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Prienuose nusileido 
net dvi „Aukso 
paukštės“
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100 metų, kai augame 
ir auginame kitus

SKAITYKITE  7 p.
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„Metų medicinos darbuotojas 2017“– 
Violeta purvinienė

NEMUNO KRAŠTO LAIKRAŠTIS

Karščiausia naujojo 
sezono premjera– 
komedija „Kaip 
atsikratyti draugo?“

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

SKAITYKITE 9 p.

Tarybos posėdyje priimti 26 sprendimai

Vilniaus 
rotušėje įteikti 
nusipelniusio 
Lietuvos 
medicinos 
darbuotojo 
apdovanojimai

SKAITYKITE 3 p.

SKAITYKITE 4 p.

paskatinimas 
prekiauti turguje 
ir galimybė gauti 
paramą

SKAITYKITE 15 p.

palaimintajam  
T. Matulioniui  
dedikuota 
koplyčia 
peterburge

Laima
DUOBLIENĖ

Su gimtadieniais 
pasveikinę nemažą 
būrį balandžio mėnesio 
sukaktuvininkų, tarp 

kurių ir nuo 1995-ųjų 
Tarybos nariu renkamas 
Algimantas Šidlauskas, 
balandžio pradžioje 
atšventęs gražų 60-ies 
metų jubiliejų, Tarybos 
nariai kibo į darbą. 
Posėdžio darbotvarkėje 

buvo pateikti 26 
sprendimų projektai.

„Laukia daug svarbių 
darbų“ 

Prienų rajono savivaldybės 
meras Alvydas Vaicekauskas 

Mantvydas
PREKEVIČIUS

Balandžio 27 d. Prienų 
kultūros ir laisvalaikio 
centre tradiciškai 
apdovanoti 2017 metų 
Prienų krašto iškiliausi 
medicinos darbuotojai.

Į iškilmingą renginį atvy-
ko medicinos darbuotojai, jų 
kolegos, vadovai, artimieji 
bei Prienų rajono savivaldy-
bės vadovai.

Prienų rajono savivaldybės 
Metų medicinos darbuotojo 
apdovanojimas ir padėkos 
raštai skiriami Prienų rajono 
savivaldybės asmens sveika-

tos priežiūros įstaigų darbuo-
tojams už profesinės veiklos 
nuopelnus, profesinę kompe-
tenciją, iniciatyvą, aktyvumą 
bendruomeninėje veikloje. 
Asmens sveikatos priežiūros 
įstaigos šiemet pasiūlė apdo-
vanoti 20 kandidatų.

Pateiktus pasiūlymus 2018 

Pasveikinkime ir padėkokime, prisiminkime  
ir pagerbkime savo MAMAS pirmąjį 

 Gegužės sekmadienį!

Už mums dovanotą pačią brangiausią dovaną –  
gyvenimą. Už vargą ir pasiaukojimą, už įskiepytą meilę ir 

atjautą žmogui, už moralines vertybes, dėl kurių  
vertinama lietuvių tauta.

Motinos dienos ir Lietuvos valstybės šimtmečio proga

 linkiu 

kiekvienai sodybai – po vieną, šeimos medžiui –  
po dešimtį, savivaldybių kiemams – po šimtą naują  

gyvybę pranašaujančių gandrų apsilankymo.  
Visoms mamoms: esančioms ir būsimoms – saulėtų 
džiaugsmo ir sklidinų maloniais rūpesčiais dienų,  

gyvenimo pilnatvės ir sveikatos, 

vaikų juoko ir žiedais sningančių pavasarių!

Su gražiausiais ir šilčiausiais palinkėjimais  
VISOMS mamoms –

Lietuvos Respublikos Seimo narys Andrius Palionis

Gerbiamos mamos,
pirmasis gegužės sekmadienis mūsų namams ir širdims  

dovanoja išskirtinę šventę – Motinos dieną.  

Su Mamos vardu susiję pirmieji žingsniai, šypsenos, džiaugsmo 
ašaros, išmintingi žodžiai, šiluma ir artumo jausmas.  

Jūs – mūsų laimės Audėjos, puoselėjančios stebuklingą  
motinystės jausmą, skiepijančios mums pamatines vertybes, 

dvasinį tvirtumą, meilę kitam žmogui, pasitikėjimą.

Nuoširdžiai sveikiname Jus su Motinos diena.   
Dėkojame Jums už gyvenimo stebuklą, supratimą ir tvirtybę. 

Linkime, kad kiekvienas išaušęs rytas nudžiugintų šiltais saulės 
spinduliais, švelniausiais žodžiais, vaikų dėmesiu ir atjauta.  

Tegul Jūsų kurstomam namų židiniui nepristinga išklausymo, 
šiltų dėkingumo žodžių ir globos.

Birštono savivaldybės merė
Nijolė Dirginčienė

Administracijos direktorius
Valentinas Vincas Revuckas

Tas vienintelis žodis „Mama“...
Tas vienintelis žodis apibūdinantis viską.
Ir saulę, ir orą, ir žemę... visą pasaulį...

Mamos, ačiū Jums už jį!

Redakcija
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KORESPONDENTĖ (pRIENŲ KRAŠTAS)
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Tauragės transporto parką papildys trys nauji elektriniai 
autobusai. Susisiekimo ministro Roko Masiulio įsakymu 
miestui skirta 680 tūkst. eurų ES lėšų, dar apie 120 tūkst. 
eurų skirs savivaldybė. Tai pirmoji Lietuvos savivaldybė, 
su ES parama pirksianti elektrinius autobusus.  

  Trečiadienį, apie 13 val., Vilniuje, Architektų gatvėje, 
telefoniniai sukčiai, prisistatę Finansinių nusikaltimų 
tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnais, iš moters, gimusios 
1936 metais, apgaule išviliojo elektroninės bankininkystės 
duomenis ir iš dviejų sąskaitų išėmė 10 500 eurų.

Viena didžiausių Lietuvos pieno perdirbimo bendrovių 
„Žemaitijos pienas“ tinkamai neatskleidė informacijos 
apie planuojamo įmonės akcijų perleidimo sandorio 
kainą, teigia Lietuvos bankas. Jo nurodymu „Nasdaq“ 
Vilniaus birža sustabdė prekybą „Žemaitijos pieno“ 
akcijomis. 

SKAITYTOJAI KURIA

Mamai
Kai aš mažutė buvau, 
Supai mane ant rankų.
Lopšinę dainavai, 
Ir pasakas sekei.

Kiek Tau žodžių švelnių pasakyti galiu.
O mano Mama!

Tau dovanoju 
Visą pasaulį, 
Dangaus žvaigždyną, 
Nusėtą saulės.

Tu man už viską esi brangiausia.
pati gražiausia, pati geriausia.

Naktį spindinčios žvaigždės –
Aukštai danguje
Kelią Tau rodys, –
Sutemoje.

Neatsiliks ir mėnulis –
Šviesos kamuolys.
pritars jis žvaigždutėms,
pasveikins – apramins.

Tau kelrodė žvaigždė
Kelią parodys.
Lydės ji taku
Ir švies pamažu.

O MAMA! – Tu Liepsna!
Uždeganti širdimi visa.
Tu dangaus pasiuntinys,
Šios žemės šviesulys.

Tu pasauly man viena, –
Lenkiuosi Tau po kojom.

Mano išpažintis – tai mažutė paslaptis.
Mano ilgesys Tau pasakys,
Kad myliu labai karštai –
Aš Tavo amžinai.

Danutė Raižienė

„Metų medicinos darbuotojas 2017“– 
Violeta purvinienė
m. balandžio 25 d. svarstė 
Prienų r. savivaldybės admi-
nistracijos direktoriaus įsa-
kymu sudaryta konkurso 
„Metų medicinos darbuoto-
jas“ komisija: Prienų rajono 
savivaldybės administracijos 
direktorius Egidijus Visockas 
(komisijos pirmininkas), So-
cialinės paramos ir sveikatos 
skyriaus vyriausieji specialis-
tai Sandra Mekionienė ir Vir-
ginijus Slauta.

Apsvarsčius visas kandi-
datūras, komisijos sprendimu 
Prienų rajono savivaldybės 
konkurso „Metų medicinos 
darbuotojas“ 2017 metų nu-
galėtoja tapo Viešosios įstai-
gos Prienų ligoninės vidaus 
ligų gydytoja Violeta Purvi-
nienė.

Už ilgametį nepriekaištin-
gą darbą, didžiules pastangas 
gydant Prienų rajono gyven-
tojus, už rūpestingumą, šil-
tą žodį bei suteiktą viltį savo 
pacientams VšĮ Prienų ligo-
ninės vidaus ligų gydytojai ir 
ilgametei Terapinio skyriaus 
vedėjai Violetai Purvinienei 
padėką įteikė Prienų rajono 
savivaldybės meras Alvydas 
Vaicekauskas kartu E. Vi-
socku.

Komisijos sprendimu pa-
dėkos raštai buvo įteikti ir ki-
tiems sveikatos apsaugos sri-
ties darbuotojams.

VšĮ Balbieriškio pirminės 
sveikatos priežiūros centro 
sveikatos statistikei Stanisla-
vai Traidarienei – už ilgametį 
nepriekaištingą darbą, nepa-
prastą nuoširdumą, dvasinį 
artumą ir kruopštumą atlie-
kant pareigas.

VšĮ Balbieriškio pirminės 
sveikatos priežiūros centro 
slaugytojo padėjėjai Irenai 
Šerpenskienei – už ilgametį 
nepriekaištingą, nuoširdų dar-
bą, dėmesingumą ir paslaugu-
mą sunkiems ligoniams.

VšĮ Jiezno pirminės sveika-
tos priežiūros centro šeimos 
gydytojai Stefanijai Bunevi-
čienei – už nepriekaištingą 
pareigų vykdymą, nuošir-
dų darbą su pacientais, bei 
aktyvų dalyvavimą įstaigos 
veikloje.

VšĮ Prienų ligoninės vy-
resniajai radiologijos labo-
rantei Vilijai Kučinskienei 
– už nuoširdumą ir atsidavi-
mą savo darbui, pacientų ir 
savo kolegų pripažinimą.

VšĮ Prienų ligoninės Pri-
ėmimo-skubios pagalbos 
skyriaus bendrosios prak-
tikos slaugytojai Romai 
Gudaitienei – už rūpestin-
gumą, atsakingumą, bei pa-
siaukojamą darbą.

VšĮ Prienų ligoninės Die-
nos chirurgijos-reanimacijos 
ir intensyvios terapijos sky-
riaus bendrosios praktikos 
slaugytojai Elenai Čepulie-
nei – už aukštos kvalifikacijos 
profesionalumą, operatyvumą 
dirbant savo darbą.

VšĮ Prienų ligoninės dantų 
technikui Vytautui Kurapkai 
– už teikiamų odontologijos 
paslaugų tobulinimą ir gerini-
mą, naujų metodų įdiegimą.

VšĮ Prienų rajono pirminės 
sveikatos priežiūros centro 
šeimos gydytojai Daivai Ben-
dinskienei – už profesionaliai 
atliekamas pareigas. Pacientai 
jai dėkingi už atidumą, skiria-
mą dėmesį ir rūpestį.

VšĮ Prienų rajono pirminės 
sveikatos priežiūros centro 
gydytojai akušerei-gineko-
logei Liubovei Gorinai – už 
atidumą, profesionalumą sa-
vo kasdieniniame darbe. Mė-
giama pacienčių už rūpinimą-
si jomis.

VšĮ Prienų rajono pirminės 
sveikatos priežiūros centro 
bendrosios praktikos slaugy-
tojai Jolantai Balčiukynienei 
– už iniciatyvumą, draugiš-
kumą ir nuoširdumą, pagalbą 
ligoniams.

VšĮ Prienų rajono pirminės 
sveikatos priežiūros centro 
skubiosios medicinos pagal-
bos slaugos specialistui Ka-
roliui Ručiui – už atsidavimą 
savo profesijai, nepriekaištin-
gą darbą. Mėgiamas kolegų ir 
dėkingų pacientų.

„MediCA klinikos“ šeimos 
gydytojai, vedėjai Ritai Ketu-
rakienei – už nepriekaištingą 
darbą, atidumą bei profesio-
nalumą.

„MediCA klinikos“ ben-
drosios praktikos slaugyto-
jai Ingai Krašinskienei – už 
pareigingumą, nuoširdų dar-
bą bei atsidavimą savo pro-
fesijai.

„MediCA klinikos“ šei-
mos gydytojui Tadui Men-

kevičiui – už rūpestingumą, 
atsidavimą savo profesijai, 
jaunatvišką iniciatyvumą bei 
profesionalią pagalbą savo 
pacientams.

UAB „VITA SIMPLEX“ 
administratorei-vyriausiajai 
bendrosios praktikos 

slaugytojai Kazei Levins-
kienei – už atsakingumą, par-
eigingumą bei atsidavimą sa-
vo profesinei veiklai.

Jūratės Goberienės stoma-
tologinių paslaugų įmonės 
odontologei ir vadovei Jūratei 
Goberienei – už profesionaliai 
ir nepriekaištingai atliekamą 
darbą, suteiktas gražias šypse-
nas ir teigiamas emocijas.

Angelijos Kubilienės odon-
tologijos klinikos odontologei 

ir vadovei Angelijai Kubi-
lienei – už ilgametį neprie-
kaištingą darbą, atsidavimą 
savo profesijai, profesio-
nalumą.

VšĮ Stakliškių pirminės 
sveikatos priežiūros centro 
odontologo padėjėjai Bro-
nislavai Parajackienei – už 
nepriekaištingai ir profesio-
naliai atliekamas pareigas.

VšĮ Veiverių „Veiverie-
čių sveikata“ bendrosios 

praktikos slaugytojai Jūratei 
Aukštakalnienei – už nepa-
prastą darbštumą, atsakingu-
mą ir beatodairišką pagalbą 
savo profesinėje veikloje.

VšĮ Veiverių pirminės svei-
katos priežiūros centro medi-
cinos gydytojai Jurgitai Ap-
nerienei – už nuoširdų darbą 
su pacientais, nepriekaištingą 
reputaciją, iniciatyvumą ir ak-
tyvumą. Pacientų atsiliepimai 
apie gydytoją tik palankūs.

Į medicinos darbuotojų ran-
kas nugulė ne tik padėkos, bet 
ir dovanos bei didelės puokš-
tės gėlių. Na, o apdovano-
jimus vainikavo šventinis 
koncertas visiems vakaro sve-
čiams bei nominantams.
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Jungtinėje Karalystėje įsikūrusi duomenų analizės įmonė 
„Cambridge Analytica“ trečiadienį paskelbė, jog nutraukia 
savo veiklą ir kad Didžiojoje Britanijoje bei Jungtinėse 
Valstijose kreipsis į teismą dėl pripažinimo nemokia. 
Įmonė pažymėjo buvusi „apjuodinta daugybės nepagrįstų 
kaltinimų“, sužlugdžiusių jos verslą.

  Teheranas svarstys galimybę pasitraukti iš susitarimo 
dėl savo branduolinės programos, jeigu iš jo pasitrauks 
Jungtinės Valstijos, trečiadienį paskelbtame interviu 
nurodė Irano ambasadorius Jungtinėje Karalystėje.

Londone mažiausiai 10 žmonių buvo nesunkiai sužeisti 
trečiadienio vakarą per vieną žydų šventę, mėginant 
uždegti degiu skysčiu aplietą laužą ir plykstelėjus didelei 
liepsnai. Nelaimė įvyko kai didelis būrys žmonių buvo 
susirinkę švęsti 33-ąją dieną po žydų pashos minimo Lag 
baOmero, per kurį tradiciškai kūrenami laužai.

REKLAMA

Vilniaus rotušėje prienų bei Birštono krašto 
medicinos darbuotojams įteikti nusipelniusio 
Lietuvos medicinos darbuotojo apdovanojimai

Mantvydas
PREKEVIČIUS

Gegužės 2 d. Vilniaus 
rotušėje į iškilmingus 
nusipelniusio Lietuvos 
medicinos darbuotojo 
apdovanojimus pakvietė 
LR sveikatos apsaugos 
ministerija.

Raudonu kilimu žengian-
čius svečius bei nominantus 
iš visos Lietuvos jau prie rotu-
šės įėjimo pasitiko sveikatos 
apsaugos ministras Aurelijus 
Veryga.

Šiemet Medicinos darbuoto-
jo dienos iškilmės neaplenkė ir 
Nemuno kilpų krašto. Ne vie-
nas šventės svečias džiaugėsi, 
kad šiemet nuoširdžiausia pa-
dėka išreiškiama ne tik didelių 
ir garsiausių gydymo įstaigų 
specialistams, bet ir mažesnių 
miestelių medicinos darbuo-
tojams. 

Tradiciniame Sveikatos ap-
saugos ministerijos organi-
zuojamame vakare sveikatos 
apsaugos ministras Aurelijus 

Veryga garbės ženklais apdo-
vanojo nusipelniusius Lietu-
vos gydytojus, nusipelniusius 
Lietuvos sveikatos apsaugos 
darbuotojus bei nusipelniusius 
Lietuvos slaugytojus. Iš viso 
garbės vardas suteiktas 35 me-
dicinos specialistams.

Į apdovanojimus atvyko ir 
gausus būrys medicinos dar-
buotojų iš Prienų rajono bei 
Birštono savivaldybių. 

Šiais metais Nusipelniu-
sio Lietuvos gydytojo vardą 
ministras A. Veryga suteikė 
ir garbės ženklu apdovano-
jo ,,Eglės“ sanatorijos fizinės 
medicinos ir reabilitacijos 
gydytoją Ireną Besusparienę, 
Jiezno pirminės sveikatos prie-
žiūros centro gydytoją odonto-
logę Reginą Juzefą Malcienę, 
,,Tulpės“ sanatorijos Fizinės 
medicinos reabilitacijos sky-
riaus vedėją Aušrą Mituzaitę, 
Birštono pirminės sveikatos 
priežiūros centro šeimos gydy-
toją Margaritą Narakienę bei 
Birštono sanatorijos ,,Versmė“ 
Reabilitacijos skyriaus vedėją 
Vidmantą Nomeiką.

Nusipelniusio Lietuvos 
sveikatos apsaugos darbuo-
tojo garbės ženklas ir Nusi-
pelniusio Lietuvos sveikatos 
apsaugos darbuotojo vardas 
suteiktas Birštono sanatorijos 
,,Versmė“ vyresniajai slaugy-
tojai Vidai Balkevičienei.

Nusipelniusio Lietuvos 
slaugytojo vardą suteikė ir 
Nusipelniusio Lietuvos slau-
gytojo garbės ženklu ministras 
apdovanojo Birštono sanatori-
jos ,,Versmė“ vyriausiąją slau-
gytojų administratorę Reginą 
Padelskienę.

Visus nominantus sveiki-
no Prezidentės Dalios Gry-
bauskaitės patarėja Aira Me-
čėjienė, Ministro Pirmininko 
patarėjas Paulius Gradeckas, 
Seimo Sveikatos reikalų ko-
miteto pirmininkė Asta Kubi-
lienė, buvęs sveikatos apsau-
gos ministras Antanas Vinkus, 
Lietuvos gydytojų sąjungos, 
Jaunųjų gydytojų asociacijos, 
Pagalbos onkologiniams li-
goniams asociacijos atstovai 
ir kiti svečiai.

Svečiai dėkojo už medi-

kų ryžtą, jų gerumą, taip pat 
kvietė neprarasti optimizmo. 
A. Vinkus savo įpėdiniui lin-
kėjo daugiau kalbėtis su vi-
sais medicinos darbuotojais 
ir nebijoti spręsti problemų, o 
visiems medicinos darbuoto-
jams palinkėjo sėkmingesnio 
bendradarbiavimo ir komu-
nikavimo. 

Renginio metu prisiminta ir 
senoji medicina. Žiūrint filmą 
bei surengtą nuotraukų parodą 
prisiminta, kokį kelią nuėjo pa-
saulinė bei Lietuvos medicina 
ir kokia ji ištobulėjusi dabar.

Anot Sveikatos apsaugos 
ministerijos, šie apdovanoji-
mai medikams, minint Lie-
tuvos medicinos darbuotojų 
dieną, kasmet teikiami jau 14 
metų. Per šį laikotarpį Nusi-
pelniusio gydytojo vardą pel-
nė 278 Lietuvos medikai, Nu-
sipelniusio sveikatos apsaugos 
darbuotojo garbės vardas su-
teiktas 334 asmenims. O nuo 
2015 m. garbės vardai sutei-
kiami ir slaugytojams. Tokius 
garbės vardus dabar turi 51 
Lietuvos slaugytojas. 

Regina Juzefa Malcienė Regina Padelskienė Margarita Narakienė

Vidmantas Nomeika

Vida Balkevičienė

Aušra Mituzaitė

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

2018-04-25 apie 21 val. 40 min. prie-
nuose, ligoninėje, moteriai (gim. 
1985 m.) slaugant mažametį sūnų, 
į palatą atėjęs sutuoktinis pagrobė 
jos du mobiliuosius telefonus.

2018-04-26 apie 18 val. 46 min. 
prienų r., Šilavoto sen., Žarstos k., 
kelyje Išlaužas–Igliauka rastas į 
griovį įvažiavęs automobilis „Audi 
100“, kurį vairavo neblaivus (2,98 
prom. alkoholio), neturintis teisės 
vairuoti transporto priemonę vyras 
(gim. 1973 m.). Vairuotojas sulaiky-
tas ir uždarytas į areštinę.

2018-04-27 apie 10.20 val. prienų r., 
kilus konfliktui, iš matymo pažįsta-
mas asmuo G. M. (gim. 1979, gyv. 
Alytuje) sudavė vieną smūgį ranka 
į veidą. Įvykis tiriamas.

2018-04-28 pranešta, kad prienų 
r. sav., Veiverių sen., papilvio k., 
Aviečių g., dega sodo namelis, 
atviros liepsnos nėra, daug dūmų. 
Susisiekus su pranešėja, ji kate-
goriškai atsisakė pGp pagalbos. 
Teigė, jog gaisrą užsigesino patys, 
pavojaus nėra.

2018-04-28 gautas D. K. (gim. 1983 

REKLAMA

Valstybės valdoma bendrovė „Oro navigacija“, pernai 
uždirbusi 1,5 mln. eurų grynojo pelno, į biudžetą šiemet 
sumokės 0,5 mln. eurų pelno įmokos. Tai pirmas kartas 
per visą įmonės veiklos istoriją, kai ji mokės pelno įmoką 
valstybei.  Įmonės akcininkė Susisiekimo ministerija 
pirmadienį patvirtino tokį valdybos sprendimą.

  pasvalio rajone iš dviejų traktorių pavogta navigacijos 
įranga, patirtas beveik 13 tūkst. eurų nuostolis. policijos 
departamento duomenimis, trečiadienį, apie 8 val. 
pastebėta, kad pasvalio rajone, Švobiškio kaime, iš dviejų 
traktorių „John Deere“, pritaikius raktus, pavogtos juose 
buvusios navigacijų sistemos. Nuostolis – 12 874 eurai.

per pirmąjį šių metų ketvirtį sukurtas Gruzijos bendrasis 
vidaus produktas (BVp) - 5,2 proc. didesnis nei to paties 
praėjusių metų laikotarpio, pranešė nacionalinė statistikos 
žinyba. Sausį ekonomikos metinis augimas siekė 4,4 
proc., vasarį - 5,5 proc., kovą - 5,2 procento.

m., gyv. prienų r.) pareiškimas, kad 
2018-04-28 apie 21.50 val. namuose 
prieš ją smurtavo sutuoktinis J. K. 
(gim. 1977 m.). J. K. iš namų buvo 
pasišalinęs.

2018-04-28 apie 18.50 val., prienų 
r., Balbieriškio sen., Gerulių k., R. Z. 
(gim. 1975 m., gyv. Alytuje) vairavo 
automobilį „Audi 80“, būdamas 
apsvaigę nuo alkoholio (nustatyta 
2,35 prom. girtumas). R. Z. sulai-
kytas 48 val.

2018-04-28 apie 16.50 val., prienų r. 
sav., Šilavoto sen., Klebiškio k., E. J. 
(gim. 1997 m., gyv. prienų r. sav.,) 
būdamas apsvaigęs nuo alkoholio 
(nustatyta 2,33 prom. girtumas) 
vairavo motorinę transporto prie-
monę – keturratį „ATV Germany“, 
kuris buvo be valstybinio numerio, 
nedraustas privalomuoju civilinės 
atsakomybės draudimu bei neatlik-
ta privalomoji valstybinė techninė 
apžiūra. E. J. pagal LR pBK 140 str. 
sulaikytas 48 val.

2018-04-29 apie 19 val. Birštono 
sav., Būdų k., neblaivus (2,73 prom. 
alkoholio) vyras (gim. 1994 m.) 
smurtavo prieš tėvą (gim. 1963 m.). 
Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į 
areštinę.

2018-05-01 apie 00.55 val., O. S. 
(gim. 1994 m., gyv., Birštono sav.), 
būdamas apsvaigę nuo alkoholio 
(2,97 prom. alkoholio), vairavo 
motorinę transporto priemonę 
– motociklą SKY GO, kuris buvo be 
valstybinio numerio, nedraustas 
privalomuoju civilinės atsakomybės 
draudimu, be privalomosios valsty-
binės techninės apžiūros. O. S. pagal 
LR BpK 140 str. sulaikytas 48 val.

Gabrielė 
PASTAUKAITĖ

Gamintojai, norintys 
konkurencingomis 
kainomis realizuoti 
savo produkciją, ir 
vartotojai, ieškantys 
šviežių, kokybiškų 
maisto produktų, – tai 
du segmentai, kuriuos 
sujungia Lietuvos 
kaimo plėtros 2014–
2020 m. programos 
(KPP) priemonės 
„Bendradarbiavimas“ 
veiklos sritis „Parama 
trumpoms tiekimo 
grandinėms ir vietos 
rinkoms skatinti vietos 
lygmeniu“. 

Abipusė nauda
„Trumpa tiekimo gran-

dinė – tai riboto skaičiaus 
smulkiųjų ūkinės veiklos 
vykdytojų bendradarbiavi-
mas žemės ūkio ir maisto 
produktų tiekimo srityje, 
derinant transportavimo, 
platinimo, rinkodaros, re-
klamos ir kokybės valdy-
mo veiklą, turint tikslą, kad 
tiekiami produktai greičiau 
pasiektų vartotoją“, – aiški-
na Žemės ūkio ministerijos 
Tautinio paveldo ir mokymo 
skyriaus vedėja Regina Vo-
verytė-Šimkienė.

Tokia sistema, pasak spe-
cialistės, turi nemažai priva-
lumų. Sutrumpėjus tiekimo 
grandinei tarp gamintojo ir 
vartotojo, atsiranda galimy-
bė užmegzti tiesioginį ryšį 
su pirkėju, atsakyti į jį do-
minančius klausimus. Taip 
ugdomi į vietinę produkciją 
orientuoti vartotojai, kurie, 

paskatinimas prekiauti turguje ir galimybė 
gauti paramą

savo ruožtu, gauna šviežius, 
kokybiškus produktus. Tokių 
klientų dėka didėja gaminto-
jo pelnas, atsiranda galimybių 
plėsti verslą. 

Iki 120 tūkst. Eur
Prašantiems paramos pagal 

šią veiklos sritį būtini partne-
riai, nes projekte turi daly-
vauti mažiausiai 2 subjektai. 
Pareiškėjais ir partneriais gali 
tapti žemės ūkio ir maisto sek-
toriuose veikiančios asmenų 
grupės: ūkininkai, juridiniai 
asmenys, užsiimantys žemės 
ūkio ir maisto produktų ga-
myba ir perdirbimu, kaimo 
vietovėse veikiančios labai 
mažos, mažos ir vidutinės 
įmonės. Pareiškėjo projekte 
taip pat gali būti numatytas 
tarpininkas (ne daugiau kaip 
vienas). 

R. Voverytė-Šimkienė sa-
ko, kad maksimali vienam 
projektui skiriama suma gali 

būti 120  tūkst. Eur, tuo atve-
ju, kai projekte dalyvauja dau-
giau kaip 4 subjektai, neįskai-
tant tarpininko, kitais atvejais, 
kai projekte dalyvauja mažiau 
subjektų, – 90 tūkst. Eur. Tie-
sa, 2014–2020 m. laikotarpiu 
ji negali viršyti 200 000 Eur. 
Projekto verslo plano įgyven-
dinimo išlaidoms taikomas 60 
proc. paramos intensyvumas, 
o projekto bendrosioms, ei-
namosioms bendradarbiavi-
mo, verslo plano parengimo 
išlaidoms – 100 proc.

Lėšos – ir prekybvietei 
įsirengti

Specialistė vardija, kad 
priemonės „Bendradarbiavi-
mas“ veiklos srities „Para-
ma trumpoms tiekimo gran-

dinėms ir vietos rinkoms 
skatinti vietos lygmeniu“ 
tinkamomis finansuoti iš-
laidomis pripažįstami ei-
namosios bendradarbiavi-
mo išlaidos, t. y. susitikimų 
organizavimas (įskaitant 
patalpų nuomą, kelionės 
išlaidas ir pan.), projek-
to reikmėms skirta nauja 
technika kroviniams vež-
ti ir (ar) prekybai vykdyti, 
mechaniniai-hidrauliniai 
vežimėliai ir (ar) krautu-
vai (išskyrus teleskopi-
nius), prekybiniai baldai 
(stelažai, lentynos, šaldy-
mo vitrinos ir kt.) ir įran-
ga (svarstyklės), fasavimo 
įranga, verslo plane numa-
tytai veiklai vykdyti skirtų 
naujų pastatų ir (ar) statinių 
statyba, rekonstrukcija ar 
kapitalinis remontas (įskai-
tant statybines medžiagas), 
verslo infrastruktūros pro-
jekto įgyvendinimo vietoje 
kūrimas.

Finansuojama bendrų-
jų išlaidų dalis gali būti ne 
daugiau kaip 10 proc. kitų 
tinkamų finansuoti projek-
to išlaidų vertės be PVM 
ir ne didesnė kaip 1 800 
Eur. Tuo atveju, kai pro-
jekte numatyti statybos, 
rekonstrukcijos, kapitalinio 
remonto ar infrastruktūros 
įrengimo darbai, finansuo-
jama bendrųjų išlaidų suma 
be PVM gali būti ne dides-
nė kaip 3 000 Eur. 

UžsK. Nr. 003

S. Strazdausko nuotr.

Lojalių klientų, su kuriais užmezgamas tiesioginis ryšys, dėka didėja ga-
mintojo pelnas, atsiranda galimybių plėsti verslą.



5
ŠEŠTADIENIS, �018 M. GEGUŽĖS 5 D., www.NAUjASISGELUPIS.LT
ATGARSIAI

Konektikute, JAV, policijos ir SWAT specialiųjų pajėgų 
pareigūnams trečiadienio vakarą vedant derybas su vienu 
vyru, užsibarikadavusiu ūkiniame pastate prie namo 
su įkaitais paimta savo žmoną ir kitais šeimos nariais, 
driokstelėjus sprogimui buvo sužeisti maždaug aštuoni 
pareigūnai, pranešė valstijos policija ir vietos valdžia.

  Trečiadienį pakilusios naftos kainos ketvirtadienį pasuko 
priešinga kryptimi. Neigiamą poveikį kainoms daro JAV 
„juodojo aukso“ atsargų augimas. Kita vertus, rinką 
palaiko nuogąstavimai dėl gavybos kritimo Venesueloje ir 
neapibrėžtumas dėl Irano.

JAV pareigūnai trečiadienį grąžino Irakui 3,8 tūkst. 
senovinių dirbinių, kontrabanda įvežtų į Jungtines 
Valstijas ir rastų vienoje meno ir amatininkų dirbiniais 
prekiaujančioje bendrovėje. Daugelis molinių lentelių, 
datuojamų 2100–1600 metais prie mūsų erą, yra kilusios 
iš senovinio šumerų miesto Irisagrigo, nurodė pareigūnai.

REKLAMA

prienų kraštas statistikojeprienuose nusileido net dvi „Aukso paukštės“

Mantvydas
PREKEVIČIUS

Gegužės 1 d., Prienų 
kultūros ir laisvalaikio 
centre (KLC) Prienų kraštui 
įteikta, ko gero, didžiausia 
kultūrinė dovana valstybės 
šimtmečio proga. 

Prienų „Žiburio“ gimna-
zijos jaunimo mišrus choras 
(vad. Roma Ruočkienė) bei 
Prienų kultūros ir laisvalaikio 
centro pagyvenusiųjų liaudiš-
kų šokių grupė „Vajaunas“ 
(vad. Ligita Gediminienė) 
šiemet Lietuvos nacionali-
nio kultūros centro specialis-
tų įvertinti kaip vieni geriau-
sių Lietuvos kolektyvų 2017 
metais.

Į apdovanojimų šventę at-
skubėjo ne tik dabartiniai 
kolektyvų nariai, bet ir bu-
vusieji. Jie – taip pat šių ko-
lektyvų tobulėjimo istorijos 
dalis. „Vajaunas“ skaičiuoja 
savo veiklos dvidešimtmetį, 
o „Žiburio“ choras jau bai-
gia pirmąjį dešimtmetį. Tie-
sa, R. Ruočkienei ši paukštė 
– jau antra. „Aukso paukšte“ 
įvertintas ir jos vadovaujamas 
Birštono kultūros centro fol-
kloro ansamblis „Raskila“.

Į didžiąją Prienų KLC sce-

ną lipo ne tik dabartiniai, bet 
ir buvę „Žiburio“ gimnazijos 
choristai. Visi jie vos sutilpo 
didžiojoje scenoje. 

Pasimainydami su „Vajau-
no“ šokėjais, „Žiburio“ gim-
nazistai parodė, už ką toks 
garbus apdovanojimas atite-
ko jų kolektyvui. Dainomis 
bei šokiais tai priversdami 
nustebti, tai pašokti iš savo 
vietų kolektyvai džiugino ne 
tik susirinkusius žiūrovus bei 
artimuosius, bet ir Lietuvos 
nacionalinio kultūros centro 
atstovus, atvykusius į Prie-
nus su „Aukso paukštėmis“ 
rankose.

„Aukso paukštė“ – apdo-
vanojimas, kuriuo Lietuvos 
nacionalinis kultūros centras 
kiekvieną pavasarį įvertina 
geriausius metų kolektyvus 
ir jų vadovus už reikšmin-
gą ir aktyvią meninę veiklą, 
naujas programas, laimėtas 

prizines vietas.
Šias paukštes į Prienus at-

vežė Kultūros ministerijos 
Kultūrinės edukacijos po-
litikos skyriaus vyriausioji 
specialistė Jadvyga Lisevi-
čiūtė, Lietuvos nacionalinio 
kultūros centro Mėgėjų me-
ninės kūrybos skyriaus cho-
reografijos poskyrio vadovė, 
vyriausioji specialistė Živilė 
Adomaitienė, Lietuvos nacio-
nalinio kultūros centro Mėgė-
jų meninės kūrybos skyriaus 
choreografijos poskyrio vy-
riausioji specialistė Gražina 
Kasparavičiūtė ir Lietuvos 
nacionalinio kultūros cen-
tro Mėgėjų meninės kūrybos 
skyriaus Muzikos poskyrio 
vyriausiasis specialistas Do-
natas Zakaras.

Kartu su apdovanojimais 
kolektyvų vadovėms buvo 
įteiktos ir LR Seimo nario 
Andriaus Palionio, Prienų 

rajono savivaldybės mero 
Alvydo Vaicekausko, admi-
nistracijos direktoriaus pa-
vaduotojos Rimos Zablac-
kienės, Švietimo skyriaus 
vedėjo Rimvydo Zailsko 
bei Kultūros, sporto ir jauni-
mo skyriaus vedėjo Rimanto 
Šiugždinio padėkos, apdova-
nojimai ir gėlės.

Abu kolektyvus sveikino ir 
Prienų „Žiburio“ gimnazijos 
direktorė Irma Kačinauskie-
nė, Prienų kultūros ir laisva-
laikio centro direktorė Virgi-
nija Naudžiūtė, buvęs „Žibu-
rio“ gimnazijos direktorius 
Aidas Aldakauskas, o kartu su 
„Trapuko“ kolektyvu ir buvęs 
Prienų kultūros ir laisvalaikio 
centro direktorius Džordanas 
Jogimantas Aksenavičius. 

Nuoširdžiausius sveikini-
mus tarė ir kolektyvų bei jų 
vadovių draugai, buvę nariai, 
kitų kolektyvų vadovai.
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NUKelta Į 7 p. 

Naujausia Lietuvos banko apklausa rodo pokyčius 
nekilnojamojo turto (NT) rinkoje – daugėja bankų, 
teigiančių, kad per artimiausius metus būsto kainos kris.

  Viena Italijos pilietė, praeitą savaitgalį kartu su kitais 14 
slidininkais užklupta audros Šveicarijos Alpėse, mirė nuo 
hipotermijos padarinių, trečiadienį informavo policija. 
Kartu su dviem kitoje vietoje žuvusiais alpinistais bendras 
aukų skaičius išaugo iki devynių.

Koncerno „Achemos grupė“ valdoma didžiausia Klaipėdos 
uosto krovos kompanija („Klasco“) pernai uždirbo 6,974 
mln. eurų grynojo pelno – 57,2 proc. daugiau nei 2016 
metais, kai jis buvo 4,437 mln. eurų. Įmonės pajamos per 
metus padidėjo 8,3 proc. iki 49,042 mln. eurų, teigiama 
Registrų centrui pateiktoje  ataskaitoje.

atKelta IŠ 1 p.

ARTIMIAUSIOS VARŽYBOS
KREPŠINIS

Gegužės 9 d.

1550 val.

DELFI TV
Kauno „Žalgiris“ prieš Prienų-

Birštono „Vytautas“ LKL

LIETUVOS KREpŠINIO LYGA

TURNYRINĖ
LENTELĖ

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

36 30 6 30

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

33 29 4 29

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

35 24 11 24

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

36 20 16 20

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

35 16 19 16

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

35 14 21 14

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

34 12 22 12

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

36 12 24 12

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

35 10 25 10

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

35 8 27 8

REKLAMA

prenumeruokite „Naująjį 
Gėlupį“ ir neatsilikite 

nuo svarbiausių krašto 
ekonominių, kultūrinių ir 

politikos naujienų!

tvarkyti Stadiono mikrorajo-
no viešosios erdvės, prasidė-
ti buvusios Nemuno pradinės 
mokyklos pastato rekonstruk-
cija ir atidaryta dar po vieną 
papildomą ikimokyklinio ug-
dymo grupę Skriaudžiuose ir 
Veiverių Tomo Žilinsko gim-
nazijoje. 

Šiemet bus atliktas dalies 

Vytauto gatvės ir visos F. 
Martišiaus gatvės kapitalinis 
remontas, planuojama toliau 
plėsti dviračių takų infrastruk-
tūrą, remontuoti gatves, šali-
gatvius, kelius. 

„Mūsų laukia daug svar-
bių darbų. Kviečiu Prienų r. 
savivaldybės tarybos narius, 
darbuotojus, rajono įstaigas 
bei įmones, Prienų rajono ir 
Prienų miesto vietos veiklos 
grupes, seniūnaičius, ben-
druomenes bendradarbiauti ir 
nuoširdžiai dirbti dėl Prienų 
krašto“, – baigdamas ataskai-
tos pristatymą sakė meras A. 
Vaicekauskas. (Su visa atas-
kaita galima susipažinti Prie-
nų rajono savivaldybės in-
ternetiniame puslapyjewww.
prienai.lt.)

Tarybos nariai uždavė me-
rui klausimų. Loreta Jakine-
vičienė ataskaitoje pasigedo 
statistinių rodiklių apie Tary-
bos narių paklausimus. Vi-
cemeras A. Marcinkevičius 
į šį priekaištą replikavo, kad 
opozicijos lyderė pasigedo 
pagyrų sau. G. Bartulis pa-
prašė dešimties balų sistemo-
je įvertinti administracijos ir 
savo darbą bei pasvajoti, kaip 
atrodys Prienai po penke-
rių metų. A. Vaicekauskas ir 
administracijos, ir savo dar-
bą įvertino septynetu, nes, jo 
teigimu, ne visus suplanuotus 
darbus pavyko užbaigti, o kai 

Tarybos posėdyje priimti 26 sprendimai
ką galima buvo padaryti ge-
riau. O po penkerių metų jis 
tikisi, kad bus įgyvendintas 
dviračių takų plėtros planas, 
sutvarkytos viešosios erdvės, 
įrengtas stadionas ir įveiktas 
didžiausias „galvos skaus-
mas“ – sutvarkyti apleisti ka-
reivinių pastatai. 

Į A. Vaidogo priekaištus 

meras atsakė, kad sprendi-
mas dėl priešmokyklinių gru-
pių iškėlimo į mokyklas yra 
teisingas, Bendrojo skyriaus 
atsiradimas yra naudingas, o 
gyventojai gali atvykti jiems 
tinkamesniu laiku – ir prieš 
darbą, ir per pietų pertrauką, 
ir po darbo. 

Į C. Pacevičiaus klausimą, 
ar meras pristatys ataskaitą 
gyventojams, atsakyta, kad su 
gyventojais buvo susitikinė-
jama seniūnijų ataskaitiniuo-
se susirinkimuose ir ten buvo 
įvardijamos visos problemos 
bei planai. 

Mero A. Vaicekausko atas-
kaitai pritarė 19 Tarybos na-
rių, du susilaikė, vienas – ne-
balsavo. 

Vyriausybės atstovo Kauno 
apskrityje tarnybos vyresnysis 
patarėjas Artūras Jonas Litvi-
nas priminė, kad tokią pat par-
eigą kaip meras – atsiskaityti 
rinkėjams – turi ir visi Tary-
bos nariai. 

Visoms ataskaitoms– 
pritarta 

Posėdyje 2017 metų vei-
klos ataskaitas pristatė ir VšĮ 
Jiezno pirminės sveikatos 
priežiūros centro, bendrovių 
„Prienų butų ūkis“, „Prienų 
vandenys“, „Prienų šilumos 
tinklai“ vadovai. 

Jiezno PSPC vadovas Povi-
las Rimkus pasidžiaugė, kad 

praeitus metus užbaigė su tei-
giamu balansu, kad mažėja 
skola už šildymą, nors šilumos 
tiekėjams dar yra skolingi 64 
tūkst. eurų. Pernai padidėjo 
ir medikų atlyginimai. Dabar 
gydytojų vidutinis darbo už-
mokestis yra 1210 eurų, slau-
gytojų – 690 eurų. 

Jau suremontuota dalis įstai-
gos patalpų. Kad visos patal-
pos būtų atnaujintos, reikia dar 
maždaug 200 tūkst. eurų, ku-
rių kol kas nėra. Buvo pažadė-
ta, kad jei Sveikatos ministe-
rija skirtų 100 tūkstančių, kitą 
pusę skirtų savivaldybė. 

Ataskaitai pritarė 20 Tary-
bos narių, du – susilaikė.

UAB „Prienų butų ūkis“ 
direktorius Algis Valatka pa-
sidžiaugė, kad pernai ben-
drovė gavo beveik 647 tūkst. 
eurų pajamų. UAB „Prienų 
butų ūkis“ administruoja 92 
daugiabučius Prienų mies-
te, 66 – Prienų rajone ir 43 
– Birštone. Taip pat adminis-
truoja atnaujinamų (moder-
nizuojamų) namų programą. 
Nuo programos įgyvendini-
mo pradžios iki 2017 metų 
pabaigos 43-ių daugiabučių 
gyvenamųjų namų butų ir ki-
tų patalpų savininkai priėmė 
sprendimą atnaujinti (moder-
nizuoti) namus, visiškai at-
naujinti ir išduoti 34-ų dau-
giabučių gyvenamųjų namų 
statybos užbaigimo aktai. Jau 
parengta Prienų miesto Sta-
diono mikrorajono ir miesto 
centrinės dalies kvartalų ener-
ginio efektyvumo didinimo 
programa, kurią įgyvendinus 
bus atnaujinti (modernizuoti) 
27 daugiabučiai. 

Ataskaitai vienbalsiai prita-
rė visi Tarybos nariai. 

UAB „Prienų vandenys“ 
geriamuoju vandeniu aprū-
pina 18 gyvenviečių, bendras 
vandens tiekimo tinklų ilgis 
– daugiau kaip 176 km, iš ku-
rių magistralinių vandentiekio 
tinklų – 2 km. Nuotekų šalini-
mo paslaugos yra teikiamos 
devyniose vietovėse, bendras 
nuotekų tinklų ilgis – 94,3 km, 
iš jų 20 km – slėginiai nuote-
kų tinklai. Prienų mieste su-
renkamos nuotekos perpum-
puojamos į UAB „Birštono 
vandentiekis“ priklausančią 
valyklą.

Bendrovės direktoriui Pra-

sporto salė, duris atvėrė pa-
pildomos ikimokyklinio ug-
dymo grupės Jiezne ir Išlauže, 
pradėtas įgyvendinti vanden-
tvarkos projektas Prienuose ir 
Strielčių gyvenvietėje, Prie-
nuose atnaujintos šilumos tie-
kimo trasos, rekonstruota dalis 
miesto perėjų, Prienų kapinėse 
įvestas vanduo.

Finansiniai 2017 metai Prie-
nų r. savivaldybei buvo geri – 
2017 metų planuotas biudže-
tas surinktas ir viršytas. 

Šiais metais laukia nauji iš-
šūkiai: vandentvarkos projek-
tas Stakliškėse, Prienų autobu-
sų stoties rekonstrukcija, Sta-
kliškių bei Veiverių kultūros ir 
laisvalaikio centrų remontas, 
perėjų modernizavimo darbai. 
Šiais metais turi būti pradėtos 

pristatė ataskaitą apie 2017 m. 
nuveiktus darbus pagal 2011–
2019 m. strateginio veiklos 
plano prioritetus. 

Pernai įvyko 13 Tarybos 
posėdžių, kuriuose Tarybos 
nariai svarstė 336 sprendi-
mų projektus ir priėmė 326 
sprendimus.  

Meras pasidžiaugė, kad net 
89 proc. Tarybos sprendimų 
priimti vienbalsiai. Už itin 
svarbų sprendimą dėl 2017 m. 
Savivaldybės biudžeto, kaip ir 
2016 m., balsavo visi Tarybos 
nariai. Tai rodo darnų Prienų 
r. savivaldybės tarybos darbą, 
kurio bus siekiama ir ateityje.

Meras pasidžiaugė aktyviai 
dirbusiu Sveikatos ir sociali-
nių reikalų komitetu, apsvars-
tančiu daugumą klausimų, 
linkėjo ir kitiems komitetams 
sekti jo pavyzdžiu.

Apžvelgdamas įvairias vei-
klos sritis, meras pasidžiaugė, 
kad pernai buvo baigta Jiezno 
gimnazijos renovacija, Prienų 
kultūros ir laisvalaikio centro 
didžiosios salės rekonstrukci-
ja, pradėt Prienų sporto stadio-
no rekonstrukcija, į atnaujintas 
patalpas skaitytojus pakvie-
tė Jiezno biblioteka, moder-
nizuota Šilavoto mokyklos 

Jiezno PSPC direktorius P. Rimkus, AB „Prienų šilumos tinklai“ direktorė 
A. Minciuvienė ir Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas
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Elektromobilių gamintoja „Tesla“ paskelbė, kad jos 
ketvirčio nuostoliai buvo mažesni negu prognozuota 
rinkoje, ir patikino, jog daro pažangą, siekdama padidinti 
elektromobilių „Model 3“ gamybą. Įmonė pranešė, kad jos 
grynieji nuostoliai sausio–kovo mėnesiais sudarė 784,6 mln. 
JAV dolerių, o įplaukos siekė 3,4 mlrd. JAV dolerių.

  JAV prezidento Donaldo Trumpo pagrindinis advokatas Ty 
Cobbas, atsakingas už reagavimą į specialiojo prokuroro 
Roberto Muellerio vykdomą tyrimą dėl numanomo Rusijos 
kišimosi į 2016 metų rinkimus, mėnesio gale šias pareigas 
užleis Emmetui Floodui, prezidento Billo Clintono apkaltos 
bylos veteranui, trečiadienį pranešė Baltieji rūmai.

JAV sveikatos priežiūros pareigūnai trečiadienį parnešė 
apie pirmąjį mirties atvejį per romaninėse salotose aptiktų 
žarnyno bakterijų Escherichia coli (E. coli) sukeltos infekcijos 
protrūkį. per šį protrūkį 25 šalies valstijose susirgo 121 
žmogus.  

Nuolatinius pokyčius 
išgyvenanti mokykla turi 
ne tik suteikti žinių, bet ir 
ugdyti gebančias mokytis, 
iniciatyvias, atviras, 
kūrybingas asmenybes. 
Todėl šiuolaikinės 
mokyklos pagrindas 
yra vadovai lyderiai, 
motyvuoti ir profesionalūs 
mokytojai. Drąsiai 
galime teigti, kad Prienų 
„Revuonos“ pagrindinė 
mokykla yra ne tik 
šiuolaikiška, moderni, 
bet ir išskirtinė savo 
struktūra, vykdomomis 
programomis, joje 
dirbančiais žmonėmis.

„Revuonos“ pagrindinė 
mokykla tenkina mokinių 
savirealizacijos poreikius, 
sudaro sąlygas rinktis ugdy-
mo turinį, įvairiapusę nefor-
maliojo ugdymo veiklą. Šiuo 
metu mokykla įgyvendina 
priešmokyklinio ugdymo, 
pradinio ugdymo, pagrindinio 
ugdymo, ikiprofesinio moky-
mo, suaugusiųjų pagrindinio 
(I dalies) ugdymo, individu-
alizuotą pradinio ugdymo, 
individualizuotą pagrindinio 
ugdymo, socialinių įgūdžių 
ugdymo programas, alterna-
tyvųjį ugdymą 9–10 klasėse 
(viena iš 5 mokyklų respu-
blikoje). Mokykloje sudaryti 
24 klasių komplektai, moko-
si 350 mokinių, dirba 51 pe-
dagoginis darbuotojas ir 31 
aptarnaujančiojo personalo 
darbuotojas. Aukšta pedago-
gų kvalifikacija: mokytojai 
ekspertai ir mokytojai meto-
dininkai sudaro 53 proc. visų 
mokytojų.  

Mokyklos vadovai ir mo-
kytojai nuolat kelia savo kva-

lifikaciją dalyvaudami ne tik 
rajono, respublikos bet ir už-
sienio šalių organizuojamuo-
se kvalifikacijos kėlimo rengi-
niuose. Pedagogai savo kvali-
fikaciją kėlė Vokietijoje, Suo-
mijoje, Ispanijoje, Italijoje, 
Graikijoje, Kipre, Maltoje ir 
kitose šalyse. Ypač daug teko 
mokytis diegiant mokykloje 
alternatyvųjį ugdymą. Įgytas 
žinias pedagogai taiko pamo-
kose, dirbdami su skirtingų 
gebėjimų ir poreikių vaikais 
bei įgyvendindami įvairias 
ugdymo programas, taikyda-
mi naujus mokymo metodus 
ir įrankius, tinkamai organi-
zuodami mokymo ir moky-
mosi procesus, sudarydami 
sąlygas kiekvienam mokiniui 
patirti sėkmę.

Mokyklos pedagogai savo 
patirtimi dalinasi su būsimai-
siais specialistais: vadovavo 3 
studentų bakalauro ir magis-
trantūros studijų praktikoms. 
Mokyklos komanda pro-
duktyviojo mokymo patirtis 
pristatė parodoje LITEXPO 
„Mokykla 2017“, mokyklos 
pedagogai dalyvavo diskusi-
joje „Ugdymo inovacija Lie-
tuvoje: produktyvusis moky-
mas“. Kasmet dalyvaujame 
Prienų švietimo pagalbos 
tarnybos organizuojamose 
metodinių darbų parodose. 
Mūsų mokytojų darbai būna 
tarp geriausiųjų rajone. Mo-
kykloje kiekvieną pavasarį 
organizuojamos metodinės 
konferencijos, kurių metu 
mokytojai skaito pranešimus 
iš kvalifikacijos kėlimo ren-
ginių. Mokytojai vadovauja 
ir kūrybiniams projektams – 

100 metų, kai augame 
ir auginame kitus

nui Mitkevičiui Tarybos na-
riai uždavė klausimų, susiju-
sių su gyventojų prisijungimu 
prie vandentiekio ir nuotekų 
tinklų. Direktoriaus teigimu, 
gyventojai jungiasi nenoriai, 
nors besijungiantiems gali bū-
ti atidėtas mokėjimas, nereikia 
projekto, o užtenka tik išpil-
dymo nuotraukų, įmonė gali 
išnuomoti ekskavatorių. Vien 
Balbieriškyje iš 45 gyventojų, 
kurie ketino jungtis prie nuote-
kų tinklų, iki šiol neprisijungę 
25. Dėl to gali reikėti grąžinti 
gautą ES paramą.

Ataskaitai pritarė 21 Tary-
bos narys. 

AB „Prienų šilumos tinklai“ 
direktorė Albina Minciuvie-
nė ataskaitoje akcentavo, kad 
pernai, be kasdienių darbų 
– šilumos gamybos, tiekimo 
bei šilumos tiekimo sistemų 
aptarnavimo, buvo įgyven-
dinti ir keli dideli projektai. 
Įgyvendinus projektą „Susidė-
vėjusių šilumos tiekimo tinklų 
Prienų m. modernizavimas“ 
buvo pakeisti 2971,62 m (32 
proc.) centralizuoto šilumos 
tiekimo tinklų. 

Kitas ne mažiau svarbus 
darbas – pagrindinės miesto 
katilinės fasado atnaujinimas. 
Neliko užmiršti ir rajono gy-
ventojai. Jiezno mieste buvo 
pakeista apie 200 m šiluminės 
trasos. Šie darbai buvo atlikti 
bendrovės lėšomis.

Šiais metais didžiausias nu-
matytas darbas – Pakuonio 
katilinės perkėlimas į moky-
klos teritoriją. 19 Tarybos na-
rių ataskaitai pritarė, vienas 
– susilaikė. 

Daugumai sprendimų 
projektų buvo 

pritarta vienbalsiai
Vienbalsiai buvo pritarta 

įgalioti Prienų rajono savival-
dybės merą vykdyti Prienų ra-
jono savivaldybės biudžetinių 
įstaigų vadovų veiklos (kas-
metinį) vertinimą. Nebuvo 
prieštaraujančių ir dėl Jiezno 

senųjų kapinių sutvarkymo. 
Planuojama, kad tvarkant 
Jiezno senųjų kapinių teritori-
ją bus suremontuota akmeni-
nė kapinių tvora, įėjimo vartų 
ansamblis, kapinėse įrengti 
takai, apšvietimas, sutvarkyta 
prie kapinių esanti automobi-
lių stovėjimo aikštelė.

Prieš svarstant ar pritarti 
projektui „Kašonių bendruo-
menės pastato atnaujinimas ir 
pritaikymas gyventojų porei-
kiams tenkinti“ buvo perskai-
tytas ką tik gautas Kašonių 
bendruomenės prašymas ne-
skirti paramos projekto įgy-
vendinimui. Bendruomenės 
prašymui buvo pritarta. 

Į privatizuojamų objektų, 
kurie yra nereikalingi savi-
valdybės poreikiams, sąrašą 
įtraukti devyni objektai, esan-
tys Ašmintos, Paprūdžių, Du-
kurnonių, Vyšniūnų kaimuose 
bei Prienuose ir Jiezne. 

Pritarta, kad keturi socia-
liniai būstai būtų išnuomoti 
rinkos kainomis. 

Klausimų nekilo ir patvirti-
nant Prienų rajono savivaldy-
bės teritorijoje esančių kapinių 
sąrašą, pritariant Prienų rajo-
no savivaldybės vykdomų vi-
suomenės sveikatos priežiūros 
funkcijų įgyvendinimo 2017 
metų ataskaitai, patvirtinant 
Prienų rajono savivaldybės 
asmens sveikatos priežiūros 
įstaigų 2018 metų privalomas 
veiklos užduotis. 

Be diskusijų buvo pritarta, 
kad Prienų rajono savivaldy-
bės nuosavybėn būtų įsigytas 
vieno kambario butas Prienų 

mieste pagal priemonės „So-
cialinio būsto fondo plėtra“ 
projektą, patikslintas biudže-
tas, pritarta Prienų rajono savi-
valdybės administracijos 2017 
metų finansų kontrolės būklės 
ataskaitai. 

Perduotas turtas, pakeista ir 
nutraukta panaudos sutartys, 
paskirstytos Kelių programos 
lėšos...

Rekonstruojant Prienų kul-
tūros ir laisvalaikio centro di-
džiąją salę buvo nupirkta sa-
lės įgarsinimo įranga, scenos 
užuolaidos su mechanizmais, 
scenos apšvietimo ir kino 
technologijų sistemos, sten-
das ir žiūrovų kėdės. Visas 
šis turtas, kurio vertė daugiau 
nei 623 tūkst. eurų, perduotas 
Prienų kultūros ir laisvalaikio 
centrui. Balbieriškio kultūros 
ir laisvalaikio centrui perduo-
ta surenkamoji scena, kuri bus 
naudojama meno mėgėjų ko-
lektyvų kultūrinei veiklai ir 
renginiams. 

Pritarta, kad Prienų rajono 
savivaldybės administracijai 
būtų perduotos patalpos (du 
kabinetai), esantys Ašmin-
tos daugiafunkciame centre. 
Juose įsikurs seniūnijos dar-
buotojai. 

Pakeista turto (patalpų, 
esančių Jiezno KLC) panau-
dos sutartis su Jiezno kraštie-
čių bendruomene, nutraukta 
panaudos sutartis su „Revuo-
nos“ pagrindine mokykla dėl 
patalpų Kęstučio g. 63 panau-
dos, nurašytas materialus tur-
tas, kurį valdo Stakliškių gim-
nazija ir Pakuonio pagrindinė 

mokykla. 
Pritarta, kad Pakuonio pa-

grindinės mokyklos terito-
rijoje būtų statoma katilinė. 
Senoji katilinė, kuri šildo tik 
mokyklą, yra už 300 metrų 
ir šilumos nuostoliai trasose 
siekia 45 proc. AB „Prienų 
šilumos tinklai“ mokyklos 
teritorijoje statytų konteineri-
nę katilinę (du katilai po 150 
KW, kuras – medžio granu-
lės), sumažėtų nuostoliai šilu-
mos trasose, sudeginamo ku-
ro kiekiai, aplinkos oro tarša, 
darbo užmokestis, socialinis 
draudimas, sunaudotos elek-
tros kiekis.

Nebuvo pritarta projektui 
tiesti šaligatvius visoje Vil-
niaus gatvėje Balbieriškyje. 
Šis objektas pagal seniūnijoje 
sudarytą eiliškumą yra pirmas, 
tačiau apsvarsčius aplinkybes, 
kad netrukus Vilniaus gatvėje 
turėtų būti tiesiami elektros 
kabeliai, projektui nebuvo pri-
tarta – pasiūlyta parengti naują 
projektą ir šaligatvį įrengti tik 
vienoje gatvės pusėje.

Buvo paskirstytos Prienų 
rajono savivaldybei skirtos 
Kelių priežiūros ir plėtros pro-
gramos lėšos (1008900 Eur) 
vietinės reikšmės keliams 
(gatvėms) tiesti, rekonstruoti, 
taisyti (remontuoti), prižiūrėti 
ir saugaus eismo sąlygoms už-
tikrinti bei patvirtintas Prienų 
rajono savivaldybės objektų, 
finansuojamų Kelių priežiū-
ros ir plėtros programos lėšo-
mis, sąrašas. 

Kitas Tarybos posėdis įvyks 
gegužės 31 d. 

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnybos vyresnysis patarėjas A. J. Litvinas 
ir Prienų rajono savivaldybės Teisės ir personalo skyriaus vedėja V. Draugelytė. 
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Vienas JAV karinis transporto lėktuvas su devynių žmonių 
įgula trečiadienį nukrito ir sprogo per savo paskutinį skrydį 
prieš planuotą nurašymą, pranešė pareigūnai. Šis lėktuvas 
tikriausiai buvo pagamintas prieš daugiau kaip 50 metų ir 
turėjo skristi į Daviso–Monthano oro pajėgų bazę Arizonoje, 
žinomą, kaip pasenusių JAV kariuomenės orlaivių kapinės.

  Jungtinių Tautų ypatingasis koordinatorius Artimiesiems 
Rytams trečiadienį sukritikavo palestiniečių prezidentą 
Mahmudą Abbasą (Mahmudą Abasą) dėl jo „niekinančių 
antisemitinių įžeidimų“ jo kalboje, kurioje bankininkyste 
užsiėmusius žydus jis susiejo su Holokaustu.

Bene garsiausiai šį sezoną LKL skambėjęs Prienų-
Birštono „Vytautas“ iš paskutinės vietos šį sezoną 
nebepakils. Virginijaus Šeškaus auklėtiniai Pasvalyje 
73:79 (20:27, 21:15, 12:16, 20:21) nusileido „Pieno 
žvaigždėms“ ir gali atsisveikinti su aukščiausia Lietuvos 
krepšinio lyga.

REKLAMA

100 metų, kai augame ir auginame kitus
taip buvo sukurtas miuziklas 
„Z karta“.

Siekdama ugdyti mokyto-
jus lyderius, mokyklos ko-
manda dalyvavo Švietimo 
aprūpinimo centro organi-
zuotame projekte „Lyderių 
laikas 2“, kurio metu buvo 
kuriamas lyderystės modelis 
„Mokytojų kūrybiškumo ir 
lyderystės plėtra Prienų rajo-
ne“, Švietimo ir mokslo mi-
nisterijos projekte „Pradinio 
ugdymo tobulinimas“ bei 
tarptautiniame Europos Ta-
rybos finansuojamame pro-
jekte PUMO, gamtos mokslų 
tobulinimo projekte „Mascil“, 
Erasmus+ projekte „Geras 
mokymas pažadina moky-
mąsi“, Erasmus+KA1 pro-
jekte „Profesionalios aplin-
kos Prienų rajono mokyklo-
se kūrimas“, Erasmus+KA1 
projekte „Mokausi mokyti 
kitaip“. 

Kiekvienos mo-
kyklos siekis – išug-
dyti ne tik išsilavi-
nusius, bet ir kūry-
bingus vaikus, kurie 
gebėtų originaliai, 
efektyviai mąstyti, 
veikti ir kurti. Todėl 
šių dienų mokyklo-
je nemažai dėmesio 
skiriama vaikų kū-
rybiškumui ugdy-
ti – žadinami ir puoselėjami 
mokinių polinkiai ir gebėji-
mai. Mokykloje organizuo-
jami respublikiniai renginiai: 
tradicija tapęs mokinių dai-
lės ir technologijų konkursas 
„Žiemos improvizacija”, ku-
ris šiais mokslo metais vyko 
jau 12 kartą, ir jau penktąjį 
kartą organizuojamas respu-
blikinis mokinių konkursas 
„Aš galiu“. Didelį įspūdį mo-
kiniams paliko dalyvavimas 
projekte „Mokausi iš kino“, 
daug patirties davė dalyvavi-
mas tarptautiniame projekte 
„Aš – lietuvis“, kurį vykdė-
me kartu su Londono lietu-
vių šeštadieninės mokyklos 
„Kodėlčius“ mokiniais ir mo-
kytojais. 

Pateikus paraišką Lietuvos 
mokinių neformaliojo švie-
timo centrui, mokykla buvo 
atrinkta dalyvauti projekto 

„Neformaliojo vaikų švietimo 
paslaugų plėtra“ veiklose. Šių 
veiklų tikslas – sudaryti sąly-
gas vaikams ugdyti(s) netradi-
cinėje aplinkoje: muziejuose, 
teatruose, nacionaliniuose ir 
regioniniuose parkuose. Mo-
kyklai buvo finansuojamos 6 
edukacinės programos įvai-
riose Lietuvos vietovėse bei 
mokinių atvykimas į jas. 

Mokykloje aktyvi gamto-
sauginė veikla, į kurią jau 7 
metai įsitraukia ir mokiniai. 
Kiekvienais metais mokykla 
už aktyvią gamtosauginę vei-
klą apdovanojama tarptauti-
ne gamtosaugine vėliava ir 
sertifikatu.

Didžiuojamės, kad kuriame 
kitokius santykius tarp vaikų. 
Jau šeštus metus dalyvaujame 
patyčių ir smurto prevenci-
nėje programoje „Olweus“. 
Esame „Olweus“ mokykla, 
turime ženklelį ir pasiekimus 

patvirtinančius sertifikatus. 
Mums labai svarbu paste-

bėti kiekvieną vaiką, jo da-
romą pažangą. Išanalizavę 
tarptautinio penkiolikmečių 
tyrimo PISA (angl. Program-
me for International Student. 
Assessment) įžvalgas ir atlikę 
mokyklos mokinių pasiekimų 
2015–2017 metų lyginamąją 
analizę nustatėme, kad padi-
dėjo mokinių mokymosi pa-
žangumas bei mokinių moky-
mosi kokybė.

Nors ir kokie kompetentin-
gi būtų mokytojai, šiuolaikinė 
mokykla visų pirma neatsie-
jama nuo joje besimokančių 
vaikų, kurie, kaip ir kiekviena 
karta, turi savų išskirtinumų, 
prie kurių mokykla turi prisi-
taikyti. Mokytojų pastangos 
tobulėti ir savo žinias per-
duoti mokiniams nenueina 
veltui. Nuolat galime džiaug-

tis savo mokinių pasiekimais 
respublikoje ir rajone: mo-
kiniai užima prizines vietas 
rajono bei respublikos mo-
komųjų dalykų olimpiadose, 
tarptautiniuose konkursuo-
se („Bebras“, „Kengūra“, 
„Olympis“), poezijos ir raiš-
kiojo skaitymo konkursuose, 
dailės ir technologijų, sporto 
varžybose. Už įvairią sportinę 
veiklą ir pasiektus rezultatus 
mokykla pateko tarp 5 spor-
tiškiausių mokyklų Lietuvo-
je. Tikrai turime kuo džiaugtis 
ir didžiuotis. 

Neatsiejama mokyklos vei-
klos sritis – mokyklos kultū-
ra. Mokykla turi savo logoti-
pą, vėliavą, himną, uniformą 
ir, be abejo, tradicijas. Tai 
Tarptautinės mokytojo die-
nos paminėjimas, į kurį vi-
suomet susirenka mokyklos 
mokytojai senjorai, Padėkos 
diena, Šimtadienis, moky-
klos gimtadienis „Gerumo, 
darbštumo ir mokslo spindu-
liukų šventė“, „Naktis mo-

kykloje“, penktokų krikšty-
nos. Daug dėmesio skiriama 
šeimų bendruomenės santy-
kiams, todėl vienas iš strate-
ginių prioritetų yra „Bendruo-
menės santykiai“. Kartu su 
tėvais organizuojami rengi-
niai: kalėdinis šeimų krepši-
nio turnyras, „Šeimų šventė“, 
„Senolių ir anūkų vakaronė“, 
šeimų varžytuvės „Žaidžiu, 
kuriu, bendrauju“, šeimų pro-
jektas „Svajonių diena – sau-
gi diena“. 

Atsižvelgdami į mokyklos 
strategiją, kryptingai ir tiks-
lingai bendradarbiaujame su 
socialiniais partneriais, pasi-
rašome su jais sutartis. 2017 
metais pasirašėme sutartis su 
Lietuvos muzikos ir teatro 
akademijos studentų atstovy-
be, su viešąja įstaiga „Deko 
Resto“ dėl vaikų neformalio-
jo švietimo užsiėmimų orga-

nizavimo, 53 trišales bendra-
darbiavimo sutartis su įstai-
gomis, kurios sutiko bendra-
darbiauti suteikdamos prakti-
nio mokymosi vietas.

Per paskutinį dešimtmetį 
mokykla labai pasikeitė tiek 
savo išore, tiek vidumi, nes 
buvo renovuota, aprūpinta 
mokymo priemonėmis. Iš 
viso 2007–2014 metais mo-
kyklos renovacijai skirta 1,6 
mln. Eur (5 500 000 Lt) ŠMM 
lėšų. Suremontuoti mokomie-
ji kabinetai, aktų salė, sporto 
salė, persirengimo kambariai, 
dušai ir tualetai, mokyklos 
valgyklos salė. Atnaujintose 
patalpose įrengti specializuoti 
mokomieji kabinetai, du pro-
duktyviojo mokymosi kabi-
netai, ikiprofesinio mokymo 
programai įgyvendinti įreng-
tas siuvimo ir gaminių dizai-
no kabinetas. Kasmet atnauji-
nama kompiuterinė technika. 
Visos mokytojų darbo vie-
tos kompiuterizuotos ir ap-
rūpintos internetine prieiga, 

trijuose kabinetuose 
įrengtos interaktyvios 
lentos. Vien per 2017 
metus įsigyta 19 kom-
piuterių ir įrengtas dar 
vienas informacinių 
technologijų kabine-
tas, skirtas pradinių 
klasių mokiniams. Pra-
dinių klasių korpuse 
įrengtos interaktyvios 
grindys bei Snoelezen 
multisensorinis kam-

barys Specialiojo ugdymo 
skyriaus patalpose.

Šiandien švenčianti 100 
metų įkūrimo jubiliejų „Re-
vuona“ šurmuliuoja, toliau 
kurdama ir tęsdama savo 
istoriją. Gegužės 12 dieną 
Prienų „Revuonos“ pagrin-
dinė mokykla (pirmoji pra-
dinė mokykla mieste) visus 
buvusius ir esamus moki-
nius, darbuotojus, partne-
rius ir mokyklos draugus 
kviečia į jubiliejinę šventę 
„100 metų, kai augame ir 
auginame kitus“. Šis gražus 
paminėjimas dar labiau su-
artins mokyklos bendruo-
menę ir leis pasidžiaugti 
garbinga mokyklos istorija 
ir dabartimi. 

Prienų „Revuonos“  
pagrindinės mokyklos direk-

torė Ilona Balčiukynienė,
 direktorės pavaduotoja 

ugdymui Dalia Skučienė
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pekinas tikisi, kad derybos tarp Jungtinių Valstijų ir Šiaurės 
Korėjos bus „sklandžios ir (per jas bus) pasiekta esminė 
pažanga“, trečiadienį pareiškė Kinijos užsienio reikalų 
ministras, šiuo metu viešintis pchenjane. pekinas „visiškai 
remia (Šiaurės Korėjos) pastangas pasiekti Korėjos pusiasalio 
denuklearizacijos tikslą“ - Kinijos naujienų agentūra „Xinhua“.

  Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) pritaikė 
sankciją žemės ūkio ministro Broniaus Markausko 
mamai, ūkininkei Sofijai Markauskienei, nes ji  
nepateikė nuomos sutarčių dėl dviejų iš keturių 
sklypų, kuriuos deklaravo išmokoms gauti, pranešė 
naujienų portalas 15min.

Trečiadienį paskelbtas Europos Sąjungos (ES) biudžeto 
projektas rodo, kad struktūrinė parama Lietuvai nuo 2021 
metų mažės, bet detalus Briuselio pasiūlymas Lietuvai 
paaiškės gegužės pabaigoje.

Heinrich von Einsiedel. Iš-
gyvenimo keliu: Bismarcko 
provaikaičio išpažintis. Iš vo-
kiečių kalbos vertė Ramunė 
Grigonytė. – Vilnius: Briedis 
[2018]. – 304 p. iliustr.

Leidykla „Briedis“ prista-
to serijos „Antrasis pasaulinis 
karas“ naujieną – „geležiniu 
kancleriu“ vadinto Vokietijos 
vienytojo Otto von Bismarc-
ko provaikaičio Heinricho von 
Einsiedelio atsiminimus „Išgy-
venimo keliu: Bismarcko pro-
vaikaičio išpažintis“.

1942 m. rugpjūčio 30 d. Sta-
lingrado fronte jaunas Liuftva-
fės pilotas H. von Einsiedelis 
patenka į sovietų nelaisvę. Čia 
po patyčių ir smūgių, idėjiškai 
paveiktas Raudonosios armi-
jos komisarų, vyras nuspren-
džia pasirašyti jų parengtus 
propagandinius lapelius, ku-
riuose abejojama Vokietijos 
pergale.

Po kurio laiko Bismarcko 
provaikaitis įtraukiamas į an-
tifašistinės vokiečių belaisvių 
organizacijos kūrimą. Šią orga-
nizaciją prižiūrėjo sovietų sau-
gumo karininkai. Jauno aristo-
krato nepasitenkinimas nacių 
režimu, siekis išvaduoti Vokie-
tiją nuo Hitlerio pamažu virto 
susižavėjimu marksizmu. 

Aprašydamas idėjų kaitą, 
vidines abejones ir svarsty-
mus H. von Einsiedelis sten-
giasi paaiškinti savo veiksmų 
motyvus, tarsi pasiteisinti po-
kario kartoms. Prieš skaityto-
jų akis iškyla sudėtingi vokie-
čių belaisvių tarpusavio san-

tykiai: karininkai svarsto, ar 
neišduoda priesaikos Trečiojo 
reicho fiureriui ir kancleriui, 
„raudonieji“ belaisviai neken-
čia „rudųjų“, siekia patraukti į 
savo pusę neapsisprendusius, 
stovykloje nuolat rezgamos 
intrigos.

Pradėjęs dirbti nacionalinia-
me komitete „Laisvoji Vokie-
tija“ H. von Einsiedelis mato, 
kaip belaisvius veikia sovie-
tų propaganda, kokiam tiks-
lui įkurta antifašistų mokykla. 
Knygoje jis vaizdžiai aprašo į 
SSRS nuo nacių režimo pabė-
gusių užkietėjusių stalinistų, 
W. Ulbrichto ir E. Weinerto, 
veiklą, pasakoja, kaip į savo 
pusę pavyko patraukti Sta-
lingrade pasidavusios 6-osios 
armijos vadą feldmaršalą F. 
Paulusą, iš pradžių nesileidusį 
su raudonaisiais agitatoriais į 
jokias kalbas. 

Į Vokietija H. von Einsiede-
lis paleidžiamas 1947-aisiais, 
prabėgus dvejiems metams 
po Trečiojo reicho sutriuški-
nimo. Čia jis dirba prokomu-
nistinio laikraščio „Tägliche 
Rundschau“ žurnalistu, įstoja 
į Kremliaus kuruojamą Vo-
kietijos vieningąją socialistų 
partiją. Tačiau pamažu buvęs 
karo belaisvis vis labiau nusi-
vilia prievartiniais komuniz-
mo Rytų Vokietijoje diegimo 
metodais, skundais, represijo-
mis, tarp komunistų išvešėju-
siu karjerizmu. 1948 m. gruodį 
jis priima sprendimą trauktis į 
vakarinį Berlyno sektorių, o iš 
ten – į Vakarus.  

Profesionalaus komedijos 
teatro „Domino“ premjera 
– draugiška komedija 
„Kaip atsikratyti draugo?“ 
gegužės 26 d. atvyksta į 
Birštono kultūros centrą. 
Tikrų draugų išskirti 
negali niekas! Ar tikrai? 
Juk draugystė dažniausiai 
tęsiasi tol, kol geriausias 
draugas nepradeda 
tavęs... užknisti!

Kaip atsikratyti draugo, su 
kuriuo bendravimas tampa ne-
pakeliama našta? Tokį klausi-
mą sprendžia Pjeras ir Klotil-
da – tipiška sutuoktinių pora. 
Jie linksmi, malonūs, vaišingi, 
todėl turi begalę draugų. Kaip 
žinia, kad puoselėtum drau-
gystę, tam reikia skirti daug 
laiko. O jo vis trūksta... 

Porelė nusprendžia: reikia 
atsikratyti Antuano ir Beatri-
sės – draugų, kuriuos pažįsta 
net trisdešimt metų! Ji – nuo-
bodi, jis – egocentriškas. Ben-

dravimas su jais jau nebeteikia 
jokio malonumo. 

Tačiau senų draugų taip len-
gvai neatsikratysi. Reikia ge-
ro, kruopščiai parengto plano! 
Pjeras pasiūlo suruošti... atsis-
veikinimo vakarienę: tobulą 
vakarą, kuris bus paskutinis. 
Įsivaizduokite: jausmingas, 
nostalgiškas, nepamirštamas 
susitikimas, kurio metu skam-
ba mėgstamiausia svečių mu-
zika, geriamas brangiausias 
vynas, valgoma skaniausia va-
karienė, žarstomi komplimen-
tai. Tiesiog tobulai elegantiš-
kas būdas ištarti „sudie“! 

Į slaptą atsisveikinimo va-
karą Antuanas ateina vienas. 
Senas draugas kaip niekad 
jausmingas ir prislėgtas: ne-
spėjo baigti disertacijos, kuriai 
skyrė net dešimt savo gyveni-
mo metų, mirė psichoterapeu-
tas, pas kurį jis lankėsi, regis, 
visą amžinybę, o ir Beatrisė 
išsikraustė gyventi atskirai... 

Karščiausia naujojo sezono premjera – komedija „Kaip 
atsikratyti draugo?“

Nepaisant nedidelės sąži-
nės graužaties, viskas vyksta 
pagal planą. Tol, kol svečio 
žvilgsnis neužkliūna už vie-
nos intriguojančios detalės, 
kuri jam išduoda, koks visgi 
buvo tikrasis šio vakaro tiks-
las. Nuo tos akimirkos viskas 
apsiverčia aukštyn kojomis, o 
vakaro pabaiga pažers netikė-

tų staigmenų!
Komedijoje vaidina profesi-

onalūs teatro aktoriai: Neringa 
Varnelytė, Andrius Žiuraus-
kas, Sakalas Uždavinys, Alek-
sas Kazanavičius, Rimantas 
Bagdzevičius.

Susitikime gegužės 26 d. 
19 val. Birštono kultūros 
centre!  

Mielieji, Jums ir tik 
Jums Lietuvos muzikos 
pažiba, dainininkas Radži 
bei scenos primadona 
Birutė Dambrauskaitė 
skiria intriguojantį, gera 
nuotaika persmelktą, 
nuostabų muzikinį 
pasimatymą. Gegužės 9 d., 
trečiadienį, 18 val. Prienų 
kultūros ir laisvalaikio 
centre!

Bilietus platina Prienų kul-
tūros ir laisvalaikio centras, 
Vytauto g. 35, Prienai. Bilie-
tų kasos darbo laikas: I–V 
17–18 val.

„Kelias į žvaigždes” projekte 
2006 metais išgarsėjęs chariz-
matiškasis Radži visą šį laiką sė-
kmingai vykdė koncertinę vei-
klą, išleido savo dainų albumus, 
rengė koncertus ne tik Lietuvo-
je, bet ir užsienyje. Dainininkas 
du kartus dalyvavo projekte 
“Žvaigždžių duetai”, su atlikė-
ja Laisva 2016 metais užėmė 
pirmąją vietą. Atlikėjas iki šiol 
gerbėjų širdis džiugina didelio 
populiarumo sulaukusiomis ir 
visų pamiltomis dainomis.

„Kviečiu visus Prieniškius 
į muzikos šventę, į užburiantį 

muzikos spektaklį, kurį sukur-
sime kartu su koncerto vieš-
nia – mano scenos partnere, 
išskirtinio balso savininke Bi-
rute Dambrauskaite!” – paža-
da Radži.

Didelę patirtį scenoje turinti 
Birutė Dambrauskaitė muzikai 
atsidavusi jau 50 metų. Atlikė-
jos biografijoje - aukštasis mu-
zikinis išsilavinimas, daugybė 
koncertų visoje Lietuvoje ir už-

Muzikinis pasimatymas su Radži ir Birute Dambrauskaite!

sienyje, kino filmų garsinimas, 
miuziklo „Velnio nuotaka“ he-
rojės Uršulės partijos atlikimas 
bei daugybė kitos veiklos ir ti-
tulų. Lietuvoje turbūt neatsiras-
tų žmogaus, kuris neatpažintų 
jos sodraus, išskirtinio balso 
tembro.

„Mielieji, aš, Birutė Dam-
brauskaitė, kartu su Radži, labai 
nuoširdžiai kviečiu Jus į muzi-
kinį pasimatymą! Gegužės 9 

dieną atvykstame į Prienus su 
ypatinga programa, kurioje 
skambės visų žinomos ir myli-
mos bei naujos dainos! Norime 
Jums padovanoti šiltas ir malo-
nias akimirkas, kurias koncerto 
metu patirsime kartu!” - Taip 
nuskamba Birutės kvietimas.

Gegužės 9 d., trečiadienį, 
18 val. laukiame Jūsų Prie-
nų kultūros ir laisvalaikio 
centre! 
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Baskų separatistų grupuotė ETA trečiadienį paskelbė, kad „visiškai likvidavo visas savo struktūras“, 
sakoma laiške, adresuotame baskų institucijoms ir pilietinės visuomenės grupėms. Ispanijos 
naujienų tinklalapio eldiario.es paskelbtame laiške ETA pareiškė prisiimanti atsakomybę už 
nesugebėjimą išspręsti baskų „politinio konflikto“. ETA, kurios akronimas baskų kalba reiškia „Euskadi 
Ta Askatasuna“ (Baskų tėvynė ir laisvė), per savo ginkluotą pasipriešinimą nukovė 853 žmones, 
siekdama sukurti nepriklausomą baskų valstybę šiaurės Ispanijos ir pietų prancūzijos teritorijoje.

  Brazilijos didžiausiame mieste San paule ankstesnę dieną 
užsiliepsnojus ir sugriuvus 24 aukštų pastatui dingusiais 
tebelaikomi 44 žmonės, trečiadienį pranešė miesto 
ugniagesių departamentas.

REKLAMA

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

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

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

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

ĮVAIRIOS pREKĖS

pARDUODA

M A L KO S

Nuolat prekiaujame  
lapuočių malkomis. Skaldytos, 

kaladėmis arba rąsteliais.  
Malkos tvarkingai sukrautos.  

Skubus nemokamas pristatymas.  
Taip pat parduodame  
DURPIŲ BRIKETUS.  

Tel. 8 672 51171

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

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

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

Lapuočių malkas trinkomis. Atve-
ža. Tel. 8 648 10464.

Alksnines, beržines malkas trinke-
lėmis. Atveža. Tel. 8 675 45773.

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

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

Tel.: 8 656 39189, 8 616 14424.

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

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

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

Tel. 8 612 02125.

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

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

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.

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.

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

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.

Naujas lenkiškas gamyklines 
žvaigždines lėkštes „Bomet“ (2,7 
m pločio, žalios). Mažai naudotą 
lenkišką rotacinę šienapjovę 
(1,65 m pločio). Pamatų blokus 
iš griaunamo sandėlio. Arklio 
traukiamą plūgą, akėčias, rankinę 
runkelių sėjamąją, naujas apkaus-
tytas ąžuolines roges. Tel. 8 601 
31832 (skambinti nuo 18 val.).

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

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
Jaunas ožkas ir veislinį ožį. Tel. (8 
319) 69387.

Apie 140 kg ekologiškai augintą 
kiaulę pjovimui. Pigiai naują mel-
žimo aparatą. Tel. 8 650 56122.

Šviežiapienę karvę. Tel. 8 686 
83932.

5 veršių šviežiapienę karvę. Tel. 8 
686 69565 (po 17 val.).

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“).

perka
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
Pusę sodybos (3 kambariai, ve-
randa, su baldais ir buities rei-
kmenimis, yra garažas, šiltnamis. 
Sodyba tinkama verslui) kelio 
Prienai–Marijampolė 9-ame km. 
Tel. 8 617 03893.

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

Nekilnojamasis 
turtas

parduoda
1 KAMBARIO BUTUS

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

2 KAMBARIŲ BUTUS

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

3 KAMBARIŲ BUTUS

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. (V a., saulėtas, šarvuo-
tosios durys, pakeisti mediniai 
langai, sienos – dažytos, grindys 
– laminatas, namas po renovaci-
jos) Stadiono g., Prienuose. Tel. 8 
608 30 529.

NAMUS

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.

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

SODYBAS, SODUS

Sodo sklypą SB „Vandenis“, Prie-
nuose. Tel. 8 601 38836.

ŽEMĖS SKLYpUS

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

8,47 ha žemės ūkio paskirties 
žemę Gineikonių k., Stakliškių 
sen., Prienų r., Tel. 8 608 56398.

GARAŽUS

Garažą Kęstučio g. 81, Prienuose. 
Tel. 8 679 55773.
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Vežame žvyrą, smėlį, skaldą, at-
sijas ir kitus birius krovinius. Tel. 
8 690 66155.

Vežame žvyrą (sijotas, 0,4 frakci-
ja), smėlį, įvairų gruntą, skaldą. 
Teikiame transporto paslaugas 
savivarčiu sunkvežimiu. Tel. 8 
603 11424.

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

Mini ekskavatoriumi atliekame 
kasimo darbus (15 Eur/val.). Tel. 
8 640 33998.

Pjaunu žolę sklypuose ir sody-
bose Prienuose ir Birštone. Tel. 
8 670 78990.

Pjaunu ir skaldau malkas. Pjaunu 
žolę trimeriu. Griaunu senus pas-
tatus 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.

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.

Gipso kartono, grindų bei durų 
montavimas. Terasų ir stogų 
montavimas. Tel. 8 648 57129.

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.

LAIDOJIMO PASLAUGOS
Tel. 8 638 77387. Dirbame visą parą

Katafalkas   Salių nuoma   Gėlės   Drabužiai   Kremavimas

Šiltnamių g. 8, 
Prienuose

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. 

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.

Dažome medinius namusfasa-
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 
kartono montavimas, grindų 
dėjimas, dailylenčių kalimas. 
Tel. 8 682 41392.

Naudotą virtuvės komplektą (7 
baltos spalvos spintelės po 10 
Eur), dujinę viryklę 4 kaitviečių 
(50 Eur), nedidelį šaldytuvą (1 
šaldymo kamera, 80 Eur), šiuo-
laikinę sekciją iš „Gintaro baldų“ 
(80 Eur). Tel. 8 684 01906. 

Konservuotą beržo sulą. Fotelius 
(2 vnt., 35 Eur), metalinius vartus 
(3,6x1,5 m), langų grotas (1,8x1,5 
m, 2 vnt.), akmenis, granito 
skaldą, arklinį plūgelį, šulniakasio 
volą, metalinius laiptų šonus (3,8 
m ilgio), naują elektros variklį (3,2 
kW, 900 aps). Tel. 8 605 84374.

pASLAUGOS

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.

Raganė  Mistika
Ezoterinės konsultacijos.

Tel. 8 600 31101
el. paštas 

ragane.mistika@gmail.com

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“ 2-ame aukšte, 

prie SODROS). Tel. 8 685 51112

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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Užjaučia

Liūdesio ir skausmo  
valandą dėl Mamytės 

mirties nuoširdžiai  
užjaučiame  

Vidmantą Juodžiukyną 
ir jo artimuosius.

UAB „Arborator“  
kolektyvas

 

Telydi Jus paguoda ir 
dvasios stiprybė šią  

sunkią netekties valandą. 

Nuoširdžiai užjaučiame 
bendradarbį  

Edvardą Šalčių,  
mirus brangiam Tėveliui.  

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, 

DARBO 
SKELBIMAI

REIKALINGA
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).

REIKALINGAS
stalius – dailidė, turintis  

patirties karkasinių namų 
statyboje.

Kreiptis tel. +370 657 67000 
(Jonas).

Lentpjūvei – gateristas ir pagal-
biniai darbuotojai. Tel. 8 698 
15183.

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

Ieškau mūrininko ir pagalbinio 
darbininko. Gali būti mokinys. 
Tel. 8 646 37352.

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

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

REKLAMA

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

Gegužės 5 d. Balbieriškio se-
niūnijos kaimų bendruomenėje 
„Vidupis“, Sūkurių kaime – Moti-
nos dienos paminėjimas. 10 val. 
Lietuvos Respublikos savanorių 
pagerbimas Žiūronių kaime, 
paminklo savanoriams Žiūronių 
krašto Marijai pašventinimas. 
Dalyvaus Lietuvos nepriklauso-
mos valstybės atstatymo akto 
signataras, Lietuvos Respublikos 
Seimo narys Emanuelis Zingeris, 
žurnalistas Vilius Kavaliauskas. 11 
val. Šventinis vėliavų pakėlimas 
Sūkurių kaime ir Rožinio malda 
prie Mergelės Marijos skulptūros. 
12 val. „Vidupio“ bendruomenės 
salėje Šv. Mišias už šio krašto 
gyvas ir mirusias motinas aukos 
kunigas Remigijus Veprauskas. 
Po Šv. Mišių – valandėlė, skirta 
Knygnešių pagerbimui, Romaldo 
Zabulionio naujos knygos pri-
statymas, ansamblio „Vidupis“ 
koncertas, agapė.

Gegužės 5 d. 12 val. Pakuonio 
pagrindinėje mokykloje – rajono 
vokalinių kolektyvų festivalis 
„Dainuoju mamai“.

Gegužės 9 d. 18 val. Prienų kul-
tūros ir laisvalaikio centre – „Mu-
zikinis pasimatymas su Radži“. 
Vakaro viešnia – atlikėja Birutė 
Dambrauskaitė. Išankstinių bilie-
tų kaina – 10 Eur, koncerto dieną 
– 12 Eur.

Gegužės 10 d. 15 val. Prienų r. 
savivaldybės visuomenės svei-
katos biuro salėje – nemokama 
paskaita-diskusija „Natūralus 
maitinimas“. Lektorė – natūralaus 
maitinimo specialistė Natalija 
Bartkevičienė. Kviečiame būsi-
mas ir esamas mamytes, tėvelius. 
Reikalinga išankstinė registracija 
tel. (8 319) 54 427 arba el. paštu 
prienai.vs.biuras@gmail.com

Gegužės 11 d. Prienų kultūros 
ir laisvalaikio centre – Editos 
Kabaraitės filmas „100 metų 
kartu“. Bilieto kaina – 4 Eur Bi-
lietus platina Prienų kultūros ir 
laisvalaikio centro bilietų kasa 

I–V 17–18 val. Bilietų užsakymas 
tel. (8 319) 60 373, 8 685 47 557 
(darbo dienomis) arba el. paštu 
kasa@prienaikc.lt

Gegužės 15 d. 15 val. Prienų kul-
tūros ir laisvalaikio centro mažo-
joje salėje – nemokamas praktinis 
užsiėmimas „Fraktalo piešimas 
– savęs pažinimas“. Lektorė Ieva 
Motiejauskė. Kviečiame geriau 
pažinti save, stiprinti pasitikėjimą 
savimi, nuraminti protą ir suval-
dyti stresą. Vietų skaičius ribotas. 
Reikalinga išankstinė registracija 
tel. (8 319) 54 427 arba el. paštu 
prienai.vs.biuras@gmail.com

Gegužės 15 d. 18 val. Prienų 
kultūros ir laisvalaikio centre 
– kino filmas vaikams „Burbuliai. 
Dežavu“. Bilieto kaina – 3 Eur. 
Bilietus platina Prienų kultūros 
ir laisvalaikio centro bilietų kasa 
I–V 17–18 val. Bilietų užsakymas 
tel. (8 319) 60 373, 8 685 47 557 
(darbo dienomis) arba el. paštu 
kasa@prienaikc.lt

Gegužės 18–20 dienomis– prienų 
krašto vasaros šventė, skirta 
Lietuvos valstybės atkūrimo 
100-mečiui

GEGUŽĖS 18 D. (pENKTADIENIS)

8.00–24.00 val. Akcija „Tarp-
tautinė muziejų naktis“ Prienų 
krašto muziejuje. Fotografijų 
paroda „Akimirkos iš keturių 
ekspedicijų“. 

18.00 val. – ekskursija „Senųjų 
Prienų beieškant“ (gidas Jūsų 
lauks prie Lietuvos didžiojo  kuni-
gaikščio Kęstučio paminklo). 

22.00 val. – filmų, sukurtų ke-
liaujant Mato Šalčiaus keliais, 
peržiūra. 

10.00–19.00 val. Kviečiame ap-
lankyti Poeto Justino Marcinkevi-
čiaus memorialinį kambarį Prienų 
bibliotekoje

12.00 val.  Fotografijų konkurso 
„Mano miesto bliuzas – Lietuvos 
valstybės atkūrimo 100- mečiui“ 
darbų pristatymas. Nugalėtojų 
apdovanojimas Prienų kultūros 
ir laisvalaikio centre

13.00 val.  Konferencija „neAtrasti 
Prienai“. Mato Šalčiaus premijos 
įteikimas Prienų kultūros ir lais-
valaikio centre

GEGUŽĖS 19 D. (ŠEŠTADIENIS)

8.00 val.  Prienų baikerių klubo 
„Raptorial“ akcija „Baikeriai ža-
dina miestą“

13.00 val.  Tarptautinis poezijos 
festivalis „Poezijos pavasaris 
2018“ Šilavoto „Davatkyne“

Estradoje prie Nemuno: 15.00 
val.  Tautodailės ir amatų mugė 

18.00 val.  Šventės dalyvių, mies-

telėnų ir miesto svečių eitynės 
(Paprienė – estrada prie Ne-
muno)

18.30 val.  Prienų krašto vasaros 
šventės atidarymas 

19.00 val.  Mėgėjų meno kolek-
tyvų koncertas

20.00 val. Valstybinio dainų ir 
šokių ansamblio „Lietuva“ kon-
certinė programa „Kilkim, broliai, 
sakalais“

22.00 val.  Atlikėjo Martyno Kava-
liausko ir grupės koncertas   

23.00 val.  Grupės „Čilinam“ 
koncertas    

24.00 val.  Šventinis fejerverkas

Gegužės 19 d. estradoje prie 
Nemuno veiks šventinė preky-
ba, tautodailės ir amatų mugė, 
pramogos vaikams. Šeštadienį 
žiūrovus į šventę estradoje ir iš 
šventės nemokamai veš Savi-
valdybės užsakytas transportas. 
Autobusai važiuos maršrutais 
Kauno g. – Estrada ir Estrada 
– Kauno g. nuo 16.00 val. iki 00.55 
val. (stos visose miesto autobusų 
stotelėse). Išsamų autobusų gra-
fiką rasite  www.prienai.lt

Maloniai kviečiame prekybinin-
kus, tautodailininkus, amatinin-
kus, ūkininkus, atrakcionų vai-
kams paslaugų teikėjus dalyvauti, 
prekiauti šventės mugėje. 

GEGUŽĖS 20 D. (SEKMADIENIS)

10.00 val.  Šv. Mišios už Prienus 
ir prieniečius Prienų Kristaus 
Apsireiškimo bažnyčioje       

11.30 val.  Bendruomenės sporto 
ir pramogų popietė (Paprienėje 
prie Nemuno)        

pARODOS pRIENŲ RAJONE

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

Prienų Justino Marcinkevičiaus 
viešojoje bibliotekoje veikia par-
oda „Piliakalniai Nemuno kilpų 
regioniniame parke“.

Jiezno kultūros ir laisvalaikio 
centre – kraštiečio menininko 
Gedimino Pempės paroda „Nė 
dienos be brūkšnio“.

Prienų kultūros ir laisvalaikio 
centre – Arūno Aleknavičiaus fo-
tografijų paroda „Kalnai iš arti“.

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

Prienų Justino Marcinkevičiaus 
viešojoje bibliotekoje eksponuo-
jama paroda „Justinas  Marcin-
kevičius ir Lietuvos valstybingu-

mas“. Parodą parengė Lietuvos 
Respublikos Seimo kanceliarijos 
Informacijos ir komunikacijos 
departamento Parlamentarizmo 
istorinės atminties skyrius.

ARTIMIAUSI RENGINIAI 
BIRŠTONE

Gegužės 05 d. 18:00 val. Šefo Da-
riaus Dabrovolskio degustacinė 
vakarienė. Vytautas Mineral SPA 

Gegužės 05 d. 14:00 val. XV-asis 
avangardinės mados konkursas-
festivalis “Avangardas 2018”. 
Birštono kultūros centras 

Gegužės 05 d. 12:00 val. Kon-
certas, skirtas Мotinos dienai. 
Dalyvauja solistė Asta Pilypaitė 
ir jos vaikų dainavimo studija. 
„Eglės“ sanatorija 

Gegužės 05 d. 10:40 val. Birštono 
pusmaratonois. Birštono sporto 
centras 

Gegužės 06 d. 12:00 val. Suba-
lansuotas sekmadienis Birštone! 
Royal Spa Residence 

Gegužės 06 d. 19:30 val. Tetrali-
zuotas kino koncertas „Su Čaplinu 
kartu“. „Eglės“ sanatorija 

Gegužės 08 d. 19:00 val. Izraelio 
kinas tavo miesteׅ – Birštone! 
Birštono kultūros centras 

Gegužės 09 d. 16:00 val. Biblio-
terapija. „Širdies galia“. „Eglės“ 
sanatorija 

Gegužės 09 d. 19:30 val. Koncer-
tas su Arvydu Vilčinsku „Klauskite 
ko norite“. „Eglės“ sanatorija 

Gegužės 10 d. 19:30 val. Akordeo-
nisto – virtuozo vakaras. „Eglės“ 
sanatorija

Lietuvos šimtmečio dainų 
šventė „Vardan tos“ 

2018 m. birželio 30 – liepos 6 d.

Kaune: Birželio 30 d. Dainų diena 
Dainų slėnyje.

Vilniuje:

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

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

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

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

Šeštadienis, gegužės 5 d. Sekmadienis, gegužės � d. Pirmadienis, gegužės � d. Antradienis, gegužės 8 d.

06:00 lietuvos respublikos him-
nas 06:05 Istorijos detektyvai 
07:00 Dok. apybraiža „Mes nuga-
lėjom” 07:30 Šventadienio mintys 
08:00 Gimtoji žemė 08:30 ryto 
suktinis su Zita Kelmickaite 09:00 
Brolių Grimų pasakos 10:00 Gus-
tavo enciklopedija 10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai 11:25 Mūsų 
gyvūnai 11:50 pasaulio doku-
mentika 13:40 Mis Marpl 5 15:15 
laisvės vėliavnešiai 15:45 žinios. 
Orai 16:00 auksinis protas 17:15 
Klausimėlis 17:30 žinios. spor-
tas. Orai 18:00 Keliai. Mašinos. 
žmonės 18:30 pramoginė laida 
„editos šou” 19:30 savaitė. Vi-
suomenės aktualijų laida. 20:30 
panorama 20:52 sportas 21:00 
premjera. Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi 4. 21:55 Daug vargo dėl 
pinigų 23:25 skyrybų košma-
ras 00:55 pasaulio dokumentika 
02:35 Keliai. Mašinos. žmonės 
03:00 savaitė 03:55 Muzikinė 
pramoginė programa „Du balsai 
– viena širdis” 

 
06:30 peliukas stiuartas litlis (10) 
06:55 ponas Bynas (6) 07:20 
“Nickelodeon” valanda. žybsnis ir 
stebuklingos mašinėlės (39) 07:45 
žuviukai burbuliukai (12) 08:10 
Keista šeimynėlė (20) 08:35 To-
mo ir Džerio šou (26) 09:00 sau-
gokis meškinų (3) 09:15 saugokis 
meškinų (4) 09:30 Drakonų kova. 
super (11) 09:55 Ogis ir tarakonai 
(46) 10:05 Ogis ir tarakonai (47) 
10:15 KINO pUsrYČIaI pasau-
lio gelbėtojai 11:55 Beveik mirtina 
14:00 pričiupom! (1) 14:30 Drą-
siaširdis 16:40 Ne vienas kelyje 
17:20 teleloto 18:30 žinios 19:25 
sportas 19:28 Orai 19:30 Mes 
vieno kraujo 22:00 tamsos riteris 
00:55 piktieji numirėliai 02:35 Di-
džiosios motušės namai 

 
06:15 televitrina 06:30 aladinas 
07:00 ančiukų istorijos 07:30 
Vėžliukai nindzės 08:00 aladi-
nas 08:30 Mamyčių klubas 09:00 
Kulinariniai triukai 09:30 penkių 
žvaigždučių būstas 10:00 pasau-
lis pagal moteris 10:30 svajonių 
sodai 11:30 ŠeIMOs MĖNesIO 
FIlMas. Munis - mažasis mėnulio 
globėjas 13:05 ŠeIMOs MĖNe-
sIO FIlMas. aleksandras ir bai-
siai, labai siaubingai nesėkminga 
diena 14:45 ŠeIMOs MĖNesIO 
FIlMas. aš ir erlas, ir mirštančioji 
16:50 ekstrasensai tiria 18:30 tV3 
žinios 19:20 tV3 sportas 19:25 
tV3 orai 19:30 seKMaDIeNIO 
ŠeIMOs KINO teatras. as-
teriksas ir Obeliksas. Jos dide-
nybės tarnyboje 21:50 VaKarO 
KINO teatras. transporteris. 
Visu greičiu 23:45 Vieno žmo-
gaus armija 01:30 Karo žirgas 
04:05 svotai  

 
06:30 savickas Classic turnyras 

Vilniuje 07:30 sveikatos kodas 
08:30 tauro ragas 09:00 Galiūnų 
Čempionų lygos rungtynės Ka-
nadoje 10:00 pavariau (3) 10:30 
Blogas šuo! (2) 11:30 BBC doku-
mentika. preMJera stambio-
sios katės (2) 12:40 Vandenyno 
paslaptys su Džefu Korvinu (87) 
13:10 Džekas Hana kviečia į gam-
tą (6) 13:40 sveikinimai 16:00 re-
ali mistika (23) 16:55 žemės bran-
duolys 19:30 Daktaras richteris 
(9) 20:35 Daktaras richteris (10) 
21:40 preMJera Juodasis są-
rašas (1) 22:40 Išbandymų diena 
(4) 23:40 rytoj, kai prasidėjo ka-
ras 01:30 Kas žudikas? (27) 02:30 
Detektyvų istorijos (5)  

 
05:20 „24/7“ 06:00 „Geriausios 
nardymo vietos“. Dok. serialas 
07:00 programa 07:04 tV parduo-
tuvė 07:20 „Nuostabūs pojūčiai“. 
Dok. serialas 08:00 „4 kampai“ 
08:30 „Kaimo akademija“ 09:00 
„Šiandien kimba“ 10:00 „ant ban-
gos“ 11:00 „ekovizija“ 11:10 „Kapi-
tonas Gordejevas“ (1/1; 1/2) 13:25 
„laiptai į dangų“ (7; 8) 16:00 žinios 
16:18 Orai 16:20 „Krepšinio pa-
saulyje su V. Mačiuliu“ 17:00 „Gy-
venimo sparnai“ 17:30 „Neprijau-
kinti. Jukonas“. Kelionių dok. Nau-
joji Zelandija 18:00 žinios 18:27 
Orai 18:30 „Neprijaukinti. afrika“. 
Kelionių dok. Naujoji Zelandija 
19:00 „ant bangos“ 20:00 žinios 
20:27 Orai 20:30 „ant bangos“ 
21:30 „24/7“ 22:30 žinios 22:57 
Orai 23:00 „Vienišas vilkas“ (15; 
16) 01:00 „Kapitonas Gordeje-
vas“ (6/1; 6/2) 02:50 „24/7“ 03:30 
„laiptai į dangų“ (3; 4)  

 
06:10 televitrina 06:30 ledo ke-
lias 07:30 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! 13:10 Didžioji 
migracija 14:10 Bjauriausi darbai 
pasaulyje 15:10 ledo kelias 16:10 
Iš peties 17:10 NaUJas seZO-
Nas. sandėlių karai 17:35 NAU-
Jas seZONas. sandėlių karai 
18:05 skorpionas 19:05 amerikos 
talentai 21:00 žinios 21:45 spor-
tas 21:55 Orai 22:00 Nakties tOp 
22:30 X Faktorius 01:00 Hobitas. 
smogo dykynė 

 
06:00 lietuvos respublikos him-
nas 06:05 lrt OpUs Ore. Gru-
pė „Candee train” 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 Vienuolynų kelias lietuvoje 
11:30 Durys atsidaro 12:00 Kul-
tmisijos. Dok. kultūros apybraiža 
12:45 arti 13:00 linija, spalva, 
forma 13:30 stop juosta 14:00 
legendos 14:50 Vaikų ir moks-
leivių televizijos konkursas „Dai-
nų dainelė 2018” 16:30 Bravo! 
18:00 Nes man tai rūpi 18:45 
„Vilties koncertas” 20:00 Kai mū-
zos prabyla 20:25 FIBa krepšinio 
čempionų lyga 22:45 arti 23:00 
FIBa krepšinio čempionų lyga 
01:15 Kino žvaigždžių alėja. rau-
donplaukė 03:05 stambiu planu 
03:50 stilius. Gyvenimo būdo 
žurnalas 04:40 Kultmisijos. Dok. 
kultūros apybraiža

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 5 10:55 akis 
už akį 5 11:40 savaitė 12:40 tV 
žaidimas „Kas ir kodėl?” 13:05 
Klauskite daktaro 14:00 žinios 
14:15 laba diena, lietuva 15:00 
žinios 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 21:29 
loterija „Jėga” 21:30 lrt forumas 
22:20 Dokumentinė istorinė laida 
„lietuvos kolumbai” 23:15 sve-
timšalė 2 00:15 Karinės paslap-
tys 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 (57) 
06:45 Mano gyvenimo šviesa (58) 
07:10 Mano gyvenimo šviesa (59) 
07:35 ponas Bynas (7) 08:00 Vol-
keris, teksaso reindžeris (107) 
09:00 rytas su lNK 11:00 Yra, 
kaip yra 12:00 KK2 penktadienis 
13:25 rožių karas (149) 14:25 Dvi 
širdys (757) 14:55 Dvi širdys (758) 
15:25 Dvi širdys (759) 15:55 Dvi 
širdys (760) 16:30 labas vakaras, 
Lietuva 17:35 Yra, kaip yra 18:30 
žinios 19:25 sportas 19:28 Orai 
19:30 KK2 20:00 preMJera 
tamsoje 20:30 preMJera pu-
tinas ir mafija 21:30 žinios 22:24 
sportas 22:28 Orai 22:30 Va-
KarO seaNsas skrydis 01:10 
Judantis objektas (9) 01:55 tam-
sos riteris 

 
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 Meilės sūku-
ryje 10:00 tai - mano gyvenimas 
12:00 svotai 13:00 pažadėtoji 
13:30 pažadėtoji 14:00 Maištin-
gosios amazonės 15:00 simpso-
nai 15:30 simpsonai 16:00 tV3 
žinios 16:25 tV3 orai 16:30 tV 
pagalba 18:30 tV3 žinios 19:20 
tV3 sportas 19:25 tV3 orai 19:30 
Šviesoforas 20:00 preMJera. 
Vasara, ateik čia 21:00 pasmerkti 
4 21:30 tV3 vakaro žinios 22:20 
tV3 sportas 22:25 tV3 orai 22:30 
preMJera VaKarO KINO tea-
tras. pasiutę šunys 00:20 Kaulai 
01:20 Kvantikas 02:10 Gaudynės 
03:00 Greislendas 03:55 Tironas 
04:50 Mikė

 
06:15 Viena už visus (67) 06:50 
Viena už visus (68) 07:25 prokuro-
rų patikrinimas (433) 08:35 44-as 

skyrius (56) 09:35 tokia tarnyba 
(28) 10:30 Gelbėtojai - 112 (51) 
11:00 Gelbėtojai - 112 (52) 11:35 
akloji zona (8) 12:35 stoties poli-
cija (22) 13:40 prokurorų patikri-
nimas (434) 14:50 44-as skyrius 
(57) 15:55 tokia tarnyba (29) 
16:50 Gelbėtojai - 112 (53) 17:20 
Gelbėtojai - 112 (54) 17:55 Gelbė-
tojai - 112 (55) 18:30 lKl čempi-
onatas. žalgiris - Juventus 21:00 
transformeriai. tamsioji Mėnulio 
pusė 00:00 piktosios dvasios su-
grįžimas 01:40 Išbandymų diena 
(4) 02:25 Dingęs (8) 

 
05:15 „Geriausios nardymo vie-
tos“. Dok. serialas 05:40 „Mer-
doko paslaptys“ (2/10) 06:25 
programa 06:29 tV parduotuvė 
06:45 „4 kampai“ 07:15 „ant ban-
gos“ 08:15 „24/7“ 09:15 „rojus“ 
(35) 10:20 „raudonoji karalienė“ 
(10) 11:25 „Merdoko paslaptys“ 
(2/11) 12:30 „Miškinis“ (4/9) 13:35 
tV parduotuvė 13:50 „Bitininkas“ 
(2/12) 14:55 „albanas“ (4/5) 16:00 
reporteris 16:47 Orai 16:50 „Bal-
toji vergė“ (44) 18:00 reporteris 
18:40 lietuva tiesiogiai 18:47 Orai 
18:50 „Miškinis“ (4/25) 20:00 re-
porteris 20:27 Orai 20:30 Nuoga 
tiesa 22:30 reporteris 23:15 Lie-
tuva tiesiogiai 23:42 Orai 23:45 
„Gyvenimo sparnai“ 00:15 Gyve-
nimo būdas 01:15 „Šiandien kim-
ba“ 02:15 „albanas“ (2/8) 03:00 
„Merdoko paslaptys“ (2/10) 03:45 
„raudonoji karalienė“ (1) 04:35 
„pražūtingi smaragdai“ (40) 

 
06:35 televitrina 06:55 Kobra 11 
07:55 Kaulai 08:55 Nuo amato 
iki verslo 09:25 CsI kriminalistai 
10:25 Kaip aš susipažinau su jū-
sų mama 10:50 Kaip aš susipaži-
nau su jūsų mama 11:20 Kobra 
11 12:25 Vedęs ir turi vaikų 12:55 
Vedęs ir turi vaikų 13:25 Fizrukas 
14:00 6 kadrai 14:30 televitrina 
15:00 Juokingiausi amerikos na-
mų vaizdeliai 15:25 CsI Majamis 
16:25 CsI kriminalistai 17:25 Ko-
bra 11 18:25 Vedęs ir turi vaikų 
18:55 Vedęs ir turi vaikų 19:25 
rezidentai 19:55 rezidentai 
20:30 Fizrukas 21:00 žinios 21:25 
Orai 21:30 Baradač’ius 22:00 
Farai 23:00 sIaUBO pIrMa-
DIeNIs. Vaiduoklis 00:55 Kobra 
11 01:45 Daktaras Hausas 02:35 
Kaip aš susipažinau su jūsų ma-
ma 03:00 Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama 

 
06:00 lietuvos respublikos him-
nas 06:05 Džiazo muzikos va-
karas. XVIII tarptautinis džiazo 
festivalis „Birštonas 2014” 07:20 
auklė Mun 07:35 Mažasis atra-
dėjas 07:50 stop juosta 08:20 At-
spindžiai. paveldo kolekcija 08:50 
Nuo gamyklos konvejerio 1 09:15 
labas rytas, lietuva 12:00 DW 
naujienos rusų kalba 12:15 Durys 
atsidaro 12:45 amžinai stilingos 
14:00 Bravo! 15:20 auklė Mun 
15:35 tobotai 2 16:00 Nuo gamy-
klos konvejerio 1 16:15 Mažasis 
atradėjas 16:30 laba diena, lie-
tuva 18:00 Kultūrų kryžkelė. rusų 
gatvė 18:30 Kelias į namus 19:00 
arts21 19:35 ten, kur namai 1 
20:25 prokurorai 21:15 premje-
ra. Kissingeris 23:00 tarantulas 
00:20 DW naujienos rusų kalba. 
00:30 Dabar pasaulyje 01:00 
Džiazo muzikos vakaras. XVIII 
tarptautinis džiazo festivalis 

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 5 10:55 akis už 
akį 5 11:40 Beatos virtuvė 12:40 
tV žaidimas „Kas ir kodėl?” 13:05 
Klauskite daktaro 14:00 žinios 
14:15 laba diena, lietuva 16:30 
premjera. seserys 17:30 žinios. 
sportas. Orai 18:00 tV žaidimas 
„Kas ir kodėl?” 18:30 Klauskite 
daktaro 19:30 emigrantai 20:25 
loterija „Keno loto” 20:30 pano-
rama 21:05 sportas 21:13 Loteri-
ja „Jėga” 21:15 Dėmesio centre 
22:00 Dainų konkursas „eurovi-
zija 2018” I pusfinalis 00:15 Greiti 
ir įsiutę 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  

 
06:05 Mano gyvenimo šviesa (60) 
06:30 Mano gyvenimo šviesa (61) 
06:55 Mano gyvenimo šviesa (62) 
07:40 ponas Bynas (8) 08:05 Vol-
keris, teksaso reindžeris (108) 
09:00 rytas su lNK 11:00 Yra, 
kaip yra 12:00 tamsoje 12:30 
Nuo... Iki... 13:25 rožių karas 
(150) 14:25 Dvi širdys (761) 14:55 
Dvi širdys (762) 15:25 Dvi širdys 
(763) 15:55 Dvi širdys (764) 16:30 
labas vakaras, lietuva 17:35 Yra, 
kaip yra 18:30 žinios 19:25 spor-
tas 19:28 Orai 19:30 KK2 20:00 
preMJera tamsoje 20:30 ekra-
nai 21:30 žinios 22:24 sportas 
22:28 Orai 22:30 VaKarO se-
aNsas žiaurumas 00:35 Judantis 
objektas (10) 01:25 skrydis 

 
05:10 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 prieš srovę 21:00 pasmerkti 
4 21:30 tV3 vakaro žinios 22:20 
tV3 sportas 22:25 tV3 orai 22:30 
preMJera VaKarO KINO te-
atras. atstumtasis 00:20 Kaulai 
01:20 Kvantikas 02:15 Gaudynės 
03:05 Greislendas 03:55 Tironas 
04:45 Mikė 

 
06:15 Viena už visus (69) 06:50 
Viena už visus (70) 07:25 proku-
rorų patikrinimas (434) 08:35 44-
as skyrius (57) 09:35 tokia tarny-
ba (29) 10:25 Gelbėtojai - 112 (53) 
10:55 Gelbėtojai - 112 (54) 11:25 
ekstrasensų mūšis (2) 13:45 pro-
kurorų patikrinimas (435) 14:55 

44-as skyrius (58) 15:55 tokia 
tarnyba (30) 16:50 Gelbėtojai - 
112 (56) 17:20 Gelbėtojai - 112 
(57) 17:55 akloji zona (9) 18:55 
stoties policija (23) 20:00 Info 
diena 20:25 Visi už vieną 21:00 
Kikboksininkas. agresorius 22:50 
transformeriai. tamsioji Mėnulio 
pusė 01:40 Gyvi numirėliai (1) 
02:25 Blogas šuo! (1) 

 
05:15 „Geriausios nardymo vie-
tos“. Dok. serialas 05:40 „Merdoko 
paslaptys“ (2/11) 06:25 programa 
06:29 tV parduotuvė 06:45 „Van-
tos lapas“ 07:15 „Muzikinės kovos“ 
09:15 „rojus“ (36) 10:20 „raudo-
noji karalienė“ (11) 11:25 „Merdoko 
paslaptys“ (2/12) 12:30 „Miškinis“ 
(4/10) 13:35 tV parduotuvė 13:50 
„Bitininkas “ (2/13) 14:55 „albanas“ 
(4/6) 16:00 reporteris 16:47 Orai 
16:50 „Baltoji vergė“ (45) 18:00 
reporteris 18:40 Lietuva tiesio-
giai 18:47 Orai 18:50 „Miškinis“ 
(4/26) 20:00 reporteris 20:27 
Orai 20:30 Gyvenimo būdas 21:30 
„patriotai“ 22:30 reporteris 23:15 
lietuva tiesiogiai 23:42 Orai 23:45 
Nuoga tiesa 01:45 „pasaulis iš vir-
šaus“ 02:15 „albanas“ (2/9) 03:00 
„Merdoko paslaptys“ (2/11) 03:45 
„raudonoji karalienė“ (2) 04:35 
„pražūtingi smaragdai“ (41) 

 
06:35 televitrina 06:55 Kobra 11 
07:55 robinzonas Kruzas 08:55 
Gyvūnų manija 09:25 CsI krimina-
listai 10:25 Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama 10:50 Kaip aš susipa-
žinau su jūsų mama 11:20 Kobra 
11 12:25 Vedęs ir turi vaikų 12:55 
Vedęs ir turi vaikų 13:25 reziden-
tai 14:00 rezidentai 14:30 televi-
trina 15:00 Juokingiausi amerikos 
namų vaizdeliai 15:25 CsI Maja-
mis 16:25 CsI kriminalistai 17:25 
Kobra 11 18:25 Vedęs ir turi vaikų 
18:55 Vedęs ir turi vaikų 19:25 re-
zidentai 19:55 rezidentai 20:30 
Fizrukas 21:00 žinios 21:25 Orai 
21:30 VaKarO pasIrINKIMas. 
Kulka į galvą 23:20 pėdsakai 
00:20 Kobra 11 01:20 Daktaras 
Hausas 02:10 Kaip aš susipaži-
nau su jūsų mama 02:35 Kaip aš 
susipažinau su jūsų mama

 
06:00 lietuvos respublikos him-
nas 06:05 Džiazo muzikos vaka-
ras. XVIII tarptautinis džiazo festi-
valis „Birštonas 2014” 06:55 Grizis 
ir lemingai 07:05 auklė Mun 07:15 
tobotai 2 07:40 Mažasis atradėjas 
07:55 Kelias į namus 08:25 septy-
nios Kauno dienos 08:55 Nuo ga-
myklos konvejerio 1 09:15 labas 
rytas, lietuva 12:00 DW naujie-
nos rusų kalba 12:15 euromaxx 
12:45 prokurorai 13:35 Kissinge-
ris 15:15 auklė Mun 15:25 tobotai 
2 15:50 Nuo gamyklos konvejerio 
1 16:15 Mažasis atradėjas 16:30 
laba diena, lietuva 18:00 Misija 
18:30 atspindžiai 19:00 laisvės 
vėliavnešiai 19:35 ten, kur namai 
1 20:25 žmonės, kurie sukūrė 
lietuvą 21:15 premjera. Šven-
tasis karas 22:10 Antradienio 
detektyvas. Jaunasis Montalba-
nas 1 23:50 DW naujienos rusų 
kalba. 00:05 Dabar pasaulyje 
00:35 Džiazo muzikos vakaras. 
XVIII tarptautinis džiazo festivalis 
„Birštonas 2014” 01:45 Tarantu-
las 03:05 Kultūrų kryžkelė. rusų 
gatvė 03:40 Klauskite daktaro 
04:35 panorama

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”

�1.00 val.
„Transformeriai. Tamsioji 

Mėnulio pusė“ 

 

�1.00 val.
„Kikboksininkas. Agre-

sorius“

 

1�.�0 val.
„Asteriksas ir Obeliksas. 
Jos didenybės tarnyboje“

 

15.05 val.

„Daktaras Dolitlis“
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TV PROGRAMA

Ketvirtadienis, gegužės 10 d. Penktadienis, gegužės 11 d.

05:00 seserys 06:00 Lietuvos 
respublikos himnas 06:05 labas 
rytas, lietuva 09:05 senis 10:05 
premjera. Štutgarto kriminalinė 
policija 5 10:55 akis už akį 5 (le-
verage 5) 11:40 Gyvenimas 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 sportas 21:13 
loterija „Jėga” 21:15 Dėmesio 
centre 22:00 Dainų konkursas 
„eurovizija 2018” II pusfinalis 
00:15 Greiti ir įsiutę 2 02:00 lrt 
radijo žinios 02:05 Klauskite dak-
taro 03:00 lrt radijo žinios 03:05 
Dok. apybraiža „Mes nugalėjom” 
03:30 laisvės vėliavnešiai 04:00 
lrt radijo žinios 04:05 Naciona-
linė paieškų tarnyba 

 
06:20 Mano gyvenimo šviesa (66-
68) 07:35 ponas Bynas (10) 08:00 
Volkeris, teksaso reindžeris (110) 
09:00 rytas su lNK 11:00 Yra, 
kaip yra 12:00 tamsoje 12:30 
Nugalėk Merūną 13:25 rožių ka-
ras (152) 14:25 Dvi širdys (769) 
14:55 Dvi širdys (770) 15:25 Dvi 
širdys (771) 15:55 Dvi širdys (772) 
16:30 labas vakaras, lietuva 
17:35 Yra, kaip yra 18:30 žinios 
19:25 sportas 19:28 Orai 19:30 
KK2 20:00 preMJera tamso-
je 20:30 Valanda su rūta 21:30 
žinios 22:24 sportas 22:28 Orai 
22:30 VaKarO seaNsas pra-
naši pozicija 00:15 Judantis objek-
tas (12) 01:05 Metro užgrobimas 
123 02:45 alchemija. VDU karta 
03:15 retrOspeKtYVa 

 
05:10 Nuodėmių daktaras 06:10 
televitrina 06:25 Kempiniukas 
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 14:00 Maištin-
gosios amazonės 15:00 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 Šviesoforas 20:00 
Farai 21:00 pasmerkti 4 21:30 
tV3 vakaro žinios 22:20 tV3 
sportas 22:25 tV3 orai 22:30 Va-
KarO KINO teatras. rembo. 
pirmasis kraujas 00:20 Nuodėmių 
daktaras 01:20 Kvantikas 02:10 
Gaudynės 03:00 Greislendas 
03:50 Tironas 04:45 Mikė 

 
06:15 Viena už visus (73) 06:50 
Viena už visus (74) 07:25 proku-
rorų patikrinimas (436) 08:35 44-
as skyrius (59) 09:35 tokia tarnyba 
(31) 10:30 Gelbėtojai - 112 (58-59) 
11:35 akloji zona (10) 12:35 sto-
ties policija (24) 13:40 prokurorų 

patikrinimas (437) 14:50 44-as 
skyrius (60) 15:55 tokia tarnyba 
(32) 16:50 Gelbėtojai - 112 (60) 
17:20 Gelbėtojai - 112 (61) 17:55 
akloji zona (11) 18:55 stoties po-
licija (1) 20:00 Info diena 20:25 
savaitės kriminalai 21:00 Uni-
versalus karys. Kita karta 23:00 
10,5. apokalipsė (1) 00:45 10,5. 
apokalipsė (2) 02:20 Gyvi nu-
mirėliai (3)  

 
05:15 „Geriausios nardymo vie-
tos“. 06:00 „Merdoko paslaptys“ 
(2/13) 06:25 programa 06:29 tV 
parduotuvė 06:45 „tV europa 
pristato. lietuvos sienų apsauga. 
pasienio apsauga 13 - 15 amžiu-
je“. 07:15 „ant bangos“ 08:15 10 
min iki tobulybės su Jurijumi 08:30 
„skinsiu raudoną rožę“ 09:15 „ro-
jus“ (38) 10:20 „legenda apie pilo-
tą“ (1) 11:25 „Merdoko paslaptys“ 
(3/1) 12:30 „Miškinis“ (4/12) 13:35 
tV parduotuvė 13:50 „Bitininkas“ 
(2/15) 14:55 „albanas“ (4/8) 16:00 
reporteris 16:47 Orai 16:50 „Bal-
toji vergė“ (47) 18:00 reporteris 
18:35 lietuva tiesiogiai 18:42 Orai 
18:45 rubrika „Verslo genas“.” 
18:50 „Miškinis“ (4/28) 20:00 re-
porteris 20:27 Orai 20:30 „žmo-
gus be praeities“ (8) 21:30 „ant 
bangos“ 22:30 reporteris 23:10 
lietuva tiesiogiai 23:37 Orai 23:40 
rubrika „Verslo genas“.” 23:45 
„Vantos lapas“ 00:15 „Kapitonas 
Gordejevas“ (6/1; 6/2) 02:15 „al-
banas“ (2/11) 03:00 „Merdoko 
paslaptys“ (2/13) 03:45 „raudo-
noji karalienė“ (4) 04:35 „pražū-
tingi smaragdai“ (43)  

 
06:35 televitrina 06:55 Kobra 11 
07:55 robinzonas Kruzas 08:55 
Vienam gale kablys 09:25 CsI kri-
minalistai 10:25 Kaip aš susipaži-
nau su jūsų mama 11:20 Kobra 11 
12:25 Vedęs ir turi vaikų 13:25 re-
zidentai 14:00 rezidentai 14:30 
televitrina 15:00 Juokingiausi 
amerikos namų vaizdeliai 15:25 
CsI Majamis 16:25 CsI krimina-
listai 17:25 Kobra 11 18:25 Vedęs 
ir turi vaikų 19:25 rezidentai 20:30 
Fizrukas 21:00 žinios 21:25 Orai 
21:30 VaKarO pasIrINKIMas. 
amerikietiškas pyragas 23:20 
pėdsakai 00:25 Kobra 11 01:20 
Daktaras Hausas 02:10 Kaip aš 
susipažinau su jūsų mama

 
06:00 lietuvos respublikos him-
nas 06:05 Džiazo muzikos vaka-
ras 07:00 auklė Mun 07:15 tobotai 
2 07:40 Mažasis atradėjas 07:55 
linija, spalva, forma 08:20 Lietuva 
mūsų lūpose 08:50 Nuo gamyklos 
konvejerio 1 09:15 labas rytas, 
Lietuva 12:00 DW naujienos ru-
sų kalba. 12:15 Klauskite dakta-
ro 13:05 Maistas ir aistros 13:35 
prisikėlimo ekspresas – šimtme-
čio veidai 14:20 Nes man tai rūpi 
15:10 auklė Mun 15:25 tobotai 2 
15:50 Nuo gamyklos konvejerio 
1 16:15 Mažasis atradėjas 16:30 
laba diena, lietuva 18:00 Kultūrų 
kryžkelė 18:30 Nacionalinis turtas 
19:00 lietuva mūsų lūpose 19:30 
Dainininkės Janinos Miščiukai-
tės 70-osioms gimimo metinėms 
20:30 anapus čia ir dabar 21:15 
Mano tėviškė 21:30 žurnalas „Ke-
lias į FIFa World Cup 2018” 22:00 
lietuvos persitvarkymo sąjūdžiui 
– 30 23:10 lietuvos persitvarkymo 
sąjūdžiui – 30. laiko ženklai. lai-
kraštis „sąjūdžio žinios” 

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 5 10:55 akis 
už akį 5 11:40 Dainų konkursas 
„eurovizija 2018”. II pusfinalis 
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 Beatos 
virtuvė 20:25 loterija „Keno loto” 
20:30 panorama 20:52 sportas 
20:59 loterija „Jėga” 21:00 Duo-
kim garo! 22:35 Gamtos inspekto-
riai 23:00 Fantastiškas penktadie-
nis. Kazino „royale” (1967) 01:05 
specialus tyrimas 02:00 lrt radi-
jo žinios 02:05 Klauskite daktaro 
03:00 lrt radijo žinios 03:05 ryto 
suktinis su Zita Kelmickaite 03:30 
Mūsų gyvūnai. Vedėja rasa eilu-
navičienė 04:00 lrt radijo žinios 
04:05 stilius

 
06:20 Mano gyvenimo šviesa (69) 
06:45 Mano gyvenimo šviesa (70) 
07:10 Mano gyvenimo šviesa (71) 
07:35 ponas Bynas (11) 08:00 
Volkeris, teksaso reindžeris (111) 
09:00 rytas su lNK 11:00 Yra, 
kaip yra 12:00 tamsoje 12:30 Va-
landa su rūta 13:25 rožių karas 
(153) 14:25 Dvi širdys (773) 14:55 
Dvi širdys (774) 15:25 Dvi širdys 
(775) 15:55 Dvi širdys (776) 16:30 
labas vakaras, lietuva 17:35 Yra, 
kaip yra 18:30 žinios 19:25 spor-
tas 19:28 Orai 19:30 KK2 penk-
tadienis 21:00 saVaItĖs HItas 
Dingusi 23:55 Mirtinoji 01:40 pra-
naši pozicija 

 
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 pažadė-
toji 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. la troškinys 
21:45 VaKarO KINO teatras. 
Juros periodo parkas 00:15 30 
tamsos dienų 02:20 amerikietiš-
kas apiplėšimas 04:00 rembo. 
pirmasis kraujas 

 
06:15 Viena už visus (75) 06:50 
Viena už visus (76) 07:25 pro-
kurorų patikrinimas (437) 08:35 
44-as skyrius (60) 09:35 tokia 
tarnyba (32) 10:30 Gelbėtojai - 
112 (60) 11:00 Gelbėtojai - 112 
(61) 11:35 akloji zona (11) 12:35 
stoties policija (1) 13:40 prokuro-
rų patikrinimas (438) 14:50 44-as 
skyrius (61) 15:55 tokia tarnyba 

(33) 16:50 Gelbėtojai - 112 (62) 
17:20 Gelbėtojai - 112 (63) 17:55 
Gelbėtojai - 112 (64) 18:30 LKL 
čempionatas. Ketvirtfinalio rung-
tynės 21:00 tikras teisingumas 
2. Kruvini pinigai 22:50 tarptau-
tinis turnyras „BUsHIDO KOK 
2018 Moldova” 02:20 Universalus 
karys. Kita karta 03:55 tikras tei-
singumas 2. Kruvini pinigai 

 
05:15 „Geriausios nardymo vie-
tos“. Dok. serialas 05:40 „Merdo-
ko paslaptys“ (3/1) 06:30 „pasau-
lio turgūs. Mumbajus“. Kelionių 
dok. 06:45 programa 06:49 tV 
parduotuvė 07:05 „Krepšinio pa-
saulyje su V. Mačiuliu“ 07:45 „Gy-
venimo sparnai“ 08:15 Gyvenimo 
būdas 09:15 „rojus“ (39) 10:20 
„legenda apie pilotą“ (2) 11:25 
„Merdoko paslaptys“ (3/2) 12:30 
„Miškinis“ (4/13) 13:35 tV par-
duotuvė 13:50 „Bitininkas“ (2/16) 
14:55 „albanas“ (4/9) 16:00 re-
porteris 16:47 Orai 16:50 „Bal-
toji vergė“ (48) 18:00 reporteris 
18:42 Orai 18:45 rubrika „reno-
vacija. sužinok daugiau“.” 18:50 
„Miškinis“ (4/29) 20:00 reporteris 
20:27 Orai 20:30 „Muzikinės ko-
vos“ 22:30 reporteris 22:57 Orai 
23:00 „Gluchariovas“ (2/15; 2/16) 
01:10 „Baimės įlanka“ (7; 8) 03:00 
„Merdoko paslaptys“ (3/1) 03:45 
„raudonoji karalienė“ (5) 04:35 
„pražūtingi smaragdai“ (44) 

 
06:35 televitrina 06:55 Kobra 11 
07:55 robinzonas Kruzas 08:55 
praeities žvalgas 09:25 CsI kri-
minalistai 10:25 Kaip aš susipaži-
nau su jūsų mama 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 re-
zidentai 14:00 rezidentai 14:30 
televitrina 15:00 Juokingiausi 
amerikos namų vaizdeliai 15:25 
CsI Majamis 16:25 CsI krimina-
listai 17:25 Kobra 11 18:25 Ve-
dęs ir turi vaikų 19:00 Vedęs ir turi 
vaikų 19:30 Verslo receptai 20:00 
Farai 21:00 žinios 21:45 sportas 
21:50 Orai 22:00 pWr reKO-
MeNDUOJa. Išprotėjęs profeso-
rius 2. Klampų šeimynėlė 00:10 
amerikietiškas pyragas 02:00 
Daktaras Hausas 02:45 Kaip aš 
susipažinau su jūsų mama 

 
06:00 lietuvos respublikos him-
nas 06:05 Džiazo muzikos va-
karas. XVIII tarptautinis džiazo 
festivalis „Birštonas 2014” 06:50 
auklė Mun 07:10 tobotai 2 07:35 
Mažasis atradėjas 07:50 Vienuo-
lynų kelias lietuvoje 08:20 paž-
velk 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 Kultmisijos 13:30 
stambiu planu 14:20 Dainininkės 
Janinos Miščiukaitės 70-osioms 
gimimo metinėms. 15:15 auklė 
Mun 15:25 tobotai 2 15:50 Nuo 
gamyklos konvejerio 1 16:15 Ma-
žasis atradėjas 16:30 laba die-
na, Lietuva 18:00 Mokslo sriuba 
18:35 lietuvos tūkstantmečio vai-
kai 19:35 ten, kur namai 1 20:30 
Kultūros teismas 21:15 europos 
kinas. premjera. Nepagrįstai ap-
kaltintas. Hario Viorco byla 22:45 
Kosminis Čiurlionis 00:15 DW 
naujienos rusų kalba. 00:30 Da-
bar pasaulyje 

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 5 10:55 akis 
už akį 5 11:40 Dainų konkursas 
„eurovizija 2018”. I pusfinalis 
14:00 žinios 14:15 laba diena, 
Lietuva 15:00 žinios 15:10 La-
ba diena, lietuva 16:00 žinios 
16:15 laba diena, lietuva 16:30 
premjera. seserys 17:30 žinios. 
sportas. Orai 18:00 tV žaidimas 
„Kas ir kodėl?” 18:30 Klauskite 
daktaro 19:30 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 23:20 svetimšalė 2 
00:50 smegenų paslaptys. Mar-
selis prustas. 01:00 lrt radijo 
žinios 01:05 Dokumentinė istori-
nė laida „lietuvos kolumbai” 02:00 
lrt radijo žinios 02:05 Klauskite 
daktaro 03:00 lrt radijo žinios 
03:05 pokalbių laida „svarbios 
detalės” 04:00 lrt radijo žinios 
04:05 Gyvenimas

 
06:20 Mano gyvenimo šviesa 
(63-65) 07:35 ponas Bynas (9) 
08:00 Volkeris, teksaso reindže-
ris (109) 09:00 rytas su lNK 
11:00 Yra, kaip yra 12:00 tam-
soje 12:30 ekranai 13:25 rožių 
karas (151) 14:25 Dvi širdys (765) 
14:55 Dvi širdys (766) 15:25 Dvi 
širdys (767) 15:55 Dvi širdys (768) 
16:30 labas vakaras, lietuva 
17:35 Yra, kaip yra 18:30 žinios 
19:25 sportas 19:28 Orai 19:30 
KK2 20:00 preMJera tamsoje 
20:30 preMJera Nugalėk Me-
rūną 21:30 žinios 22:24 sportas 
22:28 Orai 22:30 VaKarO se-
aNsas Metro užgrobimas 123 
00:40 Judantis objektas (11) 01:30 
žiaurumas

 
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 sūku-
ryje 10:00 tai - mano gyvenimas 
12:00 svotai 13:00 pažadėtoji 
14:30 Maištingosios amazonės 
15:30 simpsonai 16:00 tV3 žinios 
16:25 tV3 orai 16:30 tV pagalba 
18:30 tV3 žinios 19:20 tV3 spor-
tas 19:25 tV3 orai 19:30 Šviesofo-
ras 20:00 Gero vakaro šou 21:00 
pasmerkti 4 21:30 tV3 vakaro 
žinios 22:15 tV3 sportas 22:20 
tV3 orai 22:25 Vikinglotto 22:30 
VaKarO KINO teatras. ameri-
kietiškas apiplėšimas 00:20 Kaulai 
01:20 Kvantikas 02:10 Gaudynės 
03:00 Greislendas 03:50 Tironas 
04:40 Mikė  

 
06:15 Viena už visus (71) 06:50 
Viena už visus (72) 07:25 proku-
rorų patikrinimas (435) 08:35 44-

as skyrius (58) 09:35 tokia tarny-
ba (30) 10:30 Gelbėtojai - 112 (56) 
11:00 Gelbėtojai - 112 (57) 11:35 
akloji zona (9) 12:35 stoties poli-
cija (23) 13:40 prokurorų patikri-
nimas (436) 14:50 44-as skyrius 
(59) 15:55 tokia tarnyba (31) 
16:50 Gelbėtojai - 112 (58) 17:20 
Gelbėtojai - 112 (59) 17:55 aklo-
ji zona (10) 18:55 stoties policija 
(24) 20:00 Info diena 20:25 Visi už 
vieną 21:00 10,5. apokalipsė (1) 
22:50 10,5. apokalipsė (2) 00:35 
Kikboksininkas. agresorius 02:15 
Gyvi numirėliai (2) 

 
05:15 „Geriausios nardymo vie-
tos“. Dok. serialas 05:40 „Merdoko 
paslaptys“ (2/12) 06:25 programa 
06:29 tV parduotuvė 06:45 „Kai-
mo akademija“ 07:15 Nuoga tiesa 
09:15 „rojus“ (37) 10:20 „raudo-
noji karalienė“ (12) 11:25 „Merdo-
ko paslaptys“ (2/13) 12:30 „Miški-
nis“ (4/11) 13:35 tV parduotuvė 
13:50 „Bitininkas“ (2/14) 14:55 
„albanas“ (4/7) 16:00 reporteris 
16:47 Orai 16:50 „Baltoji vergė“ 
(46) 18:00 reporteris 18:40 Lie-
tuva tiesiogiai 18:47 Orai 18:50 
„Miškinis“ (4/27) 20:00 reporte-
ris 20:27 Orai 20:30 „žmogus be 
praeities“ (7) 21:30 „ant bangos“ 
22:30 reporteris 23:15 Lietuva 
tiesiogiai 23:42 Orai 23:45 „patri-
otai“ 00:45 „24/7“ 01:45 „pasaulis 
iš viršaus“. Dok. serialas 02:15 
„albanas“ (2/10) 03:00 „Merdoko 
paslaptys“ (2/12) 03:45 „raudono-
ji karalienė“ (3) 04:35 „pražūtingi 
smaragdai“ (42) 

 
06:35 televitrina 06:55 Kobra 11 
07:55 robinzonas Kruzas 08:55 
statybų gidas 09:25 CsI krimina-
listai 10:25 Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama 10:50 Kaip aš susipa-
žinau su jūsų mama 11:20 Kobra 
11 12:25 Vedęs ir turi vaikų 12:55 
Vedęs ir turi vaikų 13:25 rezi-
dentai 14:00 rezidentai 14:30 
televitrina 15:00 Juokingiausi 
amerikos namų vaizdeliai 15:25 
CsI Majamis 16:25 CsI krimina-
listai 17:25 Kobra 11 18:25 Ve-
dęs ir turi vaikų 18:55 Vedęs ir 
turi vaikų 19:25 rezidentai 19:55 
rezidentai 20:30 Fizrukas 21:00 
žinios 21:25 Orai 21:30 VaKa-
rO pasIrINKIMas. Gimtadie-
nis 23:20 pėdsakai 00:20 Kobra 
11 01:20 Daktaras Hausas 02:10 
Kaip aš susipažinau su jūsų ma-
ma 02:35 Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama 

 
06:00 lietuvos respublikos him-
nas 06:05 Džiazo muzikos va-
karas. XVIII tarptautinis džiazo 
festivalis „Birštonas 2014” 07:15 
tobotai 2 (tobot 2) 07:40 Maža-
sis atradėjas 07:55 pradėk nuo 
savęs 08:25 Nacionalinis turtas 
08:50 Nuo gamyklos konvejerio 1 
09:15 labas rytas, lietuva 12:00 
DW naujienos rusų kalba. 12:15 
Meno ritmai 12:45 stilius 13:35 
legendos. 14:20 Šventasis karas 
15:15 auklė Mun  15:25 tobotai 2 
15:50 Nuo gamyklos konvejerio 1 
16:15 Mažasis atradėjas 16:30 
laba diena, lietuva 18:00 Kultū-
rų kryžkelė 18:30 septynios Kau-
no dienos 18:55 UeFa merginų 
U17 čempionatas 21:05 Kalban-
tys tekstai 21:50 arti 22:10 elito 
kinas. Detektyvas Daunas 23:45 
DW naujienos rusų kalba. 00:00 
Dabar pasaulyje 

�1.�5 val.

„Juros periodo parkas“ 

 

��.�0 val.

„Metro užgrobimas 123“

 

��.�0 val.

„pranaši pozicija“

 

Šeštadienis, gegužės 1� 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 ži-
nios 11:45 pasaulio dokumentika 
13:40 Mis Marpl 5 15:15 Doku-
mentinė 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 paieš-
kų tarnyba 19:30 stilius 20:25 
loterijos „Keno loto” ir „Jėga” 
20:30 panorama 20:52 sportas 
21:00 Valanda iki „eurovizijos” 
22:00 Dainų konkursas „eurovizija 
2018”. Finalas 01:45 Greiti ir įsiutę 
3. tokijo lenktynės 03:30 pasaulio 
dokumentika 04:25 Klausimėlis 
04:45 auksinis protas 

 
06:30 peliukas stiuartas litlis (11) 
06:55 ponas Bynas (10) 07:20 
“Nickelodeon” valanda. žybsnis 
ir stebuklingos mašinėlės (40) 
07:45 žuviukai burbuliukai (13) 
08:10 Kempiniukas plačiakelnis 
(1) 08:35 tomo ir Džerio šou (1) 
09:00 saugokis meškinų (5) 09:15 
saugokis meškinų (6) 09:30 Dra-
konų kova. super (12) 10:00 KI-
NO pUsrYČIaI Džesis ir petas 
11:50 Meškiukas Jogis 13:25 Šuo 
futbolininkas. europos taurė 15:10 
Mano draugas delfinas 17:30 Bus 
visko 18:30 žinios 19:25 sportas 
19:28 Orai 19:30 sUperKINas 
auksinis kompasas 21:45 Didžio-
sios motušės namai 2 23:45 Nevy-
kėlis laris - sveikatos inspektorius 
01:30 Mirtinoji 

 
06:15 televitrina 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 skaniai 
ir paprastai 11:00 svajonių ūkis 
11:30 ŠeIMOs MĖNesIO FIl-
Mas. Beždžioniukas Montis 13:05 
ŠeIMOs MĖNesIO FIlMas. 
pelenė 14:55 ŠeIMOs MĖNe-
sIO FIlMas. ambicinga blondi-
nė 16:50 ekstrasensai tiria 18:30 
tV3 žinios 19:15 tV3 sportas 
19:20 tV3 orai 19:25 eurojack-
pot 19:30 ŠEŠTADIENIO ŠEI-
MOs KINO teatras. Garfildas 
2 21:10 ŠeŠtaDIeNIO GerO KI-
NO VaKaras. Įsikūnijimas 00:30 
prieš vidurnaktį 02:35 Juros perio-
do parkas 04:45 svotai

 
06:15 Viena už visus (72-76) 
08:45 sveikatos aBC televitrina 
09:00 autopilotas 09:30 apie žūklę 
10:00 pavariau (4) 10:30 Blogas 
šuo! (3) 11:30 Nematoma karalys-

tė (1) 12:40 Vandenyno paslap-
tys su Džefu Korvinu (88) 13:10 
Džekas Hana kviečia į gamtą (7) 
13:40 Vanity Fair. Visiškai slaptai 
(5) 14:45 Kas žudikas? (28) 16:00 
Detektyvų istorijos (6) 17:00 LKL 
čempionatas. Ketvirtfinalio rungty-
nės 19:30 Muzikinė kaukė 22:05 
MaNO HerOJUs pradžia 01:00 
aŠtrUs KINas Baubas 02:35 
Muzikinė kaukė  

 
06:00 „pasaulio turgūs. atėnai“. 
Kelionių dok. 06:30 „pasaulio 
turgūs. Barselona“. Kelionių dok. 
07:00 programa 07:04 tV par-
duotuvė 07:20 „Nuostabūs pojū-
čiai“. Dok. serialas 07:55 „tV eu-
ropa pristato. Vyrų šešėlyje. Joana 
pavalkytė-Griniuvienė“. Dok. filmų 
ciklas 08:30 10 min iki tobulybės 
su Jurijumi 08:45 „skinsiu raudoną 
rožę“ 09:30 „Vantos lapas“ 10:00 
„ant bangos“ 11:00 „Vera. Natūrali 
atranka“ (7/1) 13:00 „Baltoji vergė“ 
(5; 6) 15:00 „Geriausios nardymo 
vietos“. Dok. serialas 16:00 žinios 
16:18 Orai 16:20 „pavojingiausios 
kelionės. Gvinėja“. Dok. serialas 
16:55 „pražūtingi smaragdai“ (57) 
18:00 žinios 18:27 Orai 18:30 „4 
kampai“ 19:00 Muzikiniai sveikini-
mai 20:00 žinios 20:27 Orai 20:30 
preMJera, „svarbiausia - įsta-
tymas“ (1; 2) 22:30 žinios 22:57 
Orai 23:00 „Vera. Natūrali atranka“ 
(7/1) 01:00 „pražūtingi smarag-
dai“ (35; 36) 02:40 „Baltoji vergė“ 
(5; 6) 04:10 „Geriausios nardymo 
vietos“. Dok. serialas 04:30 „Vera. 
Natūrali atranka“

 
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 
12:00 Jokių kliūčių! 13:00 Didžio-
sios katės. Nepaprastų gyvūnų 
šeima 14:00 Bjauriausi darbai pa-
saulyje 15:00 ledo kelias 16:00 Iš 
peties 17:00 sandėlių karai 17:30 
sandėlių karai 18:00 skorpionas 
19:00 amerikos talentai 21:00 
žinios 21:45 sportas 21:55 Orai 
22:00 pWr reKOMeNDUOJa. 
egipto dievai 00:30 Išprotėjęs 
profesorius 2. Klampų šeimynėlė 
02:25 Jokių kliūčių!

 
06:00 lietuvos respublikos him-
nas 06:05 Duokim garo! 07:35 
Kultūrų kryžkelė. rusų gatvė 
08:05 Misija. Vilnija 08:30 Mais-
tas ir aistros 09:00 pažvelk į pro-
fesiją kitaip 09:30 Mokslo sriuba 
10:00 Vaikų ir moksleivių televi-
zijos konkursas „Dainų dainelė 
2018” 11:35 Vincenzo Bellini. 
Opera „Kapulečiai ir Montekiai” 
14:05 stilius 15:00 atžalos 15:50 
euromaxx 16:20 Nepamirštami 
posmai 16:55 UeFa merginų 
U17 čempionatas 19:00 prisikėli-
mo ekspresas – šimtmečio veidai 
19:45 atspindžiai. paveldo kolek-
cija 20:15 stambiu planu 21:00 
Kino žvaigždžių alėja. premjera. 
Nekalbėk su nepažįstamaisiais 
22:35 lrt OpUs Ore. Grupė 
„parranda polar” 23:35 lengvai 
ir linksmai! „žuvėdra” 00:00 Da-
bar pasaulyje 00:30 Nepagrįstai 
apkaltintas. Hario Viorco byla 
02:00 prokurorai 02:50 Lietuvos 
persitvarkymo sąjūdžiui – 30. 
laiko ženklai. 

1�.�0 val.

„Auksinis kompasas“
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VERTA ŽINOTI
HOROSKOpAS
Gegužės 7-13 d.

 JAUTIS 
(04.21-05.21)

LIUDA ŠEŠKUVIENĖ
Stichija: Žemė

planeta: Venera
Savaitės diena: penktadienis

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

REKLAMA

Bendroji audiencija. 
Krikštas - „ne“  
piktajai dvasiai; 

„taip“ Dievui
Tęsdamas bendrųjų audi-

encijų katechezę apie Krikš-
to sakramentą, šį trečiadienį 
popiežius Pranciškus kalbėjo 
apie du svarbius apeigų ele-
mentus – maldą, kad Šventoji 
Dvasia vandens ženklu suteik-
tų krikštijamam naują gyveni-
mą, o taip pat piktosios dva-
sios atsižadėjimą bei tikėjimo 
išpažinimą.

Šaukiamės Šventosios Dva-
sios, kad vanduo turėtų ga-
lią suteikti naują gyvenimą. 
Vanduo reiškia gyvybę ir at-
gaivą, o jo stoka – sausrą, 
nevaisingumą. Tačiau van-
duo gali reikšti ir mirtį, tva-
ną, grėsmingai įsisiūbavusias 
bangas. Vanduo taip pat nu-
plauna, nuvalo, nuskaistina. 
Remdamasi šiuo visuotiniu 
simbolizmu Biblija naudoja 
vandens ženklą kalbėdama 
apie Dievo veikimą žmogaus 
istorijoje. Vis dėlto vanduo 
pats savaime neturi antgam-
tinės galios. Popiežius primi-
nė krikštijamiesiems kitados 
šv. Ambraziejaus tartus žo-
džius: „Tu matai vandenį, bet 
ne kiekvienas vanduo gydo; 
gydo tik tas vanduo, kuriame 
glūdi Kristaus malonė. Nau-
dojamas vanduo, bet veikia 
Šventoji Dvasia“. Bažnyčia 
meldžia, kad Šventoji Dvasia 
nužengtų į vandenį, kad tie, 
kas jame priims Krikštą, būtų 
palaidoti Kristaus mirtyje ir su 
juo prisikeltų amžinajam gy-
venimui. Vanduo tampa van-
deniu, kuriame glūdi Švento-
sios Dvasios galia. Vandeniu 
ir Šventąja Dvasia teikiamas 
Krikšto sakramentas vaikams, 
suaugusiems, visiems, - sakė 
Pranciškus.

Kitas Krikšto apeigų ele-
mentas – piktosios dvasios 
išsižadėjimas ir tikėjimo išpa-
žinimas. Šie abu dalykai vie-
nas su kitu labai artimai susiję. 
Tik jei sakau „ne“ velnio vilio-
nėms, galiu sakyti „taip“ Die-
vui, kuris mane kviečia pana-
šėti su juo mintimis ir darbais. 

Velnias dalija, Dievas visada 
vienija, buria žmones į ben-
druomenę, į jo tautą. Neįma-
noma būti su Kristumi ir tuo 
pat metu kelti jam sąlygas.

Į klausimus „ar atsižadate 
piktosios dvasios, visų jos dar-
bų ir visų vilionių“, atsakome 
pirmuoju asmeniu: „atsižadu“. 
„Aš atsižadu“.  Neįmanoma 
atsižadėti anonimiškai. Taip 
pat ir išpažindami tikėjimą, sa-
kome „tikiu“. „Aš tikiu“.

Baigdamas katechezę po-
piežius ragino atsiminti krikš-
tą kiekvieną kartą kai įeidami 
į bažnyčią pirštais paliečiame 
pašventintą vandenį inde prie 
durų ir persižegnojame. Tar-
kime „Amen“ su džiaugsmu 
ir dėkingumu atsimindami 
Krikštą.

Išrinktas Maltos  
Ordino Didysis  

Magistras
Sekmadienį, balandžio 29 

d., Giacomo Dalla Torre del 
Tempio di Sanguinetto buvo 
išrinktas 80-uoju Maltos Or-
dino Didžiuoju Magistru.

Apie išrinkimą tuoj pat 
buvo informuotas popiežius 
Pranciškus, po to – Ordino 
prioratai ir padaliniai pasau-
lyje bei 107 šalių, palaikančių 
su Ordinu diplomatinius san-
tykius, atstovybės. 

Giacomo Dalla Torre del 
Tempio di Sanguinetto nuo 
praėjusių metų vasaros ėjo 
laikinojo vadovo pareigas ėjo. 
Jo išrinkimu laikinu vadovu 
buvo užbaigta valdymo kri-
zė, prasidėjusi po to, kai buvo 
priverstas atsistatydinti anks-
tesnis Didysis Magistras.

Naujasis Didysis Magis-
tras Giacomo Dalla Torre del 
Tempio di Sanguinetto gimė 
Romoje 1944 m. Baigęs filo-
logijos studijas Romos univer-
sitete, dėstė graikų kalbą Po-
piežiškajame Urbono institute, 
vadovavo instituto bibliotekai 
ir archyvui. Ordinui priklauso 
nuo 1984 m. Iškilmingus įža-
dus davė 1993 m.

Suverenusis Jeruzalės, Ro-
do ir Maltos Šv. Jono ligoninės 
riterių ordinas įsikūrė vienuo-
liktajame amžiuje Jeruzalėje. 
Ordino riteriai kelis šimtme-
čius kaip savarankiška vals-
tybė tvarkėsi Rodo, o vėliau 
Maltos saloje. Napoleono lai-
kais išvarytas iš Maltos, 1834 
m. Ordinas įsikūrė Romoje. 
Taip pat ir šiandien Maltos 
Ordinas veikia kaip suverenus 
tarptautinės teisės subjektas 
ir tuo pat metu kaip Katalikų 
Bažnyčios vienuolija, tarnauja 

 AVINAS 
(03.21-04.20)

Finansinė krizė gresia nestabilia pa-
dėtimi šeimoje pirmoje savaitės pu-
sėje. jums apskritai neverta tiek daug 
galvoti, “ką žmonės pasakys”. Galite 
sulaukti daug ir įvairių pasiūlymų, bet 
neskubėkite jų priimti gerai neap-
svarstęs. Būkite atidus, kad su jumis 
nesusidorotų negarbingais būdais. 
Savaitgalį nusiteikite skirti daugiau 
laiko vaikams nei planavote.

 JAUTIS 
(04.21-05.21)

Tiesą sakant, manote, kad visi reika-
lai išsispręs savaime, todėl į viską žiū-
rite pro pirštus. Atsargiai, taip galite 
nesunkiai privelti nepataisomų klai-
dų. Pasistenkite nepasiduoti depresi-
jai, kai savaitės viduryje reikalai klos-
tysis ne taip, kaip buvote numatęs. Ar 
tai tikrai tik neatidumas ir išsiblašky-
mas? Gal tiesiog pritingite?

 DVYNIAI 
(05.22-06.21)

Savaitės pradžioje gali kilti asmeninio 
pobūdžio problemų. Užtat netrukus 
turėtų pagerėti finansinė padėtis. 
Pasiekti trokštamą tikslą šią savaitę 
jūsų šansai tikrai labai dideli. Antro-
je savaitės pusėje galima kelionė 
(tikriausiai verslo reikalais). Savait-
galį galvokite, ką kalbate - liežuvis 
bus jūsų priešas.

 VĖŽYS 
(06.22-07.22)

Savaitės pradžioje protas dirbs visu 
pajėgumu, generuos naujas idėjas. 
Nuo savaitės vidurio tempas gali pas-
tebimai sulėtėti, užtat reikalai įgis kur 
kas konkretesnį pavidalą. Nenusteb-
kite, jei savaitgalį pajusite nenumal-
domą poreikį pabūti vienas. Na, juk 
negalima nuolat raškyti žvaigždes 
nuo dangaus, ar ne?

 LIŪTAS 
(07.23-08.21)

Geras laikas brandinti naujas idėjas, 
generuoti strategiją, bet netinkamas 
galutiniams sprendimams priimti. 
Viena vertus, jausitės kiek išsiblaš-
kęs, lengvabūdis ir nervingas, kita 
vertus - linkęs sunkiai dirbti. Ramin-
kite nervus ilgais vakariniais pasi-
vaikščiojimais ir šaltu dušu, kitaip 
galite turėti problemų bendrauda-
mas šeimoje.

 MERGELĖ 
(08.22-09.23)

Šią savaitę jūsų asmeninį pasaulį 
gali sukrėsti nedidelis žemės dre-
bėjimas, bet padėtis liks daugiau ar 
mažiau kontroliuojama. Kiekvieną 
savo pasisakymą gerai apgalvokite. 
Racionalus mąstymas ir santūrumas 

padės priimti sprendimus, dėl kurių 
vėliau tikrai nesigailėsite. Pasisten-
kite blaiviai įvertinti savo svajones ir 
galimybes jas įgyvendinti.

 SVARSTYKLĖS 
(09.24-10.23)

Sulauksite beprotiškai mielo kvieti-
mo. Tikrai nereikėtų svarstyti, ar jį 
priimti. jūs nusipelnėte poilsio. Ir kiti 
labai apsidžiaugs, kad pagaliau vėl 
išvydo jus savam būry. Sapnai šią 
savaitę pernelyg padriki ir neaiškūs, 
kad ką nors reikštų.

 SKORpIONAS 
(10.24-11.22)

jūs manote, kad gerai išstudijavote 
veiksmų planą ir atsižvelgėte į visus 
galimus netikėtumus. Tačiau būtinai 
aatsiras kitų žmonių su savo “jei” ir 
“tačiau”. Turite padaryti viską, kad iš-
sklaidytumėte jų abejones. Pasisten-
kite savo ambicijų nedemonstruoti 
iki penktadienio, o tada jau galėsite 
pasirodyti esąs lyderis.

 ŠAULYS 
(11.23-12.22)

Šią savaitę jūsų planuose karaliauja 
kolektyviniai reikalai. Todėl ir tvarko-
mi jie turi būti bendrai. Visiškai nėra 
reikalo plėšytis vienam. jei nenu-
kreipsite kitų reikiama kryptimi, ne-
trukus liksite visiškai vienas. Pirmoje 
savaitės pusėje galite turėti rūpesčių 
dėl sveikatos.

 OŽIARAGIS 
(12.23-01.20)

jūs įdedate labai daug pastangų pa-
siruošimams. Veltui gaištate laiką. 
Gelbėkitės, kol dar įmanoma išsi-
gelbėti. jeigu reikėtų siekti kokios 
nors požiūrių vienybės, darykite tai 
savaitės viduryje. Sapnai šią savaitę 
gali būti pranašiški, tad pažiūrėkite į 
juos rimčiau.

 VANDENIS 
(01.21-02.18)

Teks susitaikyti su nusivylimais ir 
sumokėti už savo pernelyg aukštai 
užkeltus reikalavimus. Bent trupi-
nius išgelbėsite, jei kurį laiką pabū-
site santūresnis ir kuklesnis, klausy-
site dėmesingai ir laiku linkčiosite 
galvą. Ar ne laikas susimąstyti, ko-
dėl jus periodiškai užklumpa tokie 
sunkumai?

 ŽUVYS 
(02.19-03.20)

Būkite ryžtingas! Žvaigždės laimi-
na visus jūsų darbus. Ryžkitės pa-
galiau tokiems darbams, kurių iki 
šiol nesiimdavote už jokius pinigus. 
Įgysite vertingo patyrimo, geriau 
pažinsite patį save ir artimuosius. 
Sapnas savaitės viduryje gali būti 
pranašingas.

vargšams ir ligoniams. Ordino 
skyriai veikia 120 pasaulio ša-
lių, turi 13,5 tūkst. narių ir apie 
80 tūkst. savanorių, dirbančių 
ligoninėse, ambulatorijose, se-
nų ir neįgalių žmonių globos 
namuose. Maltos Ordinas turi 
taip pat tarnybas, specialiai pa-
rengtas teikti pagalbą stichinių 
nelaimių ir karinių konfliktų 
sąlygomis.

VATIKANO RADIJAS

palaimintajam  
T. Matulioniui  

dedikuota koplyčia 
peterburge

Kauno arkivyskupas metro-
politas Lionginas Virbalas ke-
lionėje į Peterbugą palaimino 
pal. T. Matulioniui dedikuo-
tą koplyčią Švč. M. Marijos 
Ėmimo į dangų bažnyčioje 
šiame mieste.

„Palaimintasis Teofilius la-
bai dažnai į žmones kreipda-
vosi „mano ganomieji“, „ma-
no avelės“, – sakė arkivysku-
pas apie palaimintojo santykį 
su žmonėmis, kuriuos jis labai 
mylėjo. Dėl to, pasak arkivys-
kupo, šis įvykis labai prasmin-
gas čia besirenkančiai lietuvių 
bendruomenei.

Koplyčią papuošė dail. 
Aleksandro Frolovo tapytas 
palaimintojo paveikslas, o Mi-
šių stalas ir sakykla – Alantos 
bažnyčios, kur buvo pakrikš-
tytas Teofilius Matulionis,  
stalo ir sakyklos kopijos. Tai 
Alantos technologijų ir vers-
lo mokyklos dovana šiai ko-

plyčiai.
Beveik du dešimtmečius 

pal. Teofiliaus gyvenimas bu-
vo susijęs su Peterburgu. 1910 
metais jis buvo paskirtas Pe-
terburgo Šv. Kotrynos bažny-
čios vikaru. Vėliau jam  pa-
vesta telkti Švč. Jėzaus Širdies 
parapijos (už Nevos Vartų) 
bendruomenę ir rūpintis baž-
nyčios statyba, buvo paskirtas 
šios bažnyčios klebonu.

Peterburge įsisiautėjus prieš 
Bažnyčią nukreiptam sovieti-
niam terorui, vienu metu jam 
teko aptarnauti net septynias 
šio miesto bažnyčias.1929 m. 
vasario 9 d. Švč. Marijos Šir-
dies bažnyčioje T. Matulio-
nis buvo slapta konsekruotas 
vyskupu.

Peterburge jis patyrė ir ka-
linio dalią, tačiau jautėsi „įpa-
reigotas būti iki galo ištikimas 
savo pašaukimui“ (iš knygos 
„Susipažinkime – esu Teofi-
lius“, 2017, p. 30).

KAUNO ARKIVYSKUpIJOS  
INFORMACIJOS TARNYBA

Ir katalikai šypsosi
Joškė meldžiasi:
– Viešpatie, leisk man lo-

terijoje išlošti milijoną.
Ir taip – visą savaitę, diena 

iš dienos. Danguje angelai 
jau nebeištvėrė, sako:

– Viešpatie, padėk šitam 
žydeliui, tam Joškei. Žiū-
rėk, kiek jis meldžias. Kiek 
jis atgailauja.

Dievas atsakė:
– Aš jam seniai būčiau 

padėjęs. Bet kaip priversti jį 
nusipirkti loterijos bilietą?..
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PASKUTINIS PUSLAPIS

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

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

At
sa

ky
m

ai

Šio kryžiažodžio atsakymas – pALANGIŠKIS.

Savaitė istorijos puslapiuose

1��� m. gegužės 5 d.: Kristupas Kolum-
bas išsilaipina Haityje.

1���m. gegužės 5 d.: Italijos kariuo-
menė okupuoja Etiopijos sostinę 

Adis Abebą.

1���m. gegužės 6 d.: paskelbta didžiojo 
kunigaikščio Žygimanto Kęstutaičio 

privilegija bajorams, sulyginanti katalikų ir sta-
čiatikių teisės LDK.

15��m. gegužės 6 d.:  Lietuvos didžiojo 
kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Žy-

gimanto Augusto ir karaliaus Ferdinando dukters 
Elžbietos jungtuvės.

1�0�m. gegužės 6 d.: Vilniaus rotušėje 
suvaidintas pirmasis po spaudos 

draudimo lietuviškas spektaklis – tragedija „Pi-
lėnų kunigaikštis“.

1���m. gegužės 6 d.: Kaune įvykdytas 
pasikėsinimas į premjerą Augusti-

ną Voldemarą. Nušautas jį pridengęs adjutan-
tas, sužalota žmona M. Delahay-Voldemarienė. 
Pasikėsinimas įvyko �0:�0 Kaune, miesto sode, 
pro kurį premjeras su žmona, sūnėnu ir palyda 
ėjo į Aleksandro Glazunovo koncertą Valstybės 

teatre. Pasikėsinimą įvykdė studentų aušrininkų 
grupė. A. Vosyliui įvykdyta mirties bausmė, An-
drius Bulota ir Martynas Gudelis pabėgo į Lenki-
jos valdomą Vilniaus kraštą.

1�0�m. gegužės 7 d.: panaikintas lietu-
viškos spaudos lotyniškais rašme-

nimis draudimas.

1���m. gegužės 7 d.: Lietuvos vyrų 
krepšinio rinktinė Rygoje tapo Eu-

ropos čempione.

18�5m. gegužės 7 d.: pasirašyta sutartis 
tarp japonijos ir Rusijos dėl pasikeiti-

mo teritorijomis: japonams atiteko Kurilų salos, 
o rusams – Sachalinas.

1�15m. gegužės 7 d.: vokiečiai nuskan-
dino britų keleivinį lainerį „Lusitania“. 

Žuvo 11�8 žmonės. 

1���m. gegužės 8 d.: Paryžiuje Tautų 
Sąjunga pasirašė Konvenciją, pagal 

kurią Klaipėdos kraštas perduotas Lietuvai.

1�1�m. gegužės 8 d.: Rusijos sostinė per-
kelta iš Maskvos į Peterburgą.

1��5m. gegužės 9 d.:  Pasirašytas nacis-
tinės Vokietijos kapituliacinis paktas. 

Daugumoje buvusių Sovietų Sąjungos šalių mi-

nima kaip Pergalės diena.

1�50m. gegužės 9 d.:  Prancūzijos už-
sienio reikalų ministras Robertas 

Šumanas iškėlė Europos integracijos idėją. Nuo 
tada švenčiama Europos Sąjungos diena.

1�55m. gegužės 9 d.:  Šaltasis karas: Va-
karų Vokietija įstoja į NATO.

1��0m. gegužės 9 d.:  jAV pradėtos pra-
davinėti piliulės nuo pastojimo.

18�1m. gegužės 10 d.: atiduotas viešam 
naudojimui Kauno-Virbalio geležin-

kelio ruožas – pirmasis geležinkelis Lietuvoje.

1��8m. gegužės 10 d.: įvyko didysis 
Palangos gaisras. 1500 gyventojų 

liko be pastogės.

1��0m. gegužės 10 d.: netoli Kretingos 
pradėta išgauti lietuviška nafta.

1�1�m. gegužės 11 d.: Albertas Einš-
teinas viešai pristatė reliatyvumo 

teoriją.

1���m. gegužės 11 d.: Siamo kara-
lystė pakeitė savo pavadinimą į 

Tailando.

1��8m. gegužės 11 d.: Prancūzijoje nu-
kaldinta pirmoji euro moneta.

Lošimas 
Nr. 1312

2018-05-02

SKAIČIAI
Pagrindiniai skaičiai: 2, 5, 13, 
15, 45, 47  

Vikingo skaičius: 6

Vieno derinio laimėjimų 
lentelė:

6+1 - 5 838 749 € -
6 - 228 484,50 € -
5+1 - 7 873 € 2
5 - 359,50 €  8
4+1 - 84 €  41
4 - 9 €  255
3+1 - 4,50 €  716
3 - 1,50 €  4 908
2+1 - 1,25 €  5 044
2 - 0,75 €  35 839

KITO TIRAŽO pROGNOZĖ: 7,4 mln. Eur

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

Teleloto bilieto kaina 1 Eur

Gegužės 5 d.
ŠEŠTADIENIS

Vandentvarkos 
darbuotojų diena

Tarptautinė akušerių diena 
Saulė teka 05:35
leidžiasi 20:58

Dienos ilgumas 15.23
pilnatis (20 mėnulio diena)
Irena, Mykolas, Barvydas, 

Neris, pijus, Angelas, Anielius
Tinkamas laikas sėti: 

bulves, topinambus, svogūnus, 
ridikus, ridikėlius, salierus, pe-

tražoles, svogūnines gėles.
Sode, darže: 

tinkamas laikas naikinti piktžo-
les, kaupti vaisius, konservuoti 

šakniavaisius.

Gegužės 6 d.
SEKMADIENIS

Tarptautinė diena be dietų
Motinos diena

Saulė teka 05:32
leidžiasi 21:00

Dienos ilgumas 15.28
pilnatis (21 mėnulio diena)
Judita, Minvydas, Eidmantė, 
Liucijus, Benedikta, Benė
Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas naikinti piktžo-
les, kaupti vaisius, konservuoti 

šakniavaisius.

Gegužės 7 d.
PIRMADIENIS

Spaudos atgavimo, kalbos ir 
knygos diena

Saulė teka 05:30
leidžiasi 21:02

Dienos ilgumas 15.32
Delčia (22 mėnulio diena)
Domicelė, Domicijonas, 

Butautas, Rimutė, Danutė, 
Stanislovas

Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas kaupti vaisius, 

netinkamas laikas laistyti.

Gegužės 8 d.
ANTRADIENIS

Tarptautinė raudonojo 
kryžiaus diena 

Šv. Stanislovas, Cibulinis
Lietuvos muitinės 

įkūrimo diena 
Antrojo pasaulinio karo aukų 

atminimo diena 
Saulė teka 05:28

leidžiasi 21:03
Dienos ilgumas 15.35

Delčia (23 mėnulio diena)
Stanislovas, Viktoras, Džiugas, 

Audrė, Mykolas, Stasys
Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas kaupti vaisius, 

netinkamas laikas laistyti.

Gegužės 9 d.
TREČIADIENIS
Europos diena

Saulė teka 05:26
leidžiasi 21:05

Dienos ilgumas 15.39
Delčia (24 mėnulio diena)

Beatas, Edita, Mingailas, Aus-
tėja, Grigalius

Tinkamas laikas sėti: 
burokėlius.

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

kaupti vaisius.

Gegužės 10 d.
KETVIRTADIENIS

Šeštinės
Saulė teka 05:25

leidžiasi 21:07
Dienos ilgumas 15.42

Delčia (25 mėnulio diena)
Antoninas, putinas, Sangailė, 

Viktorina
Tinkamas laikas sėti: 

burokėlius.
Sode, darže: 

tinkamas laikas pjauti žolę, 
laistyti, netinkamas laikas 

kaupti vaisius.

ORAI

VANDENS TEMPERATŪRA

+16 NEMUNAS pRIE NEMAJŪNŲ
+15 KAUNO MARIOS 
+10 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+13 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

SAULĖS AKTYVUMAS

G0Geomagnetinių audrų 
nenumatoma.

S0Saulės audrų 
nenumatoma.

R0Radiometrinių (radio trukdžių) 
audrų nenumatoma.

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

GAMA RADIACINIS FONAS

37KAUNE 
nSv/val. 

40ALYTUJE 
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE 
13000 nSv/val. 
ČERNOBYLIO AE 
5890 nSv/val. 

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

Atsakymai

GEGUŽĖS

5
Š E Š TA D I E N I S

VILNIUS
+17

+8
GEGUŽĖS

6
SEKMADIENIS

+18
KLAIPĖDA

+8 +17+5

GEGUŽĖS

7
P I R M A D I E N I S

GEGUŽĖS

8
A N T R A D I E N I S

GEGUŽĖS

9
T R E Č I A D I E N I S

GEGUŽĖS

10
KETV IRTAD IEN IS

GEGUŽĖS

11
P E N K TA D I E N I S

VILNIUS
+16

+8
+16
KLAIPĖDA

+9 +15+4

VILNIUS
+20

+8
+20

KLAIPĖDA
+7 +18+5

VILNIUS
+20

+11
+21
KLAIPĖDA

+10 +22+6

VILNIUS
+18

+7
+20

KLAIPĖDA
+8 +20+8

VILNIUS
+20

+10
+21
KLAIPĖDA

+9 +22+11

VILNIUS
+22

+11
+24
KLAIPĖDA

+9 +17+12


