ir dėl smulkių
gedimų ir darbų) bei į rajonus.
Parenku ir atvežu medžiagas. Tel.:
8 684 55308, 8 619 54866.

nuojama Lietuvos archyvų paroda
„Lietuvos šimtmečio puslapiai“.
Paroda veiks iki balandžio 30 d.

Užjaučia

Pavojingų medžių pjovimas,
genėjimas. Sklypų valymas.
Tel. 8 683 99 233,
www.greblysirbebras.com

Liūdesio ir skausmo
valandą nuoširdžiai
užjaučiame Vaidą Ručį
dėl mylimo
Tėvo mirties.
UAB „Prienų
vandenys“ darbuotojai

DARBO
SKELBIMAI
REIKALINGA

Kviečia į renginius

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

ARTIMIAUSI RENGINIAI
PRIENŲ RAJONE

Kavinei reikalinga virėja. Pageidautina su patirtimi. Tel. 8 613
79056.

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

Balandžio 25 d. 18.50 val. Prienų
sporto arenoje – LKL krepšinio varžybos: Prienų-Birštono „Vytautas“
– Šiaulių „Šiauliai“.
Balandžio 29 d. 12 val. Jiezno kultūros ir laisvalaikio centre – kraštiečio
menininko Gedimino Pempės
parodos „Nė dienos be brūkšnio“
pristatymas, susitikimas su autoriaus giminaičiais.
PARODOS PRIENŲ RAJONE
Prienų krašto muziejuje ekspo-

Naujosios Ūtos laisvalaikio salėje
eksponuojama fotomenininko
Aido Degučio fotografijų paroda
„12“.
Jiezno kultūros ir laisvalaikio centre
balandžio 10–15 dienomis veiks
kraštiečio Jono Bieliausko lietuviškų sodų paroda „Sodai, sodeliai,
leliumai“.
Balandžio 29 d. 12 val. Jiezno kultūros ir laisvalaikio centre – kraštiečio
menininko Gedimino Pempės
parodos „Nė dienos be brūkšnio“
pristatymas, susitikimas su autoriaus giminaičiais.
Jiezno kultūros ir laisvalaikio centre
balandžio 16 d. – gegužės 16 d.
veiks kraštiečio menininko Gedimino Pempės darbų paroda „Nė
dienos be brūkšnio”.
Prienų sporto arenoje eksponuojama sporto žurnalisto, sporto fotografo Alfredo Pliadžio fotografijų
paroda „Sporto akimirkos“.
Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje eksponuojama
rašytojo Vytauto Bubnio 85-erių
metų jubiliejui skirta paroda „Vytauto Bubnio at(si)vėrimai“.
Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje eksponuojama
paroda „Justinas Marcinkevičius ir
Lietuvos valstybingumas“. Parodą
parengė Lietuvos Respublikos
Seimo kanceliarijos Informacijos
ir komunikacijos departamento
Parlamentarizmo istorinės atminties skyrius.
ARTIMIAUSI RENGINIAI
BIRŠTONE
Balandžio 25 d. 10:00 val. Konkursas “Kulinarinis Birštono žemėlapis”. „Eglės“ sanatorija
Balandžio 25 d. 19:00 val. Romansų
vakaras „Ilgesio dainos“. „Eglės“
sanatorija
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22.30 val.

Stoties policija (19) 13:40 Prokurorų 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. VytautasŠiauliai 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 vietos“. Dok. serialas 05:40 „Merdoko
paslaptys“ (2/2) 06:25 Programa
06:29 TV parduotuvė 06:45 „Kaimo akademija“ 07:15 Nuoga tiesa
09:15 „Rojus“ (28) 10:20 „Raudonoji 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 tiesiogiai 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 Patriotai 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 „Pražūtingi smaragdai“ (32)

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 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. Gyvenimo būdo žurnalas. 20:25 Loterija „Keno Loto” 20:30 Panorama
20:52 Sportas 20:58 Loterija „Jėga” 21:00 Šiandien prieš 100 metų
21:30 Auksinis protas 22:50 Klausimėlis.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
06:35 Televitrina 06:55 Kobra
laida „Svarbios detalės” 04:00 LRT
11 07:55 Kaulai 08:55 Savaitė
radijo žinios 04:05 Gyvenimas
su Kauno „Žalgiriu“ 09:25 CSI
kriminalistai 10:25 Dvi merginos
06:20 Mano gyvenimo šviesa be cento 10:50 Dvi merginos be
(36-38) 07:35 Ponas Bynas (26) cento 11:20 Kobra 11 12:25 Ve08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris dęs ir turi vaikų 12:55 Vedęs ir
(100) 09:00 Rytas su LNK 11:00 turi vaikų 13:25 Rezidentai 14:00
Yra, kaip yra 12:00 Visi už vieną Rezidentai 14:30 Televitrina 15:00
12:30 Ekranai 12:55 KK2 13:25 Juokingiausi Amerikos namų vaizRožių karas (142) 14:25 Dvi šir- deliai 15:25 Kaulai 16:25 CSI kridys (730) 14:55 Dvi širdys (731) minalistai 17:25 Kobra 11 18:25
15:25 Dvi širdys (732) 15:55 Dvi Vedęs ir turi vaikų 18:55 Vedęs ir
širdys (733) 16:30 Labas vakaras, turi vaikų 19:25 Rezidentai 19:55
Lietuva 17:35 Yra, kaip yra 18:30 Rezidentai 20:30 Fizrukas 21:00
Žinios 19:25 Sportas 19:28 Orai Žinios 21:25 Orai 21:35 UEFA
19:30 KK2 20:00 Paveldėtoja (38) Čempionų lygos rungtynės. „FC
21:00 Gyvūnų policija 21:30 Žinios Bayern München“ - „Real Madrid
22:24 Sportas 22:28 Orai 22:30 CF“ 23:40 Pėdsakai 00:35 Kobra
VAKARO SEANSAS Velnio an- 11 01:40 Daktaras Hausas 02:30
trininkas 00:45 Judantis objektas Dvi merginos be cento
(5) 01:40 Snaiperis 3

06:35 Viena už visus (51) 07:05
Viena už visus (52) 07:35 Prokurorų 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

21.00 val.
„Nakties sargyba“

„Dingti per 60 sekundžių“

05:05 Kaulai 06:10 Televitrina
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis
06:55 Simpsonai 07:25 Simpsonai 07:55 Pasmerkti 4 08:25
Šviesoforas 08:55 Meilės sūkuryje 10:00 Tai - mano gyvenimas
12:00 Svotai 13:00 Pažadėtoji
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 sportas 19:25 TV3 orai 19:30 Šviesoforas 20:00 Gero vakaro šou 21:00
Pasmerkti 4 21:30 TV3 vakaro
žinios 22:15 TV3 sportas 22:20
TV3 orai 22:25 Vikinglotto 22:30
VAKARO KINO TEATRAS. Dingti per 60 sekundžių 00:55 Kaulai
01:45 Gražuolė ir pabaisa 02:35
Gaudynės 03:25 Raitelis be galvos 04:15 Imperija

Ketvirtadienis, balandžio 26 d.

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Džiazo muzikos vakaras. XV tarptautinis džiazo festivalis „Vilnius Mama Jazz 2016”
07:05 Grizis ir lemingai 07:15
Auklė Mun 07:25 Tobotai 1 07:50
Pradėk nuo savęs 08:20 Nacionalinis turtas 08:50 Kaip atsiranda daiktai 8 09:15 Labas rytas,
Lietuva 12:00 DW naujienos rusų
kalba. 12:10 Meno ritmai 12:40
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, Lietuva 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 čempionatas. I diviziono B grupė. Lietuva
– Japonija. Tiesioginė transliacija
iš Kauno. 22:00 Kalbantys tekstai
22:45 Elito kinas. Premjera. Nekalti prisiminimai 00:20 DW naujienos
rusų kalba. 00:30 Dabar pasaulyje
01:00 Džiazo muzikos vakaras

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 „Jėga” 21:30 Pokalbių laida „Svarbios
detalės” 22:30 Dviračio žinios
23:00 Premjera. Nesaugus prieglobstis 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 paieškų tarnyba

as skyrius (49) 09:40 Tokia tarnyba (21) 10:40 Gelbėtojai - 112 (34)
11:10 Gelbėtojai - 112 (35) 11:40
Ekstrasensų mūšis (9) 13:40 Prokurorų 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-Lietuvos rytas 21:00 Nakties sargyba
23:00 10,5 balo (1) 00:35 10,5 balo (2) 02:00 Dingęs (3)
05:15 „Geriausios nardymo vietos“
05:40 „Merdoko paslaptys“ (2/3)
06:25 Programa 06:29 TV parduotuvė 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 parduotuvė 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 Lietuva 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 Reporteris 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 „Pražūtingi smaragdai“ (33)
06:35 Televitrina 06:55 Kobra 11
07:55 Kaulai 08:55 Vienam gale kablys 09:25 CSI kriminalistai
10:25 Dvi merginos be cento
10:50 Dvi merginos be cento
11:20 Kobra 11 12:25 Vedęs ir
turi vaikų 12:55 Vedęs ir turi vaikų
13:25 Rezidentai 14:00 Rezidentai 14:30 Televitrina 15:00 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai
15:25 Kaulai 16:25 CSI kriminalistai 17:25 Kobra 11 18:25 Vedęs ir
turi vaikų 18:55 Vedęs ir turi vaikų
19:25 Rezidentai 19:55 Rezidentai 20:30 Fizrukas 21:00 Žinios
21:25 Orai 21:30 VAKARO PASIRINKIMAS. Nešdintis visu greičiu
23:20 Pėdsakai 00:20 Kobra 11
01:20 Daktaras Hausas 02:10
Dvi merginos be cento

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 vakaras, Lietuva 17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios 19:25 Sportas 19:28
Orai 19:30 KK2 20:00 Valanda su
Rūta 21:30 Žinios 22:24 Sportas
22:28 Orai 22:30 VAKARO SEANSAS 13 nuodėmių 00:20 Judantis objektas (6) 01:15 Velnio
antrininkas 03:05 Alchemija XIV.
Visaginas : atrastas miestas 03:35 06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Džiazo muzikos vakaRETROSPEKTYVA
ras. XVI tarptautinis džiazo festivalis „Vilnius Mama Jazz 2017”
07:05 Grizis ir lemingai 07:15
05:05 Kaulai 06:10 Televitrina
Auklė Mun 07:25 Tobotai 1 07:50
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis
Linija, spalva, forma 08:20 Lietuva
06:55 Simpsonai 07:55 Pasmerkti
mūsų lūpose 08:50 Kaip atsiran4 08:25 Šviesoforas 08:55 Meilės
da daiktai 8 09:15 Labas rytas,
sūkuryje 10:00 Tai - mano gyveniLietuva 12:00 DW naujienos rusų
mas 12:00 Svotai 13:00 Pažadėkalba. 12:15 Žmonės, kurie sukūtoji 13:30 Pažadėtoji 14:00 Maišrė Lietuvą. Dok. vaidybinis filmas
tingosios amazonės 15:00 Simp13:05 Maistas ir aistros 13:35 Prisonai 16:00 TV3 žinios 16:25 TV3
sikėlimo ekspresas – šimtmečio
orai 16:30 TV Pagalba 18:30 TV3
veidai 14:25 Kalbantys tekstai.
žinios 19:20 TV3 sportas 19:25
Alvydas Šlepikas 15:15 PremjeTV3 orai 19:30 Šviesoforas 20:00
ra. Grizis ir lemingai 15:25 Auklė
Farai 21:00 Pasmerkti 4 21:30
Mun 15:40 Tobotai 1 16:05 Kaip
TV3 vakaro žinios 22:20 TV3 sporatsiranda daiktai 8 16:30 Laba dietas 22:25 TV3 orai 22:30 VAKAna, Lietuva 18:00 Kultūrų kryžkeRO KINO TEATRAS. Magiškasis
lė 18:30 Nacionalinis turtas 19:00
Maikas 00:50 Kaulai 01:40 KvantiLietuva mūsų lūpose 19:35 Ten,
kas 02:30 Gaudynės 03:20 Raitekur namai 1 20:30 Anapus čia ir
lis be galvos 04:10 Imperija
dabar 21:15 Mano tėviškė 21:30
Žurnalas „Kelias į FIFA World Cup
06:35 Viena už visus (53) 07:05 2018” 22:00 Mes esame autoriai
Viena už visus (54) 07:35 Proku- 22:35 Senekos diena 00:20 DW
rorų patikrinimas (426) 08:40 44- naujienos rusų kalba

Penktadienis, balandžio 27 d.

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 diena 21:00 Mirtinas greitis 2 22:50
Nakties sargyba 00:45 Dingęs (4)
01:50 Mirtinas greitis 2

21.00 val.
„2012“

05:00 Seserys 06:00 Lietuvos
Respublikos himnas 06:05 Labas
rytas, Lietuva 09:05 Senis 10:05
Premjera. Štutgarto kriminalinė
policija 4 10:55 Akis už akį 4 11:40
Stilius 12:40 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?” 13:05 Klauskite daktaro
14:00 Žinios 14:15 Laba diena,
Lietuva 15:00 Žinios 15:10 Laba
diena, Lietuva 16:00 Žinios 16:15
Laba diena, Lietuva 16:30 Premjera. Seserys 17:30 Žinios. Sportas. Orai 18:00 TV žaidimas „Kas
ir kodėl?” 18:30 Klauskite daktaro
19:30 Beatos virtuvė 20:25 Loterija „Keno Loto” 20:30 Panorama
20:52 Sportas 20:58 Loterija „Jėga” 21:00 Duokim garo! 22:35
Gamtos inspektoriai 23:00 Fantastiškas penktadienis. Kamuolinis žaibas 01:05 Pokalbių laida
„Svarbios detalės” 02:00 LRT radijo žinios 02:05 Klauskite daktaro. 03:00 LRT radijo žinios 03:05
Ryto suktinis su Zita Kelmickaite
03:30 Mūsų gyvūnai 04:00 LRT
radijo žinios 04:05 Stilius

05:15 „Geriausios nardymo vietos“. Dok. serialas 05:40 „Merdoko paslaptys“ (2/4) 06:25 Programa 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 parduotuvė 13:50 „Bitininkas “ (2/7)
14:55 „Albanas“ (3/16) 16:00
Reporteris 16:47 Orai 16:50 „Baltoji vergė“ (39) 18:00 Reporteris
18:42 Orai 18:45 Rubrika „Renovacija. Sužinok daugiau“.” 18:50
„Miškinis“ (4/20) 20:00 Reporteris
20:27 Orai 20:30 „Muzikinės kovos“ 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 žvalgas 09:25 CSI kriminalistai 10:25
Dvi merginos be cento 10:50 Dvi
merginos be cento 11:20 Kobra 11
12:25 Vedęs ir turi vaikų 12:55 Vedęs ir turi vaikų 13:25 Rezidentai
14:00 Rezidentai 14:30 Televitrina
15:00 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai 15:25 Kaulai 16:25
CSI kriminalistai 17:25 Kobra 11
18:25 Vedęs ir turi vaikų 19:00
Vedęs ir turi vaikų 19:30 Verslo
receptai 20:00 Farai 21:00 Žinios
21:45 Sportas 21:50 Orai 22:00
Dievo šarvai 2 00:20 Nešdintis visu greičiu 02:05 Daktaras Hausas
02:55 Dvi merginos be cento

06:20 Mano gyvenimo šviesa (4244) 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
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Džiazo muzikos vakaras. XVI tarptautinis džiazo festi05:10 Svotai 06:10 Televitrina valis „Vilnius Mama Jazz 2017”
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis 07:05 Grizis ir lemingai 07:15
06:55 Simpsonai 07:25 Simp- Auklė Mun 07:50 Vienuolynų kesonai 07:55 Pasmerkti 4 08:25 lias Lietuvoje 08:20 Pažvelk į proŠviesoforas 08:55 Meilės sūku- fesiją kitaip 08:50 Kaip atsiranda
ryje 10:00 Tai - mano gyvenimas daiktai 8 09:15 Labas rytas, Lie12:00 Svotai 13:00 Pažadėtoji tuva 12:00 DW naujienos rusų
13:30 Pažadėtoji 14:00 Maištingo- kalba. 12:10 Stop juosta 12:40
sios amazonės 15:00 Simpsonai Kultmisijos. Dokumentinė kultūros
15:30 Simpsonai 16:00 TV3 žinios apybraiža 13:30 Stambiu planu
16:25 TV3 orai 16:30 TV Pagalba 14:20 Skambantys pasauliai su
18:30 TV3 žinios 19:20 TV3 spor- Nomeda Kazlaus. Svečias – daitas 19:25 TV3 orai 19:30 DIDYSIS nininkė Sarah Brightman (Didžioji
PENKTADIENIO FILMAS. Galin- Britanija) 15:15 Premjera. Grizis ir
gasis 6 21:45 VAKARO KINO TE- lemingai 15:25 Auklė Mun 15:40
ATRAS. Siuntėjas 23:30 30 naktų Tobotai 1 16:05 Kaip atsiranda
paranormalių reiškinių su Šėtono daiktai 8 16:30 Laba diena, Lieapsėsta mergina su drakono ta- tuva 18:00 Mokslo sriuba 18:30
tuiruote 01:05 Magiškasis Maikas Lietuvos tūkstantmečio vaikai
19:25 Pasaulio ledo ritulio čempio03:05 Dingti per 60 sekundžių
natas. I diviziono B grupė. Lietuva
– Ukraina. Tiesioginė transliacija
06:35 Viena už visus (55) 07:05 iš Kauno. 22:00 Kultūros teismas
Viena už visus (56) 07:35 Prokuro- 22:45 Europos kinas. Premjera.
rų patikrinimas (427) 08:40 44-as Virš mūsų tik dangus 00:15 DW
skyrius (50) 09:35 Tokia tarnyba naujienos rusų kalba. 00:30 Da(22) 10:30 Gelbėtojai - 112 (37) bar pasaulyje 01:00 Džiazo mu11:00 Gelbėtojai - 112 (38) 11:30 zikos vakaras. XVIII tarptautinis
Ekstrasensų mūšis (10) 13:40 džiazo festivalis „Birštonas 2014”
Prokurorų patikrinimas (428) 01:45 Senekos diena. 03:30 Kul14:50 44-as skyrius (51) 15:55 To- tūros teismas
Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.
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10:00 Pavariau (25) 10:30 Blogas
šuo! (5) 11:30 Žemė iš paukščio
skrydžio (5) 12:40 Vandenyno
paslaptys su Džefu Korvinu (84)
13:10 Džekas Hana kviečia į gamtą (3) 13:45 Vanity Fair. Visiškai
slaptai (11) 14:45 Kas žudikas?
(26) 16:00 Detektyvų istorijos
19.30 val. (4) 17:00 LKL čempionatas. Vytautas-Neptūnas 19:30 Muzikinė
„Pelenės istorija“
kaukė 22:05 MANO HEROJUS
Siuntinys 00:00 AŠTRUS KINAS
Tikras teisingumas. Miesto kovos
01:40 Dingęs (3) 02:40 Dingęs (4)
06:00 Lietuvos Respublikos him- 03:40 Muzikinė kaukė
nas 06:05 Beatos virtuvė 07:00
Premjera. Pašėlę Blinkio Bilo
nuotykiai 07:20 Premjera. Alvinas 06:00 „Pasaulio turgūs. Nica“.
ir patrakėliai burundukai 2 07:30 Kelionių dok. 06:30 „Pasaulio
Premjera. Detektyvė Miretė 07:45 turgūs. Jeruzalė“ 07:00 PrograPremjera. Stebuklingoji Boružėlė ma 07:04 TV parduotuvė 07:20
08:10 Karinės paslaptys 09:00 „Nuostabūs pojūčiai“ 08:25 „TV
Labas rytas, Lietuva 11:45 Pasau- Europa pristato. Vyrų šešėlyje.
lio dokumentika 13:40 Mis Marpl Gražina Pigagaitė“ 09:00 „Skin4 15:15 Dok. apybraiža „Mes nu- siu raudoną rožę“ 09:30 „Vantos
galėjom” 15:45 Žinios. Orai 16:00 lapas“ 10:00 „Ant bangos“ 11:00
Sveikinimų koncertas 17:30 Ži- „Vera“ (6/3) 13:00 „Baltoji vergė“
nios. Sportas. Orai 18:00 Teisė (1; 2) 15:00 „Šarūnas Marčiuliožinoti 18:30 Nacionalinė paieškų nis. LKL - krepšinis Lietuvoje vėl!
tarnyba 19:30 Stilius 20:25 Lote- 4 dalis“ 16:00 Žinios 16:18 Orai
rijos „Keno Loto” ir „Jėga” 20:30 16:20 „Neprijaukinti. Kodjako sala“
Panorama 20:52 Sportas 21:00 16:50 „Pražūtingi smaragdai“ (55)
Muzikinė pramoginė programa 18:00 Žinios 18:27 Orai 18:30 „4
„Du balsai – viena širdis” 23:10 kampai“ 19:00 Muzikiniai sveikiniIšbandymas dviem 00:55 Kamuo- mai 20:00 Žinios 20:27 Orai 20:30
linis žaibas 03:00 Pasaulio doku- „Kapitonas Gordejevas“ (5/1; 5/2)
22:30 Žinios 22:57 Orai 23:00 „Vementika 04:45 Auksinis protas
ra“ (6/3) 01:00 „Pražūtingi smaragdai“ (31; 32) 02:40 „Baltoji vergė“
06:30 Didysis žvejys 2 (38) 06:55 (1; 2) 04:10 „Geriausios nardymo
Ponas Bynas (1) 07:20 “Nicke- vietos“ 04:30 „Vera“ (6/3)
lodeon” valanda. Žybsnis ir stebuklingos mašinėlės (36) 07:45
Žuviukai burbuliukai (9) 08:10 06:10 Televitrina 06:25 Ledo
Keista šeimynėlė (17) 08:35 To- kelias 07:25 Bjauriausi darbai
mo ir Džerio šou (23) 09:00 Ogis pasaulyje 08:30 Sandėlių karai
ir tarakonai (74) 09:10 Ogis ir tara- 09:00 Vienam gale kablys 09:30
konai (75) 09:20 Ogis ir tarakonai Statybų gidas 10:00 Nuo amato
(76) 09:30 Drakonų kova. Super iki verslo 10:30 Lietuvos mokyklų
(8) 09:55 Ogis ir tarakonai (44) žaidynės 11:00 Skilusios kaukolės
10:05 Ogis ir tarakonai (45) 10:15 ranča 11:55 Jokių kliūčių! 12:55
KINO PUSRYČIAI Stebuklų šalis PREMJERA. Didžioji migracija
12:05 Peliukas Stiuartas Litlis 2 14:00 Bjauriausi darbai pasaulyje
13:35 Tūkstantis žodžių 15:25 15:00 Ledo kelias 16:00 Iš peSeni bambekliai 2 17:30 Bus vis- ties 17:00 Sandėlių karai 17:30
ko 18:30 Žinios 19:25 Sportas Sandėlių karai 18:00 Skorpionas
19:28 Orai 19:30 SUPERKINAS 19:00 Amerikos talentai 21:00
Pelenės istorija 21:25 Kartu ne Žinios 21:45 Sportas 21:55 Orai
savo noru 23:40 Projektas X 22:00 PWR REKOMENDUOJA.
Apsimeskime farais 00:05 Dievo
01:15 2012
šarvai 2 02:15 Daktaras Hausas
03:05 Jokių kliūčių!
05:35 Mažylė Houp 06:15 Televitrina 06:30 Aladinas 07:00
Ančiukų istorijos 07:30 Vėžliukai 06:00 Lietuvos Respublikos himnindzės 08:00 Aladinas 08:30 nas 06:05 Duokim garo! 07:35
Kempiniukas Plačiakelnis 09:00 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė
Kempiniukas Plačiakelnis 09:30 08:05 Misija. Vilnija 08:30 Maistas
Ilgo plauko istorija 10:00 Virtuvės ir aistros 09:00 Pažvelk į profesiją
istorijos 10:30 Gardu Gardu 11:00 kitaip 09:30 Mokslo sriuba 10:00
Svajonių ūkis 11:30 Išsirink sau Vaikų ir moksleivių televizijos konateitį 12:00 ŠEIMOS MĖNESIO kursas „Dainų dainelė 2018” 11:35
FILMAS. Raganaitės 13:50 ŠEI- Atminimo vakaras „In memoriam
MOS MĖNESIO FILMAS. Nevy- Virgilijui Noreikai” 13:20 Klauskite
kusi diena 15:40 Havajai 5.0 16:45 daktaro 14:10 Stilius 15:05 AtžaEkstrasensai tiria 18:30 TV3 žinios los 16:00 Euromaxx 16:35 Istorijos
19:15 TV3 sportas 19:20 TV3 orai perimetrai. 3 d. Nepriklausomybės
19:25 Eurojackpot 19:30 PREM- kovos. Dok. filmas 17:30 AtspinJERA ŠEŠTADIENIO ŠEIMOS džiai. Paveldo kolekcija 18:00
KINO TEATRAS. Rytojaus že- Prisikėlimo ekspresas – šimtmečio
mė 22:05 ŠEŠTADIENIO GERO veidai 18:45 Stambiu planu 19:25
KINO VAKARAS. Pabėgimas iš Pasaulio ledo ritulio čempionatas. I
Šoušenko 01:05 Siuntėjas 02:45 diviziono B grupė. Lietuva – Estija. Tiesioginė transliacija iš Kauno.
Sniegynų įkaitai 04:45 Svotai
22:00 Kino žvaigždžių alėja. Premjera. Negyvėliams netinka pledai
06:15 Viena už visus (52) 06:45 23:30 LRT OPUS ORE. Grupė
Viena už visus (53) 07:15 Viena „MOVO” 00:30 Dabar pasaulyje
už visus (54) 07:45 Viena už vi- 01:00 Europos kinas. Virš mūsų
sus (55) 08:15 Viena už visus (56) tik dangus 02:30 Anapus čia ir da08:45 Sveikatos ABC televitrina bar 03:20 Pažvelk į profesiją kitaip
09:00 Autopilotas 09:30 Apie žūklę 03:50 Klauskite daktaro
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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 daiginamas).
Sode, darže:
tinkamas laikas sodo darbams,
netinkamas laikas kaupti ir
konservuoti daržoves.
Balandžio 27 d.
PENKTADIENIS
Medicinos darbuotojų diena
Pasaulinė grafinio dizaino
diena
Saulė teka 05:52
leidžiasi 20:43
Dienos ilgumas 14.51
Priešpilnis (12 mėnulio diena)
Anastazas, Zita, Gotautas,
Aušra, Žydrė, Edilija
Tinkamas laikas sėti:
baklažanus, cukinijas, moliūgus, patisonus, žirnius, pupas
ir pupeles, gėles (iš sėklų daiginamas).
Sode, darže:
tinkamas laikas gėlių sėjai, netinkamas laikas laistyti.

Atsargiai! Prienuose siaučia užkrečiamas gerumo virusas
Lošimo Nr. 1150
Data: 2018-04-22
19 11 35 38 69 40 50 48 53 47
36 45 42 63 54 15 05 34 25 02
20 12 33 70 30 46 44 58 72 62
08 49 68 60 52 06 24 09

VISA LENTELĖ

26 43 71 10 14 56 17 66
03 59

LAIMĖJIMAI (laimėtojų)
8046.00€ (3)
35.00€ (413)
2.00€ (13871)
1.50€ (18357)

PAPILDOMI PRIZAI
054*065
004*642
001*878
030*443
055*713
05**340
05**648
039*159
036*142
044*081
026*876
010*697
01**867
03**372
0158881
0190783
0117674
008*697
039*712
040*393
019*266

100 Eur
100 Eur
100 Eur
100 Eur
100 Eur
100 Eur
100 Eur
100 Eur
100 Eur
100 Eur
100 Eur
100 Eur
100 Eur
100 Eur
“BMW 318i”
“BMW 318i”
“BMW 318i”
Pakvietimas į TV
Pakvietimas į TV
Pakvietimas į TV
Pakvietimas į TV

PROGNOZĖ: Aukso puode –
360 000 Eur

Balandžio 28 d.
ŠEŠTADIENIS
Pasaulinė darbuotojų saugos
ir sveikatos diena
Saulė teka 05:50
leidžiasi 20:45
Dienos ilgumas 14.55
Lošimo Nr. 642
Priešpilnis (13 mėnulio diena)
Data: 2018-04-22
Prudencijus, Valerija, Vygantas,
Rimgailė, Vitalius, Vygandas
Tinkamas laikas sėti:
Tel. 1634
baklažanus, cukinijas, moliū“BMW
318i” - 642-0043595
gus, patisonus, žirnius, pupas
ir pupeles, gėles (iš sėklų daiSekančio tiražo prizas:
ginamas).
25x300€, 25x500€ ir
Sode, darže:
tinkamas laikas gėlių sėjai, ne- 1x3000€
tinkamas laikas laistyti.
Balandžio 29 d.
SEKMADIENIS
Tarptautinė šokio diena
Tarptautinė cheminio karo
aukų atminimo diena
Geologų diena
Pasaulinė gyvybės diena
Pasaulinė susigiminiavusių
miestų diena
Saulė teka 05:47
leidžiasi 20:46
Dienos ilgumas 14.59
Pilnatis (14 mėnulio diena)
Kotryna, Tarmantas, Indrė,
Augustinas, Rita
Tinkamas laikas sėti:
baklažanus, cukinijas, moliūgus, patisonus, laiškinius svogūnus, porus, česnakus, krapus, garstyčias, pankolius, kalendras, pomidorus, paprikas,
bazilikus, rozmarinus, mairūnus, žirnius, pupas ir pupeles.
Sode, darže:
tinkamas laikas pjauti žolę,
laistyti, sėti lapines daržoves.

ATKelta IŠ 5 p.
LRT laidoje „Tūkstantmečio vaikai“.
Anot L. Suchorukovienės, gerumo akcija jau yra
tapusi gražia „Ąžuolo“
mokyklos tradicija. Akcija yra organizuojama
prieš Šv. Kalėdas, joje
dalyvauja visi progimnazijos mokiniai. Šiais metais moksleiviams pavyko
surinkti 1200 eurų, kurie

Lošimo Nr. 273
Data: 2018-04-20
SKAIČIAI
22, 24, 25, 28, 46 + 02, 04

LAIMĖJIMAI
5 + 2 - 33731362.72€ 0

Sudoku

5 + 1 - 526678.10€
5 - 79665.60€
4 + 2 - 3872.60€
4 + 1 - 229.40€
4 - 111.40€
3 + 2 - 56.70€
2 + 2 - 20.10€
3 + 1 - 17.70€
3 - 15.90€		
1 + 2 - 9.60€
2 + 1 - 7.60€

0
0
0
4
2
10
89
101
134
403
1323

buvo paaukoti Maltos ordino projektui „Maistas
ant ratų“.
„Mokiniai kartu su savo šeimos nariais gamina
suvenyrus, papuošalus,
kepa skanėstus, juos parduoda ir dalį savo pelno
paskiria maltiečių sriubai. Mokinių tėveliai ir
kiti bendruomenės nariai
nuoširdžiai įsitraukia į šį
projektą, žinodami, kad

jų paaukotos lėšos atiteks
mūsų miesto senoliams.
Tai skatina bendruomeniškumą, supratimą, geranoriškumą“, – sako L.
Suchorukovienė.
Mokytoja džiaugiasi,
kad nors truputį gali palengvinti Prienų mieste
gyvenančių senolių gyvenimą.
„Jaunieji maltiečiai
nuolatos bendrauja su

ORAI

BALANDŽIO T R E Č I A D I E N I S
senoliais, padeda įveikti
informacinių technologijų iššūkius, skaito jiems
knygas, kartu leidžia laiką
gryname ore. Apie dešimt
KLAIPĖDA
VILNIUS
mokinių du kartus per sa+8 +12
+6 +10
vaitę neša senoliams sriubą. Su kitais organizacijos BALANDŽIO KETVIRTADIENIS
nariais maždaug kartą per
mėnesį lankome senelius
Prienų globos namuose:
padedame jiems meninės
KLAIPĖDA
VILNIUS
terapijos dirbtuvėse, tvar+7 +13
+5 +11
kome aplinką, biblioteką,
padedame tvarkyti AnapiBALANDŽIO P E N K T A D I E N I S
lin iškeliavusiųjų buvusių
globos namų gyventojų
kapus“, – tikina L. Suchorukovienė.
Mokytoja ir Maltos orKLAIPĖDA
VILNIUS
+5 +11
+6 +9
dino savanorė yra įsitikinusi, kad jaunuoliai darydami gerus darbus ne tik BALANDŽIO Š E Š T A D I E N I S
ištiesia pagalbos ranką
tiems, kam jos labiausiai
reikia, bet ir ugdo savo
asmenybę, pagarbą vyKLAIPĖDA
VILNIUS
resnio amžiaus žmonėms,
+3 +14
+4 +15
toleranciją, atjautą sergantiems.
BALANDŽIO S E K M A D I E N I S
„Padedant kitiems, jaunuoliai ima jausti pagarbą
senatvei, išmoksta bendrauti su žmonėmis, kuriuos galbūt aplenktų.
KLAIPĖDA
VILNIUS
+9 +14
+8 +12
Daugiau nei pusė mūsų
lankomų senolių turi vienokią ar kitokią negalią. BALANDŽIO P I R M A D I E N I S
Tai abipusis ryšys: seneliams – pagalba, atjauta,
bendravimo džiaugsmas,
o mokiniams – gyvenimo
KLAIPĖDA
VILNIUS
pamokos“, – teigia L. Su+7 +14
+5 +13
chorukovienė.
Jei ir tu, tavo draugai
GEGUŽĖS A N T R A D I E N I S
ar artimieji prisidėjo prie
savo miesto, bendruomenės gerovės - papasakok
apie tai. Pasidalink savo
pilietine iniciatyva ir reKLAIPĖDA
VILNIUS
gistruok ją pilietiškumo
+12 +24
+14 +21
apdovanojimuose „Tėvyne mūsų“: https://tevyne- VANDENS TEMPERATŪRA
musu.lt/ 
+14 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
+12 KAUNO MARIOS
+8 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+10 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

25

+9
+12

26

+7
+14

27

+4
+11

28

+4
+16

29

+10
+14

30

+5
+17

1

+14
+24

SAULĖS AKTYVUMAS

G1
S0
R0

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

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

PROGNOZĖ: 42 000 000 Eur
Įrašykite skaitmenis nuo 1
iki 9 taip, kad
skaitmenys
nesikartotų
eilutėse, stulpeliuose bei
paryškintuose 9 langelių
(3×3) kvadratuose.

(šio numerio atsakymai)

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 daiginamas).
Sode, darže:
tinkamas laikas sodo darbams,
netinkamas laikas kaupti ir
konservuoti daržoves.

GAMA RADIACINIS FONAS

38
40

KAUNE
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE
13000 nSv/val.

ALYTUJE ČERNOBYLIO AE
5410 nSv/val.

nSv/val.

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

