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Linkime visiems skaitytojams gražaus oro ir puikios  
nuotaikos pasitinkant Tarptautinę darbininkų dieną bei  
14-ąsias Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą metines.

Sekantis laikraščio „Naujasis Gėlupis“ 
numeris išeis gegužės 5 d. (šeštadienį).

„Papuoškim žemę 
savo rankom“

SKAITYKITE 3 p.

Graži pasaka baigėsi 
– garsioji šeimyna 
keliauja namo

SKAITYKITE  8 p.

NUKelta Į 3 p. 
REKLAMA

NUKelta Į 3 p. 

Knyga, kviečianti keliauti
NEMUNO KRAŠTO LAIKRAŠTIS

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

NUKelta Į 4 p. 

Vaikystėje visi 
valgydavome liepų 
pumpurus ir jaunus lapus. 
Buvo labai skanu, bet 
dabar sakoma, kad tai 
ir vaistas. Nuo ko ir kaip 
vartoti, o gal galima ir 
žiemai pasiruošti?

Visi puikiai pažįsta liepžie-
džius, kvapnią jų arbatą geria 
nuo peršalimo ligų ir gripo, 
tačiau mažai kas žino apie 
liepų pumpurų ir lapų naudą 
sveikatai. Liepų pumpurus ir 
jaunus lapelius drąsiai galima 
vartoti maistui: valgyti tiesiog 
nuo medžio, dėti į salotas, pa-

Į klausimus atsako biologė-
žolininkė Monika Smilgytė

dažus ir net sriubas (pačioje 
jų virimo pabaigoje). Seno-
vėje liepų pumpurų dėdavo 
į sviestą (liepų pumpurų už-
tepėlė). Liepų lapai arbatoms 

renkami iki žydėjimo pabai-
gos, mat paskui jų kokybė 
suprastėja. Rinkti lapus, kaip 
ir visas žoleles, galima tik iš 

priešmokyklinukų tėvams klausimų 
daugiau nei atsakymų

povilo Garmaus 
muziejus 
pasakoja 
mokyklos 
šimtmečio 
istoriją

SKAITYKITE 6 p.

Laima
DUOBLIENĖ

Balandžio 24 d. Prienų 
Justino Marcinkevičiaus 
viešojoje bibliotekoje 
pristatyta knyga 
„Piliakalniai Nemuno 
kilpų regioniniame parke“ 
ir paroda, kurios autoriai 
– konkurso „Gražiausia 
piliakalnio nuotrauka“ 
dalyviai. 

Knygą pristatė jos sudary-
toja Nemuno kilpų regioninio 
parko (NKRP) vyresnioji spe-
cialistė, kultūrologė Ramutė 
Milušauskienė. 

Knygos sudarytojos teigi-
mu, piliakalniai – tai kalneliai, 
puošiantys Lietuvos krašto-
vaizdį. Tai kalneliai, kurių is-
toriją dengia storas laiko dul-
kių sluoksnis. Tai mįslė, kurią 
įminti teks dar ne vienai kar-
tai. Todėl ir ši knyga supažin-
dina su NKRP piliakalniais, 
jų grožiu, o kartu skatina juos 
aplankyti, prisidėti prie jų tvar-
kymo ir priežiūros. Tai knyga, 
kviečianti keliauti ir pažinti 
savo kraštą bei tūkstantmetę 
jo istoriją. 

100 puslapių knygoje yra 
pateikta žinių apie 32 piliakal-
nius, esančius Prienų rajono ir 
Alytaus miesto bei rajono ir 

Birštono savivaldybėse, taip 
pat apie vietoves ir objektus, 
esančius netoli piliakalnių, 
kuriuos verta aplankyti. Skai-
tytojas knygoje ras legendų ir 
žmonių pasakojimų apie pilia-
kalnius, o keliautojams nuro-
dytos konkrečios piliakalnių 
koordinatės bei žemėlapis.

R. Milušauskienė pasakojo, 
kad rengiant knygą apie Prie-
nų krašto piliakalnius buvo 
rasta labai mažai žinių, o pa-
skutiniai išsamesni įrašai tyri-
nėtojų padaryti 1956 m. Nors 
įvairių tyrinėjimų dar buvo ir 
vėliau, bet dauguma jų nugulė 
į studentų ar dėstytojų stalčius. 

Žolininko kertelė
Laima

DUOBLIENĖ
Prienų savivaldybės 
tarybos nario Arūno 
Vaidogo iniciatyva 
žiniasklaidos atstovai 
buvo pakviesti susitikti su 
dviejų Prienų miesto vaikų 
lopšelių-darželių tėvų 
atstovais ir padiskutuoti 
apie priešmokyklinio 
ugdymo grupių perkėlimą 
į mokyklas. 

Keturių vaikų mamos Jus-
tinos Mikušauskienės dukra 
lanko vaikų lopšelį-darželį 
„Pasaka“, o nuo rudens tu-
rėtų lankyti priešmokyklinio 
ugdymo grupę „Ąžuolo“ pro-
gimnazijoje. Šią ugdymo įs-
taigą jie pasirinko dėl to, kad 

toje mokykloje mokosi kita 
dukra. Justinos teigimu, apie 
ikimokyklinio ugdymo per-
tvarką tėvams labai trūko ir iki 
šiol trūksta informacijos, o kai 
kurie jų net nežino, kad Taryba 
jau priėmė sprendimą. 

Tris vaikus auginantys Edita 
ir Jonas Masiai taip pat nepri-
taria, kad priešmokyklinė gru-
pė iš lopšelio-darželio „Saulu-
tė“ būtų perkelta į „Ąžuolo“ 
progimnaziją. Jiems, kaip ir 
kitiems tėvams, kyla klausi-
mų: ar ten vaikams bus saugu 
ir ramu, ar jie turės sąlygas 
ramiai pailsėti, ar vaikai mo-
kykloje galės išbūti nors iki 
17.30 val. Pasak Jono, tėvų su-
sitikime su savivaldybės meru 
Alvydu Vaicekausku ir Švieti-
mo skyriaus vedėju Rimvydu 

SKAITYKITE 6 p.

Atidarytas 
pirmasis rajone 
multisensorinis 
kambarys

Daugiausiai 
problemų kelia 
prastai atlikta 
namų renovacija

SKAITYKITE 7 p.

Švelnumas delno, likusio  
ant mūsų skruostų...

Sūrumas ašaros akių giliajam žydrume...
Tu ateini iš ilgesio platybių krašto,

apkloji liūdinčius sušildančia skraiste;
Ir norisi, kad jie – nebylūs žodžiai,

tūnoję mūsų viduje, pasiektų pasaulyje jau-
triausią širdį;

Ir kad išgirstum – Mes mylime Tave!

75 metų gimtadienio proga 

Pauliną Stefaniją
MICKEVIČIENĘ, 

gyvenančią Nemajūnų k., Birštono sav., 
sveikina 

vyras, dukros, anūkai ir proanūkiai.
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Dėl šeimos ūkininkavimo aplinkybių pastaruoju 
metu kritikos sulaukęs žemės ūkio ministras Bronius 
Markauskas traukiasi iš pareigų, trečiadienį po 
Vyriausybės posėdžio pranešė premjeras Saulius 
Skvernelis.

  Kelionė iš Vilniaus į Kauną geležinkeliu „Rail Baltica“ galėtų 
trukti apie 38 minutes, rašoma „Lietuvos geležinkelių“ 
ekspertų studijoje. Šiuo metu 100 kilometrų atstumą 
traukinys įveikia maždaug per 1 valandą.  

Vyriausybė pritarė siūlymui didinti privalomojo sveikatos 
draudimo (pSD) įmoką, mokamą už valstybės lėšomis 
draudžiamus žmones. Valstybės lėšomis pSD draudžiami 
pensininkai, pašalpų gavėjai, teritorinėse darbo biržose 
užsiregistravę bedarbiai, studentai, vaikai iki 18 metų, 
neįgalieji ir kitos socialiai jautrios žmonių grupės.

REDAKTORIAUS SAVAITĖ

mantvydas
prEKEvIČIUs

visus nudžiuginusi saulė 
ir šiluma staiga ėmė ir 

atslūgo. Paliko tik išsprogu-
sius augalų žiedus, lapus, su-
žėlusią švelnią žolę bei viltį, 
kad ta šiluma dar sugrįš.

Viliamės, laukiame, o kar-
tais net nepajuntame, kad ji 
sugrįžo, nes tiesiog jau ne-
besirūpiname ja. Šilumos ir 
karščio laukiame tik po dide-
lio šalčio. Tada, kai, rodos, net 
mažytis šilumos lašas sušildo 
iki pat sielos gelmių. O vė-
liau... Vėliau ta šiluma pasida-
ro kasdienybė. Kuo toliau, tuo 
labiau monotoniška, nepaste-
bima. Ir jos vėl prisireikia tik 

tada, kai vėl viskas atšąla.
Girdėta kažkur? Kažkas 

pažįstamo? O taip... Tai visas 
mūsų gyvenimas. Banguo-
jantis tarsi Baltijos jūra. Be-
sitaškantis į skirtingus kran-
tus, purslais kylantis į viršų 
ir nepermatomai tamsus gi-
lumoje. 

Kaip dažnai gyvenime 
nejaučiame šilumos? 
Tos šilumos, kuri 
mus supa, kuri skirta 
mums. Būtent tos 
šilumos, kuri atsiranda 
ne tik iš aplinkos, 
bet ir iš vidaus. 
Susitraukiame į mažytį 
tamsų kamuolėlį, bet 
šypsomės. 

Taškomės į visus krantus, 
laistom pykčio purslus virš 
savęs ir bandome atrasti sa-
vo saulę. Savo šilumą. Tiesa, 
reikėtų prisiminti, kad žiemą 
būtent jūra, nors ir pasiden-
gia ledu, tačiau išsaugo savo 
gilumoje tą šilumą. Tą šiltą 
spindulėlį, kuris neleidžia jai 
užšalti iki pat gelmių. Taigi, 
viskas paprasta! Iki pat gel-
mių užšalusi jūra nebeatitirp-
tų arba ją reikėtų tirpdyti kur 
kas ilgiau ir sunkiau.

Dažnai gyvenime neįverti-
name savo šilumos. Tos šilu-
mos, kurią reikia savo viduje 
saugoti visą laiką. Gyvenimas 
nėra lengvas. Mūsų gyvenimo 
vingiuose iki pat paskutinio 
atodūsio bus ir džiaugsmo, ir 
rūpesčio. Ir vasara, ir žiema. 
Vidinę šilumą reikia saugoti 
visą laiką tam, kad, atėjus sun-
kiai žiemai, dideliam šalčiui, 

išliktume stiprūs ir pasiprie-
šintume tam šalčiui. 

Rodos, vos vienas laipsnis 
šilumos, tačiau jis neleidžia 
prasiskverbti net didžiausiems 
ledams. Lygiai taip pat, jei vi-
są laiką tikėsime savimi – net 
ir sunkūs rūpesčiai neįveiks 
mūsų. Suduos smūgį ir pra-
eis. Tačiau tas tikėjimas savi-
mi padovanos vieną nedidelę 
smulkmeną – stimulą prisi-
kelti. Prisikelti iš sunkumų 
ir keliauti tolyn su šypsena. 
Kodėl su šypsena? Nes nė-
ra nieko linksmiau ir geriau, 
kaip pagydyti sergantį. O ne 
palaidoti mirusį...

Pykčio purslai ir tranky-
masis į visus krantus duoda 
vieną svarbų ir tikrai nelem-
tą rezultatą. Jūros vanduo iš-
sitaško, o purslai išgaruoja 
saulėje. Mažėjant vandeniui, 
mažėja ir šilumos tūris, todėl 

kiekvieną žiemą ledai gali vis 
labiau sukaustyti jūrą. Ir kie-
kvieną pavasarį ilgiau užtruks, 
kol jie ištirps. O vasaros ilgos 
nebūna...

Net ir vasaros karštis daž-
nai mainosi su vėsuma. Todėl 
kuo daugiau viduje šalčio, kuo 
mažiau tikėjimo savimi ir kuo 
daugiau ištaškome vandens, 
tuo greičiau į mūsų sielą atei-
na ledynmetis. Ledo amžius, 
kuriam atšildyti reikės ne vie-
no, o milijono spindulių. Bet 
tiek spindulių, kartais ir saulė 
pagaili. 

Saulė neužšąla ir 
neužgęsta ne todėl, kad 
gauna šilumos iš kažkur 
kitur, o dėl to, kad pati ją 
skleidžia ir spinduliuoja. 

Tai kodėl tikimės, kad visą 

aplinkinį pasaulį turi sušildyti 
svetima šiluma ir svetima sau-
lė? Pykstame, nes nesaugoda-
mi savo šilumos, įsileidome 
šaltį, nes nekurstydami savo 
vidinio žaizdro, įsileidome 
poliarinę žiemą. 

Ar tikrai esame įsitikinę, 
kad skleisdami aplink save 
šaltį priversime ateiti šilumą? 
Šiluma ateina tik tada, kai nu-
stoja šalti, tik tada, kai yra ga-
limybė sušildyti. 

Kiekviena jūra savo gelmė-
je stengiasi išlaikyti šilumą, ir 
kiekvieną ateinantį šaltį atstu-
mia savo plačiais šiltesnio ar 
vėsesnio vandens klodais. Ko-
dėl tikime, jog užšaldę jūrą ga-
lėsime maudytis šiltame van-
denyje? Užšalusi jūra niekada 
nebepriims gyvybės ir šilumos 
į savo gelmes. Nes didelis šal-
tis nužudo viską, kas šiame pa-
saulyje yra gyva.
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2018 m. gegužės penktą dieną Balbieriškio seniūnijos kaimų 
bendruomenėje „Vidupis“, Sūkurių kaime vyks MOTINOS die-

nos paminėjimas:
10 val. Lietuvos respublikos savanorių pagerbimas žiūronių kaime, 
paminklo savanoriams ir žiūronių krašto marijai pašventinimas. Da-
lyvaus Lietuvos nepriklausomybės atstatymo AKTO signataras, Lie-

tuvos respublikos seimo narys Emanuelis Zingeris.

11 val. Šventinis vėliavų pakėlimas sūkurių kaime ir rožinio malda 
prie mergelės marijos skulptūros.1� val. „vidupio“ bendruomenės 

salėje Šv. mišias už šio krašto gyvas ir mirusias motinas aukos kuni-
gas remigijus veprauskas.

po Šv. mišių valandėlė skirta knygnešių pagerbimui, 
romaldo Zabulionio naujos knygos pristatymas,

 ansamblio „vidupis“ koncertas ir pabaigoje agape.
Organizatoriai

Indonezijoje užsiliepsnojus neteisėtai įrengtam naftos 
gręžiniui žuvusiųjų skaičius išaugo iki 18, dar dešimtys 
žmonių sužeisti, trečiadienį pranešė valdžios atstovai ir 
perspėjo, kad aukų gali būti ir daugiau. Nuotraukose iš 
įvykio vietos matėsi didžiulė liepsna, kylanti apie 70 m 
virš namų ir palmių.

  Klaipėdoje veikiančioje vaisių ir daržovių prekybos įmonėje 
policija aptiko narkotikų. Gavus pranešimą, kad Liepų gatvėje 
veikianti įmonė tikriausiai neturi visų prekybai maisto 
produktais reikiamų dokumentų, pareigūnai aptiko ir stiklainį 
su augalinės kilmės, specifinio kvapo medžiaga – įtariama, 
jog tai marihuana. Taip pat rastas ir smulkinimo malūnėlis.

Radviliškio gyventojai sunerimę dėl pasikartojančių 
gaisrų, įtariama, kad tai – padegimai. Šiemet mieste 
užfiksuota dešimt gaisrų, panašių į padegimus, pernai 
– dar trys, skelbia portalas 15min.lt.

Mintimis dalijasi 
praeiviai

Kalbina ir fotografuoja Laima Duoblienė

Elena Zujienė

Kuo čia gali save palepin-
ti, kai sėdi namuose, neini į 
darbą ir gyveni iš invalidu-
mo pensijos? Net bendravi-
mo stinga. Didžiausias savęs 
palepinimas – pasigaminti 
ko nors skanaus. Kartą per 
metus su vyru pasilepiname 
kelione prie jūros, nors norė-
čiau dažniau kur nors pake-
liauti. Ir į Žemaitiją pas tėvus 
retai pavyksta nuvažiuoti. 
Mielai nors kartą per mėne-
sį ar du pasilepinčiau SPA 
procedūromis, bet jas, džiau-
giantis saulės šiluma, tenka 
pakeisti paukščių giesmių 
klausymusi, gėrėjimusi savo 
užaugintų gėlių žiedais.  

Rita Tiškevičienė ir Jevgenijus 
Jerbulatovas

Didžiausias savęs palepi-
nimas – savaitgaliais savo 
kieme ramiai vieniems iš-
gerti kavos ar arbatos, pasi-
džiaugti sutvarkyta aplinka, 
žydinčiomis gėlėmis, atsi-
palaiduoti. Ir tai pavyksta 
dažnai – stengiamės visus 
darbus nudirbti per savaitę, 
kad sekmadienį galėtume 
skirti tingiam poilsiui. Kartą 
ar du per metus palepiname 
save kelionėmis į užsienį, o 
kelis kartus per metus – il-
gesnėmis ar trumpesnėmis 
kelionėmis po Lietuvą. 

Sandra Matusevičienė
Su šeima pasilepiname sa-

vaitgalio kelionėmis į gamtą, 
važinėjimusi dviračiais, nu-
ėjimu į kiną. O man pačiai 
didžiausias kasdienis ma-
lonumas – ryte, kol mažoji 
dar miega, ramiai balkone 
išgerti kavos. 

Jelena Stoknienė
Man didžiausias savęs pa-

lepinimas – apsilankymas 
kirpykloje. Džiaugiuosi ir 
kai galiu ramiai, niekieno 
netrukdoma paklausyti mu-
zikos ar pažiūrėti serialą. O 
šiaip smagu nupirkti ko nors 
skanaus, pavyzdžiui, pyra-
gėlių, ir kartu su anūke pa-
skanauti. 

Augustinas

Seniau palepindavome 
save nors kartą per savaitę 
susėsdami vyriškoje kompa-
nijoje prie alaus bokalo. De-
ja, žmonos visą mūsų kom-
paniją jau seniai „pakišo po 
sijonais“ – susitikti vieni re-
tai kada beištaikome. Dabar 
belieka pasilepinti įdomiais 
filmai, kuriuos dažniausiai 
rodo vidurnaktį, todėl, kai 
reikia keltis kitą rytą, jau gai-
liesi, kad lepinaisi. 

Ar palepinate save ir kaip?

REKLAMA

Ir piliakalniai per šešis dešim-
tmečius jau pasikeitę – suma-
žėję. Be to, kasmet vis atran-
dama ir naujų piliakalnių. Kol 
parengta knyga buvo spausdi-
nama, gauti archeologų patvir-
tinimai, kad dar trys kalnai yra 
piliakalniai. 

Vienas tokių – prie Ver-
knės upės (kuri dar visai nese-
niai buvo vadinama Verksne) 
esantis Voseliūnų piliakalnis, 
nuo seno žmonių Baltuoju 
kalnu vadinamas. Gali būti, 
kad I tūkst. datuojamas pi-
liakalnis yra didžiausias pi-
liakalnis ne tik NKRP, bet ir 
Lietuvoje. Jo trikampio for-
mos aikštelė yra 180 m ilgio 
ir 160 m pločio, stačiais 22–
38 m aukščio šlaitais. Arche-
ologai čia rado įvairių šukių, 
apsauginius pylimus. Mano-
ma, kad čia galėjo stovėti gy-
venvietė. 

Visiems prieniškiams ar 
nuo Kauno atvykstantiems 
svečiams geriausiai žinomas 
Mačiūnų piliakalnis, dar vadi-
namas Nuotakų kalnu. Dauge-
liui yra girdėtos ir dvi gan skir-
tingos legendos apie nuotakas, 
davusios kalnui vardą, girdėta 
ir apie nelaimėlius, kurie nu-
garmėję žemyn nuo aukšto 
kalno ar ant jo neužvažiavę 
(dėl to kalnas dar vadinamas ir 

Knyga, kviečianti keliauti
Nelaiminguoju), tačiau mažai 
kas yra girdėję (ypač jaunesni 
prieniškiai), kad ant kalno yra 
stovėję trys kryžiai, o vėliau 
– meška. Nuo praėjusio am-
žiaus šeštojo dešimtmečio pi-
liakalnis labai sumažėjo – nuo 
10x20 m iki 5x8 m. 

Bene gražiausia legenda iki 
šių dienų išlikusi apie Pagarš-

vio (Pošvenčio) piliakalnį. 
Pasakojama, kad ant pilia-
kalnio stovėjusi bažnyčia, 
kuri nugarmėjusi į kalno 
vidų, o jos varpų skam-
bėjimas girdimas iki šiol. 
Tarsi to patvirtinimas – du-
bens formos iki 1,5 m gy-
lio piliakalnio aikštelė. 

Nemuno kilpų regioni-
nio parko teritorijoje yra 
28 piliakalniai (paskuti-
niais duomenimis – 31), 
į Nekilnojamojo turto re-
gistrą įrašyti 24. 

Prienų rajone yra suras-
ti 33 piliakalniai (13 iš jų pri-
klauso NKRP). Vieni apaugę 
miškais ir sunkiai pastebimi, 
kiti stovi lygumose ir mato-
mi iš tolo. Lankomiausi yra 
Mačiūnų, Naravų, Pagaršvio 
piliakalniai. 

Birštono savivaldybės te-
ritorijoje yra devyni piliakal-
niai, o žinomiausias ir lanko-
miausias, apipintas daugybe 
legendų – Vytauto kalnas, dar 
vadinamas Pilies kalnu. Lan-
kymui pritaikyti ir Paverknių 
(Ginkaus kalnas), Babronių 
(Pilikė) bei Matiešionių pi-
liakalniai. 

Alytaus mieste ir rajone yra 
net 30 piliakalnių, iš kurių su-
tvarkyta ir pritaikyta lankymui 
– dešimt (NKRP priklauso 
penki). Žinomiausias ir labiau-
siai lankomas yra Punios pilia-
kalnis (Margirio kalnas). 

Knyga sudaryta įgyvendi-
nant projektą „Piliakalnių dva-
sia vakar, šiandien, rytoj“, o 
jos išleidimą iš dalies finansa-
vo Lietuvos kultūros taryba.

Balandžio 22 dieną 
minima tarptautinė 
Motinos Žemės diena, kuri 
tarsi simboliškai pabaigia 
Žemės mėnesį, prasidėjusį 
kovo 20-ąją – Pavasario 
lygiadienį.

Ašmintos laisvalaikio salės 
renginių organizatorė Rima 
Vilkienė į popietę, skirtą Že-
mės dienai paminėti, pakvie-
tė Ašmintos pradinio ugdymo 
skyriaus mokinius. Ašmintos 
parke vaikai sužinojo, kad 
gamtinę aplinką reikia puo-
selėti ir saugoti dėl sveikes-

„papuoškim žemę savo 
rankom“ nės Žemės planetos. Tai gali 

kiekvienas atlikti savo kieme, 
namų aplinkoje, darbo vieto-
je. Todėl minint Žemės die-
ną pakvietėme surasti kokią 
nors ypatingą vietą ir paso-
dinti bent po vieną sėklą. Šios 
popietės metu vaikučių pasė-
tomis gėlytėmis, pasodintais 
krūmeliais, pasipuoš skverelis 
prie mokyklos.

Ši diena pražysta gerais 
darbais. Mūsų širdys atsive-
ria pasauliui dosnumu, mei-
le, gerumu. Te gerumo banga 
užlies Žemę.

Ašmintos laisvalaikio salės 
renginių organizatorė Rima 

Vilkienė 

Zailsku liko labai daug neat-
sakytų klausimų. 

A. Vaidogo manymu, šiais 
sprendimais gali būti sukir-
šinti ir supriešinti tėvai – tie, 
kurių vaikai lanko darželius 
ir nenori išeiti į mokyklas, su 
tais, kurie laukia vietos darže-
lyje. Matyt, šiais sprendimais 
taip pat siekiama, kad vaikai, 
lankantys priešmokyklines 
grupes mokyklose, jose liktų 
toliau mokytis – taip moky-
klos užsitikrintų didesnį mo-

priešmokyklinukų tėvams klausimų 
daugiau nei atsakymų

kinių skaičių. 
A. Vaidogui taip pat nesu-

prantama, kodėl reikia iškel-
ti priešmokyklines grupes iš 
darželių (ir tik iš dviejų, o ne 
iš visų trijų), jei vien į pirmas 
klases išeis 57 darželinukai, 
o norinčių į darželius yra tik 
40? Ar patalpų mokyklose 
pritaikymas priešmokyklinio 
ugdymo grupėms nėra lėšų 
švaistymas, jei žadama, kad 
ateityje, pasikeitus situacijai, 
šios grupės gali būti vėl grą-
žintos į darželius? 

atKelta IŠ 1 p.
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NUSIKALTIMAI IR 
NELAIMĖS
parengta pagal Alytaus apskrities 
Vyrausiojo policijos komisariato 
ir Kauno apskrities priešgaisrinės 
gelbėjimo valdybos informaciją

2018-04-21 apie 10:30 val. atvykęs į 
savo sodybą Birštono sav., J. B. (gim. 
1949 m.) pastebėjo, kad išlaužtos 
malkinės durys ir dvejos sandėliu-
ko durys, o iš patalpų pavogti du 
dviračiai ir trys kirviai. Dėl išlaužtų 
durų ir pavogtų daiktų padaryta 300 
turtinė žala. 

2018-04-21 kreipėsi L. B. praneš-
dama, kad 2018-04-17 apie 06.30 
val. iš namų prienų r. sav. į prienų 
mieste esančią pagrindinę mokyklą 
išvyko jos nepilnametis sūnus T. p. 
(gim. 2003 m.) ir iki šiol negrįžo. 
Dingimo metu T. p. buvo apsirengęs 
mėlynu džemperiu su gaubtuvu ant 
kurio užrašyta ADIDAS, tamsiomis 
sportinėmis kelnėmis su baltomis 
juostomis šonuose, avėjo tamsiais 
batais. Dingusiojo ūgis apie 1,64 
cm., vidutinio kūno sudėjimo, 
plaukai šviesūs. Jo buvimo vieta ne-
žinoma. Kartu su savimi mobiliojo 
ryšio priemonės neturėjo. 

2018-04-22 12:58 val. pranešta, 
kad Ašmintos sen., Ignacavos k. 
kaimynas degina šiukšles. 1 aro 
plote degė laužas ir žolė. 

2018-04-22 apie 11 val. 20 min. prie-
nų r., Stakliškių sen., pieštuvėnų k. 
vyras (gim. 1962 m.) smurtavo prieš 
motiną (gim. 1942 m.). Įtariamasis 
sulaikytas ir uždarytas į areštinę.

2018-04-23 apie 21 val. 26 min. 
gautas pranešimas, kad prienų r., 
Šilavoto sen., Laukų g., iš trans-
formatorinės išleista apie 200 
litrų aušinimo alyvos. Nuostolis 
nustatinėjamas.

2018-04-23 apie 8 val. 45 min., 
prienuose, Dariaus ir Girėno g. esan-
čioje mokykloje, pertraukos metu, 
mokinė (gim. 2004 m.) sumušė 
kitą mokinę (gim. 2002 m.), kuriai 
ligoninėje medikai diagnozavo 
nosies kaulo lūžį.

2018-04-23 apie 9 val. 45 min. 
prienų r., Ašmintos k., parko g., pa-
tikrinimui sustabdytas automobilis 
„Audi A6“, kurį vairavo neblaivus 
(2,47 prom. alkoholio), neturė-
damas teisės vairuoti vyras (gim. 
1984 m.). Vairuotojas sulaikytas ir 
uždarytas į areštinę.

2018-04-23 11:07 val. pranešta, kad 
Stakliškių sen., pikelionių k. dega 
žolė, šalia pastatai. Degė žolė 5 
arų plote, užsidegė nuo deginamo 

REKLAMA
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Atrodo, kad kelis dešimtmečius Kaliforniją šiurpinęs 
„Auksinės valstijos žudikas“, įtariamas išprievartavęs dešimtis 
ir nužudęs daugybę žmonių, pagaliau pakliuvo į policijos 
rankas. Įtariamasis 72 metų Josephas Jamesas DeAngelo yra 
suimtas. Jis įtariamas įvykdęs mažiausiai 12 nužudymų ir 45 
išžaginimus nuo 1976 iki 1986 metų Kalifornijoje.

  Mokslininkai trečiadienį paskelbė Europos kosminio 
teleskopo „Gaia“ sudarytą „stulbinantį“ trimatį žvaigždėlapį, 
kuriame pavaizduota daugiau nei milijardas mūsų paukščių 
tako galaktikos žvaigždžių. Ilgai lauktas katalogas apjungia 
maždaug 1,7 mlrd. žvaigždžių duomenis, kuriuos zondas 
rinko daugiau nei 22 mėnesius.

Švedijos akademijos nuolatinis sekretorius trečiadienį 
leido suprasti, kad dėl neseniai kilusios krizės Nobelio 
literatūros premiją skiriančioje organizacijoje gali būti 
atidėtas šių metų premijos skyrimas. Skandalas kilo 
dėl aukštas pareigas organizacijoje užimančių asmenų 
įtariamo netinkamo lytinio elgesio.

laužo. Išdegė apie 5 arai sausos 
žolės.

2018-04-23 14:01 val. pranešta, 
kad Šilavoto sen., Klebiškio k., 
Draugystės g. šalia namo užsidegė 
elektros generatorius, jis sproginė-
ja. Kibirkščiavo elektros laidai, be 
degimo. Atvyko ESSO darbuotojai, 
pGp pagalbos nebereikėjo.

2018-04-23 18:42 val. pranešta, kad 
Veiverių sen., Kuprių k. Lauko g. 
dega lauko namelis. Lauko virtuvė 
(6x4 m, rąstinė, stogas dvišlaitis, 
dengtas šiferiu) degė atvira liepsna. 
Nudegė stogas, medinė perdanga ir 
viduje buvę namų apyvokos daiktai, 
apdegė sienos. Išgelbėtas už 3 m 
stovintis gyvenamasis namas. Van-
duo gaisrui gesinti buvo vežiojamas 
iš atviro vandens šaltinio, esančio 
už 3 km.

2018-04-24 apie 13 val. prienuose, 
namuose, vyras (gim. 1950 m.) 
smurtavo prieš sugyventinę (gim. 
1949 m.). Įtariamasis sulaikytas ir 
uždarytas į areštinę.

2018-04-24 apie 19 val. prienų r., 
Kisieliškių k., namo kieme, konf-
likto metu du nepažįstami vyriškiai 
beisbolo lazdomis sumušė neblaivų 
(2,94 prom. alkoholio) vyriškį (gim. 
1995 m.), kuris dėl galvos ir nugaros 
sumušimų, suteikus med. pagalbą 
įvykio vietoje, gydomas ambula-
toriškai.

2018-04-24 apie 10 val. 37 min. 
prienų r., Skriaudžių k., kelio Vin-
čai–Mauručiai–puskelniai 9-ame 
km vairuotojas (gim. 1961 m.), 
siekdamas išvengti administracinės 
atsakomybės už KET pažeidimą 
(kirto ištisinę eismo juostą), Alytaus 
apskr. VpK prienų r. pK patruliams 
davė 200 eurų kyšį.  Kelių eismo 
taisyklių nustatyto draudimo lenkti 
ar įvažiuoti į priešpriešinio eismo 
juostą nesilaikymas užtraukia 170-
230 eurų baudą. Tuo pačiu vairuo-
tojui 3-6 mėnesiams atimama teisė 
vairuoti transporto priemonę.

2018-04-24 apie 22 val. 30 min. 
prienų r., Ašmintos sen., Malinavo 
k., neblaivus (1,52 prom. alkoholio) 
vyras (gim. 1994 m.), matant ir 
girdint mažametei dukterėčiai, 
smurtavo prieš seserį (gim. 1985 
m.), grasino nužudymu. Įtariamasis 
sulaikytas ir uždarytas į areštinę.

2018-04-24 16:23 val. pranešta, kad 
prienuose, Stadiono g. nuo stogo 
nori nušokti vyriškis. Aplink pastatą 
ir ant stogo, patekus ten pro avarinę 
angą, jokio vyriškio, norinčio nušok-
ti nuo stogo, nebuvo. Iškvietimas 
nepagrįstas.

2018-04-25 apie 18 val. gautas vyro 
(gim. 1957 m.) pareiškimas, kad 
apvogta jo sodyba, esanti Birštono 
sav., puzonių k. Iš ūkinio pastato 
pavogta žoliapjovė-traktoriukas, 
sodo ir daržo įrankiai bei kiti daiktai. 
Nuotolis – 8000 eurų.

švarios aplinkos. Pakramtę 
liepų pumpurą pajusite glei-
ves, būtent todėl jie, kaip ir 
liepų lapai, vartojami turint 
didelį skrandžio rūgštingu-
mą, virškinimo trakto erozi-
jas, išopėjimus,nes padengia 
gleivines apsauginiu sluoks-
niu, mažina uždegimą, gy-
do, ramina. Tiek liepžiedžiai, 
tiek pumpurai ir lapai naudo-
jami kosmetikoje – švelnina 
odą ir plaukus, gydo žaizdas, 
opas, nudegimus, nušalimus, 
jaunina odą, mažina raukšles. 
Vasarą prisirinkite ne 
tik liepžiedžių, bet 
ir liepų lapų – tiek 
arbatoms, tiek odos 
ir plaukų priežiūrai 
(stipria arbata galima 
perskalauti šampū-
nu išplautus plaukus, 
prausti veidą, kaklą 
ar net apsipilti visą 
kūną). Jeigu skauda 
sąnarius, naudinga 
pagulėti vonioje, į 
kurią įpilta liepų la-
pų ar žiedų arbatos. Galima 
prisirinkti liepų pumpurų ir, 
įdėjus į plastikinį maišelį, už-
sišaldyti žiemai.

Gal dabar galima prisi-
rinkti kokių nors žolelių 
nuo kaulų retėjimo, t. y. os-
teoporozės?

Sąnariams ir kaulams be 
galo padeda vaistinės taukės 
(kaulažolės) tepalas. Iškaski-
te kaulažolės šaknį, nuvalyki-
te, nuplaukite, sutarkuokite ir 
sumaišykite lygiomis dalimis 
su riebalais (tinka aliejus, ypa-
tingai šaltai spaustas sėmenų, 
taukai, sviestas). Šiuo tepalu 
tepkite skaudamus sąnarius 
ir apriškite. Tepalą reikia lai-
kyti šaldytuve (galioja mėne-
sį). Vasarą galite prisirinkti 
paprastosios takažolės, dir-
vinio asiūklio (turi daug sili-
cio), taip pat darže užsiauginti 
mėlynžiedės ožragės (pries-
koninis augalas, suteikian-
tis patiekalams grybų skonį, 
jos sėklos padeda atsigauti 
kremzliniam audiniui). Kau-

Į klausimus atsako biologė-
žolininkė Monika Smilgytė

Žolininko kertelė lams padeda ir ant palangių 
auginama pelargonija. Sąna-
riams stiprinti tinka šių auga-
lų kompresai, iš jų pagaminti 
tepalai, fitoliai (aliejinės iš-
traukos) arba minėtų žolelių 
arbatos. Visada saugiau var-
toti žolelių mišinukus nei vie-
ną kurią nors vaistažolę atski-
rai, beje, vartojant mišinukus 
greičiau pajuntamas gydoma-
sis poveikis. Kaulus stiprina ir 
pušies spyglių arbata! Mote-
ris klimakso laikotarpiu nuo 
kaulų išretėjimo apsaugo rau-
donųjų dobilų, apynių žiedų, 
šalavijo, juozažolės, graikinio 
riešutmedžio lapų, kraujažo-
lių, jonažolių (vartoti tik tam-

siuoju metų laiku), nasturčių, 
nakvišų, gauromečio ir kt. au-
galų, kurie reguliuoja hormo-
nus, arbata. Vyrams nuo kaulų 
retėjimo padeda ajerų, petra-
žolių, salierų arbatos.

Kur galima nusipirkti 
medetkų sėklų, nes girdėjo-
me, kad ji padeda nuo dau-
gelio ligų, taip pat ir mote-
riškų? Kaip pasiruošti ir 
vartoti?

Medetkų sėklų galima rasti 
beveik visur, kur tik parduo-
damos gėlių sėklos. Joms su-
brandinus sėklas – nepamirš-
kite jų prisirinkti kitiems me-
tams! Medetką galima, kol 
jauna, visą naudoti arbatoms 
ir net salotoms, vėliau – tik 
žiedus. Juos reikia rinkti kas 
tris dienas, nes nuskynus žie-
dus vis skleisis nauji iki pat 
vėlyvo rudens. Žiedus patar-
tina džiovinti tamsioje, ge-
rai vėdinamoje patalpoje ant 
didelio kartono lapų. Medet-
kas be galo mėgsta kandys, 
tad išdžiovintus žiedus reikia 

10 min.pakaitinti orkaitėje 
50° temperatūroje, kad žūtų 
kandžių kiaušinėliai. Medet-
kos mažina kraujo spaudimą, 
tad vienų jų arbatą gali gerti 
tik tie, kieno aukštas kraujo 
spaudimas. Turint žemą krau-
jo spaudimą, medetkas reikia 
maišyti su kitomis žolelėmis. 
Kaip vartoti, su kokiomis žo-
lelėmis jas derinti, priklausys 
nuo to, kokią ligą norėsime 
gydyti. Nebūtina turėti visus 
čia išvardintus ingredientus, 
užtenka ir kelių.

Nuo aukšto kraujo spau-
dimo: medetkos, krapai, ga-
linsoga,  melisa.

Nuo šlapimo pūslės, inks-

tų uždegimo: medetkos, ber-
žo lapai ar pumpurai, dirvinis 
asiūklis, paprastoji takažolė, 
dilgėlė, gyslotis, juodauogis 
šeivamedis, spanguolės, bru-
knės, šilinis viržis, petražolės, 
paprastasis kietis, baltažiedė 
notrelė, liepžiedžiai, pelkinė 
vingiorykštė ir kt.

Nuo moteriškų ligų: me-
detkos, jonažolės, krauja-
žolės, mėlynžiedė ožragė, 
šalavijas, raudonieji dobilai 
(klimakso laikotarpiu), mėly-
nžiedė liucerna, nakviša, siau-
ralapis gaurometis, baltažiedė 
notrelė ir kt.  Įšvirkštimams: 
medetkos, kraujažolė, pely-
nas, ramunėlės ir kt.

Karpos, papilomos: me-
detkos vienos arba su ugnia-
žole.

Odai, plaukams: medet-
kos, beržo lapai, liepų lapai, 
ajerai, dilgėlė (turintiems 
tamsius plaukus), ramunėlės 
(šviesiaplaukiams), apynio 
spurgai, varnalėša ir kt.

Nuo peršalimo ligų: me-

detkos, liepžiedžiai, vingio-
rykštė, juodauogio šeivame-
džio žiedai, šaltalankio lapai 
ir uogos, aviečių lapai ir uo-
gos, juodojo serbento lapai 
ir uogos, šermukšnių žiedai 
ir uogos, jonažolė, šalavi-
jas ir kt.

Nuo aterosklerozės (už-
kalkėję kraujagyslės, aukš-
tas blogojo cholesterolio 
lygis kraujyje): medetkos, 
dilgėlės, kiaulpienės, vingio-
rykštė, ožragė, gaurometis, 
takažolė, beržas, saulėgrąža, 
graikinio riešutmedžio lapai, 
agurklė ir kt.

Įvairios kilmės uždegi-
mams ir skausmui mažin-

ti: medetkos, vingio-
rykštė, liepžiedžiai, 
kraujažolė, jonažo-
lė ir kt.

Nervams ramin-
ti: medetkos, papras-
tasis kietis, melisa, 
liepžiedžiai, ramunė-
lės, bijūnai, levanda, 
juozažolė, apynys, 
jonažolė, viržis.

Sergant kepenų 
ligomis: margainis, 
varnalėša, kiaulpienė, 

medetkos, trūkažolė ir kt.
Darant arbatų mišinukus, 

užtenka maišyti 3–5 ingre-
dientus, iš pradžių nedidelį 
kiekį – paragauti, kad arbata 
būtų skani. Jei pasigaminsit 
neskanią, tai tikrai nenorėsit ja 
ir gydytis. Stipresnių žolelių 
dedama mažiau (pvz., apynys 
labai stiprus). Jei neturite pa-
tirties gaminti mišinukus, ge-
riau tai palikite žolininkams. 
Kas geria žolelių arbatas nuo 
vaikystės ir gerai jas pažįsta, 
tikrai nesunkiai atsirinks jam 
tinkamas vaistažoles. Papras-
tai džiovintų žolelių dedama 
1–2 šaukštai litrui vandens. 
Kai vanduo užverda, galima 
minutę palaukti ir užplikinti 
žoleles, palaukti valandą (kar-
tais užtenka ir pusvalandžio ar 
tik 10 min.) kol pritrauks ir 
išgerti per dieną. Kuo smul-
kesnės žolelės, tuo greičiau 
pritrauks. Geriant medetkų ar-
batą nuo per didelio skrandžio 
rūgštingumo, užplikius jau po 
5–10 min. galima gerti.

Medetkos
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prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas 
(Emanuelis Makronas) trečiadienį sulaukė šiltų ovacijų iš 
JAV įstatymų leidėjų, kurie atsistoję pasitiko svečią prieš 
jo kreipimąsi į Kongresą anglų kalba, kuriame jis ragino 
Ameriką padėti „iš naujo atrasti daugiašališkumą“.

  Antros pagal turtą Šiaurės Europoje finansų grupės „Danske 
Bank“ Lietuvos filialas ketvirtadienį ketina pranešti apie 
planus pasitraukti iš Lietuvos ir galbūt visų Baltijos šalių, BNS 
patvirtino du tarpusavyje nesusiję šaltiniai. Tačiau Vilniuje 
veikiantis ir besiplečiantis „Danske Bank“ paslaugų centras, 
BNS žiniomis, turėtų toliau veikti. 

Baskų separatistų grupuotė ETA atidavė pareigūnams 
savo ginklų ir šaudmenų prancūzų pareigūnams, 
siekdama užtikrinti pasitikėjimą prieš numanomą 
išsiformavimą, trečiadienį sakė vienas prancūzijos 
prokuroras.

REKLAMA

prienų kraštas statistikoje

Asmenys, įtariami (kaltinami) padarę 
nusikaltimus artimoje aplinkoje,  
prienų rajone, 2017 m.

Viso 122 atvejai

Apyvarta pagal veiklos vykdymo vietą (nefinansų įmonių) | tūkst. EUR
2012 2013 2014 2015 2016

Iš viso pagal ekonomines
veiklos rūšis 254893 289954 263141 265626 274196

Miškininkystė ir žuvininkystė 5 285 5 845 6 719
Kasyba ir karjerų
eksploatavimas; apdirbamoji
gamyba

46 281 34 965 42 520 47 066

Elektros, dujų, vandens
tiekimas ir atliekų tvarkymas 13 560 10 459 9 727

Statyba 13 233 18 037 18 963 19 624
Didmeninė ir mažmeninė
prekyba; variklinių transporto
priemonių ir motociklų
remontas

150 886 193 447 156 405 152 810

Transportas ir saugojimas 15 796 14 851 16 384 15 874
Apgyvendinimo ir maitinimo
paslaugų veikla 1 228 1 183 1 235 1 238

Informacija ir ryšiai 1 208 988
Nekilnojamojo turto operacijos 315 492 735 956
Profesinė, mokslinė ir techninė
veikla 1 074 1 281 2 422 2 284

Administracinė ir aptarnavimo
veikla 2 454 2 695 2 869 4 141

Švietimas, sveikatos priežiūra
ir kita komunalinė ir socialinė
aptarnavimo veikla

1 350 1 155 1 412 1 303

Meninė, pramoginė ir poilsio
organizavimo veikla,
kompiuterių ir asmeninių bei
namų ūkio reikmenų taisymas,
kita aptarnavimo veikla

2 303 2 130 2 684 2 898

Apyvarta pagal veiklos vykdymo vietą 
(nefinansų įmonių) prienų rajone

Žolininko kertelė

Kiaulpienių salotos
Didelė sauja kiaulpienių lapų (su visa skrotele), šviežių sa-

lotų lapų arba truputis kopūsto, pusė paprikos, du pomido-
rai, keli švieži svogūnų laiškai, pora šaukštų šaltai spausto 
sėmenų aliejaus, žiupsnelis druskos, pora šaukštų vandens 
(jeigu su kopūstu). 

Viską smulkiai supjaustyti ir sumaišyti.

Receptai iš 
pavasario 
žalumynų

Šiuo metu gamtoje yra daug augalų, kurie savo 
sudėtimi labai naudingi mūsų organizmui. Visi puikiai 
pažįstame kiaulpienes, dilgėles, balandas ar garšvas, 
iš kurių galima pasigaminti ne tik salotų, bet ir kitokių 
nesudėtingų patiekalų.

Dilgėlių sriuba
Dubenėlis nedidelių dilgėlių, pora didelių bulvių, sauja per-

linių kruopų, maža saujelė rūgštynių, šaukštas aliejaus, drus-
kos ir grietinės pagal skonį. 

Kai bulvės ir kruopos vandenyje išvirs ( galiama bulves 
sutrinti), tada sudėti nuplautas ir smulkiai pjaustytas dilgė-
lės ir rūgštynes, užvirus ugnį išjungti ir paskaninti druska ir 
grietine.

pavasarinių žalumynų padažas
Prisirinkti pilną dubenėlį kiaulpienių, garšvų, builių, jeigu 

turite šviežių svogūnų laiškų, krapų. Žalumynus nuplauti ir 
smulkiai supjaustyti, sudėti į kokteilinę. Toliau yra keli vari-
antai. Galima pilti šaltai spausto aliejaus (tinka įvairūs, pagal 
skonį), vandens, druskos, pipirų, jei nedėjote svogūno, tinka 
česnako skiltelė (ar baziliko) ir susmulkinti. Kitas variantas 
– viskas taip pat, tik su jogurtu. Galima pasidaryti ir riebesnį 
variantą su grietinėle.

Dilgėlių (arba špinatų) blyneliai
Mažą dubenėlį dilgėlių nuplauti, jas suberti į verdantį van-

denį, ugnį išjungti, po minutės dilgėles ištraukti ir smulkiai 
supjaustyti. Daryti įprastą blynų tešlą (pora kiaušinių, žiups-
nelis druskos, miltų ir pieno), šaukštu dėti tešlą į keptuvę su 
aliejumi ir kepti. 

Galima išsikepti ir dilgėlių omleto.

Liepų pumpurų ir svogūnų laiškų 
(arba česnako, dar geriau meškinio 
česnako) sviestas

Liepų pumpurus ir svogūnų laiškus kiek galima labiau su-
smulkinti, sutrinti su sviestu ir trupučiu druskos. Tinka valgyti 
kaip vitamininę, žalią užtepėlę ant duonos.

Balandų sriuba
Dubenėlis balandų, saujelė rūgštynių (galima dėti ir sauje-

lę špinatų), šešios bulvės, šaukštas aliejaus, druskos ir grie-
tinės pagal skonį. 

Išvirti supjaustytas bulves, sutrinti ir sudėti į sriubą smul-
kiai supjaustytas balandas ir rūgštynes, pasūdyti ir įdėti porą 
šaukštų grietinės, užvirus ugnį išjungti. Man asmeniškai ši 
sriuba daug skanesnė nei vienų rūgštynių. Šiai sriubai paga-
minti užtenka 10–15minučių.
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ŠvIETImAs
per britų ir olandų pareigūnų vadovaujamas operacijas 
trečiadienį buvo uždaryta viena svetainė, siejama su 
daugiau nei 4 mln. kibernetinių atakų, nuo kurių visame 
pasaulyje nukentėjo daugybė organizacijų, įskaitant 
didžiulius bankus, pranešė Europos teisėsaugos agentūros.

  Į Turkiją per pastaruosius tris mėnesius atvyko beveik 
30 tūkst. afganistaniečių, trečiadienį paskelbė turkų 
vyriausybė, žmogaus teises ginančiai organizacijai 
„Amnesty International“ sukritikavus ją dėl 
„negailestingo“ sprendimo išsiųsti per 7 tūkst. atvykėlių 
atgal į Afganistaną.

prie Gazos sienos prieš dvi savaites Izraelio pajėgų pašautas 
palestiniečių žurnalistas mirė, trečiadienį pranešė Izraelio 
ir palestiniečių šaltiniai. Tai jau antras žurnalistas, žuvęs 
per pastarąjį neramumų mėnesį. 25 metų Ahmedas Abu 
Husseinas buvo pašautas kai vietos radijo stočiai ruošė 
reportažą apie pasienyje vykstančius protestus.

ARTIMIAUSIOS VARŽYBOS
KREPŠINIS

Balandžio 28 d.

1720 val.

Prienų KKSC arenoje
Prienų-Birštono „Vytautas“ prieš 

Klaipėdos „Neptūnas“  LKL

KREPŠINIS

Gegužės 2 d.

1800 val.

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

KREPŠINIS

Gegužės 9 d.

1550 val.

DELFI TV
Kauno „Žalgiris“ prieš Prienų-

Birštono „Vytautas“ LKL

LIETUVOS KREpŠINIO LYGA

TURNYRINĖ
LENTELĖ

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

31 27 4 27

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

33 27 6 27

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

34 23 11 23

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

33 20 13 20

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

34 15 19 15

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

32 13 19 13

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

34 12 22 12

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

33 11 22 11

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

33 9 24 9

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

33 8 25 8

REKLAMA

prenumeruokite „Naująjį 
Gėlupį“ ir neatsilikite 

nuo svarbiausių krašto 
ekonominių, kultūrinių ir 

politikos naujienų!

Gegužės 12 dieną Prienų 
„Revuonos“ pagrindinė 
mokykla švęs 100 metų 
sukaktį. Mokykla – tai 
mokiniai, mokytojai, 
pamokos, istorijos, 
atmintis... Kaip mokyklos 
istoriją įprasminti, kaip 
išsaugoti? Svarbios 
istorinės akimirkos 
lyg sustabdomos 
nuotraukose, užrašytuose 
prisiminimuose – visa tai 
galima rasti muziejuje.

Prienų „Revuonos“ pagrin-
dinės mokyklos muziejus 
įkurtas 2004 m. ir pavadin-
tas Povilo Garmaus – mo-
kyklos įkūrėjo – vardu. Tais 
metais visa Lietuva minėjo 
100 metų sukaktį, kai buvo 
panaikintas lietuviškos spau-
dos draudimas. Mokykla dar 
neturėjo savo muziejaus. Lie-
tuvių kalbos mokytoja Mary-
tė Simonaitienė ilgus metus 
rinko nuotraukas ir rašė me-
traščius, bylojančius gražią ir 

prasmingą šios mokyklos vei-
klą, bet sukauptų nuotraukų ir 
metraščių nebuvo kur padėti. 
Tada ir pamąstėme, kad reikia 
muziejaus. Daugelis kolegų 
pritarė, kad norėdami išsau-
goti savo mokyklos istoriją, 
turime turėti erdvę, kurioje 
galėtų vykti pradinių klasių, 
istorijos, etikos pamokos ar 
klasės valandėlės.

Pagrindinė muziejaus kūri-
mo našta gulė ant muziejinin-
kių Anelės Razmislavičienės 
ir Irutės Seselskienės pečių. 
Jos kantriai po kruopelę rin-
ko Lietuvos, Prienų krašto 
švietimo bei pradžios moky-
klos, P. Garmaus ir visos Gar-
mų giminės istoriją ir guldė į 
popieriaus lapus. Mokyklos 
darbininkai ruošė stendus ir 

povilo Garmaus muziejus pasakoja 
mokyklos šimtmečio istoriją

lentynas. Anelė ir Irutė tuos 
stendus aptraukė medžiaga. 
Vykome pas Povilo Garmaus 
artimuosius dėl sutikimo mo-
kyklos muziejų pavadinti Po-
vilo Garmaus vardu. Direk-
torės pavaduotojos ugdymui 
Rasa Alaburdienė ir Dalia 
Skučienė, mokytoja Asta Fe-
revičienė kompiuteriu rin-
ko užrašus ir visą medžiagą. 
Negailėdamos savo laiko, 
kūrė ekspozicijas mokyto-
jos: Danutė Baranauskienė, 
Elena Birbalienė, Elena Ben-

dinskienė, Aušra Deltuvienė, 
Aušra Kazlauskienė, Asta Si-
manaitienė, Rita Domeikienė, 
Zita Ferevičienė, Regina Da-
nulevičienė ir kitos.

2004 m. gegužės 7 d. kuni-
gas Rytis Baltrušaitis pašven-
tino muziejų, linkėdamas Die-
vo palaimos geriems mokyto-
jų ir mokinių darbams renkant 
medžiagą ir pildant ekspozici-
jas. Seimo narys Juozas Palio-
nis perkirpo muziejaus atida-

rymo juostelę džiaugdamasis, 
kad galėjo finansiškai paremti 
muziejų ir daugelį kitų bendrų 
projektų. Muziejaus rėmėjai: 
Angelė, a. a. Vytautas, Gie-
drius ir Snieguolė Garmai, a. 
a. Juozas Palionis, Petras Raz-
mislavičius, Vaclovas Chara-
šauskas, Virginija Vilkienė. 
Atidarant muziejų mokykos 
aktų salėje buvo rodoma me-
ninė kompozicija „Knygos 
kelias“, kuriai scenarijų ra-
šė Anelė Razmislavičienė. 
Kompoziciją padėjo režisuoti 
ir statyti lietuvių kalbos mo-
kytojos Vytautė Kurtovienė, 
Vaida Peleckienė ir Vita Pik-
čilingienė.

Noriu prisiminti poeto Jus-
tino Marcinkevičiaus žodžius, 
pasakytus atidarant Prienų 
krašto muziejų: „Šiandien ga-
lime su džiaugsmu ir pasidi-
džiavimu pasakyti, kad Prienų 
miestas turi tai, ko dar niekada 
neturėjo – Prienų krašto mu-
ziejų. Turime vietą, turime 
pastogę, į kurią atėję ar kokį 
svečią atlydėję galime ištarti: 
štai čia su meile sudėtas, su 
pagarba surinktas ir išrikiuo-
tas šito krašto gyvenimas, jo 
žmonių darbai, jų džiaugsmas 
ir vargas, jų kančios ir praradi-
mai.“ Manau, kad šie žodžiai 
labai tiktų ir kalbant apie Po-
vilo Garmaus muziejų.

Prienų „Revuonos“ pagrin-
dinės mokyklos istorijos mo-

kytoja Irena Vincekienė

Atidarytas pirmasis rajone 
Snoezelen multisensorinis 
kambarys
Balandžio 20 d. Prienų 
„Revuonos“ pagrindinės 
mokyklos specialiojo 
ugdymo skyriuje 
atidarytas multisensorinis 
kambarys. Direktorės 
pavaduotoja ugdymui 
Kristina Belenavičienė 
ir gydomosios kūno 
kultūros mokytoja 
Gintarė Andriukevičiūtė 
su svečiais kalbėjo apie 
pojūčius, jų apdorojimo 
sunkumus, įveikimo 
būdus, pristatė svečiams 
kambario priemones, 
pademonstravo, kokias 
funkcijas jos atlieka. 

Snoezelen yra multisensori-
nė aplinka, skirta skatinti pir-
minius lytėjimo, skonio, re-
gos, garso, kvapo ir judėjimo 
pojūčius be intelektinės vei-
klos poreikio. Žodis „Snoeze-
len“ nėra mokslinis pavadini-
mas. Jis kilęs iš dviejų olandų 
žodžių „snuffeln“ (apuostyti, 
ieškoti) ir „doezelen“ (snausti, 
atsipalaiduoti). „Snoezelen“ 
– tai jutimo erdvė ar kamba-
rys su minkštaisiais baldais, 
specialiais projektoriais, su-
kuriančiais specialiuosius ap-
švietimo efektus ir spalvas, 
su garso aparatūra, iš kurios 
sklinda atpalaiduojamoji mu-
zika, ir aromaterapijos įranga 
su įvairiais kvapais. Iš pradžių 
Snoezelen multisensoriniai 
kambariai neturėjo kito tiks-
lo, išskyrus suteikti malonu-
mą, tačiau per pastaruosius 
30 metų jų naudojimas buvo 
išplėstas ir šiuo metu jie skirti 
visų amžiaus grupių ir gebėji-
mų asmenims. 

Žodžiu „Snoezelen“ pa-
prastai apibūdinamas multi-
sensorinių priemonių, iš ku-
rių gali būti kuriamos įvairios 
sensorinės aplinkos, rinkinys. 
Snoezelen tikslas – įvairių po-
jūčių stimuliacija, padedanti 
atsipalaiduoti bei nuraminti 
ir kartu skatinanti pacientus 
atkreipti dėmesį į jų aplinką, 
taip pat padedanti padidinti 
susijaudinimą, motyvuoti ir 
skatinti tyrinėjimą.

Tyrimai parodė, kad Sno-
ezelen:

> stimuliuoja pojūčius;
> yra alternatyva vaistams 

ir izoliacijai;
> padidina funkcionalumą, 

sąmoningumą ir dėmesį;
> pagerina apetitą, atmintį, 

pažinimą ir kalbą;
> sustiprina laimės jaus-

mą;
> stimuliuoja judėjimą, lai-

kysenos pokyčius;
> pagerina santykius;
> mažina agresiją, prievar-

tą, nerimą ir blaškymąsi.

Dėkojame Prienų rajono 
savivaldybės mero patarėjai 
Jūratei Zailskienei ir UAB 
„Ekofrisa“ vadovei Linai 
Dužinskienei, padėjusioms 
surasti rėmėjų, kurie padė-
jo įsigyti priemonių, kamba-
rio įrangos. Mokinių pojūčių 
moduliavimas šiomis priemo-
nėmis leis jiems sėkmingiau 
sąveikauti su aplinka, padės 
lengviau įsitraukti į ugdymo 
procesą.

Prienų „Revuonos“ pagrin-
dinės mokyklos direktorės 

pavaduotoja ugdymui  
Kristina Belenavičienė

Prienų „Revuonos“ pagrindinei 
mokyklai – 100
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prIE vyTAUTO KALNO
Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) pareigūnai sulaikė prekyba 
poveikiu ir kyšininkavimu įtariamą bankroto administratorę. 
BNS žiniomis, bankroto administratorė Raisa Trimailienė, 
vykdžiusi veiklą Vilniuje, antradienį sulaikyta STT Kauno 
valdyboje atliekamame ikiteisminiame tyrime.

  Švedijos telekomunikacijų koncerno „Telia Company“ 
valdoma Lietuvos televizijos, interneto ir mobiliojo ryšio 
paslaugų teikėja „Telia Lietuva“  išmokės 40,783 mln. eurų 
dividendų, arba po 7 centus už akciją. pernai bendrovė buvo 
išmokėjusi 17,5 mln. eurų dividendų, po 3 centus už akciją.

Už narkotikų platinimą, prekybą žmonėmis nuteistas 
Darius Vaivada kalės 15 metų. Be to, teismas iš nuteistojo 
nusprendė konfiskuoti prie Druskininkų pastatytą 144 tūkst. 
eurų vertės gyvenamąjį namą, pranešė prokuratūra.

laikraščio priedas Birštono 
savivaldybės gyventojams

PRIE VYTAUTO 
KALNO

Daugiausiai problemų kelia prastai atlikta 
namų renovacija

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

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

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

priedas platinimas kartu su laikraščiu „Naujasis Gėlupis“ nemokamai.

priedas leidžiamas nuo 2017 m. sausio 1 d.

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

stasė
AsIpAvIČIENĖ

Balandžio 23 dieną 
Birštono savivaldybės 
didžiojoje salėje vyko 
savivaldybės gyventojų 
visuotinis susirinkimas. 
Gyventojai atėjo išklausyti 
savivaldybės merės 
Nijolės Dirginčienės bei 
administracijos veiklos 
ataskaitą už 2017 metus, 
sužinoti ateities planus bei 
pasidalinti savo rūpesčiais 
ir lūkesčiais.

Pristatydama ataskaitą merė 
pirmiausia apžvelgė savival-
dybės demografinę situaciją 
ir paminėjo, kad savivaldybės 
teritorijoje gyventojų skaičius 
šiek tiek sumažėjo nedeklara-
vus anksčiau prirašytus prie 
savivaldybės gyventojus, taip 
pat nelinksma, kai mirusiųjų 
skaičius (64) viršija naujagi-
mių skaičių (47). Tačiau pri-
jungus prie Birštono kurorto 
dalį Birštono vienkiemio gy-
venvietės, miesto gyventojų 
skaičius išaugo.

Merė pasidžiaugė, kad LR 
ūkio ministerija gerai įverti-
no Birštono kurorto 2017 m. 
rezultatus. Pasak merės, ge-
resnius veiklos rezultatus lė-
mė sanatorijos „Eglė“ plėtra 
bei 2016 m. rudenį pradėjęs 
veikti sveikatingumo ir po-
ilsio kompleksas „Vytautas 
Mineral SPA“. 

Pateikdama gyventojams 
pereitų metų finansinius ro-
diklius savivaldybės vadovė 
paminėjo, kad Birštono savi-
valdybės tarybos 2017 metų 
patvirtintas biudžetas buvo 

7413,0 tūkst. eurų, metų ei-
goje jis buvo pakoreguotas 
ir sudarė 8033,9 tūkst. eurų. 
Per 2017 m. gauti papildomi 
biudžeto asignavimai: mini-
maliajai mėnesinei algai ir 
pedagogų darbo užmokesčiui 
padidinti, vietinės reikšmės 
keliams (gatvėms) rekons-
truoti, jų plėtrai ir priežiūrai 
skirta 478,6 tūkst. eurų, iš 
Valstybės investicijų progra-
mos – 570,0 tūkst. eurų. 2017 
m. padidintos specialios tiks-
linės dotacijos: mokinio krep-
šelio lėšos, vaikų neformalia-
jam švietimui bei tikslinės lė-
šos perduotoms funkcijoms 
vykdyti. Per 2017 m. surink-
ta 8195,8 tūkst. eurų pajamų 
(161,9 tūkst. eurų daugiau nei 
planuota).  Daugiau surinkta 
gyventojų pajamų mokesčio 
(jis sudarė 87,6 tūkst. eurų),  
žemės mokesčio (20,7 tūkst. 
eurų), nekilnojamojo turto 
mokesčio (29,5 tūkst. eurų), 
mokesčio už aplinkos terši-
mą (2,9 tūkst. eurų), valstybės 
rinkliavos (4,3 tūkst. eurų), 
vietinės rinkliavos už naudo-
jimąsi Birštono kurorto vie-
šąja infrastruktūra (15,7 tūkst. 
eurų) ir kt.

Kaip ir ankstesniais me-
tais, 2017 metais vykdytos 8 
programos. Didžioji dalis vi-
so biudžeto (33 proc.) buvo 
skirta 6 Savivaldybės infras-
truktūros objektų priežiūros ir 
modernizavimo programoms. 
Jų projektams buvo išleista 
2658,3 tūkst. eurų. Nemaža 
biudžeto pyrago dalis atriekta 
Švietimo veiklos programai, 
kuriai panaudota 2068,3 tūkst. 
eurų, kas sudaro 26 proc. viso 
biudžeto.10 proc. atitenka So-

cialinės paramos ir paslaugų 
teikimo programai, 13 proc. 
– Kultūros ir sporto puoselėji-
mo veiklos programai. Tačiau 
nedaug lėšų tenka turizmo 
skatinimui ir verslo vystymui 
bei visuomenės sveikatos sti-
prinimui.

N. Dirginčienė sakė, kad 
nuolat skiriama parama nevy-
riausybinėms organizacijoms, 
Kaimo rėmimo programai, 
smulkaus ir vidutinio verslo 
vystymui, Studijų rėmimo 
bei Kultūros ir sporto rėmi-
mo fondams.

Merė išsamiai pristatė ir 
Savivaldybės tarybos veiklą, 
paaiškino, kuris Adminis-
tracijos skyrius pateikė dau-
giausiai sprendimų projektų 
ir kaip jie buvo priimti Tary-
bos. Vieni iš svarbiausių 2017 
m. priimtų sprendimų buvo 
2017 m. patvirtintas strate-
ginis 2017–2019 m. veiklos 
planas. Kitas svarbus spren-
dimas – Birštono vienkiemio 
darželio-mokyklos struktūri-
nė pertvarka.

Vardindama 2017 m. at-
liktus svarbius darbus, merė 
paminėjo, kad rekonstruoja-
ma Žvėrinčiaus gatvė (bus 
užbaigta birželio mėnesį), iš-
asfaltuotas kelias į Puzonis, 
tęsiami ir kelio į Šilėnų sodus 
asfaltavimo darbai, prijungta 
Birštono vienkiemio terito-
rijos 15 ha. Dabar Birštono 
mieste jau gyvena 3359 gy-
ventojai, o seniūnijos teritorija 
ir gyventojų skaičius atitinka-
mai sumažėjo.

Merė pasidžiaugė gauta 
padėka už daugiabučių namų 
kvartalinę renovaciją. Šiuo 
metu kurorte renovuota 10 
daugiabučių, renovuojami 9, 
o planuojama renovuoti iš kar-
to visą kvartalą. 

„Inovatyviausias projektas, 
kuris bus įgyvendinamas 2018 
m. yra elektromobilių įkrovi-
mo stotelės. Jų planuojama 
įrengti dvi“, – sakė merė.

N. Dirginčienė supažindi-
no gyventojus su vykdomais 
investiciniais projektais. Sa-
vivaldybės teritorijoje ir to-
liau bus plečiamas dviračių ir 
pėsčiųjų takų tinklas, prade-
damas Birštono vienkiemio 
darželio-mokyklos remon-
tas, su partnerių pagalba bus 
renovuojama meno mokykla. 
Sparčiai vyksta daugiafunkcio 
sporto centro darbai.

Jau gegužės mėnesį pra-
sidės bendras projektas su 
Saugomų teritorijų tarnyba 
– 45 metrų aukščio apžvalgos 
bokšto statyba. Taip pat pra-
dedami rengti Vytauto kalno, 
Škėvonių pažintinio tako ir 
tako per Velniabliūdžio pelkę 
projektai. Beje, žmonės seniai 
klausinėja kelio per šią pelkę, 
netgi kreipiasi į buvusią urė-
diją ieškodami pagalbos. Iki 
šiol buvo tik pažadai...

Jau pasirašyta Birštono 
miesto bendradarbiavimo 
sutartis su Alytaus miestu ir 
rajonu bei Prienų rajonu dėl 
strateginio plano ir investicijų 
tiesti dviračių taką, einantį per 
šias teritorijas. Merė pristatė 
ir vadinamąjį Birštono var-
tų projektą, kuris turėtų būti 
vertas maždaug 100 milijo-
nų. Šis labai didelis projektas 
turėtų apimti įvairios srities 
ir paskirties statinius, tokius 
kaip biurai, kavinės, parkeliai, 
SPA ir kt.

Merė savo pranešime ap-
žvelgė sanatorijų ir SPA vei-
klą, turizmo ir sporto sritis bei 
vystymosi perspektyvos, pa-
lietė socialines problemas.

Po merės atskaitos gyven-

tojai uždavė nemažai klausi-
mų. Dauguma jų buvo susiję 
su nekokybiška daugiabučių 
namų renovacija ir eksploa-
tacija. Į tai turėtų atkreipti dė-
mesį atsakingi asmenys, nes 
bloga žinia greitai sklinda ir 
atbaido gyventojus renovuo-
ti namus.

Gyventojai klausė ir apie 
Birštono tiltą. Tiltas, supran-
tama, reikalingas, nes labai 
nepatogu, kai negali kada no-
ri patekti į kitą Nemuno pusę. 
Buvo žadėtos gondolos, bet 
ir tos vizijos kažkur dingo. 
Kai kurie anos Nemuno pu-
sės gyventojai sako, kad jei-
gu jie tokie nereikalingi, tai 
kodėl jų teritorijos neatidavus 
Prienų savivaldybei? Žinoma, 
iš pradžių būtų gerai ir keltas, 
bet jis juk neveiks ištisą parą. 
O infrastruktūra anoje pusėje 
nesivystys, jeigu nebus tilto, 
jeigu įsigijusiems nekilno-
jamojo turto asmenims bus 
sudaromos papildomos kliū-
tys susiformuoti žemės skly-
pus ir kt. 

Dar iškilo problema, kaip 
bus su „Ąžuolo“ sporto klubu, 
kuris, pasirodo, iki šiol nebu-
vo registruotas...

Į gyventojų klausimus at-
sakė merė, Administracijos 
direktorius ir Kraštotvarkos ir 
architektūros skyriaus vedėjas 
Mantas Michaliunjo bei Birš-
tono BETA direktorė Vilma 
Savukynienė.

Taigi, nors gražių pasieki-
mų Birštone netrūksta, tačiau 
dar yra ir taisytinų dalykų. Juk 
Birštone visų pirma patogu ir 
gera gyventi turėtų būti pa-
tiems kurorto gyventojams. 
To žmonės ir tikisi iš savo sa-
vivaldybės vadovybės – rū-
pesčio jų paprastais ir kasdie-
niniais reikalais.

Birštonas kuria 
naują kulinarinį 
žemėlapį – 
restoranai turėjo 
laikytis ypatingų 
taisyklių
„Eglės“ sanatorijoje 
vyko antrasis Birštono 
kulinarijos konkursas.

Susumavus antrojo Biršto-
no kulinarinio konkurso rezul-
tatus paaiškėjo, jog šįmet pa-
grindinius laurus pelnė „Vy-
tautas Mineral SPA“ virtuvės 
komanda. Jie neaplenkiami 
buvo gaminant visus tris pa-
tiekalus – karštąjį, užkandį ir 
desertą.

Komisijai „Vytautas Mine-
ral SPA“ restorano meistrai 
pasiūlė stirnienos nugarinę 
su keptų obuolių kremu, rū-
kytu pastarnokų, miško grybų 
kroketu, šparagais, gervuoge 
ir juodojo šokolado ir raudo-
no vyno padažu. Užkandžiui 
rekomenduotas lašišos trio: 
sūdyta ir rūkyta lašiša įsuk-
ta į agurko želė, 65C, virtos 
lašišos paštetas su miso pas-
ta, lašišos karpačas su avoka-
do kremu, pankolio salotos 
su obuolių sultimis, sūdytas 
agurkas, bergamotės kremas, 
marinuotos spanguolės, grikių 
duonelė, kefyro ledai. Pirmąja 
vieta įvertintas Citrininis py-
ragaitis su baltojo šokolado ir 
pistacijų kempine, baltojo šo-
kolado keksiukas, citrinų kre-
mas, pistacijų ledai, pasifloro 
morengas.

Birštono kulinarinis kon-
kursas rengiamas ir origina-
lus žemėlapis kuriamas dve-
jus metus iš eilės. 

SAVIVALDYBĖS inf.
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Lietuvos radijo ir televizijos komisija (LRTK) skyrė 150 tūkst. 
eurų baudą televizijos paslaugas tiekiančiai bendrovei „Init“ 
už tai, jog ši nesilaikė LRTK nurodymo neretransliuoti kanalo 
„RTR planeta“ ir kitų jo versijų. „RTR planeta“ retransliacijos 
Lietuvoje dėl karo ir neapykantos kurstymo jau draustos du 
kartus – 2015-aisiais ir 2016-aisiais.

  peru sostinėje keleiviniame autobuse vienam vyrui apliejus 
benzinu ir padegus vieną moterį nukentėjo 10 žmonių, 
trečiadienį pranešė ugniagesiai. Vėlų antradienį įvykusio 
incidento liudininkai sakė, kad tas vyras prisiartino prie 
autobuse buvusios moters, trumpai su ja šnektelėjo, apliejo 
ją benzinu ir padegė.

Graikų policija trečiadienį pranešė suėmusi šešis albanus 
šalia šias dvi valstybes skiriančios sienos ir konfiskavusi 10 
žirgų ir per 100 kg nereisėtai surinktų vaistažolių, padedančių 
išgydyti įvairius negalavimus. Išsaugojimo tikslais Graikijoje 
leidžiama laukines vaistažoles rinkti tik nedideliais kiekiais ir 
tik asmeniniam naudojimui. 

100 Years Together (2018)
Žanras: Dokumentika
Sukurta: Lietuva
Režisierius: Edita Kaba-

raitė
Trukmė: 1h 05 min
Cenzas: Įvairaus amžiaus 

žiūrovams

Žiūroviškiausias festivalio 
„Kino pavasaris“ lietuviškas 
filmas „100 metų kartu“ – 100 
gerų emocijų per vieną va-
landą! 15 Lietuvos šimtame-
čių pakeri optimizmu, o tikri 
ir nuoširdūs jų pasakojimai 
ne tik įkvepia, bet ir užkrečia 
noru gyventi. Nes kai gyveni 
100 metų, viskas – 100 kartų 
geriau!

Filmas lietuvių kalba su 
angliškais subtitrais.

Režisierė: Edita Kabaraitė
Prodiuseriai: Kęstutis Draz-

100 metų kartu
dauskas, Justė Michailinaitė

Operatorius: Rytis Kur-
kulis

Kompozitorius: Martynas 
Bialobžeskis

Montažo režisierius: Ei-
mantas Belickas

Garso režisierius: Jonas 
Maksvytis

Filmavosi senoliai: Vero-
nika Gerasimavičienė, Jonas 
Jonaitis, Kazimiera Kirtiklie-
nė, Elena Kuklytė, Jurgis Kuz-
mickas, Elena Kvaraciejienė, 
Antanas Kvoščiauskas, Juo-
zas Mereckas, Zinaida Naruš-
kevičienė, Teklė Palčinskienė, 
Angelė Petrauskaitė, Karoli-
na Pusvaškienė, Albina Ru-
žauskienė, Kazimieras Sen-
kus, Aleksandras ir Zuzana 
Stanceliai

T r e i l e r i o  n u o r o d a : 
https://www.youtube.com/
watch?v=l37CCoIQcgQ 

REKLAMA

Graži pasaka baigėsi – garsioji šeimyna keliauja namo

mantvydas
prEKEvIČIUs

Balandžio 25 d. Prienų 
kūno kultūros ir rungtynės 
tarp Prienų-Birštono 
„Vytauto“ ir Šiaulių 
„Šiaulių“ komandų. 

Nors aikštelės šeimininkai 
rungtynių pradžioje demons-
travo tikrai įdomią pabaigą 
žadantį žaidimą, tačiau skam-
bant finalinei varžybų sirenai 
„Vytautas“ rezultatu 69:73 
(16:11, 18:20, 20:21, 15:21) 
turėjo pripažinti svečių pra-
našumą.

Tiesa, šios rungtynės buvo 
unikalios ne vien žaidimu ir 
dar viena nenusisekusia pro-
ga išsilaikyti aukščiausioje 
Lietuvos krepšinio lygoje, bet, 
žinoma, ir svečiais. Kaip jau 
buvo žadėta pačioje šių me-
tų pradžioje, į Prienus atvyko 
vienintelis JAV žaidžiantis ir 
dėl savo gabumų pripažintas 
Ballų šeimos krepšininkas 
– Lonzo Ballas. Nors metų 
pradžioje buvo kalbama apie 
planus surengti grandiozinę 
koncertinę programą, o Ballų 
žaidimo „Vytauto“ komando-
je metu – ir apie amerikiečių 
pasilikimą Prienuose ilges-

niam laikui, deja, vyriausias 
iš LaVaro sūnų atvyko tik 
tam, kad išvažiuotų kartu su 
visa šeima.

Dar prieš rungtynes, ilgai 
nevynioję į vatą, Ballai pripa-
žino, kad išvyksta net nepasi-
baigus sezonui. Apie jų užge-
susį pradinį pasiryžimą bylojo 
šeimos reakcija į rungtynes. 
Kol „Vytauto“ krepšininkai 
stengėsi pratęsti pergalių se-
riją, rungtynėms net neregis-
truotas LaMelo atsainiai krim-
to bulvių traškučius, o Lonzo, 
matyt, iš nuobodulio žiovavo. 
Daugiau dėmesio į veiksmą 
aikštelėje kreipė tik LiAnge-
lo. Galiausiai, net nesulaukusi 
finalinės sirenos, Ballų šeima 
paliko areną.

Nors LaVaras ne kartą kri-
tikavo „Vytauto“ vyriausiąjį 
trenerį Virginijų Šeškų, bet 
galima numanyti, kad išvy-
kimui daug įtakos turėjo ne 
tik sportas, bet ir finansinė 

šou dalis. 
Jeigu sausio mėnesį kie-

kvieną Ballų šeimos judesį 
stebėdavo didelis pulkas žur-
nalistų, o varžybas įamžinda-
vo 30–40 fotografų, tai kovą ir 
balandį  šis skaičius susitraukė 
vos iki kelių fotoreporterių ir, 
nors Lonzo atvykimas vėl vi-
sus sudomino, Ballų šeima jau 
nepasiekė savo pirmojo popu-
liarumo Lietuvoje. Tai rodė 
ir nuolat tuštėjančios arenos 
tribūnos. 

Tiesa, „Ballų šou“ niekada 
ir nebuvo orientuotas į Lietu-
vos ar Prienų publiką, jis buvo 
skirtas žiūrovams Jungtinėse 
Amerikos Valstijose. Tačiau, 
kaip laikraščiui „Naujasis Gė-
lupis“ teigė vienos JAV sporto 
žinių svetainės atstovai, krep-
šinio rungtynės su šios šeimos 
atstovais pasidarė nuobodžios 
ir nebeįdomios net ir jų gim-
tinėje.

Atsižvelgiant į tai, kad šei-

myna grįžta į JAV, o kalbama, 
jog LaMelo taip pat turi gali-
mybę dalyvauti NBA naujokų 
biržoje, galima tikėtis naujose 
„Ballų šou“ šeimos serijose 
išvysti poilsį po sunkių mė-
nesių Prienuose ir pristatomą 
LaVaro strateginį planą, kaip 
tinkamai paruošti savo ber-
niukus naujokų biržai. Tie-
sa, galima tik spėlioti, į kokį 
pasaulio kraštą vėl nukeliaus 
šeimyna, jeigu naujokų birža 
nebus sėkminga. 

LaVarui Ballui vis dažniau 
peikiant JAV prezidentą Do-
naldą Trumpą, kad pastarasis 
niekuo nepagelbėjo, kai Li-
Angelo buvo suimtas Kinijo-
je už vagystę iš parduotuvės, 
galima tikėtis, jog LaVaras tie-
sia tiltą būtent į tą pačią Kini-
ją. Vieša paslaptis, jog Kinija 
pirmauja pasaulyje ir aprangos 
bei avalynės gamybos srityje. 
O Ballų šeimos valdomam 
prekinio ženklo „BBB“ tinklui 
reikalingas ne tik populiaru-
mas, bet ir produkcija.

Faktas, jog po Ballų išvy-
kimo slogi atmosfera Prienų 
krepšinio pasaulyje pasikeis.

Trečiadienio varžybose 
daugiausiai taškų „Vytauto“ 
komandai pelnė J. Sinica ir 
E. Žukauskas (po 18), „Šiau-
liams“ – L. Birutis (17).

Iš kairės: LaMelo, LiAngelo, Lonzo.

SKAITYTOJAI KURIA

pavasaris
Didis pavasaris mano širdy,
Kai kvepia po langu gėlynai maži,
Kai čiulba paukšteliai ant medžio šakų,
Švelnią pavasario gaivą jaučiu.

Iš tolo baltuoja štai vyšnių žiedai
Ir saulė danguj ritinėjas aukštai,
Tik štai apsiniaukė giedras dangus
Ir beria iš lėto lietaus lašelius.

Lėtai jie vingiuoja per beržo kamieną,
Tarsi liesdami praeivį kiekvieną.
pavasaris – margas pasaulis spalvų,
Beauštančio ryto sutikti einu.

Viktorija Masaitytė

pavasaris
pavasaris – tai širdies plakimas
su linksma vyturėlio daina,
amžinas grožis, sušildantis žemę,
puikybės nešanti aušra.

pavasaris – plaukianti upė,
laukų medžių žaluma,
tai žmonių įsiveržimas
žemės lauko darbuose.

Naktį spindinčios žvaigždės
mėnulio šviesoj danguje
žarsto jausmus iškalbingus,
žodžiuos nerimsta daina.

Tu neliūdėk, aš ateisiu,
atnešiu vainiką žvaigždžių
ir tau jį įteiksiu
amžino grožio jausmu.

Būna dienų netikėtų –
gimsta svajonės minty,
šiltas tas paprastas jausmas
gimsta mažutėj širdy.

pavasaris – žodžių daina,
gimstanti meilės audra,
širdies ir žodžių kaita,
šildanti nerimu aistra.

Danutė Raižienė
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Dėl vandens krizės Keiptaune ir aplinkiniuose rajonuose 
vyno gamyba pietų Afrikoje šiemet gerokai sumažės, 
pranešė Tarptautinė vynuogių ir vyno organizacija (OIV). OIV 
ekspertų skaičiavimais, didžiausia Afrikos vyno gamintoja 
šiemet pagamins 8,6 mln. hektolitrų vyno – 20,4 proc. 
mažiau negu pernai.

  Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) šiemet viešai paskelbs 
daugiau politikų, pareigūnų ir valstybės tarnautojų turto 
deklaracijų išrašų. planuojama pateikti 58,7 tūkst. gyventojų 
ir jų sutuoktinių turto deklaracijų išrašus, arba 19 tūkst. 
daugiau nei pernai.

Vyriausybė trečiadienį patvirtino nacionaliniam saugumui 
svarbių aerodromų sąrašą – jame yra tik vienas 
aerodromas Trakų rajone, nors iš pradžių buvo įrašyta 
bent 17 valstybei ar savivaldybėms priklausančių civilinių 
aerodromų.

Maksim Muzyka, Andrij Pal-
val.  Savur Mohyla: karių at-
siminimai. Iš rusų k. vertė Vi-
talijus Michalovskis. – Vil-
nius: Briedis [2018]. – 296 
p.: iliustr.

Leidykla „Briedis“ prista-
to serijos „Karas Ukrainoje“ 
knygą „Savur Mohyla: karių 
atsiminimai“ – dviejų autorių, 
antiteroristinės operacijos Ry-
tų Ukrainoje dalyvių Maksimo 
Muzykos ir Andrijaus Palvalio 
liudijimus apie 2014 m. vasaros 
pabaigoje – rudens pradžioje 
vykusius karo veiksmus. Pa-
sakojama, kaip paprasti, jokios 
karinės patirties neturintys vai-
kinai, kilus grėsmei Ukrainos 
teritoriniam vientisumui, sava-
noriškai stojo į kariuomenę. 

Likimas juos nubloškė į Sa-
vur Mohylą, priešo iš trijų pusių 
apsuptą, Šėtono kalnu pramintą 
aukštumą, dėl kurios aršūs mū-
šiai tarp sovietų ir vokiečių vy-
ko dar Antrojo pasaulinio karo 
metais. Prasidėjus antiteroristi-
nei operacijai, Savur Mohylos 
šlaitus ir viršuje esantį memo-
rialinį kompleksą kontroliavo 
Rusijos remiamų vietos smogi-
kų pajėgos. Nedideli reguliario-
sios Ukrainos kariuomenės pa-
daliniai ir pulkininko Igoriaus 
Gordijčiuko vadovaujami sa-
vanoriai gavo įsakymą žūtbūt 
užimti aukštumą. 

Iš Kijevo kilęs M. Muzyka 
aprašo, kaip vyko Savur Mohy-
los šturmas ir kaip aukštuma po 
daugelio nesėkmingų bandymų 
galiausiai buvo užimta, o char-
kovietis A. Palvalis dalijasi pri-
siminimais apie didvyrišką kal-
no gynybą atsidūrus apsupties 
žiede, vykstant pragariškiems 
artilerijos ir reaktyvinės ugnies 
sistemų „Grad“ apšaudymams, 
vis labiau senkant geriamojo 
vandens atsargoms. Autorius 
pasakoja, kaip po tankų atakos 
griuvo Antrojo pasaulinio karo 
dalyviams atminti pastatyta ste-
la, kaip žuvo ar buvo sužaloti jo 
bičiuliai, kaip gynėjus kamavo 
dvejonės: ginti prakeiktą, krau-
ju aplaistytą aukštumą ar ban-
dyti trauktis. 

Supratusi, kad Šėtono kalno 
neišlaikys, o ir nėra prasmės 
ginti visiškai apsuptą, nuolat 
atakuojamą vietovę, dvi ukrai-
niečių karių grupės nusprendė 

„Savur Mohyla: karių atsiminimai“

slapčia trauktis. Viena su pul-
kininku I. Gordijčiuku pasiekė 
Ilovaiską, čia pateko į mėsma-
lę, o kita, kurioje buvo A. Pal-
valis, po daugiadienio alinamo 
žygio per neatsargumą įkliuvo 
Ukrainoje veikiančiam regu-
liariosios Rusijos kariuomenės 

padaliniui.  
Tik per stebuklą A. Palvaliui 

pavyko pasprukti iš nelaisvės ir, 
palikus miegančius draugus su-
pančiotomis rankomis, trauktis 
vienam. Darydamas didžiulius 
lankstus, keliaudamas nakti-
mis, o paskui ir dienomis, au-
torius vis tolo nuo pavojingos 
karo zonos. 

Savo paties nuostabai, A. 
Palvalis pripažino, kad priešo 
kontroliuojamoje teritorijoje 
sutikti žmonės, sužinoję, kad 
prieš juos – Ukrainos savano-
ris, daugiau norėjo padėti nei 
pakenkti. Pagaliau per didžiu-
lius vargus, nusivylimus ir 
mažyčius džiaugsmus Savur 
Mohylos kovotojas sugrįžo 
namo.  
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per pirmąjį šių metų ketvirtį pasaulyje išlydyta 426,551 mln. 
tonų plieno - 4,1 proc. daugiau nei prieš metus, pranešė 
Tarptautinė plieno asociacija („Worldsteel“), remdamasi 64 
valstybių, kurioms tenka 98 proc. plieno gamybos pasaulyje, 
juodosios metalurgijos pramonės rezultatais.

  Ispanijos policija konfiskavo beveik devynias tonas 
kokaino, paslėpto iš Kolumbijos atgabentoje bananų 
siuntoje – rekordinį jūriniame konteineryje Europoje rastą 
narkotikų kiekį, trečiadienį paskelbė Ispanijos vidaus 
reikalų ministerija.

Dėl variklio aušinimo sistemos elektrinio siurblio problemos, 
dėl kurios gali padidėti gaisro pavojus, „Audi“ visame 
pasaulyje atšaukia 1,16 mln. automobilių, praneša agentūra 
„MarketWatch“. Vien Jungtinėse Valstijose „Volkswagen“ 
grupei priklausanti „Audi“ atšauks 342,867 tūkst. 
automobilių.

REKLAMA

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

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

Automobiliai ir 
jų dalys

pARDUODA
Motorolerį (2013 m., su doku-
mentais, geros būklės). Tel. 8 
607 79833.

perka

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

priekabas.   
Automobiliai gali būti su de-

fektais, nevažiuojantys, daužti, 
skirti ardymui ar utilizavimui, 

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

Lauksime Jūsų pasiūlymų 
tel. 8 666 70777.

ŽEMĖS ŪKIS

pARDUODA
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.

Šviežiapienę karvę. Tel. 8 686 
83932.

7 m. karvę. Tel. 8 656 06290.

Tinkamus sėti grūdus: vasarinius 
kviečius, avižas, žirnius, pupas, 
grikius, grūdų mišinį, pašarinius 
grūdus, žieminius kviečius, kvie-
trugius, rugius. 1 m. kumelaitę ir 
eržiliuką. Tel. 8 650 10595.

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

SODYBAS, SODUS
Sodybą Mačiūnų k., Ašmintos 
sen., Prienų r. Presą „Welger“, 
šakes šienainio ritiniams vežti, 
vartytuvus, traktoriaus pusprie-
kabę, vežimą, „kreizą“ su pjūklais 
ir galąstuvu, galvijų mėšlą, 2 me-
talines vonias. Tel. 8 687 26149.

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

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

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

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

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

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

PERKAME
MIŠKĄ

Atliekame sanitarinius kirtimus
bei retinimus. Konsultuojame.

Tel. 8 680 81777

ir apvaliąją
medieną su žeme
arba išsikirsti.

Tel. 8 625 93 679

BRAngIAI PERKAME ĮVAIRIUS
ARKlIUS, JAUČIUS, 
TElYČIAS, KARVES.

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

Tel. 8 682 61641.

IŠNUOMOJA
2 k. butą Stadiono g., Prienuose. 
Tel.: 8 605 14136, 8 615 44175.

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

3 KAMBARIŲ BUTUS
3 k. bt. (65 kv. m, II a. 5 a. n., 
vidinis, erdvus, nepereinami 
kambariai, su daliniais baldais ir 
„AEG“ buitine technika) Stadiono 
g., Prienuose. Tel. 8 671 01818.

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

4 KAMBARIŲ BUTUS
4 k. bt. (II a., 80 kv. m, plytinia-
me name, nebrangus centrinis 
šildymas) Prienuose. Tel. 8 656 
95474.

NAMUS
Mūrinį namą (yra garažas, ūkinis 
pastatas, 6,2 a žemės) Klonio g., 
Prienuose. Taip pat 3 durų spintą, 
lovą, dviratį. Tel.: (8 319) 52888, 
8 630 20378.

Gyvenamąjį namą su ūkiniu 
pastatu (namas 150 kv. m, tin-
kamas naudoti privačiam vaikų 
darželiui, slaugai, 20 a žemės) 
Eigulių g. 14, Prienuose. Tel. 8 
619 78963.

Nekilnojamasis 
turtas

Geriausia pagalba perkant ir 
parduodant Jūsų nekilnojamąjį 
turtą be jokių rūpesčių! Išsa-
mios konsultacijos, vertinimas, 
atvykimas į vietą. Garantuojame 
kokybę ir pateisiname lūkesčius! 
Nekilnojamojo turto agentūra 
„21 Amžius“. Tel. 8 683 91121. 
www.nta21.lt. 

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

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

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

prienų rajono savivaldybės administracija  
perka gyvenamąsias patalpas Jiezno seniūnijoje
Prienų rajono savivaldybė administracija, vadovauda-

masi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 
25 d. nutarimu Nr. 841 patvirtintu Žemės, esamų pastatų 
ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimo ar nuomos teisių į 
šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašu, skelbiamų derybų 
būdu perka ne mažesnes kaip 60 kv. m ploto gyvenamą-
sias patalpas Jiezno seniūnijoje. 

Specialūs reikalavimai: gyvenamosiose patalpose turi 
būti įvestas vanduo, įrengta vonia ir tualetas, įrengta ka-
nalizacija. 

Pasiūlymų pateikimo terminas 2018 m. gegužės 25 
d. 15 val.

Pasiūlymai vertinami atsižvelgiant į nustatytus verti-
nimo kriterijus ir derybų rezultatus.

Pirkimo dokumentus galite rasti Prienų rajono savi-
valdybės interneto svetainėje adresu www.prienai.lt  arba 
gauti atvykę į Prienų rajono savivaldybės administraciją, 
Laisvės a. 12, Prienai  (113  arba 107 kab.).

Norint pateikti pasiūlymą, reikia užpildyti paraišką, pa-
teikti kadastrinių matavimų bylos ir nuosavybę patvirtinan-
čių dokumentų kopijas, buto energetinio efektyvumo ser-
tifikato kopiją.  Dokumentai pateikiami lietuvių kalba.

Paraiškas užklijuotuose vokuose  galima pateikti as-
meniškai arba atsiųsti paštu Prienų rajono savivaldybės 
administracijai adresu Laisvės a. 12, Prienai iki vokų at-
plėšimo procedūros pradžios,  t. y. iki 2018 m. gegužės 
25 d. 15 val. Ant  voko turi būti užrašyta  „Gyvenamo-
sios patalpos“.

Informacija teikiama tel.: (8 319) 61165, (8 319) 
61123.       

Prienų rajono savivaldybės administracija

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

Prašo atsiliepti mirusios Anastazijos Simanaitienės paveldėto-
jus arba jų įgaliotus asmenis, 2018 m gegužės 9 d. 9.30 val. Jūs 
kviečiami atvykti į Prienų r., Naujosios Ūtos sen., Senaūčio k. 
prie žemės sklypo (kad. Nr. 6938/2:251 ir 6938/2:250), suderin-
ti sklypo ribas su gretimu žemės sklypu Nr. 6938/2:15, kuriam 
nurodytu laiku bus atliekami kadastriniai matavimai.   

Prašo atsiliepti Vidą Milkevičių arba jo įgaliotus asmenis, 2018 
m. gegužės 9 d. 14.00 val. Jūs kviečiami atvykti į Birštono sav., 
Jundeliškių k. prie žemės sklypo (kad. Nr. 6935/2:7), suderin-
ti sklypo ribas su gretimu žemės sklypu Nr. 6935/2:49, kuriam 
nurodytu laiku bus atliekami kadastriniai matavimai.      

Pasiteirauti galite VĮ Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvar-
kos ir geodezijos skyriuje K. Donelaičio g. 33-403, Kaunas arba 
tel. 867501473. Jums neatvykus darbai bus tęsiami.

Žanras: Animacija, animaci-
nė komedija, šeimos

Trukmė: 84 min
Pasiruoškite nuotaikingiau-

siai kelionei laike – „Burbu-
liai“ atskuba į kino teatrus. 
Naujajame filme visų myli-
miems Burbulių šalies gyven-
tojams tenka keliauti po svar-
bias istorines epochas laike. Ir 
viskas dėl to, jog zuikis Krošas 
užsinorėjo suorganizuoti savo 
bičiuliui lokiukui Bariui iš tie-
sų neužmirštamą gimtadienį. 
Tam reikalui jis pasamdė pa-
slaptingą agentūrą „Dežavu“, 
kuri specializuojasi neįprasto-
se kelionėse laike.

Tačiau per savo karštakošiš-
kumą jis nesilaikė sutartyje nu-

Burbuliai. Dežavu (dubliuotas)
rodytų sąlygų ir…. pasekmės 
tampa nekontroliuojamos. Bi-
čiuliai atsiduria skirtingose 
laiko juostose. Neturėdamas 
kitos išeities, Krošas pasiryžta 
pats nukeliauti pas kiekvieną iš 
savo draugų ir pargabenti juos 
namo. Keliaudamas laike jis 
susipažįsta su vis nauja savaip 
įspūdinga istorine epocha.

Geros nuotaikos, smagių 
juokelių ir puikių nuotykių ani-
macinis filmas privers iš šir-
dies kvatoti ne tik mažiausius 
kino teatrų lankytojus, bet ir 
juos lydinčius suaugusius.

T r e i l e r i o  n u o r o -
da: https:/ /www.youtu-
be.com/watch?v=EBeX-
bF0UF4&t=4s 
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Sanitarinius raguočius. Tel. 8 602 
48941.

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

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

ĮVAIRIOS pREKĖS

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

M A L KO S

Nuolat prekiaujame  
lapuočių malkomis. Skaldytos, 

kaladėmis arba rąsteliais.  
Malkos tvarkingai sukrautos.  

Skubus nemokamas pristatymas.  
Taip pat parduodame  
DURPIŲ BRIKETUS.  

Tel. 8 672 51171

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

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

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

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

pASLAUGOS

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

S u p e r ka m e  ka r-
ves, bulius ir tely-
čias. KREKENAVOS 
AGRO FIRMOS supir-
kėja Olga Smailienė. 

Tel. 8 612 02125.

Gerai įmitusius, liesus 
ir traumuotus galvi-
jus (AB „Krekenavos 
agrofirma“ kaino-
mis). Taip pat arklius.

Sveriame elektroninėmis 
svarstyklėmis. Atsiskaitome 
iš karto. Tel. 8 616 43646. 

PERKAME
MIŠKĄ

Atliekame sanitarinius kirtimus
bei retinimus. Konsultuojame.

Tel. 8 680 81777

ir apvaliąją
medieną su žeme
arba išsikirsti.

Tel. 8 625 93 679

BRAngIAI PERKAME ĮVAIRIUS
ARKlIUS, JAUČIUS, 
TElYČIAS, KARVES.

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

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

Viena didžiausių įmonių Lietuvo-
je tiesiogiai perka karves, bulius, 
telyčias. Sveria el. svarstyklėmis. 
Moka 6 ir 21 proc. PVM. Atsi-
skaito iš karto. Tel. 8 635 07197 
(Ričardas Lukauskas). 

LAIDOJIMO PASLAUGOS
Tel. 8 638 77387. Dirbame visą parą

Katafalkas   Salių nuoma   Gėlės   Drabužiai   Kremavimas

Šiltnamių g. 8, 
Prienuose

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

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

Žemės ūkio padargus: bulvių so-
dinamąją, ravėtuvą ir purkštuvą. 
Tel. 8 612 67504.

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

pERKA
Kiaules. Tel. 8 611 35210.

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

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

Vilniaus apskrities ūki-
ninkas nuolat perka 
arklius. Suteikia trans-
porto paslaugas.

Tel.: 8 656 39189, 8 616 14424.

ŽŪB „Žara“ perka kar-
ves, jaučius, telyčias. 
Atsiskaito iš karto.

Tvarko valstybines išmokas. 
Sveria el. svarstyklėmis. 
Pasiima patys. Tel.: 8 685 
86121, 8 699 57191.

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

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

Kviečius ir miežius. Miežius tin-
kamus sėti. Atveža. Tel. 8 677 
31879.

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

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

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

Sėklines ir maistines bulves. Tel. 
8 604 93428.

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 chlo-
ro bulvėms, braškėms, sodui, 
daržui, vejai. Maišai po 25 kg. 
Pristatome. Tel. 8 600 85875.

Mėšlą. Tel. (8 319) 69040.

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

Ruošiu pokylių šventes. Tel. 8 
675 04004.

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

Suteikiame paskolas arba pa-
dengiame Jūsų skolas  (taip pat ir 
antstolių) iki 10 000 Eur laikotar-
piui iki 48 mėn. Konkurencingai 
mažiausios palūkanos rinkoje. 
AKCIJA – PASKOLAS iki 1000 Eur 
laikotarpiui iki 6 mėn. suteikia-
me nemokamai, be palūkanų. 
Konsultuojame pensijų II–III 
kaupimo pakopų klausimais. Tel. 
8 601 50935.

PROFESIONALUS  
kompiuterinės technikos 

remontas Prienuose
Nešiojamų, stacionarių, plan-
šetinių kompiuterių diagnosti-
ka ir programinis bei techninis 
remontas, remontas po sulieji-
mo skysčiais, valymas, kroviklių, 

maitinimo šaltinių remontas, 
programinės įrangos diegimas, 
GPS navigacijų remontas, že-
mėlapių atnaujinimas, vaizdo 
stebėjimo sistemų įrengimas, 
įmonių IT ūkio priežiūra ir kt.
SUTEIKIAME GARANTIJĄ!

Vytauto g. 53A, PRIENAI
(Parduotuvės “ČIA” II-me aukšte, 
prie SODROS). Tel. 8-685-51112

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

SKLYPŲ KADASTRINIAI 
MATAVIMAI 

♦ statinių kadastriniai matavi-
mai – inventorizacija,

♦ geodeziniai ir topografiniai 
matavimai,

♦ pastato ašių nužymėjimas,
♦ žemės sklypų formavimo ir 

pertvarkymo projektai...

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

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

8 614 38124. 

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

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

Stogų dengimas, karkasinių namų 
statyba, pamatų įrengimas, skar-
dinimo darbai, skardų lanksty-
mas, medinė lauko apdaila, pirtys 
ir kiti statybos darbai. Dirbame 
pagal verslo liudijimus. Tel. 8 
603 35880.

Skardinimo darbai: kraigai, vė-
jinės, pakalimai, kaminai ir t.t. 
Montuojame „Cedral“ dailylen-
tes. Dengiame stogus. Patirtis. 
Garantijos. Kokybė. Tel. 8 636 
94394.

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.

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

Dažome medinius namus-fasa-
dus ir stogus savo ir užsakovo 
medžiagomis. Patirtis. Kokybė. 
Tel. 8 636 94394.

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

Liejame pamatus, betonuojame. 
Montuojame gipso kartoną, 
glaistome, dažome, kalame daily-
lentes, dedame visų tipų grindis, 
klojame plyteles, atliekame san-
technikos, elektros instaliacijos 
ir griovimo darbus. Prilydome 
stogų dangą. Lankstome skardas. 
Tel. 8 600 96399. 

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

UAB 
SŪDUVOS
GALVIJAI

tiesiogiai be tarpininkų 
brangiai PERKA bulius, 

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

pasiima iš kiemo. 
Atsiskaito iš karto.

Tel.: 8 614 44299 („Bitė“),  
8 620 35000 („Omnitel“), 
 8 613 79515 („Tele 2“).
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Vežame žvyrą (sijotas, 0,4 frakci-
ja), smėlį, įvairų gruntą, skaldą. 
Teikiame transporto paslaugas 
savivarčiu sunkvežimiu. Tel. 8 
603 11424.

Atliekame įvairius žemės kasi-
mo, lyginimo darbus: kasame, 
valome tvenkinius, darome pyli-
mus, šlaitus, lyginame, tvarkome 
teritorijas. Konsultuojame. Turi-
me patirtį. Dirbame kokybiškai. 
Tel. 8 640 50090.

Pjaunu ir skaldau malkas. Griaunu 
senus pastatus ir dirbu kitus ūkio 
darbus. Tel. 8 677 22930.

Mobiliuoju juostiniu gateriu koky-
biškai pjaunu medieną. Atvykstu 
į vietą. Tel. 8 601 02662.

Greitai ir kokybiškai MOBILIUOJU 
GATERIU PJAUNAME medieną 
(iki 11 m ilgio) jums patogioje vie-
toje. Elektra nebūtina. Dirbame 
ir savaitgaliais. Tel. 8 657 57395, 
www.7verslai.lt

Pavojingų medžių pjovimas, 
genėjimas. Sklypų valymas. 

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

DARBO 
SKELBIMAI

REIKALINGA
Darbas Olandijoje, Švedijoje ir 
Norvegijoje. Maisto pramonė: 
rūšiavimas, pakavimas. Atlygi-
nimas 2000 Eur. Tel. +370 699 
33334.

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

UAB „Naujasis Nevėžis“ – ben-
drovė, gaminanti sausus pus-
ryčius, traškučius, sūrius bei 
saldžius užkandžius, pusgaminius 
maisto pramonei bei tekstū-
ruotus miltus, šiuo metu siūlo 
darbą technologinių įrengimų 
operatoriams (-ėms). Tel. 8 656 
22104 (Birutė).

pASLAUGOS

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

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

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

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

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

Remontuojame 
skalbykles, džiovy-
kles, el. virykles ir 
kt. Suteikiame ga-
rantiją, taikome

nuolaidas! Atvykstame į 
namus, dirbame ir savait-
galiais. Tel. 8 645 04370.

šaldytuvus, šaldiklius. 
Vytauto g. 7, Prienuose. 

Suteikia garantiją. 

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

Vežame žvyrą, smėlį, skaldą, at-
sijas ir kitus birius krovinius. Tel. 
8 690 66155.

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

Lentpjūvei – gateristas ir pa-
galbiniai darbininkai. Tel. 8 698 
15183.

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

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

Moteris arba mergina tvarky-
ti aplinką (ravėti). Tel. 8 605 
84748.

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

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

Armatūros ir metalo konstrukcijų 
apdirbimo cechas ieško suvi-
rintojų, armatūros lankstytojų, 
šaltkalvių. Atlyginimas nuo 700 iki 
1200 Eur į rankas. Darbas Kaune. 
Tel. 8 600 65000.

Laidojimo paslaugų įmonėje 
– vairuotojas, galintis sunkiai 
kelti. Gali turėti invalidumą. Tel. 
8 650 41148.

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

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

Informacija

Organizuojama 
piligriminė kelionė į 

LURDĄ 
rugpjūčio 5–14 d. 

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

Užjaučia

Liūdesio ir skausmo 
valandą nuoširdžiai 

užjaučiame bendradarbį 
Gintautą Vilkoicą
dėl mylimo Tėvelio 

mirties.  

UAB „Prienų  
vandenys“ darbuotojai

 

Kviečia

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

Kviečiame dalyvauti!  
Šių metų gegužės 9-ąją 12 val. 
įvyks minėjimas, skirtas Antrojo 
pasaulinio karo pabaigai Eu-
ropoje paminėti. Juk visi, kas 
domisi istorija, supranta, kokia 
galinga ir agresyvi buvo hitlerinė 
karo mašina, kurią sudaužyti 
buvo itin sunku, todėl pergalės 
džiaugsmas buvo beribis. Karo 
veteranai, minėdami šią dieną, 
prisimena kovos bendražygius 
– ir gyvuosius, ir kritusius kovose 
bei išėjusius Anapilin jau taikos 
metais – ir atiduoda jiems pri-
deramą pagarbą. Kviečiame jus, 
jūsų šeimos narius, artimuosius, 
Savivaldybės atstovus, kaimy-
nus, taip pat visus geros valios 
žmones gegužės 9 d. (trečiadie-
nį) atvykti į Prienų karių kapines 
ir dalyvauti minėjime, kuris 
skiriamas Antrojo pasaulinio 
karo pabaigai Europai paminėti. 
Čia visi kartu pabendrausime su 

veteranais, pagerbsime kritusių 
kovose ir palaidotų Prienų karių 
kapinėse karių atminimą, ant jų 
kapų padėsime gėlių. Tegul jų at-
minimas amžinai lieka kiekvieno 
mūsų širdyje. Organizatoriai.

Kviečia į renginius
ARTIMIAUSI RENGINIAI 
pRIENŲ RAJONE

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

pARODOS pRIENŲ RAJONE

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

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

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

Prienų „Revuonos“ pagrindinei 
mokyklai – 100

2018 m. gegužės12 dieną nuoširdžiai kviečiame visus at-
vykti į mokyklos 100-mečiui paminėti skirtą šventę  „100 
metų, kai augame ir auginame kitus“. Šventės programa:

11.00–12.00 Šv. Mišios Prienų Kristaus Apsireiškimo baž-
nyčioje

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

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

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

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

Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos bendruomenė
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Tv prOgrAmA

redakcija už galimus Tv programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

Šeštadienis, balandžio �8 d. Sekmadienis, balandžio �� d. Pirmadienis, balandžio �0 d. Antradienis, gegužės 1 d.

06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Istorijos detektyvai 
07:00 Dokumentinė apybraiža 
„Mes nugalėjom” 07:30 Šventa-
dienio mintys 08:00 Gimtoji žemė 
08:30 Ryto suktinis su Zita Kel-
mickaite 09:00 Hanso Kristiano 
Anderseno pasakos 10:00 Gus-
tavo enciklopedija 10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai 11:25 Mūsų 
gyvūnai 11:50 pasaulio dokumen-
tika. premjera. Mėlynoji planeta 
2 12:45 pasaulio dokumentika. 
premjera. laukiniai gyvūnai. pa-
ros kaleidoskopas 3 13:40 Mis 
Marpl 4 15:15 laisvės vėliavnešiai 
15:45 Žinios. Orai 16:00 Auksinis 
protas 17:15 Klausimėlis 17:30 
Žinios. Sportas. Orai 18:00 Keliai. 
Mašinos. Žmonės 18:30 pramo-
ginė laida „editos šou” 19:30 Sa-
vaitė. Visuomenės aktualijų laida. 
20:30 panorama 20:52 Sportas 
21:00 premjera. Giminės. Gy-
venimas tęsiasi 4. 21:55 Moters 
kvapas 00:30 pasaulio doku-
mentika 02:15 Karinės paslaptys 
03:00 Savaitė 03:55 Muzikinė 
pramoginė programa „Du balsai 
– viena širdis” 

 
06:30 Didysis žvejys 2 (39) 06:55 
ponas Bynas (2) 07:20 “Nicke-
lodeon” valanda. Žybsnis ir ste-
buklingos mašinėlės (37) 07:45 
Žuviukai burbuliukai (10) 08:10 
Keista šeimynėlė (18) 08:35 To-
mo ir Džerio šou (24) 09:00 Ogis 
ir tarakonai (77) 09:10 Drako-
nų kova. Super (9) 09:35 KINO 
pUSRYČIaI Žvėreliai Vėjo šalyje 
11:10 padangių ereliai 12:45 Mi-
sija “pelėdos” 14:30 Gyvenimo 
vingiai 16:40 Ne vienas kelyje 
17:20 Teleloto 18:30 Žinios 19:25 
Sportas 19:28 Orai 19:30 Mes 
vieno kraujo 22:00 Džekas Ryče-
ris. Nesidairyk atgal 00:25 tūnąs 
tamsoje. antroji dalis 02:30 Kartu 
ne savo noru 

 
05:10 Mažylė Houp 06:15 Te-
levitrina 06:30 Aladinas 07:00 
ančiukų istorijos 07:30 Vėžliukai 
nindzės 08:00 Aladinas 08:30 
Mamyčių klubas 09:00 Kulinariniai 
triukai 09:30 penkių žvaigždučių 
būstas 10:00 pasaulis pagal mo-
teris 10:30 Svajonių sodai 11:30 
ŠeIMOS MĖNeSIO FIlMaS. 
Raganaitės 2 13:15 pReMJe-
Ra ŠeIMOS MĖNeSIO FIlMaS. 
Magiškoji nosis 15:40 Simpsonai 
16:10 Ekstrasensai tiria 18:00 
Raudonas kilimas 18:30 tV3 ži-
nios 19:20 tV3 sportas 19:25 tV3 
orai 19:30 Geriausi mūsų metai. 
100-mečio šou 22:00 pReMJe-
Ra VaKaRO KINO teatRaS. 
Mechanikas. Sugrįžimas 00:00 
pReMJeRa. Slaptas mamos 
gyvenimas 01:45 pabėgimas iš 
Šoušenko 04:20 Svotai  

 
06:30 Galiūnų čempionų lyga. 

Olandija 07:30 Sveikatos kodas 
08:30 Tauro ragas 09:00 Savickas 
Classic turnyras Vilniuje 10:00 
pavariau (1) 10:30 Blogas šuo! (6) 
11:30 Žemė iš paukščio skrydžio 
(6) 12:40 Vandenyno paslaptys su 
Džefu Korvinu (85) 13:10 Džekas 
Hana kviečia į gamtą (4) 13:40 
Sveikinimai 16:00 Reali mistika 
(22) 17:00 lKl čempionatas. 
Dzūkija-Juventus 19:30 Dakta-
ras Richteris (7) 20:35 Daktaras 
Richteris (8) 21:40 Juodasis są-
rašas (22) 22:40 Išbandymų die-
na (3) 23:40 Siuntinys 01:20 Kas 
žudikas? (26) 02:15 Detektyvų 
istorijos (4) 

 
05:20 „24/7“ 06:00 „Geriausios 
nardymo vietos“. 07:00 progra-
ma 07:04 tV parduotuvė 07:20 
„Nuostabūs pojūčiai“. 08:00 „4 
kampai“ 08:30 „Kaimo akademi-
ja“ 09:00 „Šiandien kimba“ 10:00 
„Neprijaukinti. Kodjako sala“. 
10:30 „Ekovizija“ 10:40 „Iljušinas 
ir Babkinas tiria. Vaiduoklis krei-
vame veidrodyje“ (3; 4) 12:45 
„laiptai į dangų“ (5; 6) 15:15 
„pavojingiausios kelionės. Ga-
bonas“ 16:00 Žinios 16:18 Orai 
16:20 „Krepšinio pasaulyje su 
V. Mačiuliu“ 17:00 pReMJeRa. 
„Gyvenimo sparnai“ 18:00 Žinios 
18:27 Orai 18:30 „Neprijaukinti. 
Aliaska“ 19:00 Gyvenimo būdas 
20:00 Žinios 20:27 Orai 20:30 
„Ant bangos“ 21:30 „24/7“ 22:30 
Žinios 22:57 Orai 23:00 „Vienišas 
vilkas“ (13; 14) 01:00 „Kapitonas 
Gordejevas“ (5/1; 5/2) 02:50 „24/7“ 
03:30 „laiptai į dangų“ (1; 2) 

 
06:10 Televitrina 06:25 Ledo ke-
lias 07:20 Bjauriausi darbai pa-
saulyje 08:30 Sandėlių karai 09:00 
Gyvūnų manija 09:30 Vienam ga-
le kablys 10:00 praeities žvalgas 
10:30 Savaitė su Kauno „Žalgiriu“ 
11:00 Skilusios kaukolės ranča 
11:55 Jokių kliūčių! 12:55 Didžioji 
migracija 14:00 Bjauriausi darbai 
pasaulyje 15:00 Ledo kelias 16:00 
Iš peties 17:00 Sandėlių karai 
17:30 Sandėlių karai 18:00 Skor-
pionas 19:00 Amerikos talentai 
21:00 Žinios 21:45 Sportas 21:55 
Orai 22:00 Nakties tOp 22:30 X 
Faktorius 01:00 avarijų tV 01:30 
avarijų tV 01:55 Daktaras Hausas 
02:45 Jokių kliūčių!

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 lRt OpUS ORe. Gru-
pė „MOVO” 07:05 Mokslo sriuba 
07:30 Kultūrų kryžkelė 08:30 
Krikščionio žodis 08:45 Kelias 
09:00 Euromaxx 09:30 premjera. 
Meno ritmai 10:00 aRtS21 10:30 
pradėk nuo savęs 11:00 Septy-
nios Kauno dienos 11:30 Durys 
atsidaro 12:00 Teatras 12:45 
ARTi 13:00 linija, spalva, forma 
13:30 Stop juosta 14:00 Legen-
dos 14:45 Šventadienio mintys 
15:15 Vienuolynų kelias lietuvo-
je 15:45 Vaikų ir moksleivių tele-
vizijos konkursas „Dainų dainelė 
2018” 17:15 lRt studija „Vilniaus 
knygų mugėje 2018” 18:00 Nes 
man tai rūpi 18:45 Bravo! 20:00 
premjera. Sunkus vaikas 2 21:30 
Kiotas. Romantiška pažintis su 
nacionalinėmis vertybėmis 22:15 
Mano tėviškė 22:30 Skambantys 
pasauliai su Nomeda Kazlaus. 
laidos svečias – operos žvaigždė 
Montserrat Marti (Ispanija) 23:25 
anapus čia ir dabar 

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 
Savaitė 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 Gimę tą 
pačią dieną 20:25 Loterija „Keno 
loto” 20:30 panorama 21:05 Dė-
mesio centre 21:20 Sportas 21:28 
loterija „Jėga” 21:30 lRt forumas 
22:20 Dokumentinė istorinė laida 
„lietuvos kolumbai” 23:15 Sve-
timšalė 2 00:15 pasaulio teisuo-
liai 01:00 lRt radijo žinios 01:05 
Gimę tą pačią dieną. Dok. apybrai-
ža 02:00 lRt radijo žinios 02:05 
Klauskite daktaro 03:00 LRT radijo 
žinios 03:05 Beatos virtuvė 04:00 
lRt radijo žinios 04:05 pramoginė 
laida „editos šou” 

 
06:20 Mano gyvenimo šviesa (45) 
06:45 Mano gyvenimo šviesa (46) 
07:10 Mano gyvenimo šviesa (47) 
07:35 ponas Bynas (3) 08:00 Vol-
keris, teksaso reindžeris (103) 
09:00 Rytas su LNK 11:00 Yra, 
kaip yra 12:00 KK2 penktadienis 
13:25 Rožių karas (145) 14:25 Dvi 
širdys (742) 14:55 Dvi širdys (743) 
15:25 Dvi širdys (744) 15:55 Dvi 
širdys (745) 16:30 Labas vakaras, 
Lietuva 17:35 Yra, kaip yra 18:30 
Žinios 19:25 Sportas 19:28 Orai 
19:30 KK2 20:00 paveldėtoja 
(39) 21:00 Nuo... Iki... 21:30 Žinios 
22:24 Sportas 22:28 Orai 22:30 
VaKaRO SeaNSaS. pReMJe-
Ra Didžioji skola 01:05 Džekas 
Ryčeris. Nesidairyk atgal 

 
05:10 Kaulai 05:45 Televitrina 
06:00 Išsirink sau ateitį 06:25 
Kempiniukas plačiakelnis 06:55 
Simpsonai 07:25 Simpsonai 
07:55 Svajonių sodai 08:55 Mei-
lės sūkuryje 10:00 Tai - mano gy-
venimas 12:00 Svotai 13:00 pa-
žadėtoji 13:30 pažadėtoji 14:00 
Maištingosios amazonės 15:00 
Simpsonai 15:30 Simpsonai 
16:00 tV3 žinios 16:25 tV3 orai 
16:30 tV pagalba 18:30 tV3 ži-
nios 19:20 tV3 sportas 19:25 tV3 
orai 19:30 Šviesoforas 20:00 Le-
gendinės meilės 21:00 pasmerkti 
4 21:30 tV3 vakaro žinios 22:20 
tV3 sportas 22:25 tV3 orai 22:30 
VaKaRO KINO teatRaS. Kara-
liaus vardu. požemių pasaulio sa-
kmė 01:00 Kaulai 01:55 Kvantikas 
02:45 Gaudynės 03:30 Raitelis be 
galvos 04:25 Imperija  

 
06:35 Viena už visus (57) 07:05 
Viena už visus (58) 07:35 pro-
kurorų patikrinimas (428) 08:40 
44-as skyrius (51) 09:35 Tokia 
tarnyba (23) 10:30 Gelbėtojai - 

112 (40) 11:00 Gelbėtojai - 112 
(41) 11:35 akloji zona (5) 12:35 
Stoties policija (20) 13:40 prokuro-
rų patikrinimas (429) 14:50 44-as 
skyrius (52) 15:55 Tokia tarnyba 
(24) 16:50 Gelbėtojai - 112 (42) 
17:20 Gelbėtojai - 112 (43) 17:55 
akloji zona (6) 18:55 Stoties po-
licija (21) 20:00 Info diena 20:25 
Visi už vieną 21:00 transforme-
riai. Nugalėtųjų kerštas 23:55 Ti-
kras teisingumas. Miesto kovos 
01:35 Išbandymų diena (3) 02:25 
Juodasis sąrašas (22)  

 
05:15 „Geriausios nardymo vie-
tos“. Dok. serialas 05:40 „Merdoko 
paslaptys“ (2/5) 06:25 programa 
06:29 tV parduotuvė 06:45 Ma-
no europos parlamentas 07:15 
„Ant bangos“ 08:15 „24/7“ 09:15 
„Rojus“ (31) 10:20 „Raudono-
ji karalienė“ (6) 11:25 „Merdoko 
paslaptys“ (2/7) 12:30 „Miškinis“ 
(4/5) 13:35 tV parduotuvė 13:50 
„Bitininkas “ (2/8) 14:55 „Albanas“ 
(4/1) 16:00 Reporteris 16:47 Orai 
16:50 „Baltoji vergė“ (40) 18:00 
Reporteris 18:40 Lietuva tiesiogiai 
18:47 Orai 18:50 „Miškinis“ (4/21) 
20:00 Reporteris 20:27 Orai 20:30 
Nuoga tiesa 22:30 Reporteris 
23:15 Lietuva tiesiogiai 23:42 Orai 
23:45 „Gyvenimo sparnai“ 00:45 
„Šiandien kimba“ 01:45 „pasaulis 
iš viršaus“. Dok. serialas 02:15 
„albanas“ (2/4) 03:00 „Merdoko 
paslaptys“ (2/5) 03:45 „Kamba-
rinė“ (4) 04:35 „pražūtingi sma-
ragdai“ (35)  

 
06:35 Televitrina 06:55 Kobra 11 
07:55 Kaulai 08:55 Nuo amato 
iki verslo 09:25 CSI kriminalis-
tai 10:25 Dvi merginos be cen-
to 10:50 Dvi merginos be cento 
11:20 Kobra 11 12:25 Vedęs ir 
turi vaikų 12:55 Vedęs ir turi vaikų 
13:25 Fizrukas 14:00 Fizrukas 
14:30 Televitrina 15:00 Juokin-
giausi amerikos namų vaizdeliai 
15:25 Kaulai 16:25 CSI kriminalis-
tai 17:25 Kobra 11 18:25 Vedęs ir 
turi vaikų 18:55 Vedęs ir turi vaikų 
19:25 Rezidentai 19:55 Reziden-
tai 20:30 Fizrukas 21:00 Žinios 
21:25 Orai 21:30 Baradač’ius 
22:00 Farai 23:00 SIaUBO pIR-
MaDIeNIS. pjūklas 7. pabaiga 
00:50 apsimeskime farais 02:40 
Dvi merginos be cento 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Džiazo muzikos vaka-
ras06:55 Grizis ir lemingai 07:15 
auklė Mun 07:25 Tobotai 1 07:50 
Stop juosta 08:20 atspindžiai 
08:50 Kaip atsiranda daiktai 8 
09:15 Labas rytas, Lietuva 12:00 
DW naujienos rusų kalba. 12:15 
Durys atsidaro 12:40 Sunkus vai-
kas 2 14:10 Mes esame autoriai. 
Dok. filmas 14:45 lRt studija Vil-
niaus knygų mugėje 2018. tomo 
Dirgėlos knygos „lukas Šiaudelis 
deda iš viršaus“ pristatymas 15:25 
premjera. Grizis ir lemingai 15:30 
auklė Mun 15:45 Tobotai 1 16:10 
Kaip atsiranda daiktai 8 16:30 La-
ba diena, Lietuva 18:00 Kultūrų 
kryžkelė. Rusų gatvė 18:30 Ke-
lias į namus 19:00 aRtS21 19:35 
Ten, kur namai 1 20:25 prokurorai 
21:15 premjera. Černobylis, Fu-
kušima. Gyvenimas po katastro-
fos 22:10 Drakono širdis. Nauja 
pradžia 23:30 Septynios Kauno 
dienos 00:00 DW naujienos rusų 
kalba. 00:15 Dabar pasaulyje 

05:00 Seserys 06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas 06:05 Klau-
simėlis 06:25 Duokim garo! 07:55 
Beatos virtuvė 08:50 Stebuklingo-
sios Nilso kelionės 12:55 Klausi-
mėlis 13:20 Juozo erlicko kūrybos 
vakaras „Įrašysiu į knygą Raudo-
nąją” 16:30 premjera. Seserys 
17:30 Žinios. Sportas 18:00 tV 
žaidimas „Kas ir kodėl?” 18:30 
Klauskite daktaro 19:30 Emi-
grantai 20:25 loterija „Keno loto” 
20:30 panorama 20:52 Sportas 
20:59 loterija „Jėga” 21:00 Kon-
certas „Folkšokas” 23:10 Svetim-
šalė 2 00:15 Karinės paslaptys 
01:00 lRt radijo žinios 01:05 
Dok. istorinė laida „lietuvos ko-
lumbai” 02:00 lRt radijo žinios 
02:05 Klauskite daktaro 03:00 
lRt radijo žinios 03:05 Istorijos 
detektyvai 04:00 lRt radijo žinios 
04:05 Emigrantai  

 
06:30 Dienos programa 06:35 
Kung Fu triušis 08:05 Sinbadas. 
Septynių jūrų legenda 09:30 To-
mas ir Džeris. Greiti ir plaukuoti 
10:55 Marmadukas 12:40 Kitokia 
pelenės istorija 14:25 Mis Slapto-
ji agentė 2. Ginkluota ir žavinga 
16:35 Mano super buvusioji 18:30 
Žinios 19:25 Sportas 19:28 Orai 

19:30 pReMJeRa trys milijonai 
eurų 21:20 Baltųjų rūmų šturmas 
00:00 leik plasidas prieš anakon-
dą 01:40 Didžioji skola 

 
05:10 Gaudynės 06:15 Televitri-
na 06:30 Gyvenimo knyga 08:15 
Sniego šunys 10:20 princesė ir 
Janekas 12:05 Nemirtingųjų kro-
nikos: nuostabūs sutvėrimai 14:35 
Simpsonų filmas 16:10 trys muš-
kietininkai 18:30 tV3 žinios 19:20 

tV3 sportas 19:25 tV3 orai 19:30 
pi gyvenimas 22:00 pReMJeRa 
VaKaRO KINO teatRaS. Visu 
greičiu pirmyn 23:55 Kaulai 00:55 
Kvantikas 01:45 Gaudynės 02:35 
Raitelis be galvos 03:25 Imperija 
04:20 Mikė 04:45 Mikė

 
06:35 Viena už visus (59) 07:05 
Viena už visus (60) 07:35 pro-
kurorų patikrinimas (429) 08:40 
44-as skyrius (52) 09:35 Tokia 
tarnyba (24) 10:30 Gelbėtojai - 
112 (42) 11:00 Gelbėtojai - 112 

(43) 11:35 akloji zona (6) 12:35 
Stoties policija (21) 13:40 proku-
rorų patikrinimas (430) 14:50 44-
as skyrius (53) 15:55 Tokia tarny-
ba (25) 16:55 Gelbėtojai - 112 (44) 
17:25 Gelbėtojai - 112 (45) 17:55 
akloji zona (7) 19:00 potvynis (1) 
21:00 potvynis (2) 23:00 Žmogus 
grizlis 01:00 transformeriai. Nuga-
lėtųjų kerštas  

 
05:15 „Geriausios nardymo vie-
tos“. Dok. serialas 05:40 „Merdo-
ko paslaptys“ (2/6) 06:25 progra-
ma 06:29 tV parduotuvė 06:45 
„Muzikinės kovos“ 08:45 „Detek-
tyvas Morsas“ (1/1) 10:45 „Kaip 
bocmanas nuotakos ieškojo 1“ 
(1- 4) 14:45 tV parduotuvė 15:00 
pReMJeRa. „Žiurkininko fleita“ 
(1) 16:00 Žinios 16:18 Orai 16:20 
pReMJeRa. „Žiurkininko fleita“ 
(2; 3) 18:00 Žinios 18:27 Orai 
18:30 pReMJeRa. „Žiurkinin-
ko fleita“ (3 tęs. 4) 20:00 Žinios 
20:27 Orai 20:30 Gyvenimo bū-
das 21:30 patriotai 22:30 Žinios 
22:57 Orai 23:00 Nuoga tiesa 
01:00 pavojingiausios kelionės. 
Gabonas. Dok. serialas 01:45 
„pasaulis iš viršaus“. Dok. seria-
las 02:15 „albanas“ (2/5) 03:00 
„Merdoko paslaptys“ (2/6) 03:45 
„Kambarinė“ (5) 04:35 „pražūtin-
gi smaragdai“ (36) 

 
06:35 Televitrina 06:55 Kobra 11 
07:55 Kaulai 08:55 Gyvūnų ma-
nija 09:25 CSI kriminalistai 10:25 
Dvi merginos be cento 10:50 Dvi 
merginos be cento 11:20 Kobra 11 
12:25 Vedęs ir turi vaikų 12:55 Ve-
dęs ir turi vaikų 13:25 Rezidentai 
14:00 Rezidentai 14:30 Televitrina 
15:00 Juokingiausi amerikos na-
mų vaizdeliai 15:25 Kaulai 16:25 
CSI kriminalistai 17:25 Kobra 11 
18:25 Vedęs ir turi vaikų 18:55 Ve-
dęs ir turi vaikų 19:25 Rezidentai 
19:55 Rezidentai 20:30 Fizrukas 
21:00 Žinios 21:25 Orai 21:35 
UeFa Čempionų lygos rungtynės. 
„Real Madrid CF“ - „FC Bayern 
München“ 23:40 pėdsakai 00:35 
Kobra 11 01:40 Daktaras Hausas 
02:30 Dvi merginos be cento

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Džiazo muzikos vaka-
ras 07:15 auklė Mun 07:25 Tobo-
tai 1 07:50 Kelias į namus 08:20 
Septynios Kauno dienos 08:50 
Kaip atsiranda daiktai 8 09:10 
Mano tėviškė 09:30 eglė – žalčių 
karalienė 09:40 Jūratė ir Kastytis 
09:45 lietuvių mitologinės būty-
bės 09:50 lietuvių mitologiniai 
dievai 10:00 Neringa 10:05 Vil-
niaus mergelė 10:10 Žemaičių 
pramotė 10:15 Strazdanota va-
sara 11:20 Bravo! (Bravo!) 12:30 
petras Vaičiūnas 15:30 premje-
ra. Grizis ir lemingai 15:40 auklė 
Mun 15:55 Tobotai 1 16:20 Kaip 
atsiranda daiktai 8 16:45 Tarptau-
tinis šlagerių fe 18:10 Misija 18:40 
atspindžiai 19:15 Ten, kur namai 
1 20:00 amžinai stilingos 21:15 
premjera. Šventasis karas 22:10 
antradienio detektyvas. Jaunasis 
Montalbanas 1 00:00 DW nau-
jienos rusų kalba. 00:15 Dabar 
pasaulyje 00:45 Džiazo muzikos 
vakaras 01:30 Drakono širdis. 
Nauja pradžia 02:55 Kultūrų kryž-
kelė. Rusų gatvė 03:25 Kelias į 
namus 03:55 Klauskite daktaro 
04:45 Teatras

06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Beatos virtuvė 07:00 
premjera. pašėlę Blinkio Bilo 
nuotykiai 07:20 premjera. alvinas 
ir patrakėliai burundukai 2 07:30 
premjera. Detektyvė Miretė 07:45 
premjera. Stebuklingoji Boružėlė 
08:10 Karinės paslaptys 09:00 
Labas rytas, Lietuva 11:45 pasau-
lio dokumentika 13:40 Mis Marpl 
4 15:15 Dok. apybraiža „Mes nu-
galėjom” 15:45 Žinios. Orai 16:00 
Sveikinimų koncertas 17:30 Ži-
nios. Sportas. Orai 18:00 teisė 
žinoti 18:30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba 19:30 Stilius 20:25 Lote-
rijos „Keno loto” ir „Jėga” 20:30 
panorama 20:52 Sportas 21:00 
Muzikinė pramoginė programa 
„Du balsai – viena širdis” 23:10 
Išbandymas dviem 00:55 Kamuo-
linis žaibas 03:00 pasaulio doku-
mentika 04:45 Auksinis protas

 
06:30 Didysis žvejys 2 (38) 06:55 
ponas Bynas (1) 07:20 “Nicke-
lodeon” valanda. Žybsnis ir ste-
buklingos mašinėlės (36) 07:45 
Žuviukai burbuliukai (9) 08:10 
Keista šeimynėlė (17) 08:35 To-
mo ir Džerio šou (23) 09:00 Ogis 
ir tarakonai (74) 09:10 Ogis ir tara-
konai (75) 09:20 Ogis ir tarakonai 
(76) 09:30 Drakonų kova. Super 
(8) 09:55 Ogis ir tarakonai (44) 
10:05 Ogis ir tarakonai (45) 10:15 
KINO pUSRYČIaI Stebuklų šalis 
12:05 peliukas Stiuartas litlis 2 
13:35 tūkstantis žodžių 15:25 
Seni bambekliai 2 17:30 Bus vis-
ko 18:30 Žinios 19:25 Sportas 
19:28 Orai 19:30 SUpeRKINaS 
pelenės istorija 21:25 Kartu ne 
savo noru 23:40 projektas X 
01:15 2012

 
05:35 Mažylė Houp 06:15 Te-
levitrina 06:30 Aladinas 07:00 
ančiukų istorijos 07:30 Vėžliukai 
nindzės 08:00 Aladinas 08:30 
Kempiniukas plačiakelnis 09:00 
Kempiniukas plačiakelnis 09:30 
Ilgo plauko istorija 10:00 Virtuvės 
istorijos 10:30 Gardu Gardu 11:00 
Svajonių ūkis 11:30 Išsirink sau 
ateitį 12:00 ŠeIMOS MĖNeSIO 
FIlMaS. Raganaitės 13:50 ŠEI-
MOS MĖNeSIO FIlMaS. Nevy-
kusi diena 15:40 Havajai 5.0 16:45 
Ekstrasensai tiria 18:30 tV3 žinios 
19:15 tV3 sportas 19:20 tV3 orai 
19:25 Eurojackpot 19:30 pReM-
JeRa ŠeŠtaDIeNIO ŠeIMOS 
KINO teatRaS. Rytojaus že-
mė 22:05 ŠeŠtaDIeNIO GeRO 
KINO VaKaRaS. pabėgimas iš 
Šoušenko 01:05 Siuntėjas 02:45 
Sniegynų įkaitai 04:45 Svotai  

 
06:15 Viena už visus (52) 06:45 
Viena už visus (53) 07:15 Viena 
už visus (54) 07:45 Viena už vi-
sus (55) 08:15 Viena už visus (56) 
08:45 Sveikatos aBC televitrina 
09:00 Autopilotas 09:30 apie žūklę 

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 gam-
tą (3) 13:45 Vanity Fair. Visiškai 
slaptai (11) 14:45 Kas žudikas? 
(26) 16:00 Detektyvų istorijos 
(4) 17:00 lKl čempionatas. Vy-
tautas-Neptūnas 19:30 Muzikinė 
kaukė 22:05 MaNO HeROJUS 
Siuntinys 00:00 aŠtRUS KINaS 
tikras teisingumas. Miesto kovos 
01:40 Dingęs (3) 02:40 Dingęs (4) 
03:40 Muzikinė kaukė  

 
06:00 „pasaulio turgūs. Nica“. 
Kelionių dok. 06:30 „pasaulio 
turgūs. Jeruzalė“ 07:00 progra-
ma 07:04 tV parduotuvė 07:20 
„Nuostabūs pojūčiai“ 08:25 „tV 
europa pristato. Vyrų šešėlyje. 
Gražina pigagaitė“ 09:00 „Skin-
siu raudoną rožę“ 09:30 „Vantos 
lapas“ 10:00 „Ant bangos“ 11:00 
„Vera“ (6/3) 13:00 „Baltoji vergė“ 
(1; 2) 15:00 „Šarūnas Marčiulio-
nis. lKl - krepšinis lietuvoje vėl! 
4 dalis“  16:00 Žinios 16:18 Orai 
16:20 „Neprijaukinti. Kodjako sala“ 
16:50 „pražūtingi smaragdai“ (55) 
18:00 Žinios 18:27 Orai 18:30 „4 
kampai“ 19:00 Muzikiniai sveikini-
mai 20:00 Žinios 20:27 Orai 20:30 
„Kapitonas Gordejevas“ (5/1; 5/2) 
22:30 Žinios 22:57 Orai 23:00 „Ve-
ra“ (6/3) 01:00 „pražūtingi smarag-
dai“ (31; 32) 02:40 „Baltoji vergė“ 
(1; 2) 04:10 „Geriausios nardymo 
vietos“ 04:30 „Vera“ (6/3)  

 
06:10 Televitrina 06:25 Ledo 
kelias 07:25 Bjauriausi darbai 
pasaulyje 08:30 Sandėlių karai 
09:00 Vienam gale kablys 09:30 
Statybų gidas 10:00 Nuo amato 
iki verslo 10:30 lietuvos mokyklų 
žaidynės 11:00 Skilusios kaukolės 
ranča 11:55 Jokių kliūčių! 12:55 
pReMJeRa. Didžioji migracija 
14:00 Bjauriausi darbai pasaulyje 
15:00 Ledo kelias 16:00 Iš pe-
ties 17:00 Sandėlių karai 17:30 
Sandėlių karai 18:00 Skorpionas 
19:00 Amerikos talentai 21:00 
Žinios 21:45 Sportas 21:55 Orai 
22:00 pWR ReKOMeNDUOJa. 
apsimeskime farais 00:05 Dievo 
šarvai 2 02:15 Daktaras Hausas 
03:05 Jokių kliūčių! 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Duokim garo! 07:35 
Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė 
08:05 Misija. Vilnija 08:30 Maistas 
ir aistros 09:00 pažvelk į profesiją 
kitaip 09:30 Mokslo sriuba 10:00 
Vaikų ir moksleivių televizijos kon-
kursas „Dainų dainelė 2018” 11:35 
Atminimo vakaras „In memoriam 
Virgilijui Noreikai” 13:20 Klauskite 
daktaro 14:10 Stilius 15:05 atža-
los 16:00 Euromaxx 16:35 Istorijos 
perimetrai. 3 d. Nepriklausomybės 
kovos. Dok. filmas 17:30 Atspin-
džiai. paveldo kolekcija 18:00 
prisikėlimo ekspresas – šimtmečio 
veidai 18:45 Stambiu planu 19:25 
pasaulio ledo ritulio čempionatas. I 
diviziono B grupė. lietuva – esti-
ja. tiesioginė transliacija iš Kauno. 
22:00 Kino žvaigždžių alėja. prem-
jera. Negyvėliams netinka pledai 
23:30 lRt OpUS ORe. Grupė 
„MOVO” 00:30 Dabar pasaulyje 
01:00 europos kinas. Virš mūsų 
tik dangus 02:30 anapus čia ir da-
bar 03:20 pažvelk į profesiją kitaip 
03:50 Klauskite daktaro

�1.00 val.
„Transformeriai. Nugalėtų-

jų kerštas“ 

 

�1.�0 val.

„Baltųjų rūmų šturmas“

 

1�.�0 val.

„Gyvenimo vingiai“

 

1�.�0 val.

„pelenės istorija“
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05:00 Seserys 06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas 06:05 La-
bas rytas, Lietuva 06:30 Žinios 
09:05 Senis 10:05 premjera. 
Štutgarto kriminalinė policija 4 
10:55 akis už akį 5 11:40 Gyve-
nimas 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 Specialus 
tyrimas 20:25 loterija „Keno loto” 
20:30 panorama 21:05 Dėmesio 
centre 21:20 Sportas 21:29 Lote-
rija „Jėga” 21:30 pokalbių laida 
„Svarbios detalės” 22:30 Dvira-
čio žinios 23:00 purvini žaidimai 
00:40 Klausimėlis 01:00 LRT ra-
dijo žinios 01:05 Specialus tyri-
mas 02:00 lRt radijo žinios 02:05 
Klauskite daktaro 03:00 LRT radijo 
žinios 03:05 Dokumentinė apy-
braiža „Mes nugalėjom” 03:30 
laisvės vėliavnešiai 04:00 LRT 
radijo žinios 04:05 Nacionalinė 
paieškų tarnyba  

 
06:20 Mano gyvenimo šviesa (51-
53) 07:35 ponas Bynas (5) 08:00 
Volkeris, teksaso reindžeris (105) 
09:00 Rytas su LNK 11:00 Yra, 
kaip yra 12:00 Ekranai 12:55 KK2 
13:25 Rožių karas (147) 14:25 Dvi 
širdys (749) 14:55 Dvi širdys (750) 
15:25 Dvi širdys (751) 15:55 Dvi 
širdys (752) 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 
Mobilusis 00:20 Judantis objek-
tas (8) 01:10 Mirtinas žaidimas 
02:50 alchemija XV. Du labai pa-
vėluoti portretai 03:20 RetROS-
peKtYVa 

 
06:10 Televitrina 06:25 Kempiniu-
kas plačiakelnis 06:55 Simpsonai 
07:55 pasmerkti 4 08:25 Švieso-
foras 08:55 Meilės sūkuryje 10:00 
Tai - mano gyvenimas 12:00 Svo-
tai 13:00 pažadėtoji 13:30 paža-
dėtoji 14:00 Maištingosios amazo-
nės 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 Farai 21:00 pa-
smerkti 4 21:30 tV3 vakaro žinios 
22:20 tV3 sportas 22:25 tV3 orai 
22:30 VaKaRO KINO teatRaS. 
Sėkmės sala 00:10 Kaulai 01:10 
Kvantikas 02:00 Gaudynės 02:55 
Greislendas 03:45 Tironas 04:30 
Mikė 04:55 Kaulai 

 
06:35 Viena už visus (63) 07:05 
Viena už visus (64) 07:35 pro-
kurorų patikrinimas (431) 08:40 
44-as skyrius (54) 09:35 Tokia 
tarnyba (26) 10:30 Gelbėtojai - 
112 (46) 11:00 Gelbėtojai - 112 

(47) 11:30 ekstrasensų mūšis 
(13) 13:40 prokurorų patikrinimas 
(432) 14:50 44-as skyrius (55) 
15:55 tokia tarnyba (27) 16:50 
Gelbėtojai - 112 (49) 17:20 Gel-
bėtojai - 112 (50) 17:55 Gelbėtojai 
- 112 (51) 18:30 lKl čempionatas. 
Juventus - Šiauliai 21:00 Atvira 
ugnis 22:50 Tornadas Niujorke 
00:35 Dingęs (6) 01:40 Vanity 
Fair. Visiškai slaptai (11)

 
05:15 „Geriausios nardymo vie-
tos“. Dok. serialas 05:40 „Merdo-
ko paslaptys“ (2/8) 06:25 progra-
ma 06:29 tV parduotuvė 06:45 
„Skinsiu raudoną rožę“ 07:15 „Ant 
bangos“ 08:15 patriotai 09:15 „Ro-
jus“ (33) 10:20 „Raudonoji karalie-
nė“ (8) 11:25 „Merdoko paslaptys“ 
(2/9) 12:30 „Miškinis“ (4/7) 13:35 
tV parduotuvė 13:50 „Bitininkas “ 
(2/10) 14:55 „albanas“ (4/3) 16:00 
Reporteris 16:47 Orai 16:50 „Bal-
toji vergė“ (42) 18:00 Reporteris 
18:40 Lietuva tiesiogiai 18:47 Orai 
18:50 „Miškinis“ (4/23) 20:00 Re-
porteris 20:27 Orai 20:30 „Žmogus 
be praeities“ (6) 21:30 „Ant ban-
gos“ 22:30 Reporteris 23:15 Lietu-
va tiesiogiai 23:40 Rubrika. “Verslo 
genas”. 23:42 Orai 23:45 „Vantos 
lapas“ 00:15 „Kapitonas Gorde-
jevas“ (5/1; 5/2) 02:15 „Albanas“ 
(2/7) 03:00 „Merdoko paslaptys“ 
(2/8) 03:45 „Kambarinė“ (7) 04:35 
„pražūtingi smaragdai“ (38)  

 
06:35 Televitrina 06:55 Kobra 11 
07:55 Kaulai 08:55 Vienam ga-
le kablys 09:25 CSI kriminalistai 
10:25 Kaip aš susipažinau su jūsų 
mama 10:50 Kaip aš susipažinau 
su jūsų mama 11:20 Kobra 11 
12:25 Vedęs ir turi vaikų 12:55 Ve-
dęs ir turi vaikų 13:25 Rezidentai 
14:00 Rezidentai 14:30 Televitrina 
15:00 Juokingiausi amerikos na-
mų vaizdeliai 15:25 Kaulai 16:25 
CSI kriminalistai 17:25 Kobra 11 
18:25 Vedęs ir turi vaikų 18:55 Ve-
dęs ir turi vaikų 19:25 Rezidentai 
19:55 Rezidentai 20:30 Fizrukas 
21:00 Žinios 21:25 Orai 21:30 
VaKaRO paSIRINKIMaS. ta 
nejauki akimirka 23:25 pėdsakai 
00:20 Kobra 11 01:20 Daktaras 
Hausas 02:10 Kaip aš susipaži-
nau su jūsų mama

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Džiazo muzikos vaka-
ras. XVIII tarptautinis džiazo festi-
valis „Birštonas 2014“ 07:05 Grizis 
ir lemingai 07:20 auklė Mun 07:35 
Mažasis atradėjas 07:50 Linija, 
spalva, forma 08:20 lietuva mū-
sų lūpose 08:50 Nuo gamyklos 
konvejerio 1 09:15 Labas rytas, 
Lietuva 12:00 DW naujienos ru-
sų kalba. 12:15 Klauskite daktaro 
13:05 Maistas ir aistros 13:35 pri-
sikėlimo ekspresas – šimtmečio 
veidai 14:25 Didžiosios Visatos 
paslaptys su Morganu Freemanu 
3 15:15 premjera. Grizis ir lemin-
gai 15:35 auklė Mun 15:50 Nuo 
gamyklos konvejerio 1 16:15 Ma-
žasis atradėjas 16:30 Laba diena, 
Lietuva 18:00 Kultūrų kryžkelė 
18:30 Nacionalinis turtas 19:00 
lietuva mūsų lūpose 19:35 Ten, 
kur namai 1 20:30 anapus čia ir 
dabar 21:15 Mano tėviškė 21:30 
Žurnalas „Kelias į FIFa World Cup 
2018“.” 22:00 lietuvos persitvar-
kymo Sąjūdžiui – 30. Sąjūdžio 
mitingai. 23:45 DW naujienos rusų 
kalba. 00:00 Dabar pasaulyje 

05:00 Seserys 06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas 06:05 Labas 
rytas, Lietuva 06:30 Žinios 09:05 
Senis 10:05 premjera. Štutgarto 
kriminalinė policija 4 10:55 Akis 
už akį 5 11:40 Stilius 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 Klauski-
te daktaro 19:30 Beatos virtuvė 
20:25 loterija „Keno loto” 20:30 
panorama 20:52 Sportas 20:59 
loterija „Jėga” 21:00 Duokim 
garo! 22:35 Gamtos inspektoriai 
23:00 Fantastiškas penktadie-
nis. Gyvenk du kartus 01:00 LRT 
radijo žinios 01:05 pokalbių laida 
„Svarbios detalės” 02:00 LRT ra-
dijo 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 

 
06:20 Mano gyvenimo šviesa (54) 
06:45 Mano gyvenimo šviesa (55) 
07:10 Mano gyvenimo šviesa (56) 
07:35 ponas Bynas (6) 08:00 Vol-
keris, teksaso reindžeris (106) 
09:00 Rytas su LNK 11:00 Yra, 
kaip yra 12:00 Valanda su Rūta 
13:25 Rožių karas (148) 14:25 Dvi 
širdys (753) 14:55 Dvi širdys (754) 
15:25 Dvi širdys (755) 15:55 Dvi 
širdys (756) 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 tarp žvaigž-
džių 00:20 priverstinis panirimas 
02:00 Mobilusis 

 
05:00 Svotai 05:45 Mažylė Houp 
06:10 Televitrina 06:25 Kempi-
niukas plačiakelnis 06:55 Simp-
sonai 07:25 Simpsonai 07:55 
pasmerkti 4 08:25 Šviesoforas 
08:55 Meilės sūkuryje 10:00 Tai 
- mano gyvenimas 12:00 Svotai 
13:00 pažadėtoji 13:30 pažadėto-
ji 14:00 Maištingosios amazonės 
15:00 Simpsonai 15:30 Simpso-
nai 16:00 tV3 žinios 16:25 tV3 
orai 16:30 tV pagalba 18:30 tV3 
žinios 19:20 tV3 sportas 19:25 
tV3 orai 19:30 DIDYSIS peNK-
taDIeNIO FIlMaS. Ilgo plauko is-
torija 21:20 pReMJeRa VaKaRO 
KINO teatRaS. Deadpool 23:40 
Vyras už pinigus 01:20 taksi 3 
02:50 Karaliaus vardu. požemių 
pasaulio sakmė  

 
06:35 Viena už visus (65) 07:05 
Viena už visus (66) 07:35 prokuro-
rų patikrinimas (432) 08:40 44-as 
skyrius (55) 09:35 Tokia tarnyba 
(27) 10:30 Gelbėtojai - 112 (49) 
11:00 Gelbėtojai - 112 (50) 11:30 
ekstrasensų mūšis (1) 13:40 pro-
kurorų patikrinimas (433) 14:50 

44-as skyrius (56) 15:55 Tokia 
tarnyba (28) 16:50 Gelbėtojai - 
112 (52) 17:20 Gelbėtojai - 112 
(53) 17:55 akloji zona (8) 18:55 
Stoties policija (22) 20:00 Info 
diena 21:00 Tikras teisingumas 
2. Mano kerštas 22:50 Atvira ugnis 
00:40 Dingęs (7) 01:50 Tikras tei-
singumas 2. Mano kerštas  

 
05:15 „Geriausios nardymo vie-
tos“. Dok. serialas 05:40 „Merdoko 
paslaptys“ (2/9) 06:25 programa 
06:29 tV parduotuvė 06:30 „pa-
saulio turgūs. Florencija“. Kelionių 
dok. 06:45 „Krepšinio pasaulyje 
su V. Mačiuliu“ 07:15 „Gyvenimo 
sparnai“ 08:15 Gyvenimo būdas 
09:15 „Rojus“ (34) 10:20 „Raudo-
noji karalienė“ (9) 11:25 „Merdoko 
paslaptys“ (2/10) 12:30 „Miškinis“ 
(4/8) 13:35 tV parduotuvė 13:50 
„Bitininkas “ (2/11) 14:55 „Albanas“ 
(4/4) 16:00 Reporteris 16:47 Orai 
16:50 „Baltoji vergė“ (43) 18:00 
Reporteris 18:47 Orai 18:50 
„Miškinis“ (4/24) 20:00 Reporteris 
20:27 Orai 20:30 „Muzikinės ko-
vos“ 22:30 Reporteris 22:57 Orai 
23:00 „Gluchariovas“ (2/13; 2/14) 
01:10 „Baimės įlanka“ (5; 6) 03:00 
„Merdoko paslaptys“ (2/9) 03:45 
„Kambarinė“ (8) 04:35 „pražūtingi 
smaragdai“ (39)  

 
06:35 Televitrina 06:55 Kobra 11 
07:55 Kaulai 08:55 praeities žval-
gas 09:25 CSI kriminalistai 10:25 
Kaip aš susipažinau su jūsų ma-
ma 10:50 Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama 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 vaiz-
deliai 15:25 Kaulai 16:25 CSI kri-
minalistai 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 Išpro-
tėjęs profesorius 23:55 Ta nejauki 
akimirka 02:05 Daktaras Hausas 
02:55 Kaip aš susipažinau su jū-
sų mama 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Džiazo muzikos va-
karas. XVIII tarptautinis džiazo 
festivalis „Birštonas 2014“ 07:05 
Grizis ir lemingai 07:20 auklė 
Mun 07:35 Mažasis atradėjas 
07:50 Vienuolynų kelias lietuvo-
je 08:20 pažvelk į profesiją kitaip 
08:50 Nuo gamyklos konvejerio 1 
09:15 Labas rytas, Lietuva 12:00 
DW naujienos rusų kalba. 12:15 
Stop juosta 12:45 Teatras 13:35 
Stambiu planu 14:20 Skamban-
tys pasauliai su Nomeda Kazlaus. 
laidos svečias – operos žvaigždė 
Montserrat Marti (Ispanija) 15:15 
premjera. Grizis ir lemingai 15:35 
auklė Mun 15:50 Nuo gamyklos 
konvejerio 1 16:15 Mažasis at-
radėjas 16:30 Laba diena, Lie-
tuva 18:00 Mokslo sriuba 18:25 
FIBa krepšinio čempionų lyga. 
pusfinalis. liudvigsburgo „MHp 
Riesen“ – „Monaco“. tiesioginė 
transliacija iš atėnų.” 20:35 Kultū-
ros teismas 21:25 FIBa krepšinio 
čempionų lyga. pusfinalis. atėnų 
aeK – „Murcia“. tiesioginė trans-
liacija iš atėnų.” 23:30 Mano tėviš-
kė 23:45 DW naujienos rusų kal-
ba. 00:00 Dabar pasaulyje 00:30 
Džiazo muzikos vakaras

redakcija už galimus Tv programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

Trečiadienis, gegužės � d.

05:00 Seserys 06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas 06:05 Labas 
rytas, Lietuva 06:30 Žinios 09:05 
Senis 10:05 premjera. Štutgarto 
kriminalinė policija 4 10:55 Akis 
už akį 5 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 20:25 
loterija „Keno loto” 20:30 pa-
norama 21:05 Dėmesio centre 
21:20 Sportas 21:29 loterija „Jė-
ga” 21:30 Auksinis protas 22:50 
Klausimėlis.lt. HD. 23:20 Svetim-
šalė 2 00:15 Istorijos detektyvai 
01:00 lRt radijo žinios 01:05 Sti-
lius 02:00 lRt radijo žinios 02:05 
Klauskite daktaro 03:00 LRT radijo 
žinios 03:05 pokalbių laida „Svar-
bios detalės” 04:00 lRt radijo ži-
nios 04:05 Gyvenimas  

 
06:20 Mano gyvenimo šviesa (48) 
06:45 Mano gyvenimo šviesa (49) 
07:10 Mano gyvenimo šviesa (50) 
07:35 ponas Bynas (4) 08:00 Vol-
keris, teksaso reindžeris (104) 
09:00 Rytas su LNK 11:00 Yra, 
kaip yra 12:00 Visi už vieną 12:30 
Nuo... Iki... 12:55 KK2 13:25 Rožių 
karas (146) 14:25 Dvi širdys (746) 
14:55 Dvi širdys (747) 15:25 Dvi 
širdys (748) 16:30 Labas vakaras, 
Lietuva 17:35 Yra, kaip yra 18:30 
Žinios 19:25 Sportas 19:28 Orai 
19:30 KK2 20:00 paveldėtoja (40) 
21:00 Gyvūnų policija 21:30 Žinios 
22:24 Sportas 22:28 Orai 22:30 
VaKaRO SeaNSaS Mirtinas žai-
dimas 00:30 Judantis objektas (7) 
01:20 Baltųjų rūmų šturmas 

 
05:00 Kaulai 06:10 Televitrina 
06:25 Kempiniukas plačiakelnis 
06:55 Simpsonai 07:25 Simp-
sonai 07:55 pasmerkti 4 08:25 
Šviesoforas 08:55 Meilės sūkuryje 
10:00 Tai - mano gyvenimas 12:00 
Svotai 13:00 pažadėtoji 13:30 
pažadėtoji 14:00 Maištingosios 
amazonės 15:00 Simpsonai 15:30 
Simpsonai 16:00 tV3 žinios 16:25 
tV3 orai 16:30 tV pagalba 18:30 
tV3 žinios 19:20 tV3 sportas 
19:25 tV3 orai 19:30 Šviesoforas 
20:00 Gero vakaro šou 21:00 pa-
smerkti 4 21:30 tV3 vakaro žinios 
22:15 tV3 sportas 22:20 tV3 orai 
22:25 Vikinglotto 22:30 VaKaRO 
KINO teatRaS. taksi 3 00:10 
Kaulai 01:10 Kvantikas 02:05 
Gaudynės 02:55 Greislendas 
03:40 Tironas 04:35 Mikė 

 
06:35 Viena už visus (61) 07:05 
Viena už visus (62) 07:35 pro-
kurorų patikrinimas (430) 08:40 
44-as skyrius (53) 09:35 Tokia 
tarnyba (25) 10:30 Gelbėtojai - 
112 (44) 11:00 Gelbėtojai - 112 
(45) 11:35 akloji zona (7) 12:35 

Reali mistika (22) 13:40 prokuro-
rų patikrinimas (431) 14:50 44-as 
skyrius (54) 15:55 Tokia tarnyba 
(26) 16:50 Gelbėtojai - 112 (46) 
17:20 Gelbėtojai - 112 (47) 17:55 
Gelbėtojai - 112 (48) 18:30 LKL 
čempionatas. Žalgiris - lietkabe-
lis 21:00 Tornadas Niujorke 22:50 
potvynis (1) 00:40 potvynis (2) 
02:25 Dingęs (5)  

 
05:15 „Geriausios nardymo vie-
tos“. Dok. serialas 05:40 „Merdoko 
paslaptys“ (2/7) 06:25 programa 
06:29 tV parduotuvė 06:45 „Kai-
mo akademija“ 07:15 Nuoga tiesa 
09:15 „Rojus“ (32) 10:20 „Raudo-
noji karalienė“ (7) 11:25 „Merdoko 
paslaptys“ (2/8) 12:30 „Miškinis“ 
(4/6) 13:35 tV parduotuvė 13:50 
„Bitininkas “ (2/9) 14:55 „Albanas“ 
(4/2) 16:00 Reporteris 16:47 Orai 
16:50 „Baltoji vergė“ (41) 18:00 
Reporteris 18:40 Lietuva tiesiogiai 
18:47 Orai 18:50 „Miškinis“ (4/22) 
20:00 Reporteris 20:27 Orai 20:30 
„Žmogus be praeities“ (5) 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“. Dok. seria-
las 02:15 „albanas“ (2/6) 03:00 
„Merdoko paslaptys“ (2/7) 03:45 
„Kambarinė“ (6) 04:35 „pražūtin-
gi smaragdai“ (37)  

 
06:35 Televitrina 06:55 Kobra 
11 07:55 Kaulai 08:55 Savaitė 
su Kauno „Žalgiriu“ 09:25 CSI 
kriminalistai 10:25 Dvi merginos 
be cento 10:50 Dvi merginos be 
cento 11:20 Kobra 11 12:25 Ve-
dęs ir turi vaikų 12:55 Vedęs ir 
turi vaikų 13:25 Rezidentai 14:00 
Rezidentai 14:30 Televitrina 15:00 
Juokingiausi amerikos namų vaiz-
deliai 15:25 Kaulai 16:25 CSI kri-
minalistai 17:25 Kobra 11 18:25 
Vedęs ir turi vaikų 18:55 Vedęs ir 
turi vaikų 19:25 Rezidentai 19:55 
Rezidentai 20:30 Fizrukas 21:00 
Žinios 21:25 Orai 21:35 UeFa 
Čempionų lygos rungtynės. „li-
verpool FC“ - „aS Roma“ 23:40 
pėdsakai 00:30 Kobra 11 01:35 
Daktaras Hausas 02:25 Dvi mer-
ginos be cento 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Džiazo muzikos va-
karas 06:50 Mano tėviškė 07:05 
Grizis ir lemingai 07:15 auklė 
Mun 07:25 Tobotai 1 07:50 pra-
dėk nuo savęs 08:20 Naciona-
linis turtas 08:50 Kaip atsiranda 
daiktai 8 09:15 Labas rytas, Lie-
tuva 12:00 DW naujienos rusų 
kalba. 12:15 Meno ritmai 12:45 
Stilius 13:35 legendos. Doku-
mentinių apybraižų ciklas 14:20 
Šventasis karas 15:15 premjera. 
Grizis ir lemingai 15:35 auklė Mun 
15:50 Nuo gamyklos konvejerio 1 
16:15 Mažasis atradėjas 16:30 
Laba diena, Lietuva 18:00 Kul-
tūrų kryžkelė. Vilniaus albumas 
18:15 Kultūrų kryžkelė. trembita 
18:30 Septynios Kauno dienos 
19:00 Maistas ir aistros 19:35 
Ten, kur namai 1 20:20 lietuvių 
mitologinės būtybės 20:30 Kal-
bantys tekstai 21:15 premjera. 
Didžiosios Visatos paslaptys su 
Morganu Freemanu 3 22:10 Elito 
kinas. Sauliaus sūnus 00:00 DW 
naujienos rusų kalba. 00:15 Dabar 
pasaulyje 00:45 Džiazo muzikos 
vakaras. XVIII tarptautinis džiazo 
festivalis „Birštonas 2014“ 

�1.00 val.

„Tarp žvaigždžių“ 

 

�1.00 val.

„Tornadas Niujorke“

 

��.�0 val.

„Mobilusis“

 

Šeštadienis, gegužės � d.

06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Beatos virtuvė 07:00 
premjera. pašėlę Blinkio Bilo 
nuotykiai 07:20 premjera. alvinas 
ir patrakėliai burundukai 2 07:30 
premjera. Detektyvė Miretė 07:45 
premjera. Stebuklingoji Boružėlė 
08:10 Karinės paslaptys 09:00 
Labas rytas, Lietuva 09:30 Žinios 
11:45 pasaulio dokumentika. 
premjera. Gorongozos naciona-
linis parkas. Rojaus atgimimas 
12:45 pasaulio dokumentika. 
premjera. Dramblių šeimyna ir 
aš 13:40 Mis Marpl 5 15:15 Do-
kumentinė apybraiža „Mes nuga-
lėjom” 15:45 Žinios. Orai 16:00 
Sveikinimų koncertas 17:30 Ži-
nios. Sportas. Orai 18:00 teisė 
žinoti 18:30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba 19:30 Stilius 20:25 Lote-
rijos „Keno loto” ir „Jėga” 20:30 
panorama 20:52 Sportas 21:00 
Muzikinė pramoginė programa 
„Du balsai – viena širdis” 23:10 
premjera. Didysis stebuklas 01:00 
Gyvenk du kartus 02:55 pasau-
lio dokumentika 04:45 Auksi-
nis protas 

 
06:25 Dienos programa 06:30 
peliukas Stiuartas litlis (9) 06:55 
ponas Bynas (5) 07:20 “Nicke-
lodeon” valanda. Žybsnis ir ste-
buklingos mašinėlės (38) 07:45 
Žuviukai burbuliukai (11) 08:10 
Keista šeimynėlė (19) 08:35 To-
mo ir Džerio šou (25) 09:00 Sau-
gokis meškinų (1) 09:15 Saugokis 
meškinų (2) 09:30 Drakonų kova. 
Super (10) 09:55 Ogis ir tarakonai 
(46) 10:05 KINO pUSRYČIaI pū-
kuoti ir dantyti 11:50 Beprotiškiau-
sios melodijos. Nuotykiai tęsiasi 
13:35 paskutinė mimzė 15:30 Įsi-
mylėti per dvi savaites 17:30 Bus 
visko 18:30 Žinios 19:25 Sportas 
19:28 Orai 19:30 SUpeRKINaS 
Monstrai prieš ateivius 21:20 Di-
džiosios motušės namai 23:20 
Mano motinos prakeikimas 01:10 
tarp žvaigždžių 

 
05:05 Svotai 06:15 Televitrina 
06:30 Aladinas 07:00 ančiukų 
istorijos 07:30 Vėžliukai nindzės 
08:00 Aladinas 08:30 Kempiniu-
kas plačiakelnis 09:30 Ilgo plau-
ko istorija 10:00 Virtuvės istorijos 
10:30 Skaniai ir paprastai 11:00 
Svajonių ūkis 11:30 Išsirink sau 
ateitį 12:00 Babaušis 13:35 Bež-
džionėlė šnipė 15:05 Daktaras Do-
litlis 16:50 Ekstrasensai tiria 18:30 
tV3 žinios 19:15 tV3 sportas 
19:20 tV3 orai 19:25 Eurojackpot 
19:30 Garfildas 21:05 Karo žirgas 
00:05 pReMJeRa. amitivilio siau-
bas. pabudimas 01:45 Deadpool 
03:40 Sėkmės sala  

 
06:15 Viena už visus (62) 06:45 
Viena už visus (63) 07:15 Viena 
už visus (64) 07:45 Viena už vi-
sus (65) 08:15 Viena už visus (66) 

08:45 Sveikatos aBC televitrina 
09:00 Brydės 09:30 apie žūklę 
10:00 pavariau (2) 10:30 Blogas 
šuo! (1) 11:30 BBC dokumentika. 
pReMJeRa Stambiosios katės 
(1) 12:40 Vandenyno paslaptys su 
Džefu Korvinu (86) 13:10 Džekas 
Hana kviečia į gamtą (5) 13:45 Va-
nity Fair. Visiškai slaptai (12) 14:45 
Kas žudikas? (27) 16:00 Detekty-
vų istorijos (5) 17:00 lKl čempio-
natas. pieno žvaigždės - Žalgiris 
19:30 Muzikinė kaukė 22:05 MA-
NO HeROJUS Rytoj, kai prasidėjo 
karas 00:10 aŠtRUS KINaS pik-
tosios dvasios sugrįžimas 01:50 
Dingęs (6) 02:50 Dingęs (7) 03:50 
Muzikinė kaukė 

 
06:00 „pasaulio turgūs. Ypatingas 
maistas“. 06:30 „pasaulio turgūs. 
Nuotykiai turguje“. 07:00 progra-
ma 07:04 tV parduotuvė 07:20 
„Nuostabūs pojūčiai“. 07:55 „tV 
europa pristato. Vyrų šešėlyje. 
Joana Bilevičiūtė- Narutavičienė“. 
08:30 pReMJeRa. „10 min iki to-
bulybės su Jurijumi“ 08:45 „Skin-
siu raudoną rožę“ 09:30 „Vantos 
lapas“ 10:00 „Ant bangos“ 11:00 
„Vera“ (6/4) 13:00 „Baltoji vergė“ 
(3; 4) 15:00 „Geriausios nardymo 
vietos“ 16:00 Žinios 16:18 Orai 
16:20 „pavojingiausios kelionės. 
Gruzija“ 16:55 „pražūtingi smarag-
dai“ (56) 18:00 Žinios 18:27 Orai 
18:30 „4 kampai“ 19:00 Muzikiniai 
sveikinimai 20:00 Žinios 20:27 
Orai 20:30 „Kapitonas Gordeje-
vas“ (6/1; 6/2) 22:30 Žinios 22:57 
Orai 23:00 „Vera“ (6/4) 01:00 
„pražūtingi smaragdai“ (33; 34) 
02:40 „Baltoji vergė“ (3; 4) 04:10 
„Geriausios nardymo vietos“. Dok. 
serialas 04:30 „Vera“ (6/4) 

 
06:10 Televitrina 06:25 Ledo ke-
lias 07:25 Bjauriausi darbai pa-
saulyje 08:30 Sandėlių karai 09:00 
Vienam gale kablys 09:30 Statybų 
gidas 10:00 Nuo amato iki verslo 
10:30 lietuvos mokyklų žaidynės 
11:00 Skilusios kaukolės ranča 
11:55 Jokių kliūčių! 12:55 Didžioji 
migracija 14:00 Bjauriausi darbai 
pasaulyje 15:00 Ledo kelias 16:00 
Iš peties 17:00 Sandėlių karai 
17:30 Sandėlių karai 18:00 Skor-
pionas 19:00 Lietuvos atvirasis 
3×3 krepšinio čempionatas 21:00 
Žinios 21:45 Sportas 21:55 Orai 
22:00 pWR ReKOMeNDUOJa. 
Hobitas. Smogo dykynė 01:05 
Išprotėjęs profesorius 02:45 Jo-
kių kliūčių! 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Duokim garo! 07:35 
Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė 
08:05 Misija. Vilnija. 08:30 Maistas 
ir aistros 09:00 pažvelk į profesiją 
kitaip 09:30 Mokslo sriuba 10:00 
Vaikų ir moksleivių televizijos 
konkursas „Dainų dainelė 2018” 
11:35 Sofoklis. edipas karalius. 
13:20 Klauskite daktaro 14:10 
Stilius 15:05 atžalos 16:00 Euro-
maxx 16:35 Istorijos perimetrai. 4 
d. Jūros vartai. 17:30 atspindžiai. 
paveldo kolekcija 18:00 prisikė-
limo ekspresas – šimtmečio vei-
dai 18:45 24 valandos iš moters 
gyvenimo 20:15 Stambiu pla-
nu 21:00 Kino žvaigždžių alėja. 
premjera. Raudonplaukė 22:50 
lRt OpUS ORe. Grupė „Can-
dee train” 23:50 Dabar pasaulyje 
00:20 tarptautinis šlagerių festiva-
lis „Klaipėda 2017”

1�.0� val.

„Daktaras Dolitlis“
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vErTA žINOTI
HOROSKOpAS
Balandžio 30 - gegužės 6 d.

 JAUTIS 
(04.21-05.21)

DONATAS BANIONIS
Stichija: Žemė

planeta: Venera
Savaitės diena: penktadienis

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

REKLAMA

Viešpats mums  
tepadeda atpažinti 

laiko ženklus
Antradienio Mišių skaiti-

niai kalba apie dvi skirtingas 
laikysenas, du skirtingus at-
sakus į Šventosios Dvasios 
veikimą. Pirmasis skaitinys 
iš Apaštalų darbų pasakoja 
kaip entuziastingai Kristaus 
žinia skelbiama Antiochijo-
je, kuri įtikėju-
sius imta vadinti 
„krikščionimis“. 
Evangelistas Jo-
nas kalba apie ki-
tokią laikyseną 
– Jeruzalės šven-
tyklos lankyto-
jai nenori priimti 
Dievo naujienų, priešinasi, 
yra užsidarę. „Aš jums pasa-
kiau, tik jūs netikite” – prie-
kaištauja jiems Jėzus.

„Jie nesugeba atpažinti lai-
ko ženklų, - sakė popiežius, 
komentuodamas pastarųjų 
laikyseną, - jie vergauja savo 
žodžiams ir idėjoms. Jie vis 
grįžta prie to paties klausimo, 
nemoka išeiti iš savo uždaro 
pasaulio, jie prikaustyti prie 
savo idėjų. Jiems buvo su-
teiktas gyvenimo įstatymas, 
tačiau jie taip įstatymą „išdis-
tiliavo“, kad jis virto ideolo-
gija. Dabar jie sukasi, sukasi 
ir nesugeba išeiti. Į kiekvie-
ną naujumą jie reaguoja kaip 
į pavojų“.

Visai kitokią laikyseną ma-
tome gimstančioje Bažnyčio-
je. Jie klusniai priėmė Šven-
tosios Dvasios paskatas, ne-
bijojo naujumo, nesiteisino, 

kad „visada taip buvo daro-
ma“. „Bažnyčia buvo judri, 
keliaujanti Bažnyčia, nesto-
vėjo vietoje, ėjo vis pirmyn. 
Ji buvo misionieriška Bažny-
čia, o ne uždaras išrinktųjų 
būrelis. Bažnyčios pusiaus-
vyrą lemia jos judrumas, jos 
klusnumas Šventajai Dvasiai. 
Kai kas sako, kad Bažnyčios 
pusiausvyra panaši į dviračio 
pusiausvyrą: jei juda – išlaiko 
pusiausvyrą, jei sustoja – par-
griūva. Tai iš tiesų neblogas 
pavyzdys“.

„Visada bus pasipriešinimo 
Šventajai Dvasiai, iki pasau-
lio pabaigos. Viešpats tesu-
teikia mums malonę priešin-
tis tam, kam reikia priešintis, 
tam, kas iš piktosios dvasios, 
tam, kas iš mūsų atima lais-
vę, o kartu tepadeda jis mums 
būti atviriems naujumui, ta-

čiau tik tam, kuris yra iš Die-
vo, kuris ateina su Švento-
sios Dvasios galia. Tesutei-
kia mums Viešpats malonę 
atpažinti laiko ženklus, pri-
imti pačius geriausius spren-
dimus“.

VATIKANO RADIJAS

Ir katalikai šypsosi
Atėjo mafijozas į bažny-

čią pasimelsti. Atsistojo šalia 
kažkokio vargšo ir meldžiasi 
abudu. Girdi mafijozas varg-
šo maldą:

– Dieve, Dieve, duok 
man nors duonos gabaliu-
ką, nes jau tris dienas esu 
nevalgęs...

Mafijozas atsisuko, davė 
100 dolerių:

– Imk ir Dievui galvos ne-
bekvaršink tokiais niekais.

 AVINAS 
(03.21-04.20)

savaitės pradžioje būsite jautresnis ir 
jausmingesnis nei paprastai, labiau 
pasitikėkite intuicija. gali tekti ginti 
savo teritorijas iki pat savaitės vidu-
rio. savaitgalis, ypač šeštadienis, bus 
tingus ir ramus.

 JAUTIS 
(04.21-05.21)

Šią savaitę jums atrodys, kad visi 
žmonės, su kuriais jūs kažkur ir kaž-
kada turėjote reikalų, staiga panorės 
su jumis susisiekti ir pasidalyti savo 
naujienomis. Nuobodžiauti, matyt, 
neteks. Dalykinių pasiūlymų nepriim-
kite iš karto - galite išsiderėti palan-
kesnes sąlygas.

 DVYNIAI 
(05.22-06.21)

Šią savaitę jausitės pakankamai pasiti-
kįs savimi. kad tikėtumėte ir kitais. Ke-
lionė savaitės pradžioje bus sėkminga. 
Antroje savaitės pusėje nesitikėkite 
per daug iš giminaičių - jie nežino re-
alios jūsų padėties ir poreikių.

 VĖŽYS 
(06.22-07.22)

savaitės pradžioje ypač jautriai rea-
guosite į agresyvų aplinkinių elgesį. 
savaitės viduryje neturėsite daug laiko 
apmąstymams - sprendimus turėsite 
priimti greitai. gali tekti ir paspėlioti, 
pasikliauti intuicija.

 LIŪTAS 
(07.23-08.21)

jums atrodo, kad jūsų gyvenimas 
šiek tiek susipainiojo? Nesibaiminki-
te, viskas labai greitai pasikeis. Šio-
mis dienomis nutiks kažkas tokio, 
kas atneš į jūsų kasdienybę daugiau 
polėkio, nei tikėjotės. Taigi, ruoškitės 
siurprizams!

 MERGELĖ 
(08.22-09.23)

pirmadienį dėl anksčiau patirto streso 
gali pablogėti savijauta. Trečiadienį ir 
ketvirtadienį pažadai nereiškia nieko, 
kol pinigai nepadėti ant stalo. savait-
galį į galvą gali šauti gera mintis, vė-
liau atnešianti nemažą pelną.

 SVARSTYKLĖS 
(09.24-10.23)

Kai kuriems reikalams tiesiog dar ne-
atėjo laikas tvarkyti, todėl nesukite dėl 
jų jau dabar sau galvos. Kodėl? Todėl, 
kad jūs negalite to nei paskubinti, nei 
nuo savęs nustumti. palikite viską ra-
mybėje ir, pamatysite, atėjus laikui 
viskas susitvarkys.

 SKORpIONAS 
(10.24-11.22)

savaitės pradžioje seksis įtikimai kal-
bėti ir daryti įtaką kitiems. Nesivaržy-
kite priimti pagalbą savaitės viduryje 
- tai nesuvaržys nei jūsų savarankišku-
mo, nei nepriklausomybės. Nesisten-
kite būti visų galų meistras - įsiklausy-
kite į profesionalų žodžius.

 ŠAULYS 
(11.23-12.22)

pirmoje savaitės pusėje sugebėsi-
te kontroliuoti bent kelis procesus iš 
karto. Antradienį turėtumėte ištaikyti 
trumpą, bet intensyvią atokvėpio va-
landėlę. patys svarbieji sprendimai 
laukia darbo savaitės pabaigoje.

 OŽIARAGIS 
(12.23-01.20)

Šią savaitę turėtų išsispręsti bendrus 
interesus liečiančios problemos. Ir, 
jei diskusijos metu kalbėsite atvirai, 
nesusipratimų turėtumėte išvengti. 
galimi gana žymūs pokyčiai tarnybo-
je ar versle.

 VANDENIS 
(01.21-02.18)

pagaliau galite atsikvėpti! Netrukus 
turėtumėte gauti informacijos, kurios 
seniai laukėte ir kuri paspartins jūsų 
problemų sprendimą. Ir jeigu jūs viską, 
turėdamas laiko, gerai apmąstysite, 
reikalai turėtų eitis sklandžiai.

 ŽUVYS 
(02.19-03.20)

Šią savaitę jūsų laukia netikėta pa-
žintis. mėgaukitės gražiomis vieny-
bės valandomis, tačiau nedarykite 
bent jau didelių klaidų ir nepuoselė-
kite ypatingų lūkesčių. jūsų partneris 
ar senas bičiulis gali turėti finansinių 
problemų.
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Matematinis galvosūkis
Įrašykite skaitmenis nuo 1 iki � 
taip, kad matematiniai veiksmai 
atitiktų gautus rezultatus. 
Kiekvienas skaitmuo gali būti pa-
naudotas tik vieną kartą. 

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

At
sa

ky
m

ai

Šio kryžiažodžio atsakymas – NENDRYNAI.

Savaitė istorijos puslapiuose

1��� m. balandžio �8 d.: Bresto 
seime Lietuvos bajorams 

suteiktos visos Lenkijos bajorų turėtos 
teisės.

1��0m. balandžio �8 d.: Azer-
baidžanas prijungtas prie 

Tsrs.

1���m. balandžio �8 d.: parti-
zanai mirties bausme nu-

baudė pagrobtą Italijos diktatorių Benitą 
musolinį.

1���m. balandžio �� d.: žana 
D’Ark (jeanne d’Ark) įžengė 

į apsiaustą Orleano miestą.

181�m. balandžio �� d.: patentuo-
tas kaučiukas.

1�1�m. balandžio �� d.: velykų 
sukilimas: Airijoje panaikinta 

karinė padėtis ir sukilimas oficialiai bai-
gėsi airių nacionalistams pasidavus britų 
valdžiai Dubline.

1�0�m. balandžio �0 d.: spaudos 
draudimas: panaikinta dalis 

potvarkių, ribojančių lietuvių kalbos var-
tojimą Lietuvoje.

�11 m. balandžio �0 d.: galerijus 
valerijus maksimianas (galerius 

valerius maximianus) išleido įsaką, ro-
mos imperijoje pripažįstantį krikščionis.

1�8�m. balandžio �0 d.: įvy-
ko pirmojo jAv prezidento 

Džordžo vašingtono (george washing-
ton) inauguracija.

�00�m. gegužės 1 d.: Lietuva pri-
imta į Europos sąjungą.

1�0�m. gegužės 1 d.: Škotija ir 
Anglija, susijungusios į vieną 

valstybę, pasivadino Didžiosios Britani-
jos karalyste.

18��m. gegužės 1 d.: Caras Ni-
kolajus I uždarė vilniaus uni-

versitetą.

1�1�m. gegužės 2 d.: Lietuvos de-
legacija paryžiaus taikos kon-

ferencijoje paskelbė notą dėl abejotinų 
Lietuvos sienų su vokietija ir Lenkija.

180�m. gegužės 2 d.: prancūzija 
amerikiečiams už 1� mln. 

dolerių pardavė Luizianą.

1�00m. gegužės 3 d.: maskvos 
didysis kunigaikštis Ivanas 

III paskelbė karą Lietuvai.

1��0m. gegužės 3 d.: Olyvoje pa-
sirašyta Amžinosios taikos 

sutartis su Švedija, kuria Lenkijos karalius 
ir LDK jonas Kazimieras sutiko atsisakyti 
Švedijos karaliaus titulo, o Švedija sutiko 
grąžinti Lietuvai-Lenkijai Latgalą. 

1���m. gegužės 4 d.: olandų ke-
liautojas piteris minui atvyko 

į Naujosios Olandijos salą (dabar manhe-
tenas), kurią iš vietinių indėnų nusipirko 
už prekes, vertas �0 guldenų (apie �� 
dolerius).

Lošimas 
Nr. 1311

2018-04-25

SKAIČIAI
Pagrindiniai skaičiai: 6, 13, 23, 
24, 31, 35   

Vikingo skaičius: 1

Vieno derinio laimėjimų 
lentelė:

6+1 - 4 442 453,50 € -
6 - 236 037,50 € -
5+1 - 17 094 € 1
5 - 781,50 €  4
4+1 - 65,50 € 57
4 - 7 €  355
3+1 - 4,50 €  772
3 - 1,50 €  5 209
2+1 - 1,25 €  5 472
2 - 0,75 €  38 876

KITO TIRAŽO pROGNOzĖ: 5,8 mln. Eur

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

Teleloto bilieto kaina 1 Eur

Balandžio 28 d.
ŠEŠTADIENIS

Pasaulinė darbuotojų saugos 
ir sveikatos diena 
Saulė teka 05:50
leidžiasi 20:45

Dienos ilgumas 14.55
priešpilnis (13 mėnulio diena)
prudencijus, Valerija, Vygantas, 

Rimgailė, Vitalius, Vygandas
Tinkamas laikas sėti: 

baklažanus, cukinijas, moliū-
gus, patisonus, žirnius, pupas 
ir pupeles, gėles (iš sėklų dai-

ginamas).
Sode, darže: 

tinkamas laikas gėlių sėjai, ne-
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, moliū-
gus, patisonus, laiškinius svo-
gūnus, porus, česnakus, kra-
pus, garstyčias, pankolius, ka-
lendras, pomidorus, paprikas, 
bazilikus, rozmarinus, mairū-
nus, žirnius, pupas ir pupeles.

Sode, darže: 
tinkamas laikas pjauti žolę, 

laistyti, sėti lapines daržoves.

Balandžio 30 d.
PIRMADIENIS

Valpurgijos naktis
Tarptautinė veterinarijos 

diena
Tarptautinė džiazo diena

Saulė teka 05:45
leidžiasi 20:48

Dienos ilgumas 15.03
pilnatis (15 mėnulio diena)
Marijonas, pijus, Virbutas, 

Venta, Sofija
Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas gėlių sėjai, ne-

tinkamas laikas laistyti.

Gegužės 1 d.
ANTRADIENIS

Tarptautinė darbininkų diena 
Gegutės diena

Lietuvos įstojimo į Europos 
Sąjungą diena

Saulė teka 05:43
leidžiasi 20:50

Dienos ilgumas 15.07
pilnatis (16 mėnulio diena)

Juozapas, zigmantas, Žilvinas, 
Vydmantė, Anelė, zigmas

Tinkamas laikas sėti:  
bulves, topinambus, svogūnus, 

česnakus, ridikus, ridikėlius, 
salierus.

Sode, darže: 
tinkamas laikas pjauti žolę, 

laistyti.

Gegužės 2 d.
TREČIADIENIS

Saulė teka 05:41
leidžiasi 20:52

Dienos ilgumas 15.11
pilnatis (17 mėnulio diena)

Atanazas, Eidmantas, Meilė, 
Meilutė

Tinkamas laikas sėti: 
bulves, topinambus, svogūnus, 

česnakus, ridikus, ridikėlius, 
salierus.

Sode, darže: 
tinkamas laikas kaupti ir šaldy-

ti vaisius.

ORAI

VANDENS TEMPERATŪRA

+15 NEMUNAS pRIE NEMAJŪNŲ
+13 KAUNO MARIOS 
+7 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+10 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

SAULĖS AKTYVUMAS

G0Geomagnetinių audrų 
nenumatoma.

S0Saulės audrų 
nenumatoma.

R0Radiometrinių (radio trukdžių) 
audrų nenumatoma.

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

GAMA RADIACINIS FONAS

38KAUNE 
nSv/val. 

41ALYTUJE 
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE 
14000 nSv/val. 
ČERNOBYLIO AE 
5890 nSv/val. 

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

Atsakymai

BALANDŽIO

28
Š E Š TA D I E N I s

vILNIUs
+19

+9
BALANDŽIO

29
sEKmADIENIs

+20
KLAIpĖDA

+9 +19+4

BALANDŽIO

30
p I r m A D I E N I s

GEGUŽĖS

1
A N T r A D I E N I s

GEGUŽĖS

2
T r E Č I A D I E N I s

GEGUŽĖS

3
KETv IrTAD IEN Is

GEGUŽĖS

4
p E N K TA D I E N I s

vILNIUs
+16

+5
+18
KLAIpĖDA

+4 +14+5

vILNIUs
+24

+15
+24
KLAIpĖDA

+14 +24+12

vILNIUs
+22

+16
+21
KLAIpĖDA

+15 +16+13

vILNIUs
+17

+13
+17
KLAIpĖDA

+13 +11+10

vILNIUs
+16

+7
+17
KLAIpĖDA

+6 +14+5

vILNIUs
+14

+8
+14
KLAIpĖDA

+8 +11+6


