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Griežti Europos 
reikalavimai atliekų 
tvarkymui Alytaus 
regiono nebaugina 

SKAITYKITE 6 p.

NUKelta Į 3 p. 

Mokinių konferencija 
„Mokinys – mokiniui!“

SKAITYKITE  7 p.

REKLAMA

NUKelta Į 5 p. 

Kodėl kyla kainos?
NEMUNO KRAŠTO LAIKRAŠTIS

Akcija „Tylos 
stebuklinga versmė“ 
– Tarptautinei triukšmo 
supratimo dienai 
paminėti

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 7 p.

Kaip būti 
saugiam 
važiuojant 
dviračiu

SKAITYKITE 8 p.

SKAITYKITE 9 p.

Vasaros 
belaukiant. 
Sportinė 
avalynė: vieni 
batai labiau 
tinka sparčiam 
ėjimui, kiti – 
bėgimui

SKAITYKITE 10 p.

Vanduo – 
gyvybės šaltinis

Mantvydas
PREKEVIČIUS

Nors dažnai kalbame 
apie dvasinių ir moralinių 
vertybių puoselėjimą, ko 
gero, pati aktualiausia 
tema šeimos ūkyje 
visuomet buvo ir bus - 
finansai.

Tai, žinoma, didelės nuos-
tabos nekelia. Ne vienam ži-

noma taisyklė, kad žmogus 
geriausios nuotaikos būna 
būtent darbo užmokesčio ar 
pensijos, pašalpos mokėji-
mo dieną. Na, nebent šios iš-
mokos dydis prasilenkia su 
viltimis.

Šeimyninė laimė taip pat 
dažnai priklauso nuo šeimos 
ūkio disponuojamų finansų. 
Nors dažnai kalbama, jog 
žmogaus psichinė ir dvasi-
nė sveikata yra svarbiau, o 

turtuoliai irgi verkia, dauge-
lis pripažįsta, kad didesnės 
finansinės galimybės tikrai 
turi didelę reikšmę. Stabili fi-
nansinė padėtis leidžia ir ke-
liauti, ir nerūpestingiau atos-
togauti, kas žmogaus tikrai 
pakelia ūpą. 

Žinoma, finansinė šeimos 
ūkio padėtis priklauso ne tik 
nuo pajamų, bet ir nuo išlaidų. 
Didesnės išlaidos greitai tirp-

bta.lt (8 319) 51281

Atvykite į BTA, apsidrauskite turtą 
ir gaukite               nuolaidą TURTO 
ARBA PRIVALOMAJAM DRAUDIMUI*

-20 %

*Yra papildomų sąlygų
 Akcijos trukmė iki 2018 06 30

MAN PATINKA BTA

Ar galima įsivaizduoti 
žmogaus gyvenimą be 
mokytojo, mokyklos? 
Vartydami senus 
archyvinius puslapius, 
bandykime nusikelti į 1918 
metų Prienus. 

Dar tebejaučiami 
Pirmojo pasaulinio 
karo bei okupaci-
nių valdžių spau-
dimo padariniai. O 
štai jau kyla min-
tys, kad šalia duo-
nos reikia ir mokslo. 
1918 m. vasario 16 
d. paskelbtas Lie-
tuvos Nepriklauso-
mybės Aktas. Ne-
priklausomos Lie-
tuvos švietimo mi-
nistras Jonas Yčas 
kalbėjo: ,,Žmonių 
švietimas – tai mūsų 
gyvybės ir ateities 
klausimas“. Prienų 
pradžios mokyklos kūrimu 
užsiima Povilas Garmus. Jis 
– Prienų miesto pradžios mo-
kyklos vedėjas.

Jau 1918 m. mokytojas Jo-
nas Rinkevičius savo ataskai-
toje rašė, kad tais metais „mo-

„Visas jėgas aukoju 
Tėvynei Lietuvai“ (p. Garmus)

kyklą lankė 11 mergaičių ir 26 
vaikai. Dirba su kitu mokyto-
ju Antanu Bartlingu. Mokyto-
jas gauna algą, butą ir mažu-
mą kuro mokyklai, žemės ir 
jokių trobesių nėra“.

Povilas Garmus gimė 1877 
metais balandžio 22 d. Anta-
kalnio kaime, Pakuonio vals-
čiuje, Kauno apskrityje. Tėvai 
– Antanas Garmus ir Magdė 
Balnanosiukė. 

P. Garmus buvo vedęs. Žmona Marė. Turėjo 
du sūnus Kęstutį ir Vytautą, dukrą Gražiną.

pradedami F. Martišiaus g. ir dalies 
Vytauto g. rekonstrukcijos darbai

Gegužės 7 d. prasidėjo 
valstybinės reikšmės 
magistralinio kelio 
A16 Vilnius–Prienai–
Marijampolė ruožo nuo 
tilto iki Prienų miesto ribos 
(1,29 km) rekonstrukcijos 

darbai.   
Pirmiausia darbai bus atlie-

kami F. Martišiaus g., kuria 
eismas bus draudžiamas. Eis-
mas bus organizuojamas apy-
lanka – Vytauto, J. Basanavi-
čiaus ir Kauno gatvėmis. Apy-

lankos schemą ruošė projekto 
užsakovas Lietuvos automo-
bilių kelių direkcija prie Susi-
siekimo ministerijos ir neatsi-
žvelgė į Prienų r. savivaldybės 
Kelių eismo saugumo komi-

NUKelta Į 2 p. 
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Šią savaitę žiniasklaida paskelbė išslaptintą Valstybės 
saugumo departamento informaciją apie verslo koncerno 
„MG Baltic“ įtaką. Dalis teksto rašte yra užtušuota. 
Ministras pirmininkas Saulius Skvernelis sieks, kad tyrimo 
medžiaga būtų paskelbta be užtušuotų vietų. 

  Sostinėje per tris svarbiausias valstybines šventes 
viešuoju transportu keleiviai galės naudotis nemokamai.
Vilniaus savivaldybės taryba pritarė sprendimui, kad 
nemokamai troleibusais ir autobusais būtų leidžiama 
važiuoti Vasario 16-ąją, Kovo 11-ąją, bei Mindaugo 
karūnavimo dieną – liepos 6-ąją.

Vyriausybė posėdyje trečiadienį patvirtino, kaip rems 
į geriausius pasaulio universitetus įstojusius asmenis, 
įsipareigojančius po studijų dirbti Lietuvoje. paramą gavęs 
asmuo turės įsipareigoti po studijų ne trumpiau kaip trejus 
metus Lietuvoje dirbti pagal kvalifikaciją. Jei paramos 
gavėjas nedirbs Lietuvoje, turės grąžinti gautas lėšas.

do santaupas, o neigiamas ba-
lansas išleidžiant daugiau nei 
gaunamos pajamos gali žmo-
gų privesti ne tik prie šeimos 
ūkio, bet ir asmeninės griūties. 
Todėl jau daugelį amžių vie-
nas svarbiausių klausimų, kurį 
kelia žmogus įsigydamas pre-
kes ar paslaugas, yra kiek? O 
jam nenusileidžia klausimas 
„Kiek nuleisi?“

Klausimas apie prekių ir 
paslaugų vertę tapo itin opus 
atkūrus Lietuvos valstybės ne-
priklausomybę, kai atsivėrus 
laisvai rinkai kainos pradėjo 
itin svyruoti ir, žinoma, kilti. 
Kainų augimas ypač pasidarė 
aktualus mūsų nacionalinę va-

liutą litą pakeitus euru. 
Paties euro ir apskritai vis-

ko, kas prasideda priešdėliu 
„euro“, pesimistai prognoza-
vo, kad euro įvedimas labai 
paveiks rinką ir padidins kai-
nas. Na, o 2015 m. sausio 1 d. 
tapo atskaitos tašku, nuo kurio 
praėjus trejiems metams gali-
me vertinti, ar iš tikrųjų nutiko 
tai, kas buvo pranašauta.

Kainos – iš tikrųjų 
kilo, bet ne dėl euro
Vienas iš labiausiai galinčių 

padėti suprasti, kaip pasikei-
tė kainos Lietuvoje po euro 
įvedimo, yra Lietuvos banko 
Ekonomikos ir finansinio sta-
bilumo tarnybos direktorius 
Gediminas Šimkus. Jo teigi-
mu, kainos tikrai pakilo. Bet 
ne „vienas prie vieno“, kaip 
įprasta sakyti.

Tiesa, bendrą sąvoką „kai-
na“ Lietuvoje taip pat, kaip 
ir kiekvienoje laisvos rinkos 

Kodėl kyla kainos?
valstybėje, reikėtų išskaidyti. 

Pasak G. Šimkaus, ir Lie-
tuvos banko, ir Statistikos de-
partamento specialistai kainas 
stebi nuolat. Kasdien vyksta 
duomenų rinkimas, kuriuos 
suvedus išaiškėja ne tik kai-
nų pokytis, bet ir tendenci-
jos. Tiesa, kainoms dažnai 
įtakos turi šalutiniai veiks-
niai, dažniausiai – politiniai 
sprendimai.

Pavyzdžiui, sunku būtų 
vertinti rūkalų, alkoholio bei 
degalų kainų pokyčius. Tai 
yra akcizinės prekės, kurioms 
buvo pakeltas akcizas ir jos 
pabrango būtent dėl akcizo 
pakėlimo. Papildomą rodi-
klį į kainas įvedė ir Europą 

sudrebinusi pieno krizė. At-
siradus pieno miltelių perte-
kliui ir drastiškai kritus pieno 
supirkimo kainoms, siekiant 
išsaugoti ūkius, pieno milte-
lių perteklių supirko Europos 

Sąjunga, tačiau milijonus to-
nų vėl planuojama sugrąžinti 
į rinką, todėl šioje srityje dar 
bus netikėtų kainų šuolių. 
Prie bendros pasaulinės bei 
pačios Lietuvos ekonomikos 

prisideda ir besikeičianti naf-
tos kaina. 

2017 m. dėl Europoje iš-
augusių maisto žaliavų kainų 
pakilo ir produkcijos kaina, 
tačiau euro įvedimą laikant 
atskaitos tašku paaiškėjo, jog 
vidutiniškai maisto kainos per 
trejus metus Lietuvoje pakilo 
tik 7 proc. Pasak G. Šimkaus, 
kainos kils ir 2018 m., bet kai-
nų augimas bus mažesnis.

Tiesa, pasak Lietuvos ban-
ko Ekonomikos ir finansinio 
stabilumo tarnybos direkto-
rius, kitokia situacija yra pas-
laugų sektoriuje. Čia kainos 
kilo intensyviau, tačiau pa-
grindinė jų kilimo priežastis 
– minimalaus darbo užmo-
kesčio padidinimas bei pa-
čių darbuotojų pageidavimu 
pakeltas darbo užmokestis. 

Rinkoje mažėjant specialis-
tų bei apskritai darbuotojų, 
verslo subjektai juos vilioja 
didesniu darbo užmokesčiu, 
kas padidina verslo išlaidas. 
Šios išlaidos, žinoma, turi įta-
kos ir paslaugų kainai.

Kuo mažiau yra 
žmonių – tuo labiau 

jų reikia
Kaip pavyzdį G. Šimkus 

pateikia gana dažną situaciją 
– darbuotojas, gaminantis 10 
000 produkto vienetų, papra-
šo darbdavio padidinti jam 
darbo užmokestį. Darbdavys 
padidina darbo užmokestį 20 
procentų. Taigi, norint, kad 
įmonė nepatirtų nuostolio ir 
nereikėtų užpildant atsiradu-
sią finansinę spragą didinti 
produkcijos kainos, darbuo-
tojas turėtų jau gaminti ne 
10 000, bet 12 000 (20 proc. 
daugiau) produkto vienetų. 
Tačiau dažniausiai darbo na-

šumas nepakinta ir dėl darbo 
užmokesčio padidinimo at-

siradęs nuostolis dengiamas 
keliant produkto kainą. 

Taip yra su visomis pas-
laugomis – kylant darbo už-
mokesčiui, tačiau nedidėjant 
darbo našumui, trūkumas 
kompensuojamas paslaugų 
kaina.

Pasak G. Šimkaus, Lietu-
vai, išgyvenančiai emigraci-
ją bei specialistų stygių, tokie 
veiksniai kainų šuolius sukels 
ir ateityje. Su baime laukiama 
ir ateities, kai darbo sektoriuje 
dirbančiųjų nebeužteks, norint 
padengti socialines išmokas. 
O tai turės įtakos ne tik kainų, 
bet ir mokesčių augimui.

Dažnai bankininkai ir finan-
sininkai kaip žmonių neprite-
klių priežastį įvertina žmonių 
elgseną. Ir iš tikrųjų. Dažnai 
tenka susidurti su situacija, 
kai žmonės pirkdami įvairius 
produktus atsainiai žiūri į de-
šimtąsias ir šimtąsias piniginio 
vieneto dalis. Prieš įvedant litą 

lietuviški centai buvo laikomi 
ypač menku piniginiu vienetu 

ir dažna kaina, siekusi vieną 
litą ar mažiau, buvo laikoma 
maža, nereikšminga. Daugelis 
lygiai taip pat vertina ir dabar-
tinį eurą, laikydami jo centus 

menkaverte valiuta, tačiau re-
tas kuris įvertina, kad šių cen-
tų vertė yra tris su puse karto 
didesnė už buvusius lietuviš-
kus centus. Kai jau ganėtinai 
nemažu laikydavome vieną 
litą, dabar neįvertiname, kad 
30 euro centų yra netgi dau-
giau nei vienas litas (0,30 x 
3,4528=1,036). 

Nesunku pastebėti, jog daug 
žmonių, taip neįvertindami 
valiutos vertės, prieš euro įve-
dimą pirkę pigesnės linijos 
produktus („Optima“, „Cen-
to“, „Sodžius“ ir kt.), dabar 
perka brangesnius, turinčius 
„kilmingesnį“ prekės ženklą 
produktus. Tai irgi didina iš-
laidas ir turi įtakos mažesniam 
kiekiui pajamų, nes darbo už-
mokestis bei socialinės išmo-
kos didėjo ne pagal lito ir eu-
ro santykį.
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ATGARSIAI
Latvijos ambasada Maskvoje trečiadienį vakare tapo 
kelių vandalų išpuolio taikiniu. Apie 17 val. 30 min. prie 
ambasados pastato priėję keturi ar penki žmonės apmėtė 
atstovybę dūminiais užtaisais ir fejerverkais. Vienas jų 
mėgino išteplioti pastato sieną purškiamais dažais. Išpuolį 
prieš ambasadą įvykdė nacionalbolševikų judėjimo nariai.

  Irano pajėgos Sirijoje paleido apie 20 valdomų ir 
nevaldomų raketų į Izraelio kariuomenės pozicijas 
okupuotoje Golano Aukštumų dalyje, anksti ketvirtadienį 
paskelbė Izraelio kariškiai. Dalį raketų Izraelio oro erdvės 
gynybos sistemos numušė, per šią ataką žmonės 
nenukentėjo, žurnalistams sakė kariuomenės atstovas.

Ukrainos sostinėje veikiančio Rusijos kultūros agentūros 
direktorius trečiadienį buvo aplietas briliantine žaluma 
ir fekalijomis; viena ukrainiečių nacionalistų grupė sakė 
norėjusi taip perduoti jam žinutę. Konstantinas Vorobjovas 
buvo užpultas trečiadienį, išėjęs iš savo namų padėti 
gėlių prie Antrojo pasaulinio karo memorialo. 

Mintimis dalijasi 
praeiviai

Kalbina ir fotografuoja Laima Duoblienė

Valentinas Motiejūnas 

Pagrindiniai maisto pro-
duktai pabrango 3,5 karto 
– kiek mokėjome litais, tiek 
dabar mokame eurais. Ži-
noma, yra prastesnės koky-
bės maisto produktų, kurie 
kainuoja pigiau, bet, jei nori 
kokybiškų, tai jie pabrango 
smarkiai. Ypač pabrango žu-
vis, kuri dabar jau tikrai yra 
prabangos prekė. 

Gabrielė

Maisto produktai pabran-
go vidutiniškai apie 40 proc. 
Vieni – labai daug, kiti – ma-
žiau, bet pabrango viskas. 
O kad kas atpigtų, nepaste-
bėjau. 

Svetlana

Kiek buvo litais, tiek dabar 
eurais. Labiausiai pabrango 
pieno produktai, duona, žu-
vis. Ir turguj kainos šoktelėjo 
tris kartus ar net daugiau.

Birutė

Manau, kad maisto pro-
duktai vidutiniškai pabran-
go apie 10 proc., nors aš 
mažai ką parduotuvėje per-
ku – daugumą produktų 
gaunu iš kaime gyvenančių 
giminių. 

Rolandas

30 proc. tai tikrai viskas 
pabrango. Kai kurių pro-
duktų kainos šoktelėjo la-
bai smarkiai, kitų – mažiau. 
Pastaruoju metu atsirado 
įvairios kokybės prekių, tai 
kai kas, pavyzdžiui, antros 
rūšies dešra, kainuoja gal ir 
pigiau, nei buvo litais, tik ne-
žinau, ar žmonės ją gali val-
gyti, jei net katė neėda. 

Aušra

Pabrango viskas, o kiek, 
nežinau, gal vidutiniškai apie 
30 proc., neskaičiuoju – val-
gyti vis tiek reikia, Turiu kai 
kuriuos „savo“ produktus, 
kurių kokybė tenkina ir juos 
retai keičiu, o visa kita per-
ku, nors ir ne pačius bran-
giausius ar prabangiausius, 
bet ir ne antros rūšies. 

Jonas Andriukevičius

Daug produktų pabrango 
3,5 karto, arba daugiau nei 
300 proc. Labiausiai pabran-
go pieno produktai. Mėsa 
– mažiau, gal 30–40 proc., 
o vištienai dažnai taikomos 
akcijos, todėl jos kartais 
galima nusipirkti ir pigiau 
nei seniau. Jei skaičiuosi-
me nuo tada, kai konkrečiai 
įvedė eurą, viskas pabrango 
mažiau, nes prieš pat euro 
įvedimą buvo didelis kai-
nų šuolis. 

Rimvydas Skučas 

Viskas pabrango nemažai, 
tikrai daugiau nei 30 proc. 
Pieno produktai – labiausiai, 
mėsa – gal 20 proc., duona 
– apie 50 proc. Gerai, kad 
daržovių neperku, nes užsi-
auginu savų.

Ar žinote, kiek pabrango 
maisto produktai?

REKLAMA

sijos siūlymus nukreipti eis-
mą kitais maršrutais – ne per 
miesto centrą. Kaip informa-
vo rangovai, F. Martišiaus g. 
gyventojams rekonstrukcijos 
metu bus sudaryta galimybė 
patekti į savo namus, taip pat ir 
Dvariuko mikrorajono gyven-
tojams, važiuojantiems iš Re-
vuonos g. į J. Vaitkaus g. 

Vytauto g. nuo tilto iki san-
kryžos su F. Martišiaus g. 
bus rekonstruojama pabaigus 
darbus F. Martišiaus g. Re-
konstruojamame Vytauto g. 
ruože darbų metu eismas ne-
bus draudžiamas, tačiau pa-
kaitomis leidžiamas tik vie-
na puse.

Projekto metu bus rekons-
truotas numatytas kelio ruo-
žas, įrengti lietaus nuotekų, 
apšvietimo tinklai, rekonstruo-
tos elektros linijos, įrengtas 
pėsčiųjų perėjų apšvietimas, 
Vytauto, F. Martišiaus ir Ne-
muno gatvių sankryžoje vi-
siškai atnaujintas šviesoforų 
postas, sankryžose su šaluti-
nėmis gatvėmis (prieš ir po 
sankryžos) įrengtos iškilios 
saugumo salelės. Visose sau-
gumo salelėse bus įrengti at-
švaitai. Dešinėje kelio (gatvės) 
pusėje bus įrengtas bendras 2 
m pločio pėsčiųjų ir dviračių 

takas iki Prienų miesto ribos 
(iki nuovažos), kairėje pusėje 
– kintamo pločio, nuo 75 cm 
iki 2,5 m, pėsčiųjų takas (ša-
ligatvis). 

Žmonėms su regos sutriki-
mais pėsčiųjų takai bus pažy-
mėti įspėjamaisiais paviršiais 
iš apvalių kauburėlių, skirtais 
įspėti apie priekyje esančius 
aukščio pasikeitimus, taip pat 
įspėjamaisiais paviršiais iš ly-
giagrečių juostelių, skirtų įspė-
ti apie judėjimo krypties pasi-
keitimą. Visi įspėjamieji pavir-
šiai bus geltonos spalvos. 

Projektui įgyvendinti numa-
tyta 1 349 027 eurai. Darbus 
vykdys UAB „Fegda“.

Įgyvendinus projektą, įdie-
gus modernias eismo sąlygas 
gerinančias ir eismo saugumą 
didinančias priemones, eismas 
magistraliniame kelyje taps 
saugesnis, patogesnis, page-
rės susisiekimo sąlygos, bus 
sumažinta avaringumo tiki-
mybė. Įdiegus triukšmą ma-
žinančias priemones, pagerės 
akustinis klimatas gatvėje. 

Gatvės rekonstrukcijos dar-
bus planuojama baigti šiais 
metais. Kadangi darbų metu 
bus ribojamas eismas, Prie-
nų r. savivaldybė atsiprašo už 
laikinus nepatogumus ir prašo 
gyventojus būti pakančius, lai-
kytis saugumo.

SAVIVALDYBĖS inf. 

prienuose įsteigtas LSDDp 
prienų skyrius

Gegužės 7 d. Prienuose 
įvyko steigiamasis 
Lietuvos socialdemokratų 
darbo partijos  (LSDDP) 
Prienų skyriaus 
susirinkimas. 

Susirinkimo metu skyriaus 
pirmininku išrinktas LR Sei-
mo narys Andrius Palionis.

Taip pat išrinkti LSDDP 
Prienų skyriaus pavaduotojai: 
Arūnas Vaidogas, Raimundas 
Markūnas, Evaldas Kama-
rauskas, Augenija Stoškuvie-
nė, Irma Kereišienė. 

Išrinkta ir LSDDP Prienų 
skyriaus taryba, Finansų ko-
misija, Etikos ir procedūrų 
komisija, atsakingasis sekre-
torius, iždininkas.

Priimti nauji LSDDP Prienų 
skyriaus nariai.

Iš viso LSDDP Prienų sky-
riuje užregistruota 119 narių.

Rinkimų štabo vadovuiš-
rinktas Arūnas Vaidogas.

     LSDDP 
Tomas Mikalauskas 

Į parduotuves aš retai 
vaikštau, bet pastebėjau, 
kad užkandinėse, mažose 
parduotuvėse užkandžiai, 
kurie kainavo du litus, da-
bar kainuoja vieną eurą. Ir 
pietūs mokykloje pabrango. 
Pradėjau mokytis naujoje 
mokykloje, todėl negaliu 
palyginti, bet dabar už antrą 
patiekalą sumoku 1,80 euro 
(ir nesijaučiu sotus), o senoje 
mokykloje pietūs seniau kai-
nuodavo apie du litus. 

Jurgita Alaveckienė
Vidutiniškai maistas pa-

brango apie 70–80 proc. 
Dauguma prekių kiek kaina-
vo litais, tiek dabar kainuo-
ja eurais, kai kas pabrango 
mažiau. Labiausiai pabrango 
pieno produktai ir daržovės. 
Produktai labai pabrango ir 
turguose. Pavyzdžiui, daržo-
vės prekybos centruose da-
bar dažnai kainuoja kur kas 
pigiau nei turguje. Seniau 
pačius būtiniausius kasdie-
nius produktus nusipirkda-
vai už 20 litų, dabar reikia 
20 eurų. 

Danutė Černeckienė

Pabrango daug – tris kar-
tus, nes prie daugumos pro-
duktų skaičiai tokie patys, 
tik ne litais, bet eurais. La-
biausiai pabrango pieno 
produktai – daugiau nei tris 
kartus, mėsa mažiau, bet irgi 
pabrango. 

Ainoras Vaškys 

Retai kada vaikštau į par-
duotuves, bet žinau, kad la-
biausiai pabrango pieno pro-
duktai. Pabrango ir visi kiti 
maisto produktai, manau, 
kad vidutiniškai 20 proc.– 
tai tikrai. 

Danguolė

Manau, kad maisto pro-
duktai pabrango 3,5 karto 
– kiek buvo litais, tiek dabar 
yra eurais. Ir tik retas kuris 
produktas, gal rečiau varto-
jamas, pabrango mažiau

pradedami F. Martišiaus g. ir 
dalies Vytauto g. rekonstrukcijos 
darbai
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NUSIKALTIMAI IR 
NELAIMĖS
parengta pagal Alytaus apskrities 
Vyrausiojo policijos komisariato 
ir Kauno apskrities priešgaisrinės 
gelbėjimo valdybos informaciją

2018-05-07 apie 7 val. prienų r., 
Veiverių sen., Mažųjų Zariškių k., 
Riešuto g., sugadinus pakabinamą 
spyną, iš sandėliuko pavogtas dvi-
ratis. Nuostolis – 70 eurų.

2018-05-07 08:51 val. pranešė, kad 
nuo Veiverių miestelio važiuojant 
Ąžuolų Būdos link, netoli kapinių, 
prie kelio, Kazlų Rūdos sav., Gudelių 
k. Tvenkinio g. dega šiukšlės. Lai-
kydamasis saugių atstum, žmogus 
prižiūrėjo nedidelį laužą.

2018-05-07 pK pranešė, kad Veiverių 
sen., Veiverių k., Belevičių g. atvira 
liepsna dega sodyba. Sodybos savi-
ninkas degino ir prižiūrėjo apleisto 
nenaudojamo medinio pastato li-
kučius. pagalbos nereikėjo.

2018-05-07 17:20 val. pranešta, kad 
prienuose, Vilniaus g., už tilto Biršto-
no link, kažkas dega, galimai namas. 
UAB ,,Metal Invest“ teritorijoje degė 
lengvasis automobilis „VW Golf“. 
Įmonės darbuotojai automobilį buvo 
beveik užgesinę. Išdegė automobilio 
degios detalės.

2018-05-07 apie 8 val. Birštone, 
Druskupio g. esančioje stovėjimo 

REKLAMA

Graikija trečiadienį priėmė naują įstatymą, leisiantį 
homoseksualų poroms tapti vaikų globėjomis. 300 vietų 
parlamente per balsavimą 161 balsu prieš 103 pritarta 
pasiūlymui leisti tos pačios lyties asmenų poroms, 
sudariusioms civilinę partnerystę, tapti vaikų globėjomis, 
tačiau ne įsivaikinti juos.

  prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas (Emanuelis 
Makronas) trečiadienį kalbėjosi su Irano lyderiu Hassanu 
Rouhani (Hasanu Rouhaniu) ir sutarė drauge siekti „tolesnio 
branduolinio susitarimo įgyvendinimo“, JAV nusprendus iš 
šios sutarties pasitraukti, nurodė Eliziejaus rūmai.

pavargęs nuo neigiamo spaudos dėmesio JAV prezidentas 
Donaldas Trampas užsiminė, kad yra pasiruošęs savo kovoje 
su žiniasklaida žengti dar toliau ir atimti iš kai kurių žurnalistų 
akreditacijas. „Nepaisant didžiulės sėkmės, kurią pasiekėme 
ekonomikoje ir kitose srityse, 91 proc. televizijos tinklų 
naujienų apie mane yra neigiamos (melagingos)“ - D. T.

aikštelėje, vyras (gim. 1985 m.) pa-
stebėjo, kad pavogtas jo tėvui (gim. 
1953 m.) priklausantis automobilis 
„BMW SERIE 3“ kartu su automo-
bilio dokumentais. Nuostolis – 25 
000 eurų.

2018-05-07 į Alytaus apskr. VpK 
prienų r. pK kreipėsi vyras (gim. 1987 
m.) dėl to, kad jo mažametis sūnus 
jam pasakė, jog prieš jį smurtavo 
motinos sugyventinis. Įtariamasis 
(gim. 1991 m.) sulaikytas ir uždarytas 
į areštinę.

2018-05-07 apie 16 val. 20 min. prie-
nų r., Ašmintos sen., Antakalnio k., 
Ilgoji g., patikrinus sodybos teritorijo-
je esančią lauko virtuvę, rasta daiktų 
visuma panaši į aparatą nelegalaus 
alkoholio distiliato gamybai ir apie 
100 litrų raugo. 

2018-05-08 į prienų ligoninę iš prienų 
r., Šilavoto k., atvežtas ir dėl muštinių 
ir kirstinių žaizdų galvoje, kaukolės 
lūžimo pervežtas ir paguldytas į 
Kauno ligoninę vyras (gim. 1943 m.). 
Įtariamasis (gim. 1960 m.) uždarytas 
į areštinę.

2018-05-08 apie 10 val. 20 min. 
prienų r., Jiezne, Basanavičiaus g., iš 
Jiezno žmonių su negalia sąjungos, 
sugadinus pastato lango rėmą ir 
patekus į vidų, pavogtas „Maisto 
banko“ akcijų metu surinktas mais-
tas, skirtas nepasiturintiems gyven-
tojams. Nuostolis nustatinėjamas.

2018-05-08 apie 14 val. 30 min. 
Birštone, S. Dariaus ir S. Girėno g., 
konflikto metu, neblaivus vyras 
(gim. 1966 m.) smurtavo prieš 
savo sugyventinę (gim. 1960 m.). 
Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas 
į areštinę.

         Konkurse kviečiame dalyvauti Birštono

gimnazijos, Birštono vienkiemio darželio-

mokyklos ir Meno mokyklos 1-12 klasių

moksleivius: 

      * piešinių konkursas skirtas 6-16 metų

amžiaus moksleiviams; 

      * esė konkursas skirtas 9-12 klasių

moksleiviams. 

         Laureatai bus iškilmingai apdovanoti

Birštono miesto šventėje.  

KONKURSO SĄLYGOS: K o n k u r s i n i u s  d a r b u s

p r i s t a t y t i  i k i  2 0 1 8  m .

b i rže l i o  1  d .  į  B i r š t o n o

s a v i v a l d y bės  2 1 0  k a b .

K o n t a k t a i :  

t e l .  ( 8  3 1 9 )  5 6  8 3 0 ,   

e l .  p . :

m o n i k a . z i l y t e @ b i r s t o n a s . l t .

G l o bė j a  i r  i n i c i a t o rė  -  B i r š t o n o  s a v i v a l d y bės  m e rė
N i j o lė  D i r g i nč i e nė

SKELBIMAS ApIE SOCIALINIŲ 
BŪSTŲ pIRKIMĄ

Perkančioji organizacija – Birštono savi-
valdybės administracija (kodas 188750166), 
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas, tel. (8 319) 65 
555, faks. (8 319) 65 555, el. p. sekretore@
birstonas.lt

Pirkimo būdas – skelbiamos derybos.
Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, 

esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų 
įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus 
įsigijimų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 
d. nutarimu Nr. 1036. 

1. Skelbiamų derybų būdu perkami 2 (du) 
vieno kambario butai, esantys Birštono savi-
valdybėje.

2. Pirkimas skaidomas į dalis:
2.1. I pirkimo dalis. Pirkimo objektas – 1 

butas.
2.1.1. Butui keliami šie reikalavimai:
2.1.1.1. naudingasis plotas ne didesnis kaip 

40 kv. metrų;
2.1.1.2. susisiekimo atžvilgiu yra patogio-

je vietoje;
2.1.1.3. butai gali būti perkami su inventori-

zuotais ir teisiškai įregistruotais butų priklausi-
niais (rūsiais ir pan.), jei tokie yra, o buto kadas-
tro byla turi atitikti esamą buto patalpų padėtį. 
Jeigu rūsys nėra įregistruotas buto priklausiniu, 
tai jis neperkamas;

2.1.1.4. yra geros techninės būklės, tinkamas 
gyventi be papildomų išlaidų, turi atitikti teisės 
aktų nustatytus sanitarinius, techninius ir energi-
nio naudingumo reikalavimus gyvenamosioms 
patalpoms. Jeigu butas pasiūlymo dienai yra 
naujos statybos ir iki galo neįrengtas, butas tu-
ri būti visiškai įrengtas iki pirkimo–pardavimo 
sutartyje numatytos datos;

2.1.1.5. turi turėti visus komunalinius pato-
gumus (vandentiekis, kanalizacija, šildymas, 
karštas vanduo, elektra); 

2.1.1.6. turi būti įrengti vandens, elektros, du-
jų (jei jos yra) apskaitos prietaisai;

2.1.1.7. santechnikos ir kita bute esanti įranga 
turi būti tvarkinga ir veikianti.

2.2. II pirkimo dalis. Pirkimo objektas 
– 1 butas.

2.2.1. Butui keliami šie reikalavimai:
2.2.1.1. naudingasis plotas ne didesnis kaip 

40 kv. metrų;
2.2.1.2. susisiekimo atžvilgiu yra patogio-

je vietoje;
2.2.1.3. butai gali būti perkami su inventori-

zuotais ir teisiškai įregistruotais butų priklausi-
niais (rūsiais ir pan.), jei tokie yra, o buto kadas-
tro byla turi atitikti esamą buto patalpų padėtį. 
Jeigu rūsys nėra įregistruotas buto priklausiniu, 
tai jis neperkamas;

2.2.1.4. yra geros techninės būklės, tinkamas 
gyventi be papildomų išlaidų, turi atitikti teisės 
aktų nustatytus sanitarinius, techninius ir energi-
nio naudingumo reikalavimus gyvenamosioms 
patalpoms. Jeigu butas pasiūlymo dienai yra 
naujos statybos ir iki galo neįrengtas, butas tu-
ri būti visiškai įrengtas iki pirkimo–pardavimo 
sutartyje numatytos datos;

2.2.1.5. turi turėti visus komunalinius pato-
gumus (vandentiekis, kanalizacija, šildymas, 
karštas vanduo, elektra); 

2.2.1.6. turi būti įrengti vandens, elektros, du-
jų (jei jos yra) apskaitos prietaisai;

2.2.1.7. santechnikos ir kita bute esanti įranga 
turi būti tvarkinga ir veikianti.

3. Pasiūlymų vertinimo kriterijai – atsižvel-
giant į derybų rezultatus ir remiantis vertinimo 
kriterijais, nustatytais pirkimo dokumentuose.

4. Pirkimo dokumentai skelbiami Birštono 
savivaldybės interneto tinklalapyje www.birs-
tonas.lt,  http://birstonas.lt/verslininkams/infor-

macija/ (gali būti išduodami Birštono savival-
dybės administracijos Strateginio planavimo 
ir investicijų skyriuje, Birštono savivaldybės 
administracija, Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas, 
338 kab., tel. (8 319) 62 009, el. paštas jovita.
tirviene@birstonas.lt).  

5. Pasiūlymai parduoti butus ir jų dokumen-
tai (buto nuosavybę patvirtinančio dokumento 
kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka, 
kadastro duomenų bylos kopija (buto kadastro 
byla turi atitikti esamo buto išplanavimą), ko-
pija, parduodamo nekilnojamo turto techniniai 
ir ekonominiai duomenys, įgalinimus patvirti-
nantys dokumentai, suteikiantys teisę asmeniui 
derėtis dėl buto pardavimo (asmens dokumento 
kopija ar įgaliojimas), buto energinio naudingu-
mo sertifikato kopija, jei butas yra atnaujintame 
(modernizuotame) name, viešosios įstaigos Birš-
tono būsto energijos taupymo agentūros pažy-
mos apie savininko įvykdytus įsipareigojimus, 
susijusius su namo modernizavimu, kreditu ir 
palūkanomis, kopija, parengti lietuvių kalba, pa-
teikiami (paštu, per kurjerį, įteikiama tiesiogiai) 
Birštono savivaldybės administracijos Strategi-
nio planavimo ir investicijų skyriui, 338 kab., 
Jaunimo g. 2, Birštone, iki 2018 m. gegužės 24 
d., 10.00 val. 

6. Pasiūlymo pateikimo terminas – iki 2018 
m. gegužės 24 d., 10.00 val., darbo dienomis ir 
darbo valandomis.

7. Komisijos posėdis, kuriame bus atplėšiami 
vokai su pasiūlymais, vyks 2018 m. gegužės 24 
d., 10.00 val., Birštono savivaldybės administra-
cijoje, Jaunimo g. 2, Birštone. 

8. Pasiūlymų pateikimas – pasiūlymus užkli-
juotuose vokuose kandidatas pateikia pats, per 
kurjerį arba atsiunčia paštu iki vokų atplėšimo 
procedūros pradžios, t. y. iki 2018 m. gegužės 
24 d., 10.00 val. Ant voko turi būti užrašyta: „Pa-
siūlymas Butų pirkimui skelbiamų derybų būdu. 
Neatplėšti iki 20...... m. ..... d. ... val.“
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Europos Komisijos vadovas Jeanas-Claude’as Junckeris 
(Žanas Klodas Junkeris) trečiadienį pareiškė, kad 
vadovaujant prezidentui Donaldui Trumpui (Donaldui 
Trampui) Jungtinės Valstijos atsuka nugarą daugiašaliams 
santykiams ir draugiškam bendradarbiavimui „su tokiu 
nuožmumu, kuris mus tik stebina“.

  pagrindiniai JAV akcijų indeksai trečiadienį kopia aukštyn 
ir augimą rinkoje visų pirma skatina dėl JAV prezidento 
Donaldo Trampo sprendimo pasitraukti iš Irano branduolinio 
susitarimo brangstanti nafta ir naftos įmonių akcijos. 
Indeksas „Dow Jones Industrial Average“ nuo sesijos pradžios 
paūgėjo 37 punktais, arba 0,2 proc., iki 24,399 tūkst. punktų. 

Ispanijos ministrų kabinetas trečiadienį pranešė 
neleisiantis Carlesui puigdemont’ui (Karlesui 
pudždemonui) vėl būti paskirtam Katalonijos prezidentu 
bei padidino spaudimą separatistų stovyklai parinkti kitą 
kandidatą ir išeiti iš politinės aklavietės suformuojant 
regiono vyriausybę.

atKelta IŠ 1 p.

REKLAMA

prienų kraštas statistikoje

Baigtų statyti naujų gyvenamųjų pastatų skaičius | proc. 
2013 2014 2015 2016 2017

Plytų mūras 33,3 29,2 28,6 20,0 8,8
Stambiaplok-
ščiai blokai 6,7 4,2 2,9
Karkasinė konstrukcija
Monolitinio akmens betono, metalo konstrukcijų sistemos
Mediena
Medienos, su
mediniu
karkasu,
medinių
skydų 26,7 16,7 7,1 20,0 8,8
Kitos
medžiagos 33,3 49,9 64,3 57,1 82,4

2017 m. baigtų statyti 
naujų gyvenamųjų 
pastatų skaičius pagal 
medžiagų tipą proc.

„Visas jėgas aukoju Tėvynei Lietuvai“ (p. Garmus)
Baigęs Veiverių mokytojų 

seminariją, 1897 m. Liublino 
mokyklos direktoriaus pa-
skirtas pradėjo eiti mokytojo 
pareigas Černicino pradžios 
mokykloje. Čia dirbo iki 1899 
m. rugsėjo 21 dienos, nes už 
lietuviškų knygų ir laikraščių 
platinimą buvo rusų žandarų 
areštuotas ir ištremtas į Uilo 
miestelį Uralsko srityje. Ten 
išbuvo iki 1903 m. liepos 15 
dienos. Sugrįžęs į Lietuvą ir 
niekur negavęs mokytojo vie-
tos turėjo keliauti į Ameriką. 

Sugrįžo 1910 metais ir, kaip 
pats rašo, „per didelį vargą 
buvau paskirtas į Žiuronių 
pradedamąją mokyklą“. Šio-
je mokykloje dirbo iki Pirmo-
jo pasaulinio karo pradžios. Į 
rusų kariuomenę buvo mobi-
lizuotas 1914 m. rugpjūčio 1 
d. Sugrįžęs iš Rusijos 1918 
metais rugsėjo pirmą dieną 
buvo paskirtas Marijampolės 
vokiečių inspektoriaus Van-
gų pradžios mokykloje mo-
kytoju. 

1919 m. rugpjūčio 1 d. Ma-
rijampolės švietimo komisija 
paskiria mokytojo pareigoms 
Prienų miesto mokykloje. 
Mokykloje dirbo kartu su mo-
kytoju Jonu Rinkevičiumi. P. 
Garmus dėl turimo cenzo gau-
davo didesnį atlyginimą (600 
auksinų). Būdamas vedėju 
rūpinosi mokykla: buvo rei-
kalingas naujas pastatas, nes 
esamas netinkamas, reikė-
jo kėdžių, stalų, mokiniams 
suolų ir mokytojų bibliotekos. 
Dviejose klasėse turimi suolai 
buvo neatsakingai vokiečių 
padaryti. Turėjo butą, moky-
tojų kambarį ir virtuvę.  

Iš Švietimo komisijos pir-
mininko Naujoko ir instruk-
toriaus Siručio 1920 m. gruo-

džio 1 dienos ataskaitos suži-
nome, kad „Prienų mokyklo-
je buvo du komplektai, o nuo 
gruodžio pirmos paskirtas 
ir trečias. Vaikų įregistruota 
182. Daug vaikų į mokyklą 
netilpo,visiškai nemokomi. 
Vaikai suskirstyti į keturis 
skyrius. Nuo ryto ateina į mo-
kyklą antras, trečias ir ketvir-
tas skyriai. 73 mažieji moki-
niai ateina po pietų. Mokyto-
jas P. Garmus pagal Švietimo 
ministerijos programą moko 
trečio ir ketvirto skyriaus mo-
kinius. Į klausimus mokiniai 
atsakinėjo gerai, išlavinti, rašo 
švariai. Mokytojas dirba labai 
energingai. Geras pedagogas 
ir sumanus auklėtojas“.

Marijampolės apskrities 
pirmojo rajono instruktorius 
Sirutis siūlė Prienų miestui 
pasirūpinti tinkamesniu butu 
mokyklai, nes dabar mokykla 
išmėtyta, trečias komplektas 
yra apie vieno kilometro ats-
tumu nuo dviejų pirmųjų.

1922 metų spalio 1 dieną 
komisija P. Garmų paskyrė į 
Šumskų pradžios mokyklą.

1925 m. jis grįžta į Prienų 
mokyklą. Joje mokė pirmą-
jį skyrių, kuriame buvo 50 
mokinių. Apie P. Garmaus 
mokinius teigiama, kad jie 
straipsnelius skaito lygiai, tai-
syklingai, atsakinėja laisvai, 
aiškiai. Rašo švariai, raidės 
taisyklingos. 

Įvairiais laikotarpiais P. 
Garmus dirbo kartu su mo-
kytojais: A. Karpavičiumi, O. 
Jasinskiene, M. Narijauskaite, 
V. Svetavičaite, M. Garmiūte, 
J. Chiemiausku.

Kai mokinių pradėjo dau-
gėti, P. Garmus rašė švietimo 
ministrui dėl naujo pastato. 
1928 metais gavo leidimą 
statyti naują mokyklą. Deja, 
burmistras nenoriai davė lė-
šų naujai mūrinei mokyklai 

statyti, teigdamas, kad me-
dinė pigiau atsieitų. Tad P. 
Garmui teko daug jėgų, svei-
katos ir asmeninių santaupų 
paaukoti, kad būtų pastatyta 
mokykla. Kai kurie liudinin-
kai teigia, kad buvo prašoma 
miestelėnų nupirkti po plytą 
mokyklai statyti. Plytas gami-
no Mačiūnų plytinė. Mokykla 
buvo pastatyta 1934 m.

P. Garmus buvo vedęs. 
Žmona Marė. Turėjo du sū-
nus Kęstutį ir Vytautą, dukrą 
Gražiną.

Sūnus Vytautas su žmona 
Magdute dirbo mokytojais tė-
vo kurtoje mokykloje, kurio-
je mokėsi ir dirbo kiti Garmų 
vaikaičiai ir provaikaičiai.

1943 m. Povilas Garmus 
mirė, bet jo paaukotas gyve-
nimas Prienų miesto gyven-
tojams, jų švietimui, raštingu-
mui paliko gilų pėdsaką.

Prienų miesto gyventojo, 
91 metų Jono Vyšniausko 
(mokėsi nuo 1932 m. iki 1938 
m.) prisiminimai apie savo 
mokytoją Povilą Garmų: „P. 
Garmus buvo griežtas, tvar-
kingas. Išmokė mane rašy-
ti dešine ranka. Kairę ranką 
pririšo prie kelnių petnešos. 
Jei mokiniai neparuošdavo 
pamokų, mokytojas mus pa-
likdavo po pamokų vienai ar 
dviem valandoms. Prastai be-
simokantiems rašyti ir skaity-
ti skirdavo vasaros pataisas. 
Vesdavo kūno kultūros pa-
mokas. Mokytojas organizuo-
davo kvadrato varžybas. Per 
muzikos pamokas grodavo 
smuiku (jų turėjo du). Kai bū-
davo saulėta, graži diena, ves-
davo vaikus ant Balbieriškio 
kalno ir mokė iškasti duobe-
les medžiams sodinti.Suorga-
nizavo ekskursiją į Aviacijos 
šventę Kaune, kurioje dalyva-
vo ir prezidentas A. Smetona. 
P. Garmus ruošė vaidinimus, 

skyrė mokiniams vaidmenis. 
Sekmadieniais po mišių tėvus 
susikviesdavo į mokyklą ap-
tarti mūsų bėdų.“

Marija Vitkauskaitė, buvusi 
pradžios mokyklos auklėtinė, 
vėliau šios mokyklos lietuvių 
kalbos mokytoja, pasakoja: 
„6 m. norėjau eiti į mokyklą, 
bet buvau per maža ir manęs 
nepriėmė. Kai kiti vaikai ėjo 
į mokyklą, aš nusekiau pas-
kui juos ir nuėjau pas miesto 
burmistrą prašyti, kad ir mane 
priimtų į mokyklą. Ant bur-
mistro stalo gulėjo laikraštis, 
aš iš jo paskaičiau, dar pasa-
kiau eilėraštį. Kai paklausė, ar 
moku daugybos lentelę, atsa-
kiau, kad nemoku. Jis pažadė-
jo padėti ir susitarti su Prienų 
pradžios mokyklos vedėju P. 
Garmumi, kad mane priimtų 
į mokyklą, dar pervedė per 
kelią, nes buvo turgaus die-
na, todėl buvo daug privažia-
vusių vežimais, mat pabijojo, 
kad manęs nesuvažinėtų. P. 
Garmus išmokė beveik kur-
čią mokinuką skaityti, kiti 
mokytojai, jau buvo nuleidę 
rankas.“

Povilo Garmaus anūkas 
Gediminas Tauba mokyklai 
yra padovanojęs knygų iš P. 
Garmaus bibliotekos.

Jis pasakojo, kad į moky-
klos atidarymo šventę susi-
rinko Prienų ir Kauno mies-
tų inteligentija, miestelėnai. 
Visiems tai buvo nepaprastai 
džiugus įvykis. 

„Visas jėgas aukoju Tė-
vynei Lietuvai“, – šiuos P. 
Garmaus žodžius įprasmina 
jo darbai. Mokytojas ir kny-
gnešys P. Garmus visą savo 
gyvenimą paskyrė Lietuvos 
švietimui ir kultūrai. 

Prienų „Revuonos“ pagrin-
dinės mokyklos istorijos mo-

kytojos Irena Vincekienė ir 
Asta Lasatienė 

Nuotraukoje: stovi P. Garmus, šalia dukra Gražina ir kai kurie žydų 
tautybės mokiniai (dalis jų per Antrąjį pasaulinį karą buvo sušaudyti).
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VERTA ŽInOTI
Stiprus 6,2 balo žemės drebėjimas trečiadienį supurtė 
Afganistaną, pranešė JAV Geologijos tarnyba (USGS).
Tarnyba nurodė, kad 10 val. 41 min. Grinvičo (13 val. 41 
min. Lietuvos) laiku įvykusio drebėjimo epicentras buvo 
Hindukušo kalnuose ties Afganistano ir Tadžikistano siena. 
Jo židinys buvo 111 km gylyje.

  Lenkijos antimonopolinė tarnyba UOKiK trečiadienį pranešė 
pradėjusi tyrimą dėl Rusijos dujų monopolininko “Gazprom” 
bei penkių jo partnerių “Nord Stream 2” projekte veiksmų. 
UOKiK skelbia įtarianti, jog “Gazprom” ir šios penkios Europos 
bendrovės - “Wintershall”, “Uniper”, OMV,  “Engie”, “Dutch 
Shell” - ignoravo sprendimą dėl kapitalo koncentracijos.

Vokietijos prabangių automobilių gamintoja „Audi“ pareiškė 
aptikusi C7 nueinančios kartos A6 ir A7 modelių išmetamųjų 
teršalų kontrolės „sutrikimų“, dėl kurių sustabdė jų tiekimą. 
Vokietijos transporto ministerija patvirtino tirianti įtarimus, 
kad maždaug 60 tūkst. „Audi“ A6 ir A7 modelių automobilių 
buvo įdiegtas naujas „neteisėtas išderinimo įtaisas“.

LIETUVOS KREpŠINIO LYGA

TURNYRINĖ
LENTELĖ

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

36 32 4 32

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

36 30 6 30

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

36 25 11 25

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

36 20 16 20

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

36 16 20 16

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

36 14 22 14

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

36 13 23 13

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

36 12 24 12

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

36 10 26 10

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

36 8 28 8

REKLAMA

„Vytautas“ baigė 
savo kelionę 
šiame Lietuvos 
krepšinio lygos 
sezone
„Žalgiris“ paskutinėse 
rungtynėse prieš 
atkrintamąsias 109:52 (28:14; 
21:15; 31:13; 29:10) įveikė 
„Vytautą“ 57 taškų skirtumu.

Paskutinėje vietoje likusiam 
„Vytautui“ paskutinėse sezono 
rungtynėse vadovavo vyriau-
siojo trenerio asistentas Min-
daugas Arlauskas. V. Šeškus 
rungtynes praleido, kadangi 
asmeniniais reikalais buvo iš-
vykęs į užsienį.

„Vytautui“ daugiausiai taš-
kų pelnė Egidijus Dimša (13), 
Eigirdas Žukauskas, Edvinas 
Šeškus ir Paulius Ivanauskas 
(po 9).  LKL

Sugedo telefonas? Neškite jį į „Tele2“ 
saloną!
Šiais laikais telefonas 
yra nepamainomas 
beveik kiekviename 
mūsų žingsnyje. Ko gero, 
daugelis žino tą jausmą, 
kai išmanusis ima ir 
netikėtai sugenda. Taip 
nutikus, taisyklų toli 
ieškoti nereikia – sugedusį 
prietaisą galima atnešti į 
bet kurį „Tele2“ saloną.

„Visuose Lietuvos „Tele2“ 
salonuose galima ne tik ap-
žiūrėti ir išbandyti išmaniuo-
sius, įsigyti naują įrenginį ar 
paslaugą, bet ir palikti suge-
dusį telefoną bei visus su tuo 
susijusius rūpesčius. Be to, 
mūsų remonto paslaugos yra 
teikiamos visiems, ne tik „Te-
le2“ klientams“, – sakė Eval-
das Viselga, „Tele2“ Telefonų 
priežiūros verslo vadovas.

Greita, profesionalu, 
patogu

Telefonui sugedus, jį terei-
kia atnešti į artimiausią savo 
mieste esantį „Tele2“ salo-
ną, o viskuo kitu pasirūpina 
jo darbuotojai. Po 3-5 darbo 
dienų tame pačiame salone 
šeimininkas jau gali atsiimti 
savo išmanųjį. Įrenginys nėra 
taisomas salone – įdėtas į spe-
cialią dėžutę, kurią darbuoto-
jai sandariai užplombuoja, jis 
keliauja į sostinėje esantį „Te-
lefonų priežiūros centrą“.

Telefonai išpakuojami tik 
centre. Sugrupuoti pagal ga-
mintojus, išmanieji patenka 
pas meistrus, kurie, visų pir-
ma, įvertina kiekvieno įrengi-
nio būklę. Tada imasi remonto 
darbų, o jau sutaisytas telefo-
nas – yra dar kartą patikrina-
mas kito inžinieriaus.

„Nepaisant gedimo, dėl ku-
rio įrenginys pas mus paten-
ka, specialistai papildomai 
patikrina ryšį, kitus telefono 
jutiklius, ekrano jautrumą lie-
timui, kamerą. Visa tai daro-
me dėl klientų – kad jie atgau-

tų tobulai veikiantį telefoną. 
Jei prieš gedimą, įrenginiui 
galiojo garantija, po remon-
to pas mus –  ji išlieka, o jei 
tokios nebuvo – suteikiame 3 
mėnesių garantiją centre atlik-
tiems darbams“, – pasakojo 
E. Viselga.

Dėl papildomų patikrini-
mų remontas netrunka ilgiau. 
Standartiniu atveju klientas 
atgauna savo telefoną per 3-
5 darbo dienas nuo atidavi-
mo taisymui, nesvarbu kokia-
me mieste begyventų. Be to, 
kiekvienas klientas, pridavęs 
taisyti savo telefoną – salone 
gauna pakaitinį, kuriuo gali 
naudotis iki atgaus savąjį.

Išmaniesiems 
telefonams – dar 

išmanesnės 
technologijos

Šiuolaikiniai įrenginiai rei-
kalauja ir inovatyvios priežiū-
ros: pačių naujausių technolo-
gijų, originalių detalių ir savo 
sritį išmanančių profesionalų. 
Viso to tikėtis galima tik iš te-
lefonų gamintojų sertifikuotų 
centrų. 

„Svarbu nenešti savo įren-
ginių taisyti į bevardes taisy-
klas. Pigiau nebus, o taip tvar-
kytam telefonui panaikinama 
garantija. Be to – niekas nepri-
siims atsakomybės, jei įren-
ginys kitą dieną ir vėl pradės 
neveikti. Net jei atrodo, kad 
telefonas sugedo nepataiso-
mai arba remontas bus labai 
brangus – užsukite į „Tele2“ 
saloną. Darbuotojai patars ir 
pasiūlys pačią geriausią išei-
tį“, – sakė E. Viselga.

„Tele2“ Telefonų priežiū-
ros centre galima taisyti vi-
sus „Samsung“, „Huawei“ 
„LG“, „Getnord“, „Coolpad“, 
„Meizu“, „Sony“ ir „Xiaomi“ 
įrenginius bei mygtukinius 
„Nokia“ telefonus. Garanti-
nis ir negarantinis remontas 
čia atliekamas ne tik „Tele2“ 
pirktiems įrenginiams. 

Griežti Europos reikalavimai atliekų tvarkymui 
Alytaus regiono nebaugina 
Europos Parlamentas 
nurodė sugriežtinti atliekų 
tvarkymo reikalavimus 
šalyse narėse  ir iškėlė 
naujus atliekų perdirbimo 
bei sąvartynų mažinimo 
tikslus. Kai kam jie taps 
nemenku iššūkiu. Kaip 
jį priims Alytaus regiono 
atliekų tvrakymo centras? 
„Drąsiai”, - nedvejodamas 
atsako jo vadovas Algirdas 
Reipas. 

Toks jo optimizmas pagrįs-
tas pastarųjų metų komunali-
nių atliekų tvarkymo rezulta-
tais regione ir įmonės veiklos 
duomenimis. O jie rodo, kad 
Alytaus regionas sėkmingai 
eina žiedinės ekonomikos 
užduočių įgyvendinimo ke-
liu – regione jau antrus metus 
iš eilės perdirdama daugiau 
kaip 60 proc. visų komunali-
nių atliekų, kasmet mažėja są-
vartyne šalinamų atliekų kie-
kis, regionas pradeda diegti 
atskirą maisto atliekų surinki-
mo sistemą, kuri užtikrins dar 
sklandesnį keliamų reikalavi-
mų vykdymą. 

Pagal Europos Parlamen-
to keliamus reikalavimus, ES 
valstybėse 2020-aisiais turi bū-

ti perdirbama ne mažiau kaip 
50 proc. komunalinių atliekų 
ir šis skaičius turi nuolat didė-
ti – iki 60 proc. 2030-aisiais ir 
65 proc. 2035 metais. 

Tuo tarpu sąvartyne šalina-
mų atliekų kiekis turi nuolat 
mažėti – 2035 metais sąvar-
tynuose bus galima šalinti ne 
daugiau kaip 10 proc. atliekų. 

„Šiuo metu ES keliamas 
aplinkosaugines užduotis mū-
sų regionas sėkmingai vykdo. 
Naujose taisyklėse numatyti 
griežtesni reikalavimai mūsų 
taip pat nebaugina. Žinoma, 
tam, kad jie būtų sėkmingai 

įgyvendinti, privalėsime išlai-
kyti ir plėsti esamą atliekų tvar-
kymo infrastruktūrą bei užti-
krinti dar geresnes rūšiavimo 
sąlygas. Bet mes tą ir darome 
– nuolat ir nuosekliai”, - sako 
ARATC vadovas A. Reipas. 

Regione jau nupirka ir pra-
dedama dalinti beveik 6 tūks-
tančiai konteinerių komplektų 
maisto atliekoms.  Šiuos, kaip 
ir visus konteinerius iki šiol, 
gyventojai gaus nemokamai. 
Jų aptarnavimas taip pat papil-
domai niekam nekainuos.  

Galimybę rūšiuoti pakuočių 
ir stiklo atliekas jau dabar turi 
visi regiono gyventojai -  jie 
yra aprūpinti tiek bendro nau-
dojimo, tiek individualiais rū-
šiavimo konteineriais.  Tačiau 
daugiabučių namų kiemuose 
esantys rūšiavimo konteine-
riai, vadinamieji varpai, jau yra  
labai nusidėvėję ir nepatogūs. 
Todėl juos ruošiamasi pakeisti 
naujos kartos antžeminiais ar-
ba požeminiai bei pusiau po-
žeminiais konteineriais. 

Vis daugiau regiono gyven-
tojų atranda kelią į Didelių ga-
baritų atliekų surinkimo aikšte-
les, kurių Alytaus regiono savi-
valdybėse yra septyniolika. Vi-

sos atliekos iš gyventojų šiose 
aikštelėse yra priimamos ne-
mokamai. Be to, norėdamas, 
kad didelių gabaritų atliekas į 
šias aikšteles gyventojams bū-
tų patogiau atgabenti, ARATC 
įsigijo kelias priekabas, kurio-
mis žmonės atliekų atgabeni-
mui į aikšteles galės naudotis 
nemokamai. Priekabų naudoji-
mo tvarka jau rengiama. 

Šiais metais bus pastatytos 
dar dvi didelių gabaritų atlie-
kų surinkimo aikštelės Lazdijų 
ir Varėnos rajonuose. Taip pat 
numatyta rekosntruoti Druski-
ninkuose esančią didelių gaba-

ritų surinkimo aikštelė. 
„Tad atliekų surinkimo aikš-

telės taps dar geriau pasiekia-
mos regiono gyventojams”,- 
džiaugiasi A. Reipas.

Visi statistiniai duomenys 
rodo, kad pagal rūšiavimo 
apimtis Alytaus regionas yra 
neginčijamas lyderis Lietu-
voje, tad ir nuolat griežtėantys 
aplinkosauginiai reikalavimai 
už atliekų tvarkymą regione 
atsakingų specialistų pernelyg 
negąsdina.  

Pasak A. Reipo, esminę 
reikšmę, užtikrinant ES kelia-
mų reikalavimų įgyvendinimą 
regione, turėjo prieš pora pra-
dėti eksploatuoti Mechaninio 
rūšiavimo ir biologinio apdo-
rojimo įrenginiai – tai leido ir 
ženkliai sumažinti emisijas į 
aplinką, ir pagerinti visų ko-
munalinių atliekų tvarkymo 
aplinkosauginę būklę.

Mechaninio rūšiavimo įren-
giniuose iš mišrių komunalinių 
atliekų srauto atskiriama įvai-
ri pakuotė ir antrinės žaliavos.  
Nors gerėjant rūšiavimui, per-
dirbamų atliekų įrenginiuose 
mažėja, bet jų vis dar yra – per 
praėjusius metus mechaninio 
rūšiavimo įrenginiuose atskirta 
beveik 10 tūkst. tonų pakuočių 
ir degiųjų atliekų,  3 tonos ba-
terijų ir akumuliatorių. 

Visos šios įrenginiuose at-
skirtos atliekos nepateko į 
sąvartyną, o buvo atiduotos 
perdirbėjams ar panaudotos 
energijos gamybai biologinio 
apdorojimo įrenginiuose bei 
išvežtos deginti į Klaipėdą.   

Skaičiai apie mūsų atlie-
kas: kiek surinkta aikštelė-
se, sutvarkyta įrenginiuose? 
Per praėjusius metus regiono 
stambiųjų ir kitų atliekų surin-
kimo aikštelėse surinkta 7680 
tonų atliekų. Tai – beveik 3,5 
karto daugiau nei prieš penke-
rius metus. 

2017 metais mechaninio rū-
šiavimo renginiuose apdorota 
52 580 t likutinių mišrių ko-
munalinių atliekų ir atliekų po 
biologinio apdorojimo.

Per praėjusius metus bio-
loginio apdorojimo įrengi-
niuose apdorota 20 257 tonos 
biologiškai skaidžių atliekų, 
pagaminta daugiau kaip 2,4 
mln. kilovatvalandžių elektros 
energijos. 
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SVEIKATA

Sveikata
parengta bendradarbiaujant su prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru

Tikimybė apsikrėsti gripu nuo 
sergančio žmogaus gryname ore yra 
mažesnė negu patalpoje. Gryname 
ore daugelio infekcinių ligų sukėlėjai 
greitai žūva. 

�0 kartų neatlygintinai davus kraujo 
paskiriama valstybės pensija, kuri 
mokama sulaukus pensinio amžiaus.

Kmynai padeda virškinimui, kadangi 
apsaugo nuo raumenų spazmų, 
palengvina virškinimą ir kovoja su 
vidurių pūtimu.

Mitas. Nebūtina dantų valyti siūlu, jei burną skalaujame 
skalavimo skysčiu. 
dauguma burnos skalavimo skysčių apsaugo dantis nuo bakterijų, 
bet negali pasiekti visų dantų vietų. Būtent valymas dantų šepetėliu 
ir siūlu pasiekia sunkiausiai prieinamas dantų vietas.

M I T A I
Mitas. Norint balinti dantis namų sąlygomis yra saugu 
naudoti sodą. 
Soda stipriai kenkia dantims, naikina emalį. Tinkamiausią 
sprendimą gali pasiūlyti odontologas ar burnos higienistas.

Mitas. Didelė apsauginio kremo nuo saulės dalis sukelia 
vitamino D trūkumą.  
pasitepus kremu nuo saulės nedidelė dalis UV saulės spindulių 
vis tiek prasiskverbia pro odą, o to pakanka, kad organizmas 
pasigamintų vitamino D.

Prienų socialinių paslaugų centre 
vyko užsiėmimai „Taisyklinga 
dantų priežiūra“ ir „Valgyk 
sveikai – gyvenk ilgai“

Balandžio 30 d. Prienų 
rajono savivaldybės 
socialinių paslaugų centre 
lankėsi Prienų rajono 
savivaldybės visuomenės 
sveikatos biuro vaikų 
ir jaunimo sveikatos 
priežiūros specialistė Birutė 
Vitkauskaitė. VDC „Pienės 
pūkas“ ir neįgaliųjų grupės 
lankytojams ji pasakojo 
apie dantų priežiūrą. 

Dantis turime valyti kas-
dien, kad atsikratytume tarp 
dantų įstrigusių maisto likučių, 
juose esančių mikrobų, kurie, 
jei nepašalinsime, išgrauš dan-
tyse skylutes, kurios vadina-
mos dantų ėduonimi arba kari-
esu. Specialistė paaiškino, kad 
dantims labai kenkia saldumy-
nai, gazuoti gėrimai, o naudin-
gi yra pieno produktai, vaisiai, 
daržovės. Pas odontologą bū-
tina apsilankyti pagal poreikį, 
tačiau ne rečiau kaip 2 kartus 
per metus. Valytis dantis reko-
menduojama 2 kartus per die-
ną. Naudojant muliažą buvo 
rodoma, kaip dantų šepetėliu 
taisyklingai reikia valyti dan-
tis, liežuvį. Kiekvienas norin-
tis galėjo pabandyti pats.

Antroji paskaitos tema – 

sveikatai palankesnės mitybos 
skatinimas. Specialistė prista-
tė maisto pasirinkimo pirami-
dę, sudarytą pagal šviesoforo 
spalvas. Žalia spalva pavaiz-
duoti maisto produktai, kurių 
reikia vartoti dažniausiai: duo-
na, vaisiai, daržovės. Geltona 
spalva – pieno produktai, mė-
sa, žuvis, kiaušiniai, riešutai. 
Juos reikėtų vartoti saikingai. 
Raudona spalva – saldumy-
nai, sviestas, druska. Jų pata-
riama vengti.

Dalyvavusieji paskaitoje 
pasiskirstė į dvi komandas ir 
dėstė dėliones, kurias sudėjus 
teisingai išryškėdavo maisto 
produktų piramidė. Vaikų ir 
sveikatos priežiūros specia-
listė akcentavo ne tik sveika-
tai palankesnę mitybą, bet ir 
fizinio aktyvumo naudą or-
ganizmui. Kiekvienas užsiė-
mimo dalyvis dovanų gavo 
„Fizinio aktyvumo“ užduočių 
knygelę.

Visiems buvo naudinga at-
naujinti savo sveikatos prie-
žiūros įgūdžių žinias. Dalyviai 
uždavė daug klausimų – taip 
jie pasitikslino jau turimas ži-
nias, o kai kurią informaciją 
tarsi dar kartą atrado. 

Mokinių konferencija 
„Mokinys – mokiniui!“
Balandžio 25 dieną Prienų 
kultūros ir laisvalaikio 
centre vyko mokinių 
konferencija „Mokinys – 
mokiniui“, kurią organizavo 
Prienų rajono savivaldybės 
visuomenės sveikatos 
biuras. 

Konferencijos metu penkių 
rajono mokyklų mokiniai skai-
tė pranešimus sveikos gyven-
senos, patyčių, bendravimo ir 
bendradarbiavimo temomis, 
aktualiomis mokykloms. Bu-
vo nagrinėjamos įvairios te-
mos: narkotinės ir psichotro-
pinės medžiagos, alkoholio 
žala, tatuiruočių nauda ir ža-
la, aktyvus gyvenimo būdas, 
patyčios ir pan. Pranešimus 
vertino komisija, kurią suda-
rė Birutė Vitkauskaitė, Justina 
Dobilienė, Laimutė Jančiukie-
nė, Raimonda Kubilienė, Ok-
sana Radzvilavičienė, Virgini-
jus Slauta.

Mokinių pranešimai buvo 
vertinami pagal šiuos kriteri-
jus: temos aktualumą, keliamų 
problemų svarbą atstovauja-
mos mokyklos bendruome-
nei, pateiktos informacijos 
tikslumą ir pagrįstumą, nauju-
mą, kūrybiškumą ir įtaigumą, 
originalumą, ąpibendrinimų ir 
siūlymų bei įžvalgų formulavi-
mą. 

Konferencijos metu buvo 
išrinkti trys geriausi prane-
šimai:

Martynos Vaitkūnaitės ir 
Ievos Juodsnukytės „Narko-
tinių medžiagų prevencijos ak-
tualumas paauglystėje“ (Prie-
nų „Žiburio“ gimnazija);

Evos Lefikaitės ir Aivaro 
Strasevičiaus „Alkoholio ir 
narkotinių medžiagų žala or-
ganizmui“ (Prienų r. Skriau-
džių pagrindinė mokykla);

Jovitos Diškevičiūtės ir 
Manto Vyto „Kaip būti sa-
vo pačių emocijų „architek-
tu“? (Prienų r. Stakliškių gim-
nazija).

Šie mokiniai vyks į svei-
katą stiprinančio Kauno regi-
ono konferenciją „Mokinys 
– mokiniui“, kuri vyks 2018 
m. spalio mėnesį Domeikavos 
gimnazijoje (Bažnyčios g. 3, 
Domeikava). 

Visi dalyviai buvo ap-
dovanoti padėkos raštais ir 
biuro įsteigtais suvenyrais.  
Dėkojame dalyvavusiems 
Prienų r. Stakliškių ir „Žibu-
rio“ gimnazijų, Prienų „Ąžuo-
lo“ progimnazijos, Prienų r. 
Skriaudžių ir „Revuonos“ 
pagrindinių mokyklų moki-
niams, juos ruošusiems ir at-
lydėjusiems į renginį moky-
tojams.

Akcija „Tylos stebuklinga 
versmė“ – Tarptautinei triukšmo 
supratimo dienai paminėti

Su triukšmu 
šiuolaikiniame pasaulyje 
susiduriame daugelyje 
sričių, o apie triukšmo 
daromą poveikį sveikatai 
taip pat kalbama gana 
dažnai. 

Ilgą laiką žmogų veikian-
tis triukšmas sukelia nerimą, 
kenkia miego kokybei, skati-
na streso hormonus ir daugelį 
kitų sveikatos problemų bei li-
gų. Balandžio 26 dieną moky-
klose dirbančios visuomenės 
sveikatos priežiūros specialis-

tės vykdė akciją „Tylos stebu-
klinga versmė“, kad mokiniai 
suprastų triukšmo poveikį ir 
padarinius žmogaus organiz-
mui. Akcijos metu aukštesnių-
jų klasių mokiniai diskutavo 
triukšmo tema ir ant spalvo-
to popieriaus skiaučių sura-
šė, kas jiems yra triukšmas. 
Jų atsakymai bus panaudoti 
triukšmo dėžei. Jaunesnio am-
žiaus moksleiviai – užsimerkę 
ir būdami tyloje – mokėsi iš-
girsti tylą, analizavo triukšmą 
skleidžiančius garsus.

Atmintinos sveikatos ir su sveikata susijusios  
gegužės mėn. dienos

pirmasis gegužės antradienis - Euromelanomos diena
Gegužės 1 d. - Tarptautinė darbo diena
pirmasis gegužės antradienis - pasaulinė astmos diena
Gegužės mėnuo visas  - Mėnuo prieš rūkymą
Gegužės 5 d. - pasaulinė rankų higienos diena
Gegužės 5 d. - Tarptautinė Raudonojo Kryžiaus diena
Gegužės 7 d. - (Minima Lietuvoje nuo 2010 m.), Europos širdies 

nepakankamumo diena
Gegužės 9 d. - Europos diena
Gegužės 10 d. - (nuo 2002 m.), Judėjimo sveikatos labui diena
Gegužės 10 d. - (nuo 2013 m.), pasaulinė raudonosios vilkligės diena
Gegužės 11 d. - (pradėta minėti 2011 m. gegužės 11d.), Jungtinių Tautų 

Saugaus eismo dekada (2011–2020 m.)
Gegužės 12 d.  - Tarptautinė slaugytojo diena
Gegužės 15 d. - Tarptautinė šeimos diena
Gegužės 17 d.  - pasaulinė hipertenzijos diena
Gegužės 19 d.  - pasaulinė hepatito C diena
Gegužės trečiasis sekmadienis - pasaulinė mirusiųjų nuo AIDS atminimo 

diena
Gegužės 28 d.  - Tarptautinė moterų sveikatos gerinimo diena
Gegužės paskutinis trečiadienis - pasaulinė išsėtinės sklerozės diena
Gegužės 31 d. - pasaulinė diena be tabako
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Antibiotikus geriausia vartoti tuo pačiu 
metu, kadangi taip vartojami jie yra 
veiksmingiausi.

diabetas yra klastinga liga, nuo kurios 
galima mirti. Per mėnesį plaukas užauga 1,� cm.

Mitas. Alkoholis pašalina įtampą, stresą ir ramina nervus. 
Alkoholis tik sukuria iliuziją, kad įtampa dingsta. Išgėrus alkoholio 
organizme išsiskiria tokios medžiagos kaip histaminas, dalyvaujantis 
streso formavimosi ir alerginių reakcijų susidaryme. Taigi alkoholis 
turi stresą keliančių, o ne antistresinių savybių. Alkoholis slopina 
visus pojūčius. Kai baigiasi alkoholio kaip psichoaktyvios medžiagos 
poveikis, jis tik padidina įtampą.

M I T A I
Mitas. Epilepsija – reta liga, kuria dažniausiai serga tik 
vaikai. 
Epilepsija serga �–10 žmonių iš vieno tūkstančio. Šia liga gali sirgti 
bet kurio amžiaus asmuo. Šiuo metu sergančių epilepsija vyresnio 
amžiaus žmonių daugėja.

Mitas. Bėgiojimas šaltame ore kenkia plaučiams. 
Bėgiojimas šaltuoju metų laiku nėra pats komfortiškiausias, tačiau 
jis nekenkia žmogaus sveikatai. jeigu šis mitas būtų tiesa, tuomet 
beveik visas žiemos sportas kenktų žmogaus sveikatai, o taip nėra.

Keliavimo dviračiu 
malonumą ir patogumą 
atranda vis daugiau 
lietuvių ir tai nesunku 
pastebėti atšilus 
orams, kai į gatves ar 
parkus išrieda gausybė 
dviratininkų. 

Dviratininkams, kaip ir ki-
tiems eismo dalyviams, ga-

lioja kelių eismo taisyklės, o 
jose numatoma, kad dviračiu 
derėtų važiuoti dviračių ta-
kais arba specialiai pažymė-
tomis eismo juostomis ir tik, 
jei tokių nėra – kelkraščiu ar 
dešiniąja važiuojamosios ke-
lio dalies puse. Be to, dviračiu 
visais atvejais draudžiama va-
žiuoti greitkeliais ir automa-
gistralėmis, taip pat – nenuli-
pus nuo dviračio pėsčiųjų per-
ėjomis. Norint pasukti į kairę 
ar apsisukti, važiuojamąją 
kelio dalį kirsti rekomenduo-
jama nulipus nuo dviračio. Be 
abejo, dviratininkams, kaip ir 
kitiems eismo dalyviams, pri-
valu paisyti ir visų sutinkamų 
kelio ženklų. 

Svarbu būti gerai 
matomam

Dažnai automobilių susidū-
rimai su dviratininkais įvyksta 
dėl to, kad pirmieji laiku kely-
je nepastebi antrųjų. Dažniau-
siai taip nutinka užmiesčio ke-
liuose važiuojant tamsiu paros 
metu ar esant prastam mato-
mumui dėl nepalankių oro 
sąlygų. Kelių eismo taisyklės 
numato, kad dviračio gale turi 

Kaip būti saugiam važiuojant 
dviračiu būti pritvirtintas raudonas at-

švaitas ar tokios spalvos žibin-
tas, o šonuose ant ratų stipinų 
– oranžiniai atšvaitai. Be to, 
važiuodami keliu dviratinin-
kai privalo dėvėti šviesą at-
spindinčią liemenę arba dvi-
račio priekyje ir gale įjungti 
žibintus. Tamsiu paros metu 
prie dviračio vairo privalu dė-
vėti ir šviesą atspindinčią lie-
menę, ir važiuoti įsijungus ži-
bintus. Tai dviratininkus kely-

je daro daug geriau matomus. 
Be to, dviratininkai apie savo 
manevrus kelyje kitus eismo 
dalyvius visuomet turėtų įspė-

kelio dalies puse. Važiuoti pėsčiųjų taku ir šaligatviu, jei ant jo nežymėtas

dviračių takas, yra draudžiama.

BŪTINOS SAUGUMO PRIEMONĖS:

Patikrinkite, ar dviratis yra techniškai
tvarkingas, ar veikia stabdžiai,
pavaros.

Patikrinkite, ar yra pakrauti ir veikia
signaliniai žibintai.

Būtinai dėvėkite šalmą, net ir lėtai
važiuojant traumos būna
skausmingos.

Jei žinote, kad teks važiuoti tamsiu
paros metu, būtinai dėvėkite šviesą
atspindinčią liemenę.

Dviratininkai – labiau pažeidžiami
Reikėtų nepamiršti, kad kelyje lenkdami dviratininkus automobiliai turėtų

tai daryti plačiu lankstu – rekomenduojama 1,5 metro atstumu. Keliu

važiuojantiems dviratininkams visuomet turėtų būti paliekama pakankamai

erdvės, o sukant į šalutinį kelią ar iš jo – įsitikinama, kad greta esantis

dviratininkas spės pravažiuoti ir nebus užkliudytas.

Dviratininkai kelyje yra tikrai labiau pažeidžiami nei automobilių

vairuotojai. Kartais dviratininkus parblokšti gali net ir pravažiuojančio

Važiavimas  
dviračių takais
> Laikykitės dešinės tako 
pusės. 

> Dėvėkite šalmą – nežinia, 
kas įšoks į dviračių taką. 
Net ir lėtai važiuojant trau-
mos būna skausmingos. 

> pasirinkite saugų greitį – 
ne tik sau, tačiau ir aplinki-
niams. Juk šalia dviračių ta-
kų dažniausiai yra pėsčiųjų 
takai. Tad svarbu atsiradus 
kliūčiai spėti sustoti. 

> Kad ir kaip malonu va-
žiuoti klausantis muzikos, 
reikia girdėti, kas vyksta 
aplink. Tad ausinukų rei-
kėtų vengti. 

Sankryžos ir 
perėjos
> Sankryžos su perėjomis 
yra dviejų tipų – su pažy-
mėtu dviračių taku ir be jo. 
Tomis, kurios yra pažymė-
tos, galima važiuoti dvira-
čiu. Nežymėtomis perė-
jomis reikia dviratį persi-
varyti. To reikia jūsų pačių 
saugumui. 

> Važiuodami per žymėtą 
perėją prisiminkite, kad ša-
lia jūsų yra pėstieji. Jie gali 
sudaryti netikėtų situacijų. 
Todėl rekomenduojama vi-
sose perėjose nulipti nuo 
dviračio. 

Kur galima  
važiuoti 
> Dviračiu derėtų važiuoti 
dviračių takais arba speci-
aliai pažymėtomis eismo 
juostomis ir tik, jei tokių 
nėra – kelkraščiu ar dešinią-
ja važiuojamosios kelio da-
lies puse. Važiuoti pėsčiųjų 
taku ir šaligatviu, jei ant jo 
nežymėtas dviračių takas, 
yra draudžiama.

ti specialiais gestais – į dešinę 
ar kairę ištiesta ar per alkūnę 
sulenkta ranka. 

Dviratininkai – labiau 
pažeidžiami 

Reikėtų nepamiršti, kad ke-
lyje lenkdami dviratininkus 
automobiliai turėtų tai dary-
ti plačiu lankstu – rekomen-
duojama 1,5 metro atstumu. 
Keliu važiuojantiems dvira-
tininkams visuomet turėtų 
būti paliekama pakankamai 
erdvės, o sukant į šalutinį ke-
lią ar iš jo – įsitikinama, kad 
greta esantis dviratininkas 
spės pravažiuoti ir nebus už-
kliudytas. 

Dviratininkai kelyje yra ti-
krai labiau pažeidžiami nei 
automobilių vairuotojai. Kar-
tais dviratininkus parblokšti 
gali net ir pravažiuojančio au-
tomobilio sukeltas vėjo gūsis. 
Tą automobilių vairuotojai vi-
suomet turėtų turėti omenyje 
ir netoliese važiuojant dvira-
tininkui ar jų grupei imtis visų 
atsargumo priemonių.
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Badmintono žaidėjai patiria daugiau 
traumų nei bet kurios kitos sporto 
šakos žaidėjai.

Riebalų liaukų nėra delnų ir padų 
srityse.

Gera nuotaika sumažina įvairių 
negalavimų tikimybę �0 proc.

Mitas. Dažnai būti kraujo donoru kenksminga sveikatai. 
Medikai atkreipia dėmesį, kad nuolatinis kraujo davimas ne tik nėra 
kenksmingas, tačiau pasitarnauja paties donoro sveikatai ir puikiai 
savijautai. Kraujo davimas stimuliuoja kaulų čiulpų funkciją ir stiprina 
žmogaus imunitetą.

M I T A I
Mitas. Bėgiojimas basomis yra sveika. 
Bėgiojimas basomis, ypač ilgesnius nuotolius, gali pakenkti, 
kadangi šiuolaikinio žmogaus pėdos nėra pratusios prie tokių 
didelių apkrovų, kurios atsiranda bėgant basomis.

Mitas. Susirgęs diabetu žmogus priauga daug svorio. 
Antsvoris paprastai yra diabeto priežastis, o ne pasekmė. Turint 
antsvorio, padidėja pavojus susirgti diabetu, tačiau tam įtakos turi ir 
kiti veiksniai, tokie kaip šeimos ligų istorija, tautybė ir amžius.

Batai – svarbi įvaizdžio 
dalis. Tačiau sportuojant 
ir aktyviai leidžiant 
laisvalaikį estetinis vaizdas 
nėra svarbiausias, o ta 
pati avalynė tinka ne 
visada. Sveikatos apsaugos 
ministerija primena, kad 
netinkamai ją pasirinkus 
padidėja traumų 
tikimybė. Bet ar žinote, 
kaip pasirinkti avalynę 
aktyviam laisvalaikiui ir į 
ką atkreipti dėmesį?

Netinkama avalynė 
provokuoja ligas

Tie patys sportiniai bateliai 
nėra tinkami visiems gyve-
nimo atvejams. Bateliai, su 
kuriais patogu sparčiai eiti, 
ne visuomet tinka bėgioti, o 
netinkamo modelio avalynė 
gali provokuoti stuburo, kelių 
ir pėdų skausmus, primena 
Sveikatos apsaugos ministe-
rija (SAM).

„Pėda yra sudėtinga kaulų, 
sąnarių, raiščių, sausgyslių ir 
raumenų sistema, kuri palai-
ko tam tikrą formą, išlinkimus, 
amortizuoja judesius einant 

Vasaros belaukiant. Sportinė 
avalynė: vieni batai labiau tinka 
sparčiam ėjimui, kiti – bėgimui

ar bėgant ir drauge apsaugo 
žmogaus vidaus organus, gal-
vos bei nugaros smegenis nuo 
smūgių. Anatominiai poky-
čiai, pavyzdžiui, plokščia, per 
daug išgaubta pėda, didelis 
antsvoris, taip pat neteisingas 
apkrovimas turi įtakos sąnarių, 
raumenų, raiščių, sausgyslių 
perkrovai, kojų nuovargiui, 
pėdų skausmui atsirasti. Be 
to, tai skatina nuospaudų atsi-
radimą, pirštų iškrypimą, o il-
gainiui gali sukelti ir didesnius 
negalavimus“, – sako SAM 
Antrinio ir tretinio lygio koor-
dinavimo skyriaus vyriausioji 
specialistė Asta Einikienė.“

Vieni bateliai – sparčiai 
eiti, kiti – bėgioti

Kad aktyvi gyvensena ne-

provokuotų negalavimų, o 
kūnas nepatirtų nereikalingos 
įtampos, reikia optimaliai de-
rinti krūvį ir poilsį bei pasi-
rinkti tinkamą avalynę. Anot 
Sveikatos mokymo ir ligų 
prevencijos centro (SMLPC) 
visuomenės sveikatos speci-
alistų, net ir trumpų nuotolių 
nereikėtų bėgioti su teniso, 
krepšinio ar treniruočių ba-
teliais, nes jie nėra pritaikyti 
bėgimui. 

„Bėgimui skirti bateliai tiks 
ir vaikščioti, tačiau bateliai, su 
kuriais patogu sparčiai eiti, ne 
visuomet tinkamiausi bėgioti. 
Vaikščiojimui skirtieji yra tvir-
tesni, kietoku padu, o bėgimo 
batelių padas elastingas ir sto-
ras, galintis „sugerti“ bėgimo 
žingsnio smūgį. Bėgiojantieji 
asfaltu ar betono takais turėtų 
avėti batelius, kurie šį smūgį 
pakankamai gerai amortizuo-
ja“, – aiškina SMLPC Svei-
katos mokyklos visuomenės 
sveikatos specialistė Danguo-
lė Andrijauskaitė. 

Sporto prekių parduotuvėse 
galima įsigyti įvairių bėgimo 
batelių, pritaikytų bėgti, kai 
lyja ar sninga, lygiu paviršiu-
mi ir mišku, taip pat batelių, 
skirtų bėgimo varžyboms. 
Varžyboms skirti bateliai yra 
labai lengvi, kiek siauresniu 
ir plonesniu padu, todėl šio ti-
po batelius geriau avėti tik per 
varžybas, o treniruotis su sta-
bilesniais, storapadžiais. Bė-
gimo batelių „nosis“ paprastai 
būna užapvalinta, o priekinė 
padų dalis šiek tiek platesnė. 
Tokie padai labiau amorti-
zuoja bėgimo žingsnio smū-
gį, suteikia stabilumo, kurio 
ypač prireikia bėgiojant lauko 
ar miško keliukais. Bėgiojan-
tiems žiemą, kai lyja ar miš-
ke, pravartu turėti batelius su 
gilesniu protektoriumi – bus 
mažiau slystelėjimų, kritimų 
ir traumų.

Kai vakaras už rytą protingesnis
> Bėgant ilgus ar vidutinius nuotolius pėda šiek tiek paplatėja, 
tad bėgikams reikia puse arba vienu dydžiu didesnių batelių, 
nei jie įprastai avi. Jeigu pėda šiek kiek „plaukios“ ir atrodys, 
kad nepatogu, tereikės stipriau suveržti batraiščius. 

> Viršutinė batelio dalis turėtų gerai priglusti, bet neveržti, o 
kulnas neturi smukčioti.

> Avalynę geriau pirkti antroje dienos pusėje ar vakare, nes 
kojos per dieną gali šiek tiek patinti, o pėdos – šiek tiek pa-
didėti. pėda į plotį ar į ilgį padidėja dėl per dieną patiriamo 
krūvio bei jos anatominių ypatumų. Nors šie pokyčiai nėra 
dideli, renkantis sportinę avalynę nereikėtų to pamiršti, kad 
neįsigytumėte per mažų batelių.

> Matuojantis sportinius batelius, galima su jais parduotu-
vėje pabėgioti, atlikti keletą šuoliukų. Naują avalynę patar-
tina matuotis mūvint savo atsineštas kojines. Jeigu ketinate 
sportuoti žiemą lauke, galbūt reikės storesnių kojinių ir tru-
putį didesnių batelių. 

> Nepatartina nuolat avėti tuos pačius, vienintelius batus.

Moksliniai tyrimai 
rodo, kad kai maiste 
trūksta skaidulinių 
medžiagų, didėja 
širdies ir kraujagyslių 
ligų, antro tipo cukrinio 
diabeto, storosios žarnos 
vėžio atsiradimo rizika, 
todėl sveikos mitybos 
specialistai ragina 
gyventojus vartoti 
daugiau maisto produktų, 
turinčių šių medžiagų. 

Neseniai Sveikatos ap-
saugos ministerijos (SAM) 
užsakymu atlikta ap-
klausa atskleidė, jog 
apie du trečdaliai Lie-
tuvos gyventojų ma-
no, kad daug skaidulinių 
medžiagų yra avižų kruo-
pose ir daržovėse bei pupelė-
se, tačiau apie pusė apklausos 
dalyvių teigė manantys, kad 
daug šių medžiagų yra bana-
nuose, o apie trečdalis minėjo 
žuvį, bulves ir kai kuriuos ki-
tus maisto produktus.

SAM primena, kad suau-
gusiesiems per parą reko-
menduojama suvartoti 25–35 
g skaidulinių medžiagų. „Ki-
taip sakant, jei jūs per parą su 
maistu gaunate 2000 kcal, tai 
tame maiste turi būti ne ma-
žiau kaip 25 g skaidulinių 
medžiagų. Deja, Lietuvos gy-
ventojai vidutiniškai jų gauna 
tik apie 16 g, todėl jei norime 
būti sveikesni, turėtume daž-
niau rinktis ir daugiau vartoti 
tų maisto produktų, kuriuose 
jų yra daugiau“, – sako SAM 
Mitybos ir fizinio aktyvumo 
skyriaus vedėjas dr. Almantas 
Kranauskas.

Tačiau kas gi yra tos skai-
dulinės medžiagos, kuo jos 
ypatingos, kodėl jos tokios 
svarbios mūsų organizmui ir 
kokius maisto produktus pa-
sirinkti, kad gautume pakan-
kamą jų kiekį? 

Skaidulinės medžiagos, kar-

Jei norite būti sveikesni – 
valgykite daugiau skaidulinių 
medžiagų turintį maistą

tais vadinamos maistinėmis 
skaidulomis ar ląsteliena, – tai 
angliavandeniai, kurie nėra nei 
virškinami, nei absorbuojami 
žmogaus plonojoje žarnoje, 
bet juos gali skaldyti storosios 
žarnos mikroflora. Skaidulinės 
medžiagos skirstomos į tirpias 
vandenyje (pektinai, betagliu-
kanai, guaro guma, inulinas ir 
kt.) ir netirpias (celiuliozė, he-

miceliu- l io -
z ė , 

ligninas, protopektinai ir kt.). 
Jų fiziologinis poveikis žmo-
gaus organizmui taip pat skir-
tingas.

Skaidulinės medžiagos taip 
pat vadinamos prebiotikais, 
nes šios medžiagos yra gerų-
jų bakterijų (bifidobakterijų, 
laktobakterijų ir kt.) maistas ir 
skatina jų augimą. Vartoti pre-
biotikų reikia dėl to, kad taip 
atkuriama normali žarnyno 
mikroflora.

Daugiau skaidulinių me-
džiagų turintis maistas pa-
prastai turi mažiau kalorijų, 
nei toks pat kiekis mažiau 
skaidulinių medžiagų turinčio 

maisto, o laikantis sumažintos 
energinės vertės dietos, di-
desnis skaidulinių medžiagų, 
ypač esančių grūdinėse kul-
tūrose, kiekis gali padėti ma-
žinti svorį.

„Skaidulinių medžiagų šal-
tiniai – viso grūdo dalių turin-
tys duonos gaminiai, ankšti-
niai, riešutai, sėklos, dauguma 
daržovių, vaisiai, uogos, kvie-
čių bei avižų sėlenos, džiovin-
tos slyvos“, – vardija Sveika-
tos mokymo bei ligų prevenci-

jos centro Mitybos ir fizinio 
aktyvumo skyriaus vedėja 
dr. Roma Bartkevičiūtė. 

Tačiau nors nemažai 
vaisių, pvz., bananai, 
apelsinai, mandari-
nai, mangai, ananasai, 

kriaušės, arbūzai ir kiti, turi 
skaidulinių medžiagų, jie nėra 
tokie palankūs sveikatai, ka-
dangi juose yra ir gana daug 
cukrų. O gyvūninės kilmės 
produktai skaidulinių medžia-
gų neturi.  

SAM primena, kad daugiau 
skaidulinių medžiagų, lygi-
nant su kitais panašiais tos pa-
čios grupės produktais, yra ir 
tuose maisto produktuose, ku-
rie pažymėti tarptautiniu sim-
boliu „Rakto skylutė“. Beje, 
šie maisto produktai naudingi 
sveikatai ir dėl to, kad juose 
yra įdėta mažiau riebalų, cu-
kraus ir druskos.

Skaidulinių medžiagų poveikis  
žmogaus organizmui:
> apsaugo nuo vidurių užkietėjimo;

> padeda greitinti maisto judėjimą žarnyne (ypač netirpios 
skaidulinės medžiagos, kurių daug yra kviečių sėlenose);

> padeda palaikyti normalią cholesterolio koncentraciją krau-
jyje bei mažinti padidėjusią gliukozės koncentraciją kraujy-
je iš karto pavalgius (ypač avižų ir miežių sėlenose esančios 
tirpios skaidulinės medžiagos);

> mažina širdies ir kraujagyslių ligų, antro tipo cukrinio dia-
beto bei storosios žarnos vėžio atsiradimo riziką. 
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SVEIKATA

pARENGĖ:

Prienų rajono savivaldybės
VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS
Revuonos  g. 4, 59118 prienai
Telefonas/faksas (8 319) 544 27
Mobilusis telefonas 8 678 79 995
El. paštas prienai.vs.biuras@gmail.com
Internete :http://www.vsbprienai.lt
http://www.facebook.com/prienuvsb/

priedas išeina antrąjį mėnesio šeštadienį 
kartu su laikraščiu „Naujasis Gėlupis“
priedas leidžiamas nuo 2015 11 07.

INFORMACIJĄ RINKO:
Direktorė Ilona Lenčiauskienė, 
mobilusis telefonas 8 678 79 994,
Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistė
Birutė Vitkauskaitė,
Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė
Asta Gataveckienė,
Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistė
Vaida Lazauskienė.

INFORMACIJĄ RINKO:
Visuomenės sveikatos specialistai moky-
klose:
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė 
Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijoje, Skriaudžių 
pagrindinėje mokykloje, Šilavoto pagrindinėje 
mokykloje Erika Bašinskaitė,
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė 
prienų „Ąžuolo“ progimnazijoje, Ašmintos 

pradinio ugdymo skyriuje, Balbieriškio 
pagrindinėje mokykloje, Naujosios Ūtos 
pagrindinėje mokykloje Eglė Zokaitytė,
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė 
„Revuonos“ pagrindinėje mokykloje, Išlaužo 
pagrindinėje mokykloje, pakuonio pagrindinėje 
mokykloje Gintarė Meškauskė,
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė 
Stakliškių gimnazijoje, Jiezno gimnazijoje.

Į Lietuvą atėjus šiltesniems 
orams, būtina nepamiršti 
ne tik daugiau laiko 
praleisti gryname ore, bet 
ir aprūpinti organizmą 
reikiamu kiekiu vandens. 

Organizme vandens suma-
žėjus vos 1 procentu, pajun-
tamas troškulys. Jei žmogus 
nuolat vartoja nepakankamai 
skysčių, troškulio pojūtis iš-
sireguliuoja, nebejaučiama, 
kada būtina atsigerti. Dažnai 
troškulys painiojamas su al-
kiu: ima atrodyti, kad norisi 
valgyti, kai iš tikrųjų organiz-
mas reikalauja skysčių. Tin-
kamiausiu ir naudingiausiu 
organizmui laikomas nega-
zuotas, tyras vanduo. Tuo tar-
pu sultys, įvairūs gėrimai, ka-
va, arbata (visi skysčiai, kurie 
turi skonį) laikomi maistu.

Moksliniais tyrimais įro-
dyta, jog vandens yra visose 

Vanduo – gyvybės šaltinis

gyvų organizmų ląstelėse. 
Nustatyta, jog net 70 procen-
tų žmogaus organizmo suda-
ro vanduo, o per metus žmo-
gaus organizmas perfiltruo-
ja daugiau kaip toną įvairių 
skysčių.

Per dieną žmogus turė-
tų išgerti 8 stiklines arba 
apie 2 litrus skysčių. Ta-
čiau, kiek skysčių reikia 
suvartoti, priklauso nuo 
daugybės dalykų: medžia-
gų apykaitos, fizinio akty-
vumo, oro temperatūros, 
amžiaus, lyties (vyrams 
reikia daugiau vandens, 
nes jų didesnė raumenų 
masė, jie gausiau prakai-
tuoja). Kiek vandens bū-
tina išgerti, sužinoti ga-
lima naudojantis papras-
ta formule: 1 kg svorio 
turi tekti apie 30–34 ml 
vandens.

Jei organizme 
trūksta vandens:
> sausėja gleivinė;

> lėtėja medžiagų apy-
kaita;

> pila karštis;

> ima stipriau plakti širdis;

> suglemba raumenys;

> svaigsta ir skauda galvą;

> oda parausta, praranda 
elastingumą;

> žmogus jaučiasi pavar-
gęs, nebesugeba susi-
kaupti.

Kodėl organizmui 
reikia vandens? 
> Vanduo perneša mais-
tingąsias medžiagas į kitus 
organus.

> Vanduo mažina nuovar-
gį, teikia energijos ir slopi-
na alkį.

> Vanduo apsaugo ir sute-
pa sąnarius bei sustiprina 
raumenis.

> Jei odos ląstelės gauna pa-
kankamai vandens, oda lie-
ka elastinga, ne taip greitai 
raukšlėjasi ir sensta.

> Vanduo reikalingas nor-
maliai širdies ir kraujagys-
lių veiklai.

> Vanduo reguliuoja kūno 
temperatūrą, apsaugo orga-
nizmą nuo perkaitimo. 

AKIVAIZDU, KAD VANDUO 
BŪTINAS BEVEIK KIEKVIENAI 
KŪNO FUNKCIJAI.

Žmogus per metus vidutiniškai išgeria
apie 750 l vandens.

Vandens netenkama ir kvėpuojant -
maždaug pusės litro per parą.

Apie 3 proc. Žemės vandens sudaro
gėlas vanduo, o likusius 97 proc. - sūrus.

Balandžio 24 d. Prienų 
kultūros ir laisvalaikio 
centre vyko Užkrečiamųjų 
ligų ir AIDS centro, 
Nacionalinio visuomenės 
sveikatos centro prie 
Sveikatos apsaugos 
ministerijos Kauno 
departamento ir Prienų 
rajono savivaldybės 
visuomenės sveikatos 
biuro organizuotas 
seminaras „Užkrečiamųjų 
ligų aktualijos“, kuris 
buvo skirtas visuomenės 
ir asmens sveikatos 

Seminaras „Užkrečiamųjų ligų 
aktualijos“ priežiūros įstaigų 

specialistams, socialiniams 
darbuotojams, seniūnijų 
darbuotojams ir kitiems 
specialistams. 

Seminaro tikslas – apžvelg-
ti naujus užkrečiamųjų ligų iš-
šūkius, erkių platinamų ligų ir 
tuberkuliozės epidemiologinę 
situaciją. Seminaro metu ypa-
tingas dėmesys buvo skirtas 
tuberkuliozės valdymui ir 
erkių platinamų ligų specifi-
nėms bei nespecifinėms pre-
vencijos priemonėms, ligų 
sergamumo analizei. 

Visgi viena iš svarbiausių 

ir efektyviausių prevencinių 
priemonių užkrečiamųjų ligų 
srityje yra rankų plovimas, 
higiena, skiepai bei atsakin-
ga elgsena. To būtina moky-
ti vaikus ir formuoti sveikus 
įpročius nuo mažens. Kalbant 
apie šių laikų ,,baubą“ – erkes, 
akcentuota tinkama apranga, 
repelentai, po kiekvienos iš-
kylos į lauką ar gamtą apsi-
žiūrėjimas, drabužių išpur-
tymas. Žinoma, skiepai nuo 
erkinio encefalito – efekty-
viausia apsaugos priemonė, 
bet tai ne vienintelė erkių pla-
tinama liga. 
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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.

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). 

Butą arba namo dalį Prienuose 
arba Birštone. Tel. 8 646 35710.

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

Automobiliai ir 
jų dalys

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

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

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

priekabas.   
Automobiliai gali būti su de-

fektais, nevažiuojantys, daužti, 
skirti ardymui ar utilizavimui, 

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

Lauksime Jūsų pasiūlymų 
tel. 8 666 70777.

ŽEMĖS ŪKIS

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

Maistines dideles bulves. Tel. 8 
617 00933.

Maistines ir sėklines bulves „Bal-
toji rožė“. Grindines lentas ir 
ąžuolines blankas. Tel. 8 611 
51557.

Pašarines bulves. Tel. 8 612 
70822.

Gera kaina kompleksines trąšas 
su mikroelementais be chlo-
ro bulvėms, braškėms, sodui, 
daržui, vejai. Maišai po 25 kg. 
Pristatome. Tel. 8 600 85875.

Žemės ūkio inventorių: 3 korpusų 
žagres, kultivatorių, šieno varty-
tuvą, „kitkų“ presą „Class“, arklinį 
inventorių, „kreizą“ malkoms 
pjauti, elektros variklius. Tel. 8 
678 39825.

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

LAIDOJIMO PASLAUGOS
Tel. 8 638 77387. Dirbame visą parą

Katafalkas   Salių nuoma   Gėlės   Drabužiai   Kremavimas

Šiltnamių g. 8, 
Prienuose

ŽEMĖS SKLYpUS
7,5 a ir 15 a namų valdos sklypus 
(vienas šalia kito) Prienuose. Tel. 
8 648 94878.

12 a namų valdos žemės sklypą 
Žalgirio g. 171, Prienuose. Tel. 8 
681 94447.

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

5 ha žemės ūkio paskirties sklypą 
Padrečių k., Prienų r. Tel. 8 683 
91121.

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

perka
Nupirksime Jūsų nekilnojamąjį 
turtą (sodybą, butą, mišką). Gali 
būti apleista, su skolomis. Tel. 8 
602 85748.

1-2 k. b. Prienuose. Tel. 8 671 
61261.

Pirksiu sodybą, žemės sklypą, 
gražioje vietoje su Nemuno pa-
krante. Tel. 8 646 31823.

Garažą Prienuose. Tel. 8 600 
29651.

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
Garažą-dirbtuves (93 kv. m, yra 
kiemas, aptverta teritorija) Prie-
nuose. Tel. 8 686 89979.

IŠSINUOMOJA
Moteris 1 k. butą arba kambarį 
bute arba name Prienuose. Tel. 
8 683 62111.

Nekilnojamasis 
turtas

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

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

2 KAMBARIŲ BUTUS
2 k. bt. Prienuose. Galima nuo-
ma. Tel. 8 685 80479.

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

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

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

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 30529.

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

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

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

SODYBAS, SODUS
Sodybą Prienų r. Kaina derinama. 
Tel. 8 685 81811.

Tvarkingą sodybą (mūrinis 2 a. 
namas, centrinis šildymas, ūkinis 
pastatas, du garažai, 33 a žemės) 
Kolonijų k., Prienų r. Tel. 8 639 
93501.

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

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“).

Sanitarinius raguočius. Tel. 8 602 
48941.

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

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

ĮVAIRIOS pREKĖS

pARDUODA

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.

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

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

Sausas spygliuočių malkas trin-
komis (8 kub. m). Atveža. Tel. 8 
656 42963.

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

Pigiai televizorius: „Samsung“ (95 
cm įstrižainė, 120 Eur) ir „Sam-
sung“ (110 cm įstrižainė, 100 
Eur). šaldytuvą „Snaigė“ (mažai 
naudotas, 160 Eur). Dovanoja 
dvigulę lovą (1,8x2 m, pasiimti 
patiems). Tel. 8 674 18830.

Bačką ant ratų (2 t). Tel. 8 602 
52943.

Prašome atsiliepti Janinos Norkienės (g. 1933-01-01), 
Gražinos Grybauskienės (g. 1956-10-27) turto paveldėto-
jus ar jų įgaliotus asmenis, kadangi 2018 m. gegužės 18 d. 
16.00 val. bus atliekami kadastriniai matavimai Medelyno 
g. 29, Prienų m., Prienų r. sav., (kad. Nr. 6943/0014:136), 
reikia suderinti bendrą žemės sklypo ribą (per 10 dienų). 
Kreiptis į UAB „Žemės sklypas“ adresu: Žalgirio g. 19, 
Raudondvario k., Kauno r. sav., tel. 8 672 42340, el. paš-
tas anenartaviciene@gmail.com.

Informuojame, kad SB „Gija“, Gandrų g. 12, Byliškių k., 
Veiverių sen., Prienų r. sav. sklype (kad. Nr. 6950/1:211), 
priklausančiame Sandrai Bagdanavičiūtei, 2018 m. gegu-
žės 22 d. 9.30 val. bus atliekami kadastriniai matavimai 
ir ženklinamos ribos. Kviečiame gretimo sklypo (kad. 
Nr. 6950/1:212) savininką susisiekti su A. Zablacko IĮ, 
atliekančia matavimus. Adresas: S. Dariaus ir S. Girė-
no g. 3, Alytus, tel. 8 698 05267, el. paštas arunaszabl@
gmail.com.
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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 namus-fasa-
dus ir stogus savo ir užsakovo 
medžiagomis. Patirtis. Kokybė. 
Tel. 8 636 94394.

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

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

Pamatų liejimas, mūrinių ir 
karkasinių namų, pirčių, ūki-
nių pastatų statymas. Sto-
gų dengimas, langų ir durų 
montavimas, gipso kartono 
montavimas, grindų dėjimas, 
dailylenčių kalimas. Tel. 8 682 
41392.

pASLAUGOS

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

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

REKLAMA

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.

Vidaus apdailos darbai: sienų 
ir lubų glaistymai bei dažymas. 
Gipso kartono plokščių monta-
vimas. Tel. 8 609 51204.

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.

Kokybiškai taisau  
automatines 

SKALBIMO 
MAŠINAS  

Atvykstu į namus,  
suteikiu garantiją.  
Tel. 8 615 73404. 

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. 

Nebrangiai taisau automobilių 
kėbulus, bamperius. Panaikinu 
rūdis, paruošiu ir nudažau. Tel. 8 
603 19643.

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

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

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

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

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
Dėvėtų drabužių sandėlyje tvar-
kytoja-rūšiuotoja. Reikalavimai: 
spartumas, atsakingumas, greita 
orientacija, be žalingų įpročių. 
Adresas: Liepų g. 77, Strielčių k., 
Prienų r. Tel. 8 605 84748.

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

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

Vasaros darbas. Braškių, šilauogių 
skynimas. Tel.: 8 605 79693, 8 
676 00479.

Ieškoma pardavėjos (-ai) lauko 
prekybai uogomis. Atlyginimas 
900 Eur. Tel.: 8 676 00479, 8 605 
79693.

Įmonei pastoviam darbui reika-
lingas kabelių montuotojas. Tel. 
8 696 38398.

Apdailininkai, staliai ir valytojos 
(anglų kalbos žinios, vairuotojo 
pažymėjimas) į Norvegiją. Atly-
ginimas apie 3000 Eur. Tel. 8 648 
88308, laimonas@nordstata.lt

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

Statybininkas prie betonavimo. 
Galime apgyvendinti. Tel. 8 610 
82808.

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

UAB „Sigda“ – darbuotojas ratų 
montuotojas-automechanikas. 
Tel.: 8 616 46629, 8 600 50910.

Autovežio vairuotojai. Tel. 8 663 
58007.

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

Informacija
UAB „Deguonis“ skelbia ak-
cininkų susirinkimą, kuris 
vyks 2018 m. birželio 14 d. 
14 val. adresu: Kęstučio g. 
99, Prienai.

Susirinkimo dienotvarkė:
1. Įstatinio kapitalo perskai-
čiavimas į eurus. 
2. Naujos redakcijos įstatų 
tvirtinimas.
3. Įgaliojimai.

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.

www.naujasisgelupis.lt
http://www.facebook.com/

labirintai
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TV PROGRAMA

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

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

06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Istorijos detektyvai 
07:00 Dokumentinė apybraiža 
„Mes nugalėjom” 07:30 Šventa-
dienio mintys 08:00 Gimtoji žemė 
08:30 Ryto suktinis su Zita Kel-
mickaite 09:00 Brolių Grimų pa-
sakos 10:00 Gustavo enciklope-
dija 10:30 lietuvos tūkstantmečio 
vaikai 11:25 Mūsų gyvūnai 11:50 
pasaulio dokumentika. premjera. 
Mėlynoji planeta 2 12:45 pasaulio 
dokumentika. premjera. laukiniai 
gyvūnai. paros kaleidoskopas 3 
13:40 Mis Marpl 5 15:15 Lais-
vės vėliavnešiai 15:45 Žinios. 
Orai 16:00 Auksinis protas 17:15 
Klausimėlis 17:30 Žinios. Sportas. 
Orai 18:00 Keliai. Mašinos. Žmo-
nės 18:30 pramoginė laida „editos 
šou” 19:30 Savaitė. 20:30 pano-
rama 20:52 Sportas 21:00 prem-
jera. Giminės. Gyvenimas tęsiasi 
4. 21:55 premjera. Begalinė mei-
lė 23:40 Kazino 02:30 pasaulio 
dokumentika. Mėlynoji planeta 2 
03:20 pasaulio dokumentika 

 
06:30 peliukas Stiuartas litlis (12) 
06:55 ponas Bynas (11) 07:20 
“Nickelodeon” valanda. Žuviu-
kai burbuliukai (14) 07:45 Kiau-
lė, Ožka, Bananas ir Svirplys (1) 
08:10 Kempiniukas plačiakelnis 
(2) 08:35 tomo ir Džerio šou (2) 
09:00 Saugokis meškinų (7) 09:15 
Saugokis meškinų (8) 09:30 Dra-
konų kova. Super (13) 10:00 KINO 
pUSRYČIaI Žvėreliai susivienija 
11:50 pričiupom! (2) 12:20 prin-
cesė enė 14:35 Mano draugas 
delfinas 2 16:40 Ne vienas kelyje 
17:20 Teleloto 18:30 Žinios 19:25 
Sportas 19:28 Orai 19:30 pReM-
JeRa tamsoje. Savaitės finalas 
21:00 tamsos riterio sugrįžimas 
00:10 Netrukus ateis tamsa 01:55 
Didžiosios motušės namai 2 

 
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 pReMJeRa ŠeIMOS 
MĖNeSIO FIlMaS. Bremeno plė-
šikai 13:00 ŠeIMOS MĖNeSIO 
FIlMaS. Šoklieji bičiuliai 14:35 
ŠeIMOS MĖNeSIO FIlMaS. pa-
auglių paplūdimys 2 16:50 Ekstra-
sensai tiria 18:30 tV3 žinios 19:20 
tV3 sportas 19:25 tV3 orai 19:30 
SeKMaDIeNIO ŠeIMOS KINO 
teatRaS. asteriksas olimpinė-
se žaidynėse 21:55 pReMJe-
Ra VaKaRO KINO teatRaS. 
Nužudyk mane tris kartus 23:45 
Mano ištakos 01:50 Įsikūnijimas 
04:40 Svotai 

 
06:30 Galiūnų Čempionų lygos 
rungtynės Kanadoje 07:30 Svei-
katos kodas 08:30 Tauro ragas 

09:00 Galiūnų Čempionų lygos 
rungtynės Kanadoje. II dalis 10:00 
pavariau (5) 10:30 Blogas šuo! 
(4) 11:30 Nematoma karalystė 
(2) 12:40 Vandenyno paslap-
tys su Džefu Korvinu (89) 13:10 
Džekas Hana kviečia į gamtą (8) 
13:40 Sveikinimai 16:00 Reali 
mistika (24) 17:05 Kas žudikas? 
Baudžiamosios bylos (1) 18:20 
Kas žudikas? Baudžiamosios 
bylos (2) 19:30 Daktaras Richte-
ris (11) 20:40 Daktaras Richteris 
(12) 21:45 Juodasis sąrašas (2) 
22:45 Išbandymų diena (5) 23:45 
pradžia 02:20 Kas žudikas? (28) 
03:20 Detektyvų istorijos (6)  

 
05:20 „24/7“ 06:00 „Geriausios 
nardymo vietos“ 07:00 progra-
ma 07:04 tV parduotuvė 07:20 
„Nuostabūs pojūčiai“ 08:00 „4 
kampai“ 08:30 „Kaimo akademi-
ja“ 09:00 „Šiandien kimba“ 10:00 
„Ant bangos“ 11:00 „Ekovizija“ 
11:10 „Kapitonas Gordejevas“ 
(2/1; 2/2) 13:25 „laiptai į dangų“ 
(9; 10) 16:00 Žinios 16:18 Orai 
16:20 „Krepšinio pasaulyje su V. 
Mačiuliu“ 17:00 „Gyvenimo spar-
nai“ 17:30 „Neprijaukinti. Norvegi-
ja“ 18:00 Žinios 18:27 Orai 18:30 
„Neprijaukinti. turkija“ 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“ (17; 18) 01:00 
„Svarbiausia - įstatymas“ (1; 2) 
02:50 „24/7“ 03:30 „laiptai į dan-
gų“ (5; 6)  

 
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 „Žalgi-
riu“ 11:00 NaUJaS SeZONaS. 
Skilusios kaukolės ranča 12:00 
Jokių kliūčių! 13:00 Didžiosios 
katės. Nepaprastų gyvūnų šeima 
14:00 Bjauriausi darbai pasaulyje 
15:00 Ledo kelias 16:00 Iš pe-
ties 17:00 Sandėlių karai 17:30 
Sandėlių karai 18:00 Skorpionas 
19:00 Amerikos talentai 21:00 
Žinios 21:45 Sportas 21:55 Orai 
22:00 Nakties tOp 22:30 X Fak-
torius 01:00 Egipto dievai 03:05 
Jokių kliūčių! 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 lRt OpUS ORe. Gru-
pė „parranda polar” 07:05 Moks-
lo sriuba 07:30 Kultūrų kryžkelė 
08:30 Krikščionio žodis 08:45 Ke-
lias 09:00 Euromaxx 09:30 prem-
jera. Meno ritmai 10:00 aRtS21 
10:30 pradėk nuo savęs 11:00 
Septynios Kauno dienos 11:30 
Durys atsidaro 12:00 Kultmisijos 
12:45 ARTi 13:00 linija, spalva, 
forma 13:30 Stop juosta 14:00 
Legendos 14:45 Šventadienio 
mintys 15:15 Vienuolynų kelias 
Lietuvoje 15:45 Vaikų ir mokslei-
vių televizijos konkursas „Dainų 
dainelė 2018” 17:15 Tarptautinis 
poezijos festivalis „poezijos pa-
vasaris 2018” 19:00 Nes man tai 
rūpi 19:45 premjera. elmo nuoty-
kiai Niurzgų šalyje 21:00 Nome-
dos Kazlaus vokalo ir aktorinio 
meistriškumo vasaros akademija 
22:45 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus. 23:40 Anapus 
čia ir dabar 00:30 Kino žvaigž-
džių alėja. Nekalbėk su nepažįs-
tamaisiais 

 05:00 Seserys 06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas 06:05 Labas 
rytas, lietuva 06:30 Žinios 09:05 
Senis 10:05 Dainų konkursas 
„eurovizija 2018”. Finalas 14:00 
Žinios 14:15 laba diena, lietuva 
16:30 premjera. Seserys 17:30 
Žinios. Sportas. Orai 18:00 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?” 18:30 
Klauskite daktaro 19:30 Gimę tą 
pačią dieną 20:25 Loterija „Keno 
loto” 20:30 panorama 21:05 Dė-
mesio centre 21:20 Sportas 21:29 
loterija „Jėga” 21:30 lRt forumas 
22:20 Dokumentinė istorinė laida 
„lietuvos kolumbai” 23:15 prem-
jera. aukštuomenės daktaras 4 
00:00 Savaitė 01:00 LRT radijo 
žinios 01:05 Gimę tą pačią dieną. 
Dokumentinė apybraiža 02:00 
lRt radijo žinios 02:05 Klauskite 
daktaro 03:00 lRt radijo žinios 
03:05 Beatos virtuvė 04:00 LRT 
radijo žinios 04:05 pramoginė lai-
da „editos šou” 

 
06:20 Mano gyvenimo šviesa (72) 
06:45 Mano gyvenimo šviesa (73) 
07:10 Mano gyvenimo šviesa (74) 
07:35 ponas Bynas (12) 08:00 
Volkeris, teksaso reindžeris (112) 
09:00 Rytas su LNK 11:00 Yra, 
kaip yra 12:00 KK2 penktadienis 
13:25 Rožių karas (154) 14:25 
Dvi širdys (777) 14:55 Dvi šir-
dys (778) 15:25 Dvi širdys (779) 
15:55 Dvi širdys (780) 16:30 La-
bas vakaras, lietuva 17:35 Yra, 
kaip yra 18:30 Žinios 19:25 Spor-
tas 19:28 Orai 19:30 KK2 20:00 
Tamsoje 20:30 Nuo... Iki... 21:30 
Žinios 22:24 Sportas 22:28 Orai 
22:30 VaKaRO SeaNSaS Svei-
ki atvykę į spąstus 00:25 Judantis 
objektas (13) 01:20 Tamsos riterio 
sugrįžimas 

 
05:00 Nuodėmių daktaras 06:10 
Televitrina 06:25 Kempiniukas 
plačiakelnis 06:55 Simpsonai 
07:25 Simpsonai 07:55 Svajonių 
sodai 08:55 Meilės sūkuryje 10:00 
Tai - mano gyvenimas 12:00 Svo-
tai 13:00 pažadėtoji 13:30 paža-
dėtoji 14:00 Maištingosios amazo-
nės 15:00 Simpsonai 15:30 Simp-
sonai 16:00 tV3 žinios 16:25 tV3 
orai 16:30 tV pagalba 18:30 tV3 
žinios 19:20 tV3 sportas 19:25 
tV3 orai 19:30 Šviesoforas 20:00 
Vasara, ateik čia 21:00 pasmerkti 
4 21:30 tV3 vakaro žinios 22:20 
tV3 sportas 22:25 tV3 orai 22:30 
VaKaRO KINO teatRaS. Vilką 
mini, vilkas čia 00:10 Nuodėmių 
daktaras 01:05 Kvantikas 02:00 
Gaudynės 02:50 Greislendas 
03:35 Tironas 04:35 Mikė 

 
06:15 Viena už visus (77) 06:50 
Viena už visus (78) 07:25 pro-
kurorų patikrinimas (438) 08:35 
44-as skyrius (61) 09:35 Tokia 
tarnyba (33) 10:30 Gelbėtojai - 
112 (62) 11:00 Gelbėtojai - 112 

(63) 11:30 ekstrasensų mūšis 
(5) 13:40 prokurorų patikrinimas 
(439) 14:50 44-as skyrius (62) 
15:55 tokia tarnyba (34) 16:50 
Gelbėtojai - 112 (65) 17:20 Gel-
bėtojai - 112 (66) 17:55 Gelbėtojai 
- 112 (67) 18:30 lKl čempionatas. 
Juventus - Lietuvos rytas 21:00 
4 sektorius. Išvadavimas 22:50 
Baubas 00:40 Išbandymų diena 
(5) 01:35 Juodasis sąrašas (2) 
02:20 Blogas šuo! (3) 

 
05:15 „Geriausios nardymo vie-
tos“ 05:40 „Merdoko paslaptys“ 
(3/2) 06:25 programa 06:29 TV 
parduotuvė 06:45 „4 kampai“ 
07:15 „Ant bangos“ 08:15 „24/7“ 
09:15 „Rojus“ (40) 10:20 „Legen-
da apie pilotą“ (3) 11:25 „Merdo-
ko paslaptys“ (3/3) 12:30 „Miški-
nis“ (4/14) 13:35 tV parduotuvė 
13:50 „Bitininkas “ (2/17) 14:55 
„albanas“ (4/10) 16:00 Reporte-
ris 16:47 Orai 16:50 „Baltoji ver-
gė“ (49) 18:00 Reporteris 18:40 
Lietuva tiesiogiai 18:47 Orai 18:50 
„Miškinis“ (4/30) 20:00 Reporteris 
20:27 Orai 20:30 Nuoga tiesa 
22:30 Reporteris 23:15 Lietuva 
tiesiogiai 23:42 Orai 23:45 Gyve-
nimo sparnai 00:15 Gyvenimo bū-
das 01:15 „Šiandien kimba“ (8/28) 
02:15 „albanas“ (2/12) 03:00 
„Merdoko paslaptys“ (3/2) 03:45 
„Raudonoji karalienė“ (6) 04:35 
„pražūtingi smaragdai“ (45)  

 
06:35 Televitrina 06:55 Kobra 11 
07:55 Robinzonas Kruzas 08:55 
Nuo amato iki verslo 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 Fiz-
rukas 14:00 6 kadrai 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 Baradač’ius 22:00 Farai 
23:00 SIaUBO pIRMaDIeNIS. 
Nakvynės namai 2 00:55 Kobra 
11 01:50 Daktaras Hausas 02:40 
Kaip aš susipažinau su jūsų ma-
ma 03:05 Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Džiazo muzikos va-
karas 06:55 auklė Mun 07:10 
tobotai 2 07:35 Mažasis atra-
dėjas 07:50 Stop juosta 08:20 
atspindžiai. paveldo kolekcija 
08:50 Nuo gamyklos konvejerio 1 
09:15 labas rytas, lietuva 12:00 
DW naujienos rusų kalba. 12:15 
Durys atsidaro. Kultūros žurna-
las 12:40 elmo nuotykiai Niurzgų 
šalyje 13:50 Kosminis Čiurlionis. 
Dalyvauja petras Vyšniauskas 
(saksofonas), Olegas Molokoje-
dovas (klavišiniai), aleksandra 
Žvirblytė (fortepijonas) 15:15 Au-
klė Mun 15:30 tobotai 2 15:50 
Nuo gamyklos konvejerio 2 16:15 
Mažasis atradėjas 16:30 Laba die-
na, lietuva 18:00 Kultūrų kryžkelė. 
Rusų gatvė 18:30 Kelias į namus 
19:00 aRtS21 19:35 ten, kur 
namai 2 20:25 prokurorai 21:20 
Amerikos pasirinkimas 23:15 
Frensis kariniame jūrų laivyne 
00:35 DW naujienos rusų kalba. 
00:50 Dabar pasaulyje

05:00 Seserys 06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas 06:05 Labas 
rytas, lietuva 06:30 Žinios 09:05 
Senis 10:05 premjera. Štutgarto 
kriminalinė policija 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 20:52 Sportas 20:59 Loterija 
„Jėga” 21:00 Šiandien prieš 100 
metų 21:30 pasaulio teisuoliai 
22:15 Istorijos detektyvai 23:05 
premjera. aukštuomenės dak-
taras 4 23:50 Karinės paslaptys 
00:35 Keliai. Mašinos. Žmonės 
01:00 lRt radijo žinios 01:05 Do-
kumentinė istorinė laida „lietuvos 
kolumbai” 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 

 
06:20 Mano gyvenimo šviesa (75) 
06:45 Mano gyvenimo šviesa (76) 
07:10 Mano gyvenimo šviesa (77) 
07:35 ponas Bynas (13) 08:00 
Volkeris, teksaso reindžeris (113) 
09:00 Rytas su LNK 11:00 Yra, 
kaip yra 12:00 Tamsoje 12:30 
Nuo... Iki... 13:25 Rožių karas 
(155) 14:25 Rožių karas (156) 
15:25 Dvi širdys (781) 15:55 Dvi 
širdys (782) 16:30 labas vakaras, 
Lietuva 17:35 Yra, kaip yra 18:30 
Žinios 19:25 Sportas 19:28 Orai 
19:30 KK2 20:00 Tamsoje 20:30 
Ekranai 21:30 Žinios 22:24 Spor-
tas 22:28 Orai 22:30 VAKARO 
SeaNSaS pabėgti neįmanoma 
00:35 Judantis objektas (14) 01:30 
Sveiki atvykę į spąstus

 
05:00 Nuodėmių daktaras 06:10 
Televitrina 06:25 Kempiniukas 
plačiakelnis 06:55 Simpsonai 
07:25 Simpsonai 07:55 pasmerkti 
4 08:25 Šviesoforas 08:55 Meilės 
sūkuryje 10:00 Tai - mano gyveni-
mas 12:00 Svotai 13:00 pažadė-
toji 13:30 pažadėtoji 14:00 Maiš-
tingosios amazonės 15:00 Simp-
sonai 15:30 Simpsonai 16:00 
tV3 žinios 16:25 tV3 orai 16:30 
tV pagalba 18:30 tV3 žinios 
19:20 tV3 sportas 19:25 tV3 orai 
19:30 Šviesoforas 20:00 prieš sro-
vę 21:00 pasmerkti 4 21:30 tV3 
vakaro žinios 22:20 tV3 sportas 
22:25 tV3 orai 22:30 VAKA-
RO KINO teatRaS. Raudonoji 
aušra 00:20 Nuodėmių daktaras 
01:15 Kvantikas 02:10 Legendos 
03:00 Greislendas 03:50 Tironas 
04:35 Mikė 

 
06:15 Viena už visus (79, 80) 
07:25 prokurorų patikrinimas 

(439) 08:35 44-as skyrius (62) 
09:35 tokia tarnyba (34) 10:30 
Gelbėtojai - 112 (65) 11:00 Ekstra-
sensų mūšis (6) 13:40 prokurorų 
patikrinimas (440) 14:50 44-as 
skyrius (63) 15:55 Tokia tarnyba 
(35) 16:50 Gelbėtojai - 112 (68) 
17:20 Gelbėtojai - 112 (69) 17:55 
Gelbėtojai - 112 (70) 18:30 LKL 
čempionatas. Šiauliai - lietkalbe-
lis 21:00 atpildas. Kikboksininkas 
5 22:50 4 sektorius. Išvadavimas 
00:40 Gyvi numirėliai (4) 01:30 
Blogas šuo! (4) 

 
05:15 „Geriausios nardymo vie-
tos“ 05:40 „Merdoko paslaptys“ 
(3/3) 06:25 programa 06:29 TV 
parduotuvė 06:45 „Vantos lapas“ 
07:15 „Muzikinės kovos“ 09:15 
„Rojus“ (41) 10:20 „Legenda apie 
pilotą“ (4) 11:25 „Merdoko paslap-
tys“ (3/4) 12:30 „Miškinis“ (4/15) 
13:35 tV parduotuvė 13:50 „Bi-
tininkas “ (2/18) 14:55 „Albanas“ 
(4/11) 16:00 Reporteris 16:47 
Orai 16:50 „Baltoji vergė“ (50) 
18:00 Reporteris 18:35 Lietuva 
tiesiogiai 18:42 Orai 18:45 Ru-
brika „Išmanus kaimas“.” 18:50 
„Miškinis“ (4/31) 20:00 Reporte-
ris 20:27 Orai 20:30 Gyvenimo 
būdas 21:30 patriotai 22:30 Re-
porteris 23:10 Lietuva tiesiogiai 
23:37 Orai 23:40 Rubrika „Išma-
nus kaimas“.” 23:45 Nuoga tiesa 
01:45 „pasaulis iš viršaus“ 02:15 
„albanas“ (2/13) 03:00 „Merdoko 
paslaptys“ (3/3) 03:45 „Raudonoji 
karalienė“ (7) 04:35 „pražūtingi 
smaragdai“ (46)  

 
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. 
transporteris 3 23:35 pėdsakai 
00:35 Kobra 11 01:30 Daktaras 
Hausas 02:20 Kaip aš susipaži-
nau su jūsų mama 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Džiazo muzikos va-
karas 07:00 auklė Mun 07:10 
tobotai 2 07:35 Mažasis atradė-
jas 07:50 Kelias į namus 08:20 
Septynios Kauno dienos 08:50 
Nuo gamyklos konvejerio 2 09:15 
labas rytas, lietuva 12:00 Eu-
romaxx 12:30 Nes man tai rūpi 
13:20 Amerikos pasirinkimas 
15:15 auklė Mun 15:30 tobotai 2 
15:55 Nuo gamyklos konvejerio 
2 16:15 Mažasis atradėjas 16:30 
laba diena, lietuva 18:00 Misija 
18:25 atspindžiai 18:55 UeFa 
merginų U17 čempionatas 21:00 
ARTi 21:15 premjera. Šventasis 
karas 22:10 Antradienio detek-
tyvas. Jaunasis Montalbanas 1 
00:05 DW naujienos rusų kalba. 
00:20 Dabar pasaulyje 00:50 
Džiazo muzikos vakaras. XVIII 
tarptautinis džiazo festivalis „Birš-
tonas 2014” 

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. 

10.0� val.
Dainų konkursas „Eurovizi-

ja 2018”. Finalas. (kart.) 

 

��.�0 val.

„pabėgti neįmanoma“

 

1�.�0 val.
„Asteriksas olimpinėse 

žaidynėse“

 

1�.�0 val.

„Auksinis kompasas“
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Ketvirtadienis, gegužės 1� d. Penktadienis, gegužės 18 d.

05:00 Seserys 06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas 06:05 La-
bas rytas, lietuva 06:30 Žinios 
09:05 Senis 10:05 premjera. 
Štutgarto kriminalinė policija 5 
10:55 akis už akį 5 11:40 Gyve-
nimas 12:40 tV žaidimas „Kas ir 
kodėl?” 13:05 Klauskite daktaro 
14:00 Žinios 14:15 laba diena, 
Lietuva 16:30 premjera. Seserys 
17:30 Žinios. Sportas. Orai 18:00 
tV žaidimas „Kas ir kodėl?” 18:30 
Klauskite daktaro 19:30 Specialus 
tyrimas 20:25 loterija „Keno loto” 
20:30 panorama 21:05 Dėmesio 
centre 21:20 Sportas 21:29 Lote-
rija „Jėga” 21:30 pokalbių laida 
„Svarbios detalės” 22:30 Dviračio 
žinios 23:00 laumės vaikas 01:20 
Klausimėlis 01:45 Smegenų pa-
slaptys 02:00 lRt radijo žinios 
02:05 Klauskite daktaro 03:00 
lRt radijo žinios 03:05 Dokumen-
tinė apybraiža „Mes nugalėjom” 
03:30 laisvės vėliavnešiai 04:00 
lRt radijo žinios 04:05 Naciona-
linė paieškų tarnyba

 
06:20 Mano gyvenimo šviesa (81-
83) 07:35 ponas Bynas (15) 08:00 
Volkeris, teksaso reindžeris (115) 
09:00 Rytas su LNK 11:00 Yra, 
kaip yra 12:00 Tamsoje 12:30 
Nugalėk lavrinovičius 13:25 Ro-
žių karas (158) 14:25 Dvi širdys 
(786) 14:55 Dvi širdys (787) 15:25 
Dvi širdys (788) 15:55 Dvi širdys 
(789) 16:30 labas vakaras, lietu-
va 17:35 Yra, kaip yra 18:30 Žinios 
19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30 
KK2 20:00 Tamsoje 20:30 Va-
landa su Rūta 21:30 Žinios 22:24 
Sportas 22:28 Orai 22:30 VAKA-
RO SeaNSaS Niko 00:35 Judan-
tis objektas (16) 01:25 Žudymo se-
zonas 02:50 alchemija. VDU karta 
03:20 RetROSpeKtYVa 

 
05:05 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 13:30 paža-
dėtoji 14:00 Maištingosios amazo-
nės 15:00 Simpsonai 16:00 tV3 
žinios 16:25 tV3 orai 16:30 TV 
pagalba 18:30 tV3 žinios 19:20 
tV3 sportas 19:25 tV3 orai 19:30 
Šviesoforas 20:00 Farai 21:00 pa-
smerkti 4 21:30 tV3 vakaro žinios 
22:20 tV3 sportas 22:25 tV3 
orai 22:30 VAKARO KINO TE-
atRaS. Rembo. pirmasis krau-
jas 2 00:20 Nuodėmių daktaras 
01:20 Kvantikas 02:10 Legendos 
03:00 Greislendas 03:50 Tironas 
04:45 Mikė 

 
06:15 Viena už visus (83, 84) 
07:25 prokurorų patikrinimas 
(441) 08:35 44-as skyrius (64) 
09:35 tokia tarnyba (36) 10:30 
Gelbėtojai - 112 (71) 11:00 Gel-

bėtojai - 112 (72) 11:35 Akloji 
zona (12) 12:35 Stoties policija 
(2) 13:40 prokurorų patikrinimas 
(442) 14:50 44-as skyrius (65) 
15:55 tokia tarnyba (37) 16:50 
Gelbėtojai - 112 (73) 17:20 Gel-
bėtojai - 112 (74) 17:55 Akloji zo-
na (13) 18:55 Stoties policija (3) 
20:00 Info diena 20:25 Savaitės 
kriminalai 21:00 Universalus ka-
rys. atsiskaitymo diena 23:15 10 
balų žemės drebėjimas 01:00 
Gyvi numirėliai (6) 01:50 Savai-
tės kriminalai  

 
05:15 „Geriausios nardymo vie-
tos“ 06:00 „Merdoko paslaptys“ 
(3/5) 06:25 programa 06:29 TV 
parduotuvė 06:45 „TV Europa 
pristato. lietuvos sienų apsau-
ga. Muitinė“ 07:15 „Ant bangos“ 
08:15 10 min iki tobulybės su 
Jurijumi 08:30 „Skinsiu raudoną 
rožę“ 09:15 „Rojus“ (43) 10:20 
„legenda apie pilotą“ (6) 11:25 
„Merdoko paslaptys“ (3/6) 12:30 
„Miškinis“ (4/17) 13:35 TV par-
duotuvė 13:50 „Bitininkas “ (2/20) 
14:55 „albanas“ (4/13) 16:00 Re-
porteris 16:47 Orai 16:50 „Baltoji 
vergė“ (52) 18:00 Reporteris 18:35 
Lietuva tiesiogiai 18:42 Orai 18:45 
Rubrika „Verslo genas“.” 18:50 
„Miškinis“ (4/33) 20:00 Reporte-
ris 20:27 Orai 20:30 „Žmogus be 
praeities“ (10) 21:30 „Ant bangos“ 
22:30 Reporteris 23:10 Lietuva 
tiesiogiai 23:37 Orai 23:40 Rubri-
ka „Verslo genas“.” 23:45 „Vantos 
lapas“ 00:15 „Svarbiausia - įstaty-
mas“ (1; 2) 02:15 „albanas“ (2/15) 
03:00 „Merdoko paslaptys“ (3/5) 
03:45 „Raudonoji karalienė“ (9) 

 
06:35 Televitrina 06:55 Kobra 11 
07:55 Robinzonas Kruzas 08:55 
Vienam gale kablys 09:25 CSI 
kriminalistai 10:25 Kaip aš susipa-
žinau su jūsų mama 11:20 Kobra 
11 12:25 Vedęs ir turi vaikų 13:25 
Rezidentai 14:30 Televitrina 15:00 
Juokingiausi amerikos namų vaiz-
deliai 15:25 CSI Majamis 16:25 
CSI kriminalistai 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 2 23:35 pėdsakai 00:30 
Kobra 11 01:30 Daktaras Hausas 
02:20 Kaip aš susipažinau su jū-
sų mama 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Džiazo muzikos va-
karas. XVIII tarptautinis džiazo 
festivalis „Birštonas 2014” 07:00 
auklė Mun 07:10 tobotai 2 07:35 
Mažasis atradėjas 07:50 linija, 
spalva, forma 08:20 lietuva mū-
sų lūpose 08:50 Nuo gamyklos 
konvejerio 2 09:15 labas rytas, 
Lietuva 12:00 DW naujienos ru-
sų kalba. 12:15 prokurorai 13:10 
Maistas ir aistros 13:40 prisikėli-
mo ekspresas – šimtmečio veidai 
14:25 Didžiosios Visatos paslap-
tys su Morganu Frimanu 3 15:15 
auklė Mun 15:25 tobotai 2 15:50 
Nuo gamyklos konvejerio 2 16:15 
Mažasis atradėjas 16:30 Laba die-
na, lietuva 18:00 Kultūrų kryžke-
lė 18:30 Nacionalinis turtas 18:55 
lietuva mūsų lūpose 19:25 ten, 
kur namai 2 20:10 anapus čia ir 
dabar 21:00 Mano tėviškė 21:15 
pasaulio ledo ritulio čempiona-
tas 23:45 Žurnalas „Kelias į FIFa 
World Cup 2018” 

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 Stilius 12:40 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?” 13:05 
Klauskite daktaro 14:00 Žinios 
14:15 laba diena, lietuva 16:30 
premjera. Seserys 17:30 Žinios. 
Sportas. Orai 18:00 tV žaidimas 
„Kas ir kodėl?” 18:30 Klauski-
te daktaro 19:30 Beatos virtuvė 
20:25 loterija „Keno loto” 20:30 
panorama 20:52 Sportas 20:59 
loterija „Jėga” 21:00 Duokim 
garo! 22:35 Gamtos inspektoriai 
23:00 Fantastiškas penktadienis. 
Jos Didenybės tarnyboje  01:20 
Dviračio žinios 01:45 Smegenų 
paslaptys 02:00 lRt radijo žinios 
02:05 Klauskite daktaro 03:00 
lRt radijo žinios 03:05 Ryto suk-
tinis su Zita Kelmickaite 03:30 Mū-
sų gyvūnai 04:00 lRt radijo žinios 
04:05 Stilius 

 
06:20 Mano gyvenimo šviesa (84) 
06:45 Mano gyvenimo šviesa (85) 
07:10 Mano gyvenimo šviesa (86) 
07:35 ponas Bynas (16) 08:00 
Volkeris, teksaso reindžeris (116) 
09:00 Rytas su LNK 11:00 Yra, 
kaip yra 12:00 Tamsoje 12:30 Va-
landa su Rūta 13:25 Rožių karas 
(159) 14:25 Dvi širdys (790) 14:55 
Dvi širdys (791) 15:25 Dvi širdys 
(792) 15:55 Dvi širdys (793) 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 
Troja 00:10 Mirties apsuptyje 2 
01:50 Niko 

 
05:20 tėtušiai 06:10 Televitrina 
06:25 Kempiniukas plačiakelnis 
06:55 Simpsonai 07:25 Simp-
sonai 07:55 pasmerkti 4 08:25 
Šviesoforas 08:55 Meilės sūku-
ryje 10:00 Tai - mano gyvenimas 
12:00 Svotai 13:00 pažadėtoji 
13:30 pažadėtoji 14:00 Maištingo-
sios amazonės 15:00 Simpsonai 
15:30 Simpsonai 16:00 tV3 žinios 
16:25 tV3 orai 16:30 tV pagalba 
18:30 tV3 žinios 19:20 tV3 spor-
tas 19:25 tV3 orai 19:30 DIDY-
SIS peNKtaDIeNIO FIlMaS. 
Rio 21:20 eurolygos rungtynės. 
Stambulo „Fenerbahce“ - Kauno 
„Žalgiris“ 23:35 Dingęs pasaulis. 
Juros periodo parkas 02:05 Su-
mokėti vaiduokliui 03:40 Rembo. 
pirmasis kraujas 2

 
06:15 Viena už visus (85) 06:50 
Viena už visus (86) 07:25 proku-
rorų patikrinimas (442) 08:35 44-
as skyrius (65) 09:35 Tokia tarny-
ba (37) 10:30 Gelbėtojai - 112 (73) 
11:00 Gelbėtojai - 112 (74) 11:35 
akloji zona (13) 12:35 Stoties po-
licija (3) 13:40 prokurorų patikri-

nimas (443) 14:50 44-as skyrius 
(66) 15:55 tokia tarnyba (38) 
16:50 Gelbėtojai - 112 (75) 17:20 
Gelbėtojai - 112 (76) 17:55 Akloji 
zona (14) 18:55 Stoties policija (4) 
20:00 Info diena 21:00 Tikras tei-
singumas 2. Smurto banga 22:50 
tarptautinis turnyras „BUSHIDO 
KOK 2018 Vilnius” 02:05 Gyvi 
numirėliai (7) 02:50 Universalus 
karys. atsiskaitymo diena

 
05:15 „Geriausios nardymo vie-
tos“ 05:40 „Merdoko paslaptys“ 
(3/6) 06:30 „pasaulio turgūs. tel 
Avivas“ 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“ (44) 10:20 
„legenda apie pilotą“ (7) 11:25 
„Merdoko paslaptys“ (3/7) 12:30 
„Miškinis“ (4/18) 13:35 TV par-
duotuvė 13:50 „Bitininkas “ (2/21) 
14:55 „albanas“ (4/14) 16:00 Re-
porteris 16:47 Orai 16:50 „Baltoji 
vergė“ (53) 18:00 Reporteris 18:47 
Orai 18:50 „Miškinis“ (4/34) 20:00 
Reporteris 20:27 Orai 20:30 „Mu-
zikinės kovos“ 22:30 Reporteris 
22:57 Orai 23:00 „Gluchariovas“ 
(1/19; 1/20) 01:10 „Vienišas vil-
kas“ (1; 2) 03:00 „Merdoko pa-
slaptys“ (3/6) 03:45 „Raudonoji 
karalienė“ (10) 04:35 „pražūtingi 
smaragdai“ (49) 

 
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. paukšteli, spruk 
00:15 Keitės Makkol bylos 02:00 
Daktaras Hausas 02:45 Kaip aš 
susipažinau su jūsų mama 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Džiazo muzikos va-
karas. XIX tarptautinis džiazo 
festivalis „Birštonas 2016” 06:55 
auklė Mun 07:10 tobotai 2 07:35 
Mažasis atradėjas 07:50 Vienuoly-
nų kelias lietuvoje 08:20 pažvelk 
į profesiją kitaip 08:50 Nuo gamy-
klos konvejerio 2 09:15 Labas ry-
tas, lietuva 12:00 DW naujienos 
rusų kalba. 12:15 Stop juosta 
12:45 Kultmisijos 13:30 Stambiu 
planu 14:20 Skambantys pasauliai 
su Nomeda Kazlaus. laidos sve-
čias – operos žvaigždė Montserrat 
Marti 15:15 auklė Mun 15:25 To-
botai 2 15:50 Nuo gamyklos kon-
vejerio 2 16:15 Mažasis atradėjas 
16:30 laba diena, lietuva 18:00 
Mokslo sriuba 18:35 lietuvos tūks-
tantmečio vaikai 19:35 ten, kur 
namai 2 20:30 Kultūros teismas 
21:15 europos kinas. premjera. 
Kam plėšytis? 22:45 lietuvos per-
sitvarkymo Sąjūdžiui – 30 23:35 
lietuvos persitvarkymo Sąjūdžiui 
– 30 00:30 DW naujienos rusų kal-
ba. 00:45 Dabar pasaulyje 01:15 
Džiazo muzikos vakaras 

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

Trečiadienis, gegužės 1� 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 Emigrantai 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 Gyveni-
mas 20:25 loterija „Keno loto” 
20:30 panorama 21:05 Dėme-
sio centre 21:20 Sportas 21:29 
loterija „Jėga” 21:30 Auksinis 
protas 22:50 Klausimėlis. 23:15 
premjera. aukštuomenės dak-
taras 4 00:00 Istorijos detektyvai 
00:45 Klausimėlis 01:00 LRT ra-
dijo žinios 01:05 pasaulio teisuo-
liai 02:00 lRt radijo žinios 02:05 
Klauskite daktaro 03:00 LRT radijo 
žinios 03:05 pokalbių laida „Svar-
bios detalės” 04:00 lRt radijo ži-
nios 04:05 Gyvenimas

 
06:20 Mano gyvenimo šviesa (78) 
06:45 Mano gyvenimo šviesa (79) 
07:10 Mano gyvenimo šviesa (80) 
07:35 ponas Bynas (14) 08:00 
Volkeris, teksaso reindžeris (114) 
09:00 Rytas su LNK 11:00 Yra, 
kaip yra 12:00 Tamsoje 12:30 
Ekranai 13:25 Rožių karas (157) 
14:25 Dvi širdys (783) 14:55 Dvi 
širdys (784) 15:55 Dvi širdys (785) 
16:30 labas vakaras, lietuva 
17:35 Yra, kaip yra 18:30 Žinios 
19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30 
KK2 20:00 Tamsoje 20:30 Nu-
galėk lavrinovičius 21:30 Žinios 
22:24 Sportas 22:28 Orai 22:30 
VaKaRO SeaNSaS Žudymo 
sezonas 00:15 Judantis objektas 
(15) 01:10 pabėgti neįmanoma

 
05:05 Nuodėmių daktaras 06:10 
Televitrina 06:25 Kempiniukas 
plačiakelnis 06:55 Simpsonai 
07:25 Simpsonai 07:55 pasmerkti 
4 08:25 Šviesoforas 08:55 Meilės 
sūkuryje 10:00 Tai - mano gyveni-
mas 12:00 Svotai 13:00 pažadė-
toji 13:30 pažadėtoji 14:00 Maiš-
tingosios amazonės 15:00 Simp-
sonai 15:30 Simpsonai 16:00 tV3 
žinios 16:25 tV3 orai 16:30 TV 
pagalba 18:30 tV3 žinios 19:20 
tV3 sportas 19:25 tV3 orai 19:30 
Šviesoforas 20:00 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. 
Sumokėti vaiduokliui 00:20 Nuo-
dėmių daktaras 01:15 Kvantikas 
02:10 Legendos 03:00 Greislen-
das 03:50 Tironas 04:40 Mikė  

 
06:15 Viena už visus (81) 06:50 
Viena už visus (82) 07:25 proku-
rorų patikrinimas (440) 08:35 44-
as skyrius (63) 09:35 Tokia tarny-

ba (35) 10:25 Gelbėtojai - 112 (68) 
10:55 Gelbėtojai - 112 (69) 11:25 
ekstrasensų mūšis (7) 13:40 pro-
kurorų patikrinimas (441) 14:50 
44-as skyrius (64) 15:55 Tokia 
tarnyba (36) 16:50 Gelbėtojai - 
112 (71) 17:20 Gelbėtojai - 112 
(72) 17:55 akloji zona (12) 18:55 
Stoties policija (2) 20:00 Info diena 
20:25 Visi už vieną 21:00 10 balų 
žemės drebėjimas 22:50 atpildas. 
Kikboksininkas 5 00:40 Gyvi numi-
rėliai (5) 01:30 Vanity Fair. Visiškai 
slaptai (5)   

 
05:15 „Geriausios nardymo vie-
tos“ 05:40 „Merdoko paslaptys“ 
(3/4) 06:25 programa 06:29 TV 
parduotuvė 06:45 „Kaimo aka-
demija“ 07:15 Nuoga tiesa 09:15 
„Rojus“ (42) 10:20 „Legenda apie 
pilotą“ (5) 11:25 „Merdoko paslap-
tys“ (3/5) 12:30 „Miškinis“ (4/16) 
13:35 tV parduotuvė 13:50 „Bi-
tininkas “ (2/19) 14:55 „Albanas“ 
(4/12) 16:00 Reporteris 16:47 
Orai 16:50 „Baltoji vergė“ (51) 
18:00 Reporteris 18:40 Lietuva 
tiesiogiai 18:47 Orai 18:50 „Miški-
nis“ (4/32) 20:00 Reporteris 20:27 
Orai 20:30 „Žmogus be praeities“ 
(9) 21:30 „Ant bangos“ 22:30 Re-
porteris 23:15 Lietuva tiesiogiai 
23:42 Orai 23:45 patriotai 00:45 
„24/7“ 01:45 „pasaulis iš viršaus“ 
02:15 „albanas“ (2/14) 03:00 
„Merdoko paslaptys“ (3/4) 03:45 
„Raudonoji karalienė“ (8) 04:35 
„pražūtingi smaragdai“ (47)  

 
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 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. 
paguoda 23:35 pėdsakai 00:30 
Kobra 11 01:30 Daktaras Hau-
sas 02:20 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” 07:05 auklė 
Mun 07:20 tobotai 2 07:45 Maža-
sis atradėjas 08:00 pradėk nuo 
savęs 08:30 Nacionalinis turtas 
08:55 Nuo gamyklos konvejerio 2  
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 
2 16:15 Mažasis atradėjas 16:30 
laba diena, lietuva 18:00 Kultūrų 
kryžkelė. Vilniaus albumas 18:15 
Kultūrų kryžkelė. trembita 18:30 
Septynios Kauno dienos 19:00 
Maistas ir aistros 19:35 ten, kur 
namai 2 20:30 Kalbantys tekstai 
21:15 premjera. Didžiosios Visa-
tos paslaptys su Morganu Frimanu 
3 22:00 elito kinas. Mes geriau-
sios! 23:45 DW naujienos rusų kal-
ba. 00:00 Dabar pasaulyje 00:30 
Džiazo muzikos vakaras

�1.00 val.

„Troja“ 

 

�1.00 val.
„10 balų žemės drebėji-

mas“

 

��.�0 val.
„Rembo. pirmasis krau-

jas 2“

 

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 Žinios 
12:00 Didžiosios Britanijos princo 
Harry ir aktorės Meghan Markle 
karališkųjų tuoktuvių ceremonija 
16:00 Žinios. Orai 16:15 Svei-
kinimų koncertas 17:30 Žinios. 
Sportas. Orai 18:00 teisė žinoti 
18:30 Nacionalinė paieškų tarny-
ba 19:30 Stilius 20:25 Loterijos 
„Keno loto” ir „Jėga” 20:30 pa-
norama 20:52 Sportas 21:00 Mu-
zikinė pramoginė programa „Du 
balsai – viena širdis” 23:10 Kara-
liaus kalba) 01:05 Jos Didenybės 
tarnyboje 03:25 pokalbių laida 
„Svarbios detalės” 04:20 Dviračio 
žinios 04:45 Auksinis protas

 
06:30 peliukas Stiuartas litlis 
(13) 06:55 ponas Bynas (15) 
07:20 “Nickelodeon” valanda. 
Žuviukai burbuliukai (15) 07:45 
Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svir-
plys (2) 08:10 Kempiniukas pla-
čiakelnis (3) 08:40 Saugokis 
meškinų (9) 08:55 Turtuolis Ri-
čis 10:45 Karališkosios princo 
Hario ir Megan Markle vestuvės 
16:00 Didysis Getsbis 18:30 Ži-
nios 19:25 Sportas 19:28 Orai 
19:30 SUpeRKINaS Simarono 
žirgas 21:10 Didžiosios motušės 
namai. Obuolys nuo obels 23:20 
pirmieji metai. pasitikime protė-
vius! 01:15 Troja 

 
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. pasivaikščiojimas su di-
nozaurais 13:05 pReMJeRa 
ŠeIMOS MĖNeSIO FIlMaS. 
Beilio nuotykiai. Naktis Kautaune 
14:55 ŠeIMOS MĖNeSIO FIl-
MaS. Veiverlio pilies burtininkai 
16:50 Ekstrasensai tiria 18:30 
tV3 žinios 19:15 tV3 sportas 
19:20 tV3 orai 19:25 Eurojackpot 
19:30 ŠeŠtaDIeNIO ŠeIMOS 
KINO teatRaS. Suaugusiųjų 
priežiūra 21:40 ŠEŠTADIENIO 
GeRO KINO VaKaRaS. Infil-
truoti 00:45 Rubė Sparks 02:40 
Dingęs pasaulis. Juros periodo 
parkas 04:55 Svotai  

 
06:15 Viena už visus (82) 06:45 
Viena už visus (83) 07:15 Vie-
na už visus (84) 07:45 Viena už 
visus (85) 08:15 Viena už visus 
(86) 08:45 Sveikatos aBC televi-

trina 09:00 Autopilotas 09:30 Apie 
žūklę 10:00 pavariau (6) 10:30 
Blogas šuo! (5) 11:30 Nemato-
ma karalystė (3) 12:40 Vande-
nyno paslaptys su Džefu Korvinu 
(90) 13:10 Džekas Hana kviečia į 
gamtą (9) 13:40 Vanity Fair. Visiš-
kai slaptai (6) 14:45 Kas žudikas? 
(29) 16:00 Detektyvų istorijos (7) 
17:00 lKl čempionatas. lietuvos 
rytas - Juventus 19:30 Muzikinė 
kaukė 22:05 MaNO HeROJUS 
Antigangsteriai 23:55 aŠtRUS 
KINaS amerikos psichopatė 2 
01:30 Muzikinė kaukė 

 
06:00 „pasaulio turgūs. Berly-
nas“ 06:30 „pasaulio turgūs. 
Akas“ 07:00 programa 07:04 
tV parduotuvė 07:20 „Nuosta-
būs pojūčiai“ 07:55 „TV Europa 
pristato. Vyrų šešėlyje. Karolina 
praniauskaitė“ 08:30 10 min iki 
tobulybės su Jurijumi 08:45 „Skin-
siu raudoną rožę“ 09:30 „Vantos 
lapas“ 10:00 „Ant bangos“ 11:00 
„Vera. tamsusis angelas“ (7/2) 
13:00 princo Harrio ir Meghan 
Markle vedybų ceremonija 16:00 
Žinios 16:18 Orai 16:20 „pavojin-
giausios kelionės. Gajana“ 16:55 
„pražūtingi smaragdai“ (58) 18:00 
Žinios 18:27 Orai 18:30 „4 kam-
pai“ 19:00 patriotai 20:00 Žinios 
20:22 Orai 20:25 „Svarbiausia 
- įstatymas“ (3; 4) 22:30 Žinios 
22:57 Orai 23:00 „Vera. tamsusis 
angelas“ (7/2) 01:00 „pražūtingi 
smaragdai“ (37; 37) 02:40 „Bal-
toji vergė“ (5; 6) 04:10 „Geriau-
sios nardymo vietos“ 04:30 „Vera. 
tamsusis angelas“ (7/2)  

 
06:10 Televitrina 06:25 Ledo 
kelias 07:25 Bjauriausi darbai 
pasaulyje 08:30 Sandėlių karai 
09:00 Vienam gale kablys 09:30 
Statybų gidas 10:00 Nuo ama-
to iki verslo 10:30 Lietuvos mo-
kyklų žaidynės 11:00 Skilusios 
kaukolės ranča 12:00 Jokių kliū-
čių! 13:00 Mes mylim pingvinus! 
14:00 Bjauriausi darbai pasauly-
je 15:00 Ledo kelias 16:00 Iš pe-
ties 17:00 Sandėlių karai 17:30 
Sandėlių karai 18:00 Skorpionas 
19:00 Amerikos talentai 20:00 
Dainų dvikova 20:30 Dainų dvi-
kova 21:00 Žinios 21:45 Sportas 
21:55 Orai 22:00 pWR ReKO-
MeNDUOJa. egzodas. Dievai 
ir karaliai 01:05 paukšteli, spruk 
02:55 Jokių kliūčių! 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Duokim garo! Ved. 
loreta Sungailienė ir Stanislovas 
Kavaliauskas 07:35 Kultūrų kryž-
kelė. 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 Julius 
Juzeliūnas. Opera „Žaidimas” 
13:05 Klauskite daktaro 14:00 Sti-
lius 14:55 atžalos 15:45 Euroma-
xx 16:15 pasaulio ledo ritulio čem-
pionatas 18:45 prisikėlimo eks-
presas – šimtmečio veidai 19:30 
Stambiu planu 20:15 pasaulio 
ledo ritulio čempionatas 22:45 
Kino žvaigždžių alėja. premjera. 
Įkyrusis Fredas 00:30 lRt OpUS 
ORe. HD 01:30 Dabar pasaulyje 
02:00 europos kinas. Kam plė-
šytis? 03:30 lietuva mūsų lūpo-
se 04:00 pažvelk į profesiją kitaip 
04:35 Klauskite daktaro 

1�.�� val.
„Veiverlio pilies burti-

ninkai“
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VERTA ŽInOTI
HOROSKOpAS
Gegužės 14-20 d.

 JAUTIS 
(04.21-05.21)

ALGIS MARCINKEVIČIUS
Stichija: Žemė

planeta: Venera
Savaitės diena: penktadienis

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

REKLAMA

Velnias nugalėtas, bet 
vis dar pavojingas

Nesileiskime į kalbas su 
velniu, nesiartinkime prie 
jo. Taip kalbėjo popiežius 
Pranciškus antradienio rytą 
Šv. Mortos namų koplyčio-
je aukotų Mišių homilijoje 
komentuodamas šios dienos 
Evangelijos pabaigoje nu-
skambėjusius Jėzaus žodžius: 
„šio pasaulio kunigaikštis jau 
pasmerktas” (Jn 16,11).

„Velnias yra pasmerktas ir 
nugalėtas, pririštas ir leisgy-
vis, bet jis dar sugeba pada-
ryti daug žalos. Mes turime 
melstis, atgailauti, prie jo nesi-
artinti, su juo nesiklabėti. Kai 
vaikai bijo – bėga pas mamą: 
„Mama, aš bijau!“ Ir mes bė-
kime pas Švenčiausiąją Mer-
gelę. Ji mus apsaugos. Bažny-
čios tėvai, ypač rusų mistikai, 
sako, kad dvasinių sukrėtimų 
metu, galime pasislėpti po 
Dievo Motinos apsiaustu. Ei-
kime pas Marija. Ji mums te-
padeda kovoje su šiuo nuga-
lėtuoju, teapgina nuo pririšto 
pikto šuns“.

VATIKANO RADIJAS

Ir katalikai šypsosi
Numiršta lietuviški litai ir 

eina prie dangaus vartų. Šv. 
Petras klausia:
– Kas?
– Vienas litas.
– Gerai, užeikit, prašom...
Atrieda du metaliniai litai.
– Kas čia tokie bilda?
– Mes – du litai!..
– Gerai, užeikit...
Atskrenda jau penki litai.
– Jo, jo, prašom, – net ne-

klausia.
Atskrenda jau dešimtinė. Šv. 

Petras klausia:
– Kas čia?
– Čia – dešimt litų... 
– Naa... Na, šį kartą dar už-

eikit, užeikit...
Iškilmingai atskrenda šimtinė.
– Kas čia dabar?! – teiraujasi 

šv. Petras.
– Mes – šimtas litų!
– Ko jūs norit?
– Į dangų!
– Bet kad retai bažnyčioj bu-

vot, retai...

 AVINAS 
(03.21-04.20)

Visą šią savaitę Avinai trykš ener-
gija, entuziazmu ir bus pilni artė-
jančių nepaprastų pokyčių nuojau-
tos. Pats laikas ruoštis į medžioklę, 
leistis ieškoti nuotykių ir linksmy-
bių. Ketvirtadienį gali tekti priimti 
gana svarbų sprendimą, galintį tu-
rėti ilgalaikių padarinių, tad būkite 
tikras, kad šios savaitės pramogų 
troškimas nesumažins jūsų suge-
bėjimų racionaliai protauti.

 JAUTIS 
(04.21-05.21)

jaučių laukia itin aktyvi protinė 
veikla, o gal net nervinis išseki-
mas. Savaitės pradžioje būsite 
praktiškai nepajėgus priimti bent 
kiek svarbesnį sprendimą. net ne-
bandykite, juolab kad nuo savai-
tės vidurio padėtis turėtų radikaliai 
keistis. Kad ir ko imtumėtės, vis-
kam bus savas laikas, savos ribos 
ir taisyklės. Su tuo teks tiesiog 
susitaikyti.

 DVYNIAI 
(05.22-06.21)

Iš tikrųjų jums visiškai tas pat, kas 
vyks šią savaitę. jūs viską darysite 
lengva ranka ir su gera nuotaika, 
tuo nusipelnydamas aplinkinių 
pagarbą. Savo sėkminga veikla 
taip sužavėsite įtakingą asmenį, 
kad užsitikrinsite sau gerą vietą 
ateityje. jei visuomet viskas bū-
tų taip paprasta, kaip lengva bū-
tų gyventi!

 VĖŽYS 
(06.22-07.22)

Šią savaitę iš tiesų verta būti itin 
akylam. Kažkur jūsų laukia puiki 
proga. Būkite atidus! Vienintelis 
laiku ir vietoje pasakytas žodis 
ateityje gali atnešti didžiulės nau-
dos. Savaitgalį buvimas namuose 
gali varginti.

 LIŪTAS 
(07.23-08.21)

jūsų galvoje sukasi mintys kažką 
palenkti į savo pusę ir parody-
ti tam žmogui visokeriopas savo 
simpatijas. jei sumanytą susitiki-
mą įtrauksite į šios savaitės pla-
nus, turėsite daugiausia šansų pa-
siekti trokštamą tikslą. Savaitgalį 
praeitis darys įtaką jūsų nuotai-
koms ir sprendimams.

 MERGELĖ 
(08.22-09.23)

dvasios taika ir ramybė - štai ko 
sieksite visą šią savaitę. Šia pras-
me rezultatai ims matytis nuo 
savaitės vidurio. Iki to laiko die-
nos gali būti neramios ir permai-

ningos.

 SVARSTYKLĖS 
(09.24-10.23)

jūsų aktyvumas šią savaitę kitiems 
gali sukelti ne itin malonius jaus-
mus. Pirmoje savaitės pusėje jūsų 
idėjoms, kaip reikėtų leisti pinigus, 
bus gana energingai pasipriešinta. 
Savaitės pabaigoje pagaliau jums 
pavyks išsiaiškinti, iš kurios pusės 
pučia vėjas, ir į daug ką pažvelgsi-
te kitomis akimis.

 SKORpIONAS 
(10.24-11.22)

Iš aplinkinių galite tikėtis tik įvai-
riausių bandymų kaip nors pasi-
naudoti jumis saviems tikslams. 
labai tikėtina, kad būsite sutrikęs, 
blaškysitės, neracionaliai išnaudo-
site tiek darbui, tiek poilsiui skirtą 
laiką. Tikriausiai verta paklusti ins-
tinktyviam norui kiek galima dau-
giau laiko praleisti namuose.

 ŠAULYS 
(11.23-12.22)

Ši savaitė jums bus tokia, kad pri-
valote gyventi plačiai atmerktomis 
akimis ir į viską labai gerai įsiklau-
syti. jeigu jums pavyktų teisingai 
nukreipti svarbius įvykius ir pa-
sirinkti reikiamą tolesnį veikimo 
planą, sėkmė būtų garantuota. 
Savaitės viduryje priimti sprendi-
mai gali turėti įtakos jūsų finansi-
nei padėčiai.

 OŽIARAGIS 
(12.23-01.20)

Mąstymas bus greitesnis, kūry-
biškesnis ir lankstesnis. Ypač har-
moningi santykiai su sutuoktiniu. 
Reikalai gali šiek tiek komplikuotis 
savaitės viduryje, bet į pabaigą vėl 
viskas susitvarkys.

 VANDENIS 
(01.21-02.18)

Visą savaitę bus aktualios ben-
dravimo ar tiesiog santykių su ki-
tais žmonėmis problemos. Prieš 
ką nors galutinai nuspręsdamas, 
įsitikinkite, kad numatėte visus 
įmanomus padarinius. Savaitga-
lį saugokitės kartu su senais ra-
kandais neišmesti ir naudingų 
daiktų (ir tiesiogine, ir perkeltine 
prasme).

 ŽUVYS 
(02.19-03.20)

labai tinkama savaitė imtis naujos 
veiklos - gal nauja tarnyba, sporto 
šaka ar hobis. lygiai taip pat ga-
limi pokyčiai dvasinėje plotmėje. 
Žvaigždės skatins išsivaduoti iš bet 
kokių pančių ar suvaržymų. Būsite 
laisvesnis dvasiškai ir kūrybiškes-
nis nei paprastai.

(darbo dienomis) arba el. paštu 
kasa@prienaikc.lt

Gegužės 23 d. 9.00 val. Pasauli-
nė orientavimosi sporto diena. 
Orientavimosi sporto žduotys ir 
žaidimai. ,,Ąžuolo“ progimnazijos 
stadionas.

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 grafiką rasite  www.
prienai.lt

Maloniai kviečiame prekybi-
ninkus, tautodailininkus, ama-
tininkus, ūkininkus, atrakcionų 
vaikams paslaugų teikėjus daly-
vauti, 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

Prienų kultūros ir laisvalaikio cen-
tre gegužės mėn. eksponuojama 
Arūno Aleknavičiaus fotografijų 
paroda „Kalnai iš arti“. 

Pakuonio laisvalaikio salėje gegu-
žės mėn. eksponuojama Vilniaus 
dailės akademijos Kauno fakul-
teto Tapybos katedros studentų 
darbų paroda.

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

Prienų Justino Marcinkevičiaus 
viešojoje bibliotekoje veikia par-
oda „Piliakalniai Nemuno kilpų 
regioniniame parke“. Paroda 
veiks iki gegužės 31 d.

Prienų Justino Marcinkevičiaus 
viešojoje bibliotekoje ir jos pa-
daliniuose gegužės mėn. veikia 
literatūros parodos: „Tvirta Eu-
ropa – saugi Lietuva“, „100-
metis Nepriklausomybės: laiko 
ir istorijos ženklai“ ir kūrybinės 
Europopietės.

Jiezno kultūros ir laisvalaikio 
centre eksponuojama kraštiečio 
menininko Gedimino Pempės 
paroda „Nė dienos be brūkšnio“. 
Paroda veiks iki gegužės 16 d.

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

Prienų Justino Marcinkevičiaus 
viešojoje bibliotekoje ekspo-
nuojama paroda „JustinasMar-
cinkevičius ir Lietuvos valstybin-
gumas“. 

Kviečia į renginius
ARTIMIAUSI RENGINIAI 
pRIENŲ RAJONE

Gegužės 12 d. Prienų „Revuonos“ 
pagrindinei mokyklai – 100. 
Nuoširdžiai kviečiame visus at-
vykti į mokyklos 100-mečiui 
paminėti skirtą šventę  „100 
metų, kai augame ir auginame 
kitus“. 11.00–12.00 val. Šv. Mišios 
Prienų Kristaus Apsireiškimo baž-
nyčioje; 12.30–13.00 val. Svečių 
registracija ir sutikimas Prienų 
kultūros ir laisvalaikio centre; 
13.00–14.30 val. Prienų „Revuo-
nos“ pagrindinės mokyklos jubi-
liejaus šventinė programa Prienų 
kultūros ir laisvalaikio centre.

Gegužės 12 d. 11 val. Šilavoto 
pagrindinės mokyklos stadione 
– tradicinė Šilavoto seniūnijos 
sporto šventė „Aš ir tu – sportuo-
kime kartu“.  Programoje: šaškių 
turnyras, stalo teniso varžybos, 
smiginis, paplūdimio tinklinis, 
krepšinio 3x3 varžybos, nugalė-
tojų apdovanojimai.

Gegužės 13 d. 12 val. Prienų kūno 
kultūros ir sporto centro arenoje 
– Pavasario šokių šventė „Mero 
taurei laimėti“.

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 
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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
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m
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Šio kryžiažodžio atsakymas – KANDIKLIAI.

Savaitė istorijos puslapiuose

1��� m. gegužės 12 d.: norvegas Roal-
das Amundsenas, italas Umber-

tas nobilė ir amerikietis linkolnas Elsvortas 
pasiekė Šiaurės ašigalį dirižabliu.

1��� m. gegužės 12 d.: juzefas Pil-
sudskis surengė sėkmingą karinį 

maištą prieš lenkijos Vyriausybę.

1��� m. gegužės 12 d.: Borisas jelcinas 
ir čečėnų lyderis Aslanas Mas-

chadovas pasirašė taikos sutartį, kuria pasi-
žadėjo baigti �00 metų nesiliaujantį konfliktą 
Šiaurės Kaukaze.

18�1m. gegužės 13 d.: Vatikanas pri-
jungtas prie Italijos karalystės, o 

popiežiaus suverenitetas apribotas Vatikano 
rūmais, Romos katalikų bažnyčia ir popiežiaus 
užmiesčio rezidencija.

1��0m. gegužės 13 d.: Anglijos Sil-
verstauno trasoje įvyko pirmo-

sios „Formulės 1” čempionato lenktynės. jas 
laimėjo italų lenktynininkas džiuzepė Farina.

1�81m. gegužės 13 d.: Šventojo Petro 
aikštėje minios akivaizdoje į atviru 

automobiliu važiavusį popiežių joną Paulių II 

šovė ��-ejų metų turkas.

1���m. gegužės 14 d.: Kaune suside-
gino Romas Kalanta.

1�00m. gegužės 14 d.: Paryžiuje pra-
sidėjo antrosios olimpinės žaidy-

nės. jose pirmą kartą dalyvavo moterys.

18��m. gegužės 15 d.: Rusijos caras 
nikolajus I pasirašė įsaką dėl Vil-

niaus universiteto uždarymo;

1�0�m. gegužės 15 d.: nevados 
valstijoje įkurtas las Vegas, vė-

liau tapęs neoficialia pasaulio azartinių loši-
mų sostine.

1���m. gegužės 15 d.: paskelbtas 
Stalino pasirašytas dekretas, ku-

riuo siekiama, kad iki 1��� metų gegužės 1 
dienos „dievo vardas būtų pamirštas visoje 
šalies teritorijoje”.

1��8m. gegužės 15 d.: kitą dieną po 
Izraelio valstybės paskelbimo, 

prasidėjo pirmasis arabų ir Izraelio karas.

1���m. gegužės 15 d.: didžioji Britani-
ja, Prancūzija, jAV, SSRS ir Austrija 

pasirašė valstybinę sutartį dėl nepriklausomos 
ir neutralios Austrijos atkūrimo, įsigaliojusią 

liepos �� d.

18��m. gegužės 16 d.: rašytojas Ed-
garas Alanas Po susituokė su 1�-

mete savo pussesere Virginija.

1��0m. gegužės 16 d.: popiežius 
Benediktas XV paskelbė Žaną 

d’Ark šventąja.

1���m. gegužės 16 d.: Amerikos ki-
no akademija įteikė pirmuosius 

apdovanojimus. nuo 1��1 metų jie pradėti 
vadinti „Oskarais”.

180�m. gegužės 17 d.: napoleonas 
įsakė aneksuoti Popiežiaus vals-

tybę prijungiant ją prie Prancūzijos imperijos.

1��0m. gegužės 17 d.: norvego ke-
liautojo ir tyrinėtojo Turo Hejerda-

lo iniciatyva papirusiniu laiveliu „Ra“ prasidėjo 
kelionė per Atlantą, nuo Maroko iki Barbadoso. 
Ekipažą sudarė � žmonės, kelionė truko �� die-
nas, ir pasiektas pagrindinis jos tikslas – įrody-
ta, kad senovinėmis plaukiojimo priemonėmis 
afrikiečiai galėjo pasiekti Ameriką.

180�m. gegužės 18 d.: napoleonas 
Bonapartas senato paskelbia-

mas Prancūzijos imperatoriumi.

Lošimas 
Nr. 1313

2018-05-09

SKAIČIAI
Pagrindiniai skaičiai: 9, 10, 16, 
25, 29, 30 

Vikingo skaičius: 4

Vieno derinio laimėjimų 
lentelė:

6+1 - 7 490 936 € -
6 - 465 316,50 € -
5+1 - 17 057 € 1
5 - 283,50 €  11
4+1 - 87 €  43
4 - 7,50 €  327
3+1 - 5 €  688
3 - 1,50 €  5 246
2+1 - 1,25 €  5 480
2 - 0,75 €  38 539

KITO TIRAŽO pROGNOZĖ: 9,3 mln. Eur

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

Teleloto bilieto kaina 1 Eur

Gegužės 12 d.
ŠEŠTADIENIS

Tarptautinė slaugytojų diena 
Saulė teka 05:21

leidžiasi 21:11
Dienos ilgumas 15.50

Delčia (27 mėnulio diena)
Achilas, Vaidutis, Vilgailė, 
Nerėjas, Nerys, Nerijus
Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas šalinti piktžo-
les, kaupti, konservuoti ir šal-

dyti vaisius.

Gegužės 13 d.
SEKMADIENIS

Meilės diena, deivės Mildos 
šventė

Pasaulinė kokteilių diena 
Tulpių žydėjimo šventė

Saulė teka 05:19
leidžiasi 21:13

Dienos ilgumas 15.54
Delčia (28 mėnulio diena)
Tautmilas, Alvydė, Milda
Tinkamas laikas sėti: 

salierus.
Sode, darže: 

tinkamas laikas šalinti piktžo-
les, kaupti, konservuoti ir šal-

dyti vaisius.

Gegužės 14 d.
PIRMADIENIS

Pilietinio pasipriešinimo diena 
Saulė teka 05:17
leidžiasi 21:14

Dienos ilgumas 15.57
Delčia (29 mėnulio diena)
Motiejus, Gintaras, Vilda, 

Bonifacas, Gintarė
Tinkamas laikas sėti: 

salierus.
Sode, darže: 

tinkamas laikas kaupti vaisius, 
konservuoti šakniavaisius.

Gegužės 15 d.
ANTRADIENIS

Steigiamojo Seimo 
susirinkimo diena 

Tarptautinė šeimos diena
Šv. Izidorius, Sėjos pabaiga

Saulė teka 05:15
leidžiasi 21:16

Dienos ilgumas 16.01
Jaunatis (0 mėnulio diena)

Izidorius, Sofija, Algedas, Jau-
nutė, Zofija

Tinkamas laikas sėti: 
netinkama diena sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas kaupti vaisius, 

konservuoti šakniavaisius.

Gegužės 16 d.
TREČIADIENIS

Tarptautinė jūros kiaulės 
(delfino) diena
Saulė teka 05:13
leidžiasi 21:18

Dienos ilgumas 16.05
Jaunatis (1 mėnulio diena)

Andriejus, Ubaldas, Vaidman-
tas, Bitė, Andrius

Tinkamas laikas sėti: 
porus, krapus, garstyčias, pan-

kolius, kalendras.
Sode, darže: 

netinkamas laikas laistyti.

Gegužės 17 d.
KETVIRTADIENIS

Pasaulinė informacinės 
visuomenės diena 

Tarptautinė diena prieš 
homofobiją

Saulė teka 05:12
leidžiasi 21:20

Dienos ilgumas 16.08
Jaunatis (2 mėnulio diena)
paskalis, Virkantas, Gailė, 

Bazilė
Tinkamas laikas sėti: 

porus, krapus, garstyčias, pan-
kolius, kalendras.

Sode, darže: 
netinkamas laikas laistyti.

ORAI

VANDENS TEMPERATŪRA

+18 NEMUNAS pRIE NEMAJŪNŲ
+17 KAUNO MARIOS 
+10 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+17 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

SAULĖS AKTYVUMAS

G0Geomagnetinių audrų 
nenumatoma.

S0Saulės audrų 
nenumatoma.

R0Radiometrinių (radio trukdžių) 
audrų nenumatoma.

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

GAMA RADIACINIS FONAS

38KAUNE 
nSv/val. 

40ALYTUJE 
nSv/val.

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

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