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vien dėl „teisingumo“, bet ir
dėl nuoseklumo. Mus supantis pasaulis negali būti be vienos ar kitos dalies. Jis turi būti
visiškai užpildytas. O dažnai
vienas ar kitas svarbus istorijos faktas negali būti svarbesnis už faktų visumą, todėl
laikraštis „Naujasis Gėlupis“
į visų skaitytojų širdis jau trisdešimt metų neša ne tik žinią
apie Nemuno kilpomis išmargintą kraštą, bet ir apie toliau
esantį pasaulį.
Per šiuos trisdešimt metų
laikraštis išgyveno įvairius
pokyčius, ne tik valstybinius
ir pasaulinius, bet ir vidinius,
todėl žengdami į naują dešimtmetį galime džiaugtis ne tuo,
kas yra gerai ar blogai, bet tuo,
kad laikraštis „Naujasis Gėlupis“ vis dar yra ir planuoja būti Jūsų, mieli skaitytojai, langu
į pasaulį.
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Paskutiniame
2015–2019 m.
kadencijos
Birštono
savivaldybės
tarybos posėdyje
priimti 33
sprendimai

Kaina

30 metų su Lietuva

Mantvydas

PREKEVIČIUS

Laikas, erdvė ir materija.
Trys mūsų pasaulio
jungtys, kurios viena be
kitos negalėtų egzistuoti.
Jos ne tik negalėtų
egzistuoti – be jų nebūtų
nieko. Absoliutus niekas.

Būtent nuolatiniai ryšiai,
jungtys ir suriša visą pasaulį, jo kūrinius bei gyvenimus
į vieną didelį, sudėtingą mechanizmą. Tą mechanizmą,
kuris gali ne tik egzistuoti,
bet ir veikti. Veikti tam tikra
kryptimi, atsižvelgiant į laiko skalę.
Laikraštis – ne mažiau sudėtingas mechanizmas. Jame
nugula ne tik laiko dulkės, bet
ir gyvenimai, istorijos, faktai,
būtis. Ta būtis, kurioje laikraštis turi galimybę pabūti konkrečiu momentu.
Jeigu žmogus gyvenime
užklysta į neišvaikščiotą pirmykštę girią, jis gali tai, ką
ten patyrė, papasakoti savo
draugams. Papasakoti apie tą

momentą ir apie tą girios būtį,
kurią matė būtent konkrečiu
buvimo toje girioje momentu. Laikraštis gali daugiau.
Nuolat stebėdamas girią, laikraštis gali ją, niekad nesenstančią ir nuolat kintančią, atnešti kiekvienam skaitytojui
į namus.
Laikraštis dovanoja savo
skaitytojams galimybę vienu metu būti visur ir žinoti
visus pasikeitimus. Ne vien
tuos, kurie įvyko per savaitę
ar mėnesį, bet ir tuos, kurie
įvyko per 30 arba net daugiau metų.
Laikraštis „Naujasis Gėlupis“ 2019 m. balandžio mėnesį įžengia jau į ketvirtąją
dešimtį, taip ir nesustojęs rūpintis ta erdve, kurioje esanti
materija, nuolat kisdama, sukuria netikėčiausias praeities,
dabarties ir ateities istorijas.
1989 m. gimęs ir skaitytojus vis džiuginantis „Naujasis
Gėlupis“ tapo ne tik laukiamu
svečiu namuose, bet ir Lietuvos istorijos dalimi. Kartu su
Sąjūdžiu gimęs laikraštis tapo Lietuvos nepriklausomy-

bės atkūrimo pagalbininku
ir liudininku. Būtent jo skleidžiamos mintys bei žinios
paskatino ne vieną Prienų bei
Birštono krašto skaitytoją prisijungti prie mūsų tautos, kurios okupantai taip ir nepajėgė
įveikti. Prisijungti prie siekio
tapti laisviems.
Laikraštis, tapęs laisvės
šaukliu bei vedamas konkretaus tikslo, prisidėjo prie lietuvybės puoselėjimo ir savo
puslapiuose galiausiai galėjo
džiaugtis atkurtu mūsų valstybės savarankiškumu. Tačiau pamatų išliejimas dar
nereiškia paties namo statybos, todėl „Naujasis Gėlupis“
ir toliau koja kojon su Lietuva
žengė skaičiuodamas ne tik
bėgantį laiką, bet ir sėkmės
istorijas bei nuopuolius. Keitėsi valdžios, keitėsi redakcijos kolektyvas, bet laikraštis
visada buvo trimitas, iš kurio liejosi laisvas lietuviškas
žodis. Jo puslapiuose išliko
ne tik pokyčiais išmarginta
valstybės istorija, bet ir tai,
kas visada buvo brangiausia
– mūsų tautos istorija, mūsų

tautos kultūra.
Laikraštis kartu su visa
Lietuvos valstybe išgyveno
Tarybų Sąjungos jungą ir jo
atsikratymo laikotarpį, tankų
bei ginkluotų desantininkų
grėsmę. Išgyveno ir ekonominę blokadą, nestabilią ir iš
naujo formuojamą Lietuvos
ekonomiką, net keturių valiutų pasikeitimą. Išgyveno ir
„laukiniais vakarais“ vadintą
nusikalstamų grupuočių gyvavimo laikotarpį. Laikraštis
kartu su visais lietuviais pasitiko įstojimą į Europos Sąjungos (ES) bei Šiaurės Atlanto
sutarties (NATO) bloką.
Laikraštis, vis dar žvelgdamas į Lietuvos valstybės
istoriją, stebi, kaip atominė
valstybė tampa žaliosios energetikos šalimi. Stebi, kaip maža, nereikšminga šalis tampa
svarbiu svertu tarp Rytų ir
Vakarų.
Laikraštis nėra vien įvykių
mūsų namuose registracijos žurnalas. Laikraštis – tai
aplink mus esančio pasaulio
atvaizdas, kurį tenka pateikti
skaitytojams kuo tiksliau ne

REKLAMA

1989 m.
Sausio 25 d. – Vasario 16oji paskelbiama Tautine švente.
Vasario 5 d. – Vilniaus Arkikatedra atšventinta ir perduota tikintiesiems.
Vasario 16 d. – Kauno Karo muziejaus sodelyje atstatyta Juozo Zikaro skulptūra
„Laisvė“.
Vasario 16 d. išvakarėse
LPS pirmą kartą viešai pareikalavo atkurti Lietuvos nepriklausomybę.
Kovo 16 d. – įregistruotas Lietuvos Persitvarkymo
Sąjūdis.
Kovo 21 d. – Kapsuko
miestui grąžintas Marijampolės pavadinimas.
Rugpjūčio 23 d. – „Baltijos
kelias“, du milijonai už rankų
susiėmusių Estijos, Latvijos ir
Lietuvos gyventojų siekia atkreipti pasaulio dėmesį į okupuotų Baltijos šalių likimą ir
pasmerkti prieš 50-metį pasirašytą Molotovo–Ribentropo paktą.
Gruodžio 15 d. – Lietuvos
Komunistų partija paskelbė
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Kritikuoja finansavimą aukštajam mokslui

„Metrail“ byloje – nepalanki teismo išvada

Pernai pirmakursius buvo planuota priimti į 7661 valstybės
finansuojamą studijų vietą universitetuose ir į 8830 – kolegijose.
Šiemet, anot ŠMM, dėl mažesnio pernai priimtų pirmakursių
skaičiaus, bus skirta apmokėti atitinkamai 7614 ir 5291 vietų.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas patvirtino „Metrail“
klientėms-įmonėms skirtas 30 mln. eurų baudas. „Metrail“ 20152017 netinkamai sutvarkė 14,5 tūkst. tonų metalinių ir 500 tonų
plastiko pakuočių ir išrašė pažymas 1,8 tūkst. įmonių.

Prieniškių patogumui –
atnaujinta parduotuvė

Seniūnija padidėjo, problemų nesumažėjo
Laima

DUOBLIENĖ
Balandžio 12 d. 15 val.
Prienų miesto centre –
Laisvės aikštėje duris po
remonto atvers KOOPS
prekybos sistemos ženklu
pažymėta UAB „Vilniaus
kooperacijos prekybos“
parduotuvė.

Parduotuvėje, kaip ir seniau, bus galima įsigyti būtiniausių maisto ir buities prekių. Tikimasi, kad maždaug
100 kv. m ploto prekybos salėje apsipirkti bus patogiau, o
pasirinkti bus galima iš didesnio ir įvairesnio prekių asortimento. Parduotuvėje bus
didesnis nei anksčiau vaisių
ir daržovių pasirinkimas, o
prekių įvairovę padidins firminiai „Išlaužo žuvies“ bei
„Lietuviško midaus“ skyreliai.
„Prienų miesto ir aplinkinių
kaimų gyventojai, norėdami
įsigyti Išlauže ar Stakliškėse
pagamintos produkcijos, turėdavo važiuoti pas gamintojus. Nuo šiol to nebereikės
– beveik viską bus galima
įsigyti mūsų parduotuvėje, firminiuose šių gamintojų skyreliuose“, – kalbėjo
UAB „Vilniaus kooperacijos
prekyba“ direktorius Vaidas
Nausėda.

Mėgstantiems šviežią žuvį
ir jos gaminius žuvies augintojai tikrai turi ką pasiūlyti.
Juk Išlaužo tvenkiniuose ekologiškai ir natūraliai auginami
karpiai, plačiakakčiai, lydekos, amūrai, lynai, šamai. Ir
žuvies gaminiai – natūralūs,
be pakaitalų. Bus prekiaujama karštai ir šaltai rūkyta
žuvimi, kulinariniais žuvies
gaminiais. Norintiems įsigyti šviežiai skrostos ar gyvos
žuvies, reikės iš anksto užsisakyti.
Stakliškėse jau šešis dešimtmečius veikianti UAB
„Lietuviškas midus“ gerai
žinoma ir vertinama įmonė,
gamyboje naudojanti natūralias medžiagas, išlaikanti senąsias receptūras bei siūlanti
nemažai naujovių. „Lietuviško midaus“ asortimentas – labai platus: nuo visiems gerai
žinomo ir neoficialia įmonės
vizitine kortele tapusio „Suktinio“ iki apelsinų, kriaušių,
vyšnių, citrinų skonio gaiviųjų gėrimų ar medaus ir slyvų
skonio giros.
Ypatingas dėmesys bus skiriamas lietuviškai produkcijai
– pirkėjams bus siūloma ne
mažiau nei 80 proc. Lietuvoje
pagamintų produktų. 

Prienų rajono savivaldybės rinkimų komisija informuoja,
kad pirmasis naujai išrinktos Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdis vyks 2019 m. balandžio 18 d. (ketvirtadienį)
15 val. Prienų rajono savivaldybės didžiojoje salėje.

Kovo 26 d. vyko Pakuonio
seniūnijos ataskaitinis
susirinkimas, į kurį
susirinko seniūnijos
gyventojai, atvyko
savivaldybės vadovai,
esami ir būsimi Tarybos
nariai.

Aktualiausios seniūnijos
problemos – apleistų pastatų
likimas, apšvietimo problemos, kelių priežiūra – buvo
aptartos su seniūnaičiais ir
bendruomenių pirmininkais.
Prieš išklausant seniūno
ataskaitą, šiltą ir nuoširdų pasirodymą surengė Pakuonio
seniūnijos saviveiklininkai:
Pakuonio laisvalaikio salės
folkloro ansamblis „Obelėlė“
ir moterų vokalinis ansamblis
„RE nata“ (vad. R. Žibienė)
bei Ašmintos laisvalaikio salės folkloro ansamblis „Ošvenčia“ (vad. R. Vilkienė).

Didžiausias pokytis
– prijungta dalis
Ašmintos seniūnijos
Pakuonio seniūnija pernai patyrė daug pokyčių, kuriuos ataskaitoje pateikė nuo
šių metų pradžios seniūnijai
vadovaujantis Antanas Keturakis.
2018 m. prie Pakuonio seniūnijos prijungus dalį Ašmintos seniūnijos (12 kaimų),
jos plotas nuo 5557 ha padi-

dėjo iki beveik 10 tūkst. ha, o
gyventojų skaičius nuo 1248
iki 1683.
Šiuo metu seniūnija prižiūri
79,24 km kelių. 2018 m. kelių
priežiūrai panaudota daugiau
nei 34 tūkst. eurų (kelių priežiūrai ir greideriavimo darbams – beveik 12 tūkst. eurų,
Vėjo gatvės remontui – per 22
tūkst. eurų).
Seniūnas taip pat kalbėjo apie apšvietimo tinklus ir
jų atnaujinimą, komunalines
paslaugas, viešųjų darbų programą. Jis pasidžiaugė, kad

Antanas Keturakis

pernai Pakuonio seniūnijos
administraciniame pastate suremontuotas vienas kabinetas
ir dalis koridoriaus, tačiau remonto dar laukia salė, laiptinė
ir likusi koridoriaus dalis.
Kalbėdamas apie nekilnojamąjį turtą, seniūnas išreiškė
susirūpinimą dėl Pagirmuonio
dvaro ir jo teritorijos, buvusio
vaikų darželio pastato Ašmintos kaime, nenaudojamų ir apleistų butų. Seniūno teigimu,
nenaudojamus, apgriuvusius
ir pavojų keliančius gamybinius pastatus laikas pripažinti

bešeimininkiais, t y. neturinčiais šeimininko.
Seniūnas pasidžiaugė kapinių priežiūra ir padėkojo
tiems, kurie išmoko rūšiuoti
atliekas.
Pernai seniūnijoje žemės
ūkio naudmenas ir pasėlius
deklaravo 335 žmonės. Bendras deklaruotų laukų plotas
– 5658 ha. 2018 m. šeši seniūnijos gyventojai dalyvavo
asbestinių stogų keitimo programoje. Paraiškos šių metų
programai priimamos nuo
balandžio 1 d. Seniūnas ragino aktyviai naikinti Sosnovskio barščius, kurių augimviečių Pakuonio seniūnijoje yra
nemažai.
Seniūnijoje socialinės paslaugos teikiamos 14 šeimų,
kuriose auga 29 vaikai, socialines pašalpas gauna 121 asmuo, 22 asmenims išmokėtos
kompensacijos už kietąjį kurą, 296 asmenys gavo paramą
maisto produktais.
Seniūnas pasidžiaugė ir aktyviu kultūriniu bei sportiniu
gyvenimu.

Pasak vicemero, aktualiausios problemos aptartos su seniūnaičiais bei bendruomenių
pirmininkais ir bus ieškoma
būdų, kaip išspręsti apleistų
pastatų problemą, apšvietimo plėtros klausimus. Kelių
priežiūra – aktuali problema
visose seniūnijose, tačiau šiais
metais šią problemą šiek tiek
sumažins papildomos lėšos iš
savivaldybės biudžeto.
Deja, per Pakuonio miestelį
einanti judri ir pavojinga centrinė gatvė priklauso „Kauno
regiono keliams“, tad savivaldybė negali jos nei prižiūrėti,
nei remontuoti. Vicemeras pažadėjo, kad bus dedamos pastangos, jog intensyvaus eismo gatvė taptų saugesne.
A. Marcinkevičius paragino aktyviai dalyvauti Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros, Bendruomenių rėmimo,
Vaikų socializacijos, Gabių
vaikų rėmimo, Studijų rėmimo programose.
Vicemeras visiems palinkėjo darnaus darbo, bendrauti ir
bendradarbiauti.

Linkėjo bendrauti ir
bendradarbiauti

Pristatytos įvairių
įstaigų veiklos

Prienų rajono savivaldybės mero pavaduotojas Algis
Marcinkevičius pasidžiaugė, kad seniūnijos kolektyvai
dalyvavo Respublikinėje dainų šventėje, kad seniūnijoje
vyksta tradicinė rajoninė Joninių šventė bei daug kitų kultūrinių ir sportinių renginių.

Ašmintos daugiafunkcio
centro veiklą pristatė „Ąžuolo“ progimnazijos direktorė
Irena Tarasevičienė. Centre
nuo 2013 m. veikia Ašmintos laisvalaikio salė, Ašmintos biblioteka ir „Ąžuolo“
progimnazijos Ašmintos pradinio ugdymo skyrius. Pra-

Darbotvarkė bus paskelbta įstatymų nustatyta tvarka.
Posėdyje kviečiami dalyvauti politinių partijų, visuomeninių judėjimų, bendruomenių atstovai, savivaldybės įmonių,
įstaigų vadovai, administracijos darbuotojai, gyventojai.
Komisijos pirmininkė Sonata Labanauskienė
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dinio ugdymo skyriuje šiais
mokslo metais 11 vaikų mokosi mišrioje priešmokyklinio ugdymo grupėje, septyni
– 1–2 klasėse ir aštuoni – 3–4
klasėse. Pernai bibliotekoje
buvo registruoti 189 skaitytojai. 2018 m. seniūnijos, bibliotekos, laisvalaikio salės
ir pradinio ugdymo skyriaus
bendromis pastangomis buvo
surengti 37 renginiai.
„Ateiname į Pakuonį“, –
sakė Jiezno paramos šeimai
centro direktorė Jūratė Žukauskienė, priminusi, kad
jau greitai 16 vaikų įsikurs
dviejuose bendruomeniniuose namuose Pakuonyje ir Ašmintoje. Ji papasakojo apie
centro veiklą, informavo, kad
jau pradeda veikti Laikino
apgyvendinimo motinoms ir
vaikams centras, ragino tapti
globėjais bei įtėviais.
„Eglės“ sanatorijos atstovė
Karolina supažindino su sanatorijoje teikiamomis paslaugomis ir laisvomis darbo
vietomis.
Prienų rajono savivaldybės
visuomenės sveikatos biuro
direktorė Ilona Lenčiauskienė pristatė įgyvendinamus
projektus ir teikiamas paslaugas.

Būstui įsigyti pernai – 2,05 mlrd. eurų

Bus pareikšta 50 kaltinimų nužudymu

Butams ir namams įsigyti skirta pinigų suma pernai Lietuvoje
beveik pasiekė rekordini 2007-ųjų lygį. Pernai Lietuvoje būstui
įsigyti buvo išleista 2,05 mlrd. eurų – tai 9,2 proc. daugiau nei 2017
metais (2007 m. - 2,22 mlrd. eurų).

Atakų Kraistčerčo mečetėse įvykdymu kaltinamam vyrui, šią
savaitę stosiančiam prieš teismą, bus pareikšta 50 kaltinimų
nužudymu, pranešė Naujosios Zelandijos policija. Jam bus
pareikšta 50 kaltinimų nužudymu ir 39 kaltinimai pasikėsinimu.

Mintimis dalijasi
praeiviai
Kalbina ir fotografuoja Laima Duoblienė

Rima Jaškevičienė

Taip, skaitau „Naująjį Gėlupį“ ir šeštadieninį
„Lietuvos rytą“. Rajoninį
laikraštį skaityti įpratino tėvai ir neįsivaizduoju, kad jo
nebūtų, nes įdomu paskaityti, kas įvyko, pamatyti
pažįstamo veidą nuotraukoje, peržiūrėti skelbimus.
O šeštadieniais pavartyti
„Lietuvos rytą“ – tarsi pramoga. Žinoma, internete
informacija sklinda greičiau, bet popierinį laikraštį
paimti į rankas maloniau.
Norėčiau, kad ir mano vaikai turėtų norą bei galimybę skaityti tikrą – popierinį
– laikraštį.

Diskusijose – apie
Sosnovskio barščius,
atliekų tvarkymą,
kelių priežiūrą
Gyventojai piktinosi, kad
iš Alytaus RATC gaunamose
sąskaitose už atliekų tvarkymą nurodyta, jog konteineriai
ištuštinami 17 kartų, nors iš
tiesų, gyventojų paskaičiavimu, tik 14 kartų.
Buvo užduota klausimų
dėl konkrečių kelių ir gatvių
remonto.
Daugiausiai klausimų seniūnijos darbuotojams ir vicemerui turėjo pakuoniškis
Antanas Bagdzevičius. Jis
priekaištavo dėl to, kad seniūnas savo ataskaitoje nieko nepasakė apie medicinos
punkto darbą, piktinosi neprižiūrima centrine Pakuonio gatve, ragino atgaivinti pramonę ir verslą, skelbti karą Sosnovskio barščiams, nes dėl
šių pavojingų augalų gausos
seniūnijoje, jo manymu, galima net ekstremalią situaciją
paskelbti.
REKLAMA

Ar skaitote
popierinius
laikraščius? Iš
kur sužinote
svarbiausias
naujienas?

Elena Mačiulienė

Skaitau nuo seniai ir be
rajoninio laikraščio neįsivaizduoju gyvenimo.
Dabar, kai esu pensininkė, užsiprenumeruoju tik
šeštadieninį. Rajoniniuose
laikraščiuose randu aprašyta, kas įvyko Prienuose ar
Birštone, ir patarimų įvairių, ir receptų, ir skelbimų.
Kitų laikraščių neprenumeruoju, visas Lietuvos bei
pasaulio naujienas sužinau
pažiūrėjusi televizorių.

Kornelija Mulajevaitė

Popierinių laikraščių
neskaitau, nes nėra laiko,
o ir viskas yra internete
parašyta. Seneliai dar skaito
popierinius laikraščius,
aš juos pavartau tik
tada, kai būna parašyta
apie pažįstamus žmones
ar gimines. Gaila, bet
popierinių laikraščių ateitis
– liūdna, nes jau ir senoliai
naudojasi išmaniosiomis
technologijomis, tad tuoj
nebus kam laikraščių
skaityti.

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

Dantų šaknų kanalų
gydymas
Endodontinis gydymas
padeda išsaugoti
natūralius dantis ir yra
taikomas danties šaknies
kanalų gydymui. Toks
gydymas reikalingas
tuomet, kai uždegimas yra
pasiekęs danties viduje
esančius minkštuosius
audinius (pulpą), arba
prie danties šaknų yra
susidaręs židinys.

Uždegiminis procesas danties viduje gali atsirasti dėl
ėduonies, danties traumos,
išplitusios apydančio patologijos ir kt. Laiku negydant
karieso, pažeidimas pasiekia danties viduje esančius
minkštuosius audinius. Prasideda uždegiminis procesas,
dažnai atsiranda skausmas.
Šiuo atveju, jau reikalingas
danties šaknies kanalų endodontinis gydymas. Nesugydžius kanalų, kol uždegimas
yra danties viduje, procesas
pasiekia danties šaknies viršūnę, tirpsta kaulas, susidaro
židinys - gydymas tampa sudėtingesnis.

KAIP GYDOMI
ŠAKNIES KANALAI?

Algimantas Beliukevičius

Jau trisdešimt metų –
nuo pat pirmojo numerio
– skaitau „Naująjį Gėlupį“. Labai džiaugiuosi, kad
laikraštis vis gerėja, darosi
įdomesnis, patrauklesnis.
Jame randu daug žinių apie
rajoną ir kitokios informacijos. Pasigendu tik informacijos apie gimimus ir
mirtis, juk sužinodavome,
ką, gyvenantį kitame rajono pakraštyje, pasveikinti
ar užjausti. Dar skaitau ir
„Vakaro žinias“, o visą kitą
informaciją sužinau vakare
per televizorių. Tik bijau,
kad „sugriuvus“ Lietuvos
paštui, laikraščiai kaimų
tuoj nebepasieks.

Į klausimus atsako gydytojas

Paulius Buinauskas

Daugumą naujienų perskaitau internete, bet šeštadieniais nusiperku „Lietuvos rytą“ ar „Kauno dieną“,
nes maloniau ir patogiau
skaityti popierinį laikraštį, nei žiūrėti į monitoriaus
ekraną. Manau, kad popieriniai laikraščiai yra reikalingi ir dar ilgai neišnyks.

Endodontinio gydymo trukmė priklauso nuo kanalų
skaičiaus (viename dantyje
gali būti 1-4 kanalai) ir situacijos sudėtingumo. Padarius
rentgeno nuotrauką, pradinės
situacijos įvertinimui ir diagnozės nustatymui, gydomas
dantis yra nuskausminamas
ir izoliuojamas nuo burnos
ertmės. Endodontinis gydymas susideda iš trijų pagrindinių etapų:
> Kanalo praėjimo iki šaknies viršūnės. Tai vienas
sudėtingiausių etapų, nes kanalai dažnai būna labai siauri
(0,06 – 0,10 mm skersmens),
kalcifikuoti.
> Kanalo valymo. Šio etapo metu kanalai išplatinami,
išvalant kanale likusius ne-

Konsultuoja
Ž. Kazakevičiaus
implantologijos centro
Gyd. endodontologė
Rūta Gegužytė

švarumus, senas plombines
medžiagas.
> Kanalo plombavimo.
Išplatinus kanalą, jis užpildomas. Kokybiškai užplombavus kanalą, jame nelieka
vietos mikroorganizmams ir
dantis yra paruoštas atstatymui plomba arba protezavimui vainikėliu.

KADA
REIKALINGAS
DANTŲ ŠAKNŲ
GYDYMAS
MIKROSKOPU?
> Kai dantį planuojama
protezuoti, o dantyje yra pralaidus ar iškritęs laikinas užpildas, yra įtarimas, kad bakterijos iš burnos pasiekė seniau plombuotus kanalus.
> Kai danties šaknies kanalai buvo gydyti anksčiau ir
dantį skauda, dantenose prie
danties yra pūlinukas, arba
rentgeno nuotraukoje matomas židinys.
> Kai dantį skauda, kariesas yra pasiekęs danties viduje esančius minkštuosius
audinius (nervą) ir padarius
rentgeno nuotrauką matoma, kad kanalai yra sudėtingi - siauri, lenkti, kalcifikuoti ar kt.

Daugiau informacijos apie
endodontinį gydymą bei
kitas dantų gydymo ir
priežiūros procedūras:
tel. +370 605 27574
www.kazakevičiausklinika.lt 

Prenumeruokite „Naująjį Gėlupį“ ir neatsilikite nuo svarbiausių
krašto ekonominių, kultūrinių ir politikos naujienų!
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atsiskirianti nuo Tarybų Sąjungos Komunistų partijos.

1990 m.
Vasario 9 d. – Atkuriamajame Seime Švenčių įstatymu
grąžintos senosios bei religinės lietuvių šventės. Valstybine švente paskelbta Vasario
16-oji; tautinėmis – Velykos,
Motinos diena,Mirusiųjų pagerbimo diena, Kalėdos; atmintina tautos diena – Birželio 14-oji.
Vasario 24 d. – visuotiniai
rinkimai į Aukščiausiąją Tarybą. Pagrindiniai kandidatai
į valdančius postus: Vytauto
Landsbergio vadovaujamas
Sąjūdis, pasisakantis už greitą nepriklausomybės atkūrimą, ir A. Brazausko vedama
Lietuvos komunistų partija,
siekianti lėtinti nepriklausomybės atgavimo procesą. Į
rinkimus atėjo per 70 proc.
šalies gyventojų, jų nutarimu net 101 mandatas iš 141
atiteko Sąjūdžio deputatams.
Tarybos pirmininku išrinktas
V. Landsbergis.

JK pritarė pasiūlymui atidėti „Brexit“

NATO nesiekia naujo šaltojo karo su Rusija

Jungtinės Karalystės parlamentarai trečiadienį vieno balso
persvara pritarė įstatymui, kuris įpareigotų vyriausybę siekti
atidėti „Brexit“ vėliau nei balandžio 12-oji, kad būtų išvengta
išstojimo iš Europos Sąjungos be susitarimo scenarijaus.

NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas trečiadienį
pareiškė, kad Vakarų šalių karinis aljansas, minintis savo įkūrimo
70-ąsias metines, nesiekia naujo šaltojo karo su Rusija, bet
paragino stiprinti bloko atgrasomuosius pajėgumus.

Kovo 11 d. – 22 val. 44 min.
naujasis parlamentas paskelbė
apie priimtą Nepriklausomybės atkūrimo aktą, pasirašytą
124 deputatų. Nors buvo susilaikiusiųjų, nė vienas politikas
nebalsavo prieš.
Balandžio 18 d. – SSRS
pradėjo Lietuvos ekonominę
blokadą.
Gegužės 12 d. – pasirašyta deklaracija „Dėl Lietuvos
Respublikos, Latvijos Respublikos ir Estijos Respublikos santarvės ir bendradarbiavimo“.
Spalio 7 d. – į apyvartą išleidžiama pirmoji nepriklausomos Lietuvos pašto ženklų
serija „Angelas“.
Gruodžio 5 d. – įkurta Lietuvos žmogaus teisių gynimo
asociacija.

1991 m.
Sausio 11–13 d. – tragiški
įvykiai Vilniuje.
Naktį iš sausio 12-osios į
13-ąją – Tarybų Sąjungos desantininkai užėmė Vilniaus
televizijos bokštą, Radijo ir

televizijos komiteto pastatą.
Žuvo 14, buvo sužeisti apie
1000 žmonių.
Sausio 13 d. – darbą pradėjo laikinoji studija Kauno radiofone bei televizijos studija
Sitkūnuose.
Vasario 9 d. – absoliuti
dauguma Lietuvos piliečių
referendume pasisakė už nepriklausomą demokratinę
Lietuvą.
Vasario 11 d. – Islandija
pirmoji pripažįsta Lietuvos
nepriklausomybę.
Liepos 25 d. – priimtas pokomunistinės Žemės reformos įstatymas – pradėta paini
ir sudėtinga, ne kartą teisiškai
koreguota žemės reforma nebaigta iki šiol. Po pusmečio
išformuoti kolūkiai.
Liepos 31 d. – Medininkų
pasienio poste omonininkai
nužudė 7 Lietuvos pareigūnus.
Rugpjūčio 19–21 d. – pučas
Maskvoje. Lietuvą pripažįsta
dauguma pasaulio valstybių.
Rugsėjo 17 d. – Lietuvos
Respublika tapo Jungtinių
Tautų Organizacijos nare.
Rugsėjo 18 d. – Lietuva
priimta į Tarptautinį olimpinį
komitetą.

1992 m.
Sausio 21 d. – Europos dailiojo čiuožimo pirmenybėse
Lozanoje (Šveicarija) pirmą
kartą dalyvavo Lietuvos sportininkai – Povilas Vanagas ir
Margarita Drobiazko.
Birželio 14 d. – vyksta referendumas „Dėl buvusios

TSRS kariuomenės, dabar
priklausančios Rusijos Federacijai, besąlygiško ir neatidėliotino išvedimo iš Lietuvos
teritorijos ir padarytos žalos
atlyginimo“. Referendume
dalyvavo 75,8 proc. rinkėjų.
„Taip“ balsavo 90,8 proc.
Rugpjūčio 5 d. – pirmą kartą vasaros olimpinėse žaidynėse skambėjo Lietuvos nacionalinis himnas ir iškelta Lietuvos trispalvė. Romas Ubartas iškovojo aukso medalį disko metimo rungtyje.
Spalio 1 d. – Lietuvoje pradėjo funkcionuoti laikinieji
pinigai – bendrieji talonai.
Spalio 25 d. – referendume priimta Lietuvos Konstitucija.

1993 m.
Vasario 14 d. – Algirdas
Brazauskas išrinktas Lietuvos
Prezidentu.
REKLAMA

Balandžio 1d. – jachta „Lietuva“, pirmą kartą Lietuvos
buriavimo sporto istorijoje
apiplaukusi apie pasaulį, prisišvartavo Kanarų salų Las
Palmo uoste.
Gegužės 10 d. – Lietuvos
keliautojas, alpinistas, fotografas Vladas Vitkauskas
pirmasis iš Baltijos valstybių alpinistų įkopė (vienas)
į aukščiausio Žemės kalno
– Everesto (8848 m.) viršūnę ir iškėlė trispalvę, tą pačią, kuri jau buvo pabuvojusi
aukščiausiose visų žemynų
viršukalnėse.
Birželio 25 d. – įvestas litas.
Liepos 31 d. – nušautas žurnalistas Vitas Lingys.
Rugpjūčio 31 d. – iš Lietuvos išvesta sovietinė kariuomenė.
Rugsėjo 4–8 d. – Lietuvoje
su ganytojišku vizitu lankėsi

popiežius Jonas Paulius II.

1994 m.
Sausio 27 d. – prezidentas
Algirdas Brazauskas NATO
būstinėje Briuselyje Lietuvos vardu pasirašė programos
„Partnerystė vardan taikos“
dokumentus.
Vasario 1 d. – darbą pradėjo radijo stotis „Laisvoji
banga“.
Vasario 1 d. – Lietuvos taupomasis bankas pradėjo mokėti kompensacijas už nuvertėjusius indėlius, kuriuos
gyventojai buvo sukaupę iki
1991 m. vasario 1 d.
Kovo 30 d. – vyriausybės
nutarimu lito bazine valiuta
pasirinktas JAV doleris, nustatant oficialų kursą 4 litai
už 1 dolerį.
Lapkričio 6 d. – Bražuolės
diversija, nenustatyti asmenys susprogdino Vilniaus–
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Ieško žmonių veidus žalojančio dviratininko

Irane per potvynius žuvo 62 žmonės

Los Andželo policija trečiadienį pranešė ieškanti dviratininko,
kuris pravažiuodamas pro žmones žaloja jiems veidus. Manoma,
kad nuo praėjusio mėnesio jis užpuolė keturis kartus. Užpuolikas
naudojosi nežinomu „ginklu su ašmenimis“.

Iraną nusiaubusių potvynių aukų skaičius išaugo iki 62, trečiadienį
skelbia Irano žiniasklaida, ankstesnę dieną pranešusi apie 57
žuvusiuosius. Žuvusių žmonių yra įvairiose provincijose, kur per
dvi pastarąsias savaites kilo potvyniai.

aktualus, kai 2006 m. Rusija
sustabdė žaliavos tiekimą antžeminiu „Draugystės“ naftotiekiu.
Rugpjūčio 23–26d. – Vilniaus apygardos teisme baig-

tarė iki 2005 m. sausio 1 d.
sustabdyti Ignalinos atominės
elektrinės pirmąjį bloką.
Birželio 21 d. – prie Meksikos krantų siaučiant uraganui
dingo Lietuvos motorlaivis

statė pirmasis gyventojų surašymas.
Sausio 10 d. – Kauno medicinos universiteto Akušerijos
ir ginekologijos klinikoje gimė pirmasis kūdikis iš užšal-

Sausio 4 d. – Valdas Adamkus laimėjo Lietuvos Prezidento rinkimų antrąjį turą.
Prisiekė vasario 26 d.
Sausio 7 d. – poetui Justinui Marcinkevičiui paskirta
prestižinė Johano Herderio
premija, įsteigta 1963 metais
Vienoje ir kasmet skiriama
Rytų ir Pietryčių Europos šalių menininkams bei mokslininkams.
Sausio 16 d. –Vašingtone
pasirašyta JAV, Lietuvos, Latvijos ir Estijos partnerystės
ir bendradarbiavimo chartija,
skelbianti, kad trijų Baltijos
šalių nepriklausomybė, suverenumas ir teritorinis vientisumas bei saugumas yra „tikras, didelis ir nuolatinis JAV
interesas“.
Rugpjūčio 30 d. – įvyko
„Mi–2“ katastrofa Platelių
ežere. Žuvo 11 žmonių.

tas skaityti 250 puslapių nuosprendis 1991 m. sausio 13 d.
sąmokslininkams.
Gruodžio 4 d. – Lietuvoje
siautėjo uraganas Anatolijus.

1999 m.

2000 m.

Sausio 18 d. – Lietuva prisijungė prie Europos žmogaus
teisių ir pagrindinių laisvių
apsaugos konvencijos 6-ojo
protokolo ir atsisakė mirties
bausmės.
Sausio 23 d. – Vilniaus Rotušėje pirmą kartą surengtas
Vienos pokylis.
Vasario 2 d. – pradėta tiesioginė Seimo posėdžių garso transliacija
per internetą.
Vasario 4 d. – Seime pirmą kartą surengta Vyriausybės valanda.
Parlamentarams suteikta galimybė klausinėti
Ministrą Pirmininką bei
ministrus.
Balandžio 1 d. – Santariškių ligoninės Širdies
chirurgijos klinikoje pacientui pirmą kartą prijungta dirbtinė širdis.
Liepos 22 d. – Baltijos jūroje prie sienos su Latvija pradėjo veikti Būtingės naftos
terminalas. Per jį žalia nafta
imta aprūpinti Mažeikių gamyklą. Terminalas tapo ypač

Vasario 15 d. – Briuselyje
prasidėjo oficialios Lietuvos
derybos dėl narystės Europos
Sąjungoje.
Kovo 19 d. – rinkimuose
į savivaldybių tarybas daugiausiai mandatų laimėjo
naujos politinės jėgos – Nau-

„Linkuva“. Be žinios pradingo 18 narių įgula.
2000 m. Lietuva gyveno
sporto ritmu. Sidnėjaus vasaros olimpiadoje laimėti du
aukso, trys bronzos medaliai, sudainuotas naujas himnas „Trys milijonai“ ir tik per
plauką nelaimėtos krepšinio
rungtynės su JAV rinktine, sudaryta iš NBA žvaigždžių.
Rugsėjo 2 d. – akrobatinio
skraidymo pasaulio čempionas Jurgis Kairys Kaune atliko skrydį po tiltu aukštyn

dyto embriono.
Sausio 20 d. – popiežius
Jonas Paulius II paskelbė
Vilniaus arkivyskupą metropolitą Audrį Juozą Bačkį
kardinolu.
Balandžio 1 d. – netoli
Druskininkų atidarytas Grūto
parkas – socialistinio realizmo dvasia sukurtų tarybinio
laikotarpio veikėjų skulptūrų
ekspozicija.

sutartis.
Gegužės 24 d. – atidengtas
geografinį Europos centrą žymintis akmuo tarp Purnuškių
ir Bernotų kaimų. Šį centrą
1989 metais nustatė Prancūzijos nacionalinės geografijos
institutas.

1998 m.

Kauno geležinkelio tiltą per
Bražuolę.
Gruodžio 2 d. – Vatikane
popiežius Jonas Paulius II
priėmė Lietuvos prezidentą
Algirdą Brazauską.

1995 m.
Vasario 1 d. – Seimas priėmė Valstybinės kalbos įstatymą.
Vasario 6 d. – Vilniuje Lietuvos ir Baltarusijos prezidentai Algirdas Brazauskas
ir Aleksandras Lukašenka
pasirašė sutartį dėl geros kaimynystės ir bendradarbiavimo bei valstybinės sienos
nustatymo.
Balandžio 18 d. – Seimas
priėmė Alkoholio kontrolės
įstatymą.
Birželio 9 d. – Būtingėje surengta naftos terminalo statybos pradžios ceremonija.
Birželio 22 d.– įsteigta Lietuvos savivaldybių asociacija.
Lapkričio 16 d. – sprogimas
„Lietuvos ryto“ redakcijoje.
Gruodžio 8 d. – Lietuva
įteikė oficialų prašymą dėl narystės Europos Sąjungoje.

1996 m.
REKLAMA

Vasario 8 d. – Adolfas Šleževičius atleistas iš Ministro
Pirmininko pareigų.
Birželio 19 d. – baudžiamoji byla dėl 1991 m. sausio
13-osios įvykių Lietuvoje 48

kaltinamų asmenų atžvilgiu
buvo perduota nagrinėti Vilniaus apygardos teismui.
Rugsėjo 19 d. – įrengtas
pirmasis bankomatas Lietuvoje.
Spalio 24 d. – rinkimai į
Seimą.
Gruodžio 13 d. – Kaune,
Lietuvos Žemės ūkio universitete, vyko pirmasis Lietuvos
girininkų suvažiavimas.

1997 m.
Sausio 21 d. – Vilniaus
apygardos teismas paskelbė
nuosprendį pirmojoje genocido byloje trims buvusiems
„liaudies gynėjams“ už Gaidžių šeimos išžudymą 1945
m. Zarasų rajone, Salinių
kaime.
Vasario 11 d. – po 57 metų
pertraukos atidaryta Japonijos
ambasada Lietuvoje.
Balandžio 4 d. – pasirašyta
Lietuvos ir Islandijos dvišalė
readmisijos ir bevizio režimo

joji sąjunga (socialliberalai)
bei Valstiečių partija. Iki tol
daugumą savivaldybėse turėję konservatoriai pagal gautų
mandatų skaičių liko trečioje
vietoje.
Gegužės 2 d. – Seimas nu-

ratais.

2001 m.
2001-aisiais, pradedant
naują tūkstantmetį, Lietuvoje gyveno 3 483 972 žmonės
– tokį gyventojų skaičių nu-

2002 m.
Vasario 1 d. – Lietuvos
Banko sprendimu „Dėl
bazinės valiutos ir oficialaus lito kurso“ litas nuo
vasario 2 d.susietas su
euru (kursu 3,4528 lito
už eurą).
Vasario 8 d. – Vilniuje
pradėjo veikti pirmasis
legalus lošimų automatų
salonas.
Kovo 6 d. – Vilniuje
su oficialiu vizitu lankėsi
Suomijos prezidentė Tarja Halonen.
Lapkričio 21–22 d. –
Lietuvą pirmą kartą aplankė Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentas
George‘as Bushas.
Gruodžio 22 d. – vyko pirmasis prezidento rinkimų turas, kuriame daugiausiai balsų
surinko ir į antrąjį turą pateko
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Valdas Adamkus ir Rolandas
Paksas.

2003 m.
Sausio 5 d. – Lietuvos Respublikos Prezidentu išrinktas
Liberalų demokratų partijos
lyderis 46 metų Rolandas
Paksas.
Gegužės 24 d. – Andrius
Kubilius Tėvynės sąjungos
pirmininko poste pakeitė dešimt metų jai vadovavusį Vytautą Landsbergį.
Birželio 10 d. – Vladimiras
Putinas pasirašė įstatymus dėl
Lietuvos ir Rusijos valstybės
sienos bei kontinentinio šelfo
Baltijos jūroje atskyrimo sutarčių ratifikavimo.
Rugsėjo 14 d. – Lietuvos
vyrų krepšinio rinktinė tapo
Europos čempionais, finale
93-84 laimėjusi prieš Ispanijosrinktinę.

2004 m.
Sausio 28 d. – Kauno medicinos universiteto klinikose
pirmą kartą Lietuvoje atlikta kraujo valymo procedūra
– selektyvi imunosorbcija. Ši
procedūra atliekama tik keliuose didžiuosiuose Europos
medicinos centruose.
Kovo 29 d. – Lietuva tapo
NATO nare.
Balandžio 6 d. – pirmoji
Europoje prezidento apkaltos
procedūra, kai buvo atstatydintas Rolandas Paksas.
Balandžio 13 d. – Seimas
pritarė Konstitucijos pataisai,
nustatančiai fiksuotą parlamento rinkimų datą (antrąjį
spalio sekmadienį).
Gegužės 1 d. – Lietuva priimta į Europos Sąjungą.
Birželio 27 d. – Valdas
Adamkus išrinktas Lietuvos
Prezidentu.
2004 metais lietuviai gavo
naujo pavyzdžio asmens tapatybės korteles ir vairuotojo
REKLAMA

JT atmetė apeliaciją dėl įkalinimo

Čekija išdavė du irakiečius, įtariamus dėl atakų

Jungtinių Tautų karo nusikaltimų tribunolas atmetė buvusio
Bosnijos serbų lyderio Radovano Karadžičiaus skundą dėl laisvės
atėmimo iki gyvos galvos bausmės, jam skirtos už genocidą ir
karo nusikaltimus, paskelbęs, kad šis jo sprendimas yra galutinis.

Čekijos policija trečiadienį paskelbė išdavusi Austrijai irakiečius
vyrą ir moterį, įtariamus dalyvavimu 2018 metų atakose prieš
traukinius Vokietijoje. Žmonės per du incidentus nenukentėjo,
tačiau 12 žmonių žuvo 2016 m. sunkvežimiui įsirėžus į minią.

pažymėjimus. Moterys, nepageidaujančios, kad aplinkiniai
žinotų, ištekėjusi ji ar ne, galėjo rinktis neutralią savo naujos
pavardės galūnę.

2005 m.
Sausio 1 d. – sėkmingai sustabdytas Ignalinos
atominės elektrinės pirmasis reaktorius.
Sausio 8 d. – per Šiaurės Vokietiją, Daniją,
Švediją ir Lietuvą praūžė uraganas Ervinas.
Sausio 14 d.– Tarptautinės krepšinio federacijos Europos padalinio
FIBA Europos vadovų
ir Lietuvos krepšinio federacijos bei Vyriausybės vadovų parašais patvirtinta, kad po 72 metų pertraukos, 2011 m.
Lietuvoje vyks XXXVII
Europos vyrų krepšinio
čempionatas.
Vasario 5 d.– Havajuose vykusiame pasaulio
galiūnų čempionate 27 metų
biržietis Žydrūnas Savickas
užėmė trečią vietą.

2006 m.
Pirmą kartą buvo surengtas
Nacionalinio diktanto konkursas.
Gegužės 4 d. – kilo gaisras
Kuršių nerijoje, kurio metu išdegė per 200 ha ploto.
„LT United“ pasiekė iki šiol
geriausią Lietuvos rezultatą
„Eurovizijoje“ – užėmė šeštąją vietą.
Lietuvoje lankėsi Didžiosios Britanijos karalienė Elžbieta II su vyru.

2007 m.
Vasario 25 d.– savivaldybių
rinkimai.
Kovo 3 d. – pirmą kartą
Lietuvos krepšinio istorijoje
dėl žiūrovų riaušių buvo nu-

trauktos krepšinio rungtynės,
vykusios Kauno sporto halėje
tarp Vilniaus „Lietuvos Ryto“
ir Kauno „Žalgirio“. Dėl sirgalių elgesio „Žalgiriui“ įskaitytas techninis pralaimėjimas
ir skirta 10 tūkst. eurų bauda
bei vienerios rungtynės be
žiūrovų.
Balandžio 8 d. – per Velykas vien nuo gaisrų žuvo 11
žmonių.
Spalio mėn. – Lietuvos
pilietybė išimties tvarka po
maždaug ketverių metų pertraukos buvo suteikta avangardinio kino pradininkui Jonui Mekui.
Gruodžio 21 d. – Lietuva įstojo į bevizę Šengeno
erdvę.

cija „Darom“ (idėjos autorius Ignas Brazauskas).
Gegužės 1–5 d. – ilgiausiais
2008 m. savaitgalis, jis truko
penkias dienas.
Liepos 10 d. – eidamas 95uosius metus Varšuvoje mirė
grafas Alfredas Tiškevičius.
Jis buvo paskutinysis, 10-tasis
Palangos grafų Antaninos ir
Felikso Tiškevičių vaikas.
Rugsėjo 15 d. – Krašto apsaugos ministras Juozas Olekas pasirašė įsakymą, kuriuo
sustabdė šaukimą į privalomąją pradinę karo tarnybą,
tokiu būdu visiškai atsisakant
šauktinių.
Lapkričio 2 d. – Vyriausioji rinkimų komisija patvirtino
Seimo rinkimų rezultatus, ku-

gyventojai penktą kartą po
Nepriklausomybės atkūrimo
rinko prezidentą. Rinkimuose jau pirmame ture įveikusi
6 kandidatus ir surinkusi daugiau nei 68 proc. rinkėjų balsų
nugalėjo eurokomisarė Dalia
Grybauskaitė.
Birželio 7 d. – Lietuvoje antrą kartą vyko rinkimai į Europos Parlamentą. Lietuvoje rinkimuose dalyvavo 15 partijų,
buvo renkama 12 europarlamentarų, daugiausiai mandatų – 4 – iškovojo valdančioji
Tėvynės Sąjunga - Lietuvos
krikščionys demokratai.
Birželio 26 d. – Lietuvoje nustatytas pirmasis gripo
A(H1N1) arba vadinamojo
kiaulių gripo atvejis.
Liepos 6 d. – dalyvaujant Europos valstybių monarchams,
Vilniuje simboliškai
atidaryti Valdovų rūmai.
Rugsėjo 4 d. – Bulgarijoje sulaikytas
Kauno nusikalstamo
pasaulio autoritetu
vadinamas Henrikas
Daktaras.
Gruodžio 31 d. –
Lietuva, vykdydama
įsipareigojimus ES,
nutraukia Ignalinos
atominės elektrinės
veiklą.

2010 m.

2008 m.
Vasario 23 d. – gražiausiu
lietuvišku žodžiu paskelbtas
„ačiū“. Dėl šio titulo keletą mėnesių rungėsi interneto portalų lankytojų ir visų
trečiąjį Nacionalinį diktantą rašiusių žmonių pasiūlyti
žodžiai.
Vasario 29 d. – Šiaulių apygardos teismas kalta dėl savo
dviejų mažamečių vaikų nužudymo pripažino Kelmės rajono gyventoją Almą Bružaitę
(Jonaitienę) ir skyrė jai įkalinimą iki gyvos galvos. Iki tol
Lietuvoje nė vienai moteriai
nebuvo paskirta ši aukščiausia
įstatymu numatyta bausmė.
Kovo 15 d. – po sunkios
ligos mirė maestro Vytautas
Kernagis.
Pavasarį Lietuvoje pirmą kartą suorganizuota ak-

riuos laimėjo 45 vietas iš 141
parlamente gavusi Tėvynės
sąjunga-Lietuvos krikščionys
demokratai.

2009 m.
Sausio 1 d. – Vilnius tapo
ir buvo visus metus Europos
kultūros sostine, Lietuva tais
metais šventė savo vardo pirmojo paminėjimo istoriniuose
šaltiniuose tūkstantmetį.
Pirmąkart Lietuvos istorijoje net keturi svarbūs postai
– prezidento, Seimo pirmininko, finansų ir krašto apsaugos
ministrų – atiteko moterims.
Sausio 12 d. – Seimas priėmė įstatymų pataisas, leidusias įkurti keturioliktąją
– Energetikos – ministeriją.
Vasario 6 dieną energetikos
ministru paskirtas Arvydas
Sekmokas.
Gegužės 17 d. – Lietuvos

Birželio 26 d. – po
sunkios ligos Vilniuje mirė pirmasis Nepriklausomybę atkūrusios Lietuvos
prezidentas Algirdas Mykolas
Brazauskas, kuris buvo paskutinis Lietuvos komunistų
partijos vadovas.
Liepos 1 d. – Lietuvoje panaikintos apskričių administracijos. Liko tik teritorinis
šalies suskirstymas į dešimt
apskričių.
Rugpjūčio 8 d. – naktį kilo
didelis škvalas, per kurį žuvo
keturi žmonės. Miškams padaryta nuostolių už 10 mln. litų, be elektros buvo likę apie
14 tūkst. vartotojų.
Rugsėjo 8 d. – Senuosiuose Trakuose prasidėjo dešimties lietuvių raitelių žygis prie
Juodosios jūros, per kurį aplankyti svarbiausi Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės
istoriniai objektai.
Rugsėjo 12 d. – Lietuvos

vyrų krepšinio rinktinė pirmą
kartą šalies istorijoje pasaulio
čempionate Turkijoje iškovojo bronzos medalius.
Gruodžio 9 d. – Seimas į
šventinių dienų sąrašą įtraukė
Kūčias –- gruodžio 24-ąją.

2011 m.
2011 m. kaip žaibas iš giedro dangaus buvo banko
„Snoras“ griūtis. Dėl įtarimų,
kad banko įsipareigojimai
viršijo turimus išteklius, per
vieną naktį bankas buvo nacionalizuotas, o po patikrinimų
nustatyta, kad banke trūksta
3,4 mlrd. litų.
Vasario 16 d. – eidamas 81uosius metus mirė rašytojas,
poetas, visuomenės veikėjas
Justinas Marcinkevičius.
Kovo 1 d. – prasidėjo visuotinis gyventojų surašymas.
Jis preliminariai parodė, kad
Lietuvoje gyvena 3 mln. 54
tūkst. žmonių.
Birželio 9 d. – Seimas nutarė laipsniškai ilginti pensinį
amžių iki 65 metų.
Rugpjūčio 31 d.– rugsėjo 18 d. – Lietuvoje vyko
XXXVII Europos vyrų krepšinio čempionatas.
Spalio 17 d. – avarijoje
Prienų rajone žuvo Seimo
narys socialdemokratas Juozas Palionis.

2012 m.
Sausio 13 d. – Seime iškilmingai minint Laisvės gynėjų
dieną žymiam žmogaus teisių gynėjui iš Rusijos Sergejui Kovaliovui įteikta pirmoji
Laisvės premija.
Sausio 26 d. – užsiliepsnojo
Kelmės rajone esantis Tytuvėnų vienuolynas ir bažnyčia.
Ugnis suniokojo daug meno
vertybių.
Vasario 21 d. – Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras viešai paskelbė išsamų buvusių KGB
rezervo karininkų sąrašą.
Liepos 30 d. – Lietuvos
plaukikė Rūta Meilutytė Londono olimpinėse žaidynėse iškovojo aukso medalį. R. Meilutytė tapo jauniausia 100 m
plaukimo krūtine distancijos
olimpine čempione ir pirmąja nepriklausomos Lietuvos
plaukike, iškovojusia olimpinį medalį.
Rugsėjo 28 d. – Statistikos
NUKelta Į 11 p. 
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Turkija neatšauks rusiškų raketų pirkimo

Dividendams siūlo skirti 46,6 mln. eurų

Turkija neatšauks didelės vertės sutarčių dėl Rusijos gamybos
ginkluotės pirkimo, nors Jungtinės Valstijos įšaldė Ankaros
dalyvavimą naikintuvų F-35 programoje, trečiadienį pareiškė
užsienio reikalų ministras Mevliutas Čavušohlu.

Integruotų telekomunikacijų bendrovės „Telia Lietuva“ valdyba
už 2018 metus siūlo išmokėti 46,609 mln. eurų dividendų, arba
8 centus akcijai. „Telia Lietuvos“ pajamos 2018 metais išaugo 2,1
proc. iki 376,5 mln. eurų (2017 metais – 368,6 mln. eurų).
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Paskutiniame 2015–2019 m. kadencijos Birštono savivaldybės tarybos posėdyje
priimti 33 sprendimai
Laima

DUOBLIENĖ
2015–2019 m. kadencijos
Birštono savivaldybės
tarybos nariai kovo 29
d. susirinko į paskutinį
posėdį. Posėdžio
darbotvarkėje – 33
klausimai.

Nemažai iš jų – ataskaitos.
2018 m. veiklos ataskaitas pristatė merė Nijolė Dirginčienė,
administracijos direktorius
Valentinas Vincas Revuckas,
Švietimo, kultūros ir sporto

skyriaus vedėja Angelė Žiūraitienė, Kontrolės komiteto
pirmininkas Vytautas Šeškevičius, sanatorijos „Versmė“
direktorė Rasa Noreikienė.
Posėdyje dalyvavo 12 Tarybos narių (iš 15).

Savivaldybės
vadovų ataskaitose –
pasididžiavimas
nuveiktais darbais ir
ateities planai
Birštono savivaldybės merė
Nijolė Dirginčienė pirmiausia
padėkojo tiems, kurie ja pasitiki ir pažadėjo, kad pradėti

darbai bus tęsiami. Pateiktoje
ataskaitoje atsispindėjo aktyvus bendruomenės įsitraukimas priimant sprendimus,
verslo pritraukimas į kurortą,
naujos statybos ir rūpestis dėl
apleistų pastatų, projektų įgyvendinimas.
„Ateities planų daug, jie
priklausys nuo pasiruošimo toliau dirbti Birštono ir
birštoniečių labui“, – kalbėjo merė.
Administracijos direktorius
Valentinas Vincas Revuckas
Tarybos narius paragino aktyviau administracijai teikti
ir savo, ir gyventojų pasiūlymus.
Administracijos direktorius

ataskaitoje pateikė informacijos apie administracijos darbuotojus, demografinius savivaldybės pokyčius, biudžetą,
priminė svarbiausius pernai
atliktus darbus, kalbėjo apie
socialines ir sveikatos apsaugos problemas, švietimą, kelių priežiūrą.
Savivaldybės merė N. Dirginčienė padėkojo administracijos direktoriui ir visiems
administracijos darbuotojams
už darbą. „Už kiekvieno ataskaitoje pateikto skaičiaus slepiasi ilgas ir kruopštus darbas“, – sakė merė.
Ataskaitoms buvo pritarta.
Išsamiai su merės ir administracijos direktoriaus ataskaitomis galima susipažinti
savivaldybės internetiniame
puslapyje www.birstonas.lt .

Švietimo, kultūros
ir sporto įstaigų
ataskaitoms pritarta
Savivaldybės Švietimo,
kultūros ir sporto skyriaus
vedėja Angelė Žiūraitienė
pristatė vaikų lopšelių-darželių „Vyturėlis“ ir „Giliukas“,
Birštono gimnazijos, BirštoREKLAMA

no meno mokyklos, Birštono
sporto centro, Birštono muziejaus, Birštono viešosios
bibliotekos 2018 m. veiklos
ataskaitas. Tarybos nariai visas ataskaitas buvo išnagrinėję ir rūpimus klausimus įstaigų vadovams uždavę komitetų posėdžiuose, todėl Tarybos
posėdyje klausimų beveik
nebuvo. Visoms ataskaitoms
pritarta vienbalsiai arba vienam susilaikius.
Skyriaus vedėja A. Žiūraitienė pateikė Birštono savivaldybės 2019–2020 m.m. nustatomus mokinių, klasių bei
priešmokyklinio ugdymo grupių ir mokinių skaičius. Numatyta, kad Birštono gimnazijoje 26 klasėse mokysis 552
mokiniai, lopšelyje-darželyje
„Giliukas“ bus viena priešmokyklinio ugdymo grupė, kurią
lankys 11 mokinių, lopšelyje-darželyje „Vyturėlis“ – dvi
grupes lankys 28 mokiniai.
Sprendimo projektui buvo
pritarta vienbalsiai.
Tarybos posėdyje vienbalsiai buvo patvirtintos ir Birštono gimnazijos teikiamų paslaugų kainos, patikslinta, kad

esant galimybei gimnazijos
patalpomis nemokamai galės
naudotis ne tik ugdymo įstaigų mokiniai, bet ir kitos Birštono biudžetinės įstaigos bei
nevyriausybinės organizacijos. Pagal patvirtintas paslaugų kainas, didžiosios sporto
salės nuomos kaina: 1 valanda
grupei – 8 eurai, varžyboms
(vienai dienai) – 50 eurų;
mažosios sporto salės nuoma
grupei – 5 eurai, varžyboms
(vienai dienai) – 30 eurų; aktų
salės nuoma 1 val. – 6 eurai, 1
dienai – 40 eurų.
Vienbalsiai buvo pritarta,
kad Birštono muziejus Lietuvos kultūros tarybai teiktų
tris projektus: „Edukacinė
programa „Kad aprėdai gražūs būtų“, „Kryždirbystė yra
gyva žodžiu ir praktiškai perduodama liaudies meno tradicija“, „Palaimintojo Teofiliaus Matulionio ekspozicijos dalinis modernizavimas“.
Įsipareigojama, kad priėmus
sprendimą dėl projektų finansavimo, savivaldybė prisidės
10 proc.
Tarybos nariai patvirtino
NUKelta Į 8 p. 
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Baigia statine perplaukti Atlantą

Slopsta Italijos ekonomikos augimas

72 metų prancūzas, pagal užsakymą pagaminta statine
plaukiantis per Atlantą, sakė, kad po beveik 100 vandenyne
praleistų dienų yra pakilios nuotaikos ir artėja prie savo kelionės
tikslo. Jis jau nuplaukė maždaug 4 tūkst. km.

Su Italijos premjeru susitikęs Europos Komisijos pirmininkas
Italijos populistinę vyriausybę paragino dėti „daugiau pastangų“
skatinti vis labiau stringantį ekonomikos augimą. Italijos valstybės
skola dabar siekia 2,3 trln. eurų, arba 131 proc. šalies BVP.

Paskutiniame 2015–2019 m. kadencijos Birštono savivaldybės tarybos posėdyje
priimti 33 sprendimai
ATKelta IŠ 7 p.
pakeistas Birštono kultūros
centro teikiamų paslaugų kainas. Įkainis negalios Birštono
savivaldybės biudžetinėms
įstaigoms, nevyriausybinėms
organizacijoms bei projektų
partneriams.

Sanatorija paslaugų
suteikė daugiau nei
7,5 tūkst. klientų

nės rinkliavos už leidimo prekiauti (teikti paslaugas) Birštono savivaldybės viešosiose
vietose išdavimą nuostatus.
Remiantis šiuo sprendimu,
buvo patvirtinta laikinųjų prekybos, paslaugų teikimo vietų
Birštono mieste schema. Šiuo
sprendimu yra atnaujinama
prekybos vietų schema, papildant naujomis vietomis, kurių
pageidavo pareiškėjai. Atnaujintas schemas bei vizualizacijas (kurios nebuvo keičiamos)
bus galima teikti būsimiems
investuotojams, norintiems
Birštono miesto teritorijoje
teikti sezonines maitinimo ir
kitas paslaugas.
Taryba pritarė sprendimui
patvirtinti Vietinės rinkliavos
už leidimo prekiauti (teikti paslaugas) Birštono savivaldybės viešosiose vietose
išdavimą nuostatų naują re-

Birštono sanatorijos „Versmė“ 2018 m. veiklos ataskaitą pristatė direktorė Rasa Noreikienė. Ji informavo, kad
pernai sanatorijoje apsilankė
7584 klientai, buvo atlikta
470 tūkst. procedūrų. Pelnas
pernai buvo 183 tūkst. eurų
mažesnis, nes prasidėjo dalies
pirmojo korpuso remontas.
Pagrindines pajamas sanatorija gavo iš sveikatinimo veiklos, o pagrindiniai pacientai
– tie, už kurių gydymą
sumoka teritorinės ligonių kasos (TLK).
Šiais metais planuojama iki lapkričio pradžios pabaigti remontą
ir suremontuoti valgyklos stogą bei fojė prie
valgyklos, taip pat patvirtinti naują apmokėjimo sistemą, parengti
ilgalaikį strateginį trejų metų planą ir metines užduotis. Tarybos
nariai domėjosi, ar neatgims kadaise buvusi
garsi „Versmės“ futbolo komanda (V. Šeškevičius), prašė paaiškinti
gan sudėtingai pateiktas audito išvadas (V. Sanatorijos „Versmė” direktorė Rasa Noreikienė
Petkevičienė), ateityje
norėtų išgirsti išsamesnius dakciją. Naujai parengtuose
planus (J. Aleksandravičius). nuostatuose tobulinama preAtaskaitai buvo pritarta kybos Birštono savivaldybės
viešosiose vietose leidimų išvienbalsiai.
davimo tvarka, rinkliavos dyKeičiasi prekybos,
džiai. Taip pat, atsižvelgiant į
nuomos ir kitų
prekiaujančiųjų (teikiančiųjų
paslaugų teikimo
paslaugas) fizinių ir juridinių asmenų pastebėjimus ir
leidimų išdavimo
pageidavimus, keičiamas kutvarka, rinkliavos
rortinio poilsio ir turizmo sedydžiai ir kt.
zonas, paliekant tik vasaros
Taryba priėmė sprendimą sezoną, jį prailginant nuo baatnaujinti ir patvirtinti Vieti- landžio 1 d. iki lapkričio 1 d.
REKLAMA

(iki šiol galiojo du kurortinio
sezono laikotarpiai: žiemos
sezonas – nuo gruodžio 1 d.
iki kovo 31d., vasaros sezonas
– nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo
30 d.). Dviem mėnesiais pailgėjus kurortinio vasaros sezono laikotarpiui,
nutarta padidinti ir kurortinio sezono vietinės
rinkliavos dydžius: rinkliava už prekybą maisto produktais padidėjo
nuo 80 eurų iki 150 eurų, už prekybą ne maisto
produktais – nuo 50 eurų iki 80 eurų, viešasis
maitinimas be sėdimų
vietų kurortiniam sezonui pabrango nuo 120
eurų iki 200 eurų, viešasis maitinimas su sėdimomis vietomis – nuo
200 eurų iki 280 eurų.
Taip pat buvo padidinti
ir vietinės rinkliavos dydžiai už prekybą miesto teritorijoje renginių
metu (I ir II kategorijos renginiams).

Posėdžio metu Taryba patvirtino Birštono savivaldybės viešosiose vietose taisykles bei Leidimų prekiauti
(teikti paslaugas) Birštono
savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašą. Rengiant minėtus dokumentus
buvo atsižvelgta į prekiaujančių (teikiančių paslaugas)
fizinių ir juridinių asmenų
pastebėjimus ir pageidavimus. Buvo nutarta pakeisti
kurortinio poilsio ir turizmo
sezoną, paliekant tik vasaros
sezoną, jį prailginant dviem
mėnesiais, t. y. nuo balandžio
1 d. iki lapkričio 1 d. (iki šiol
galiojo du kurortinio sezono
laikotarpiai: žiemos sezonas
– nuo gruodžio 1 d. iki kovo
31d., vasaros sezonas – nuo
gegužės 1 d. iki rugsėjo 30
d.). Naujoje Taisyklių ir Aprašo redakcijoje, vadovaujantis
Rinkliavų įstatymu, patikslinama viešosios vietos sąvoka,
tobulinama leidimų prekiauti
(teikti paslaugas) išdavimo,
sustabdymo, panaikinimo ir

atsisakymo išduoti leidimą
tvarka, pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus patikslinami kiti Taisyklių ir Aprašo
punktai.

Kiti sprendimai
Tvirtinant viešajame aukcione parduodamų Birštono
savivaldybės nekilnojamojo
turto ir kitų nekilnojamųjų
daiktų sąrašą buvo paprašyta
iš sąrašo išbraukti du jau parduotus objektus ir įrašyti papildomą – Jundeliškių kaime
esančią kino salę. Po diskusijų, ar tikrai salė yra nereikalinga bendruomenei, devyni
Tarybos nariai šiam sprendimo projektui pritarė, vienas
– ne, du – susilaikė.
Vienbalsiai pritarta Birštono miesto centrinės dalies
kvartalo energinio efektyvumo didinimo programai, taip
pat dėl valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos darbų programos lėšų (6 tūkst.
eurų) paskirstymo, patikslintas biudžetas.

Tvirtinant nenaudojamų,
naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrėtų
patalpų ir statinių sąrašo pakeitimus buvo pasiūlyta iš sąrašo išbraukti Muziejaus g. 7
esantį pastatą, kuris pradėtas
remontuoti. Kai kurie Tarybos nariai suabejojo remonto
rimtumu, tačiau balsų dauguma (devyni pritarė, trys – susilaikė) sprendimo projektas
buvo priimtas.
Tarybos nariai pritarė, kad
nebūtų sumažintas nekilnojamojo turto mokestis prašymą
šį mokestį sumažinti pateikusiam Birštono gyventojui.
Vienbalsiai buvo patvirtinti Savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimai
ir Šeimos tarybos nuostatai, Kontrolės komiteto veiklos programa, pritarta 2018
m. finansų kontrolės būklės
ataskaitai.
Naujos kadencijos Birštono savivaldybės tarybos pirmasis posėdis vyks balandžio
16 d. 15 val. kurhauze.
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Įtartini Švietimo ministerijos įstaigų pirkimai

NMA vadovas susitikinėjo su R. Kurlianskiu

Dalį Švietimo ministerijai pavaldžių įstaigų pirkimų laimi jų pačių
darbuotojai, kai kurie įsigijimai vykdomi neefektyviai, rodo
atliktas auditas. Per 2016–2018 metus su 69 esamais ir buvusiais
darbuotojais buvo sudaryta sutarčių už 304 tūkst. eurų.

Nacionalinės mokėjimo agentūros vadovas neneigia pažįstantis
ir bendravęs su koncerno „MG Baltic“ politinės korupcijos byloje
teisiamu Raimondu Kurlianskiu. „MG Baltic“ siekė daryti įtaką
politikams, siekdamas gauti kuo daugiau viešinimo projektų lėšų.

Birštone – tradicinė kapelų šventė
,,Griežk, lietuvi“
Balandžio 6 dieną į
Birštono kultūros centrą
susirinko jubiliejinės, 10osios regioninės kapelų
šventės „Griežk, lietuvi“
dalyviai.

Šventėje dalyvauja ir Birštono kultūros centro kapela
„Lendrūnas“, turinti daug titulų ir garbingų apdovanojimų, koncertavusi Lenkijoje,
Vokietijoje, Airijoje, taip pat
sėkmingai dalyvavusi įvairiose kaimo kapelų šventėse
ir festivaliuose. Tad tradicinės jubiliejinės kapelų šventės išvakarėse „Lendrūno“
vadovas Algimantas Jazbutis
sutiko pasidalinti savo mintimis ir pastebėjimais apie lietuvių liaudies muziką, instrumentus ir kt.
Argi lietuviai nori išlaikyti
tradicijas? Taip, sutartinai sakys visi. Todėl Lietuvoje dabar daug švenčių.
Grįžtant prie liaudies muzikos tradicijų, galime sakyti, kad turime liaudies instrumentų orkestrus, tipines kaimo kapelas ir įvairios sudėties
folkloro muzikos grupes.
Jeigu liaudies instrumentų orkestrų daugelis žiūrovų
koncertuose beveik
nemato, tai radijo muzikinėse laidose jie išvis neegzistuoja. XX a. 6-ame dešimtmetyje kapelas būrė ir formavo
Jurgis Gaižauskas bei kiti to
meto kompozitoriai. Žinoma,
šių kapelų muzikos LRT fonduose daugybė, bet Jūs, ištikimi ,,liaudininkai“, šio žanro
gerbėjai, jos nebegirdite.
Tai kokia muzika gyvename? Atkūrus valstybės nepriklausomybę suklestėjo
lietuviška folklorinė muzika,
kūrėsi daug grupių, ir tai buvo nuostabu. Žmonės atrado save.
Teisybės dėlei pasakius, sovietmečiu labai daug to folkloro ir nebuvo, bent oficialiuose to meto renginiuose.
Šią muziką studentai užrašinėjo, jos mokėsi, bet didelio folkloro sąjūdžio nebuvo.
Reikėjo daugiau išprususių
vadovų ir, matyt, naujo laikmečio.
REKLAMA

Tai, ką matome šiandien,
yra nuoseklaus darbo pavyzdys. Folkloro muzikos Lietuvoje daug.
Dabar su kapelomis šiek
tiek sunkiau. Tokios stilizuotos muzikos, kuri vis dar privaloma Dainų šventėse, vis
mažiau girdime įvairiuose
festivaliuose. Kapelos labai
pasikeitė. Priežastis nesunkiai atspėjama – nebeliko
muzikantų.
Meno gimnazijose randame
vos vieną kitą moksleivį, grojantį birbyne, ir keletą kanklininkių. Muzikos akademijoje
ne ką geriau – dvi birbynės ir

kanklininkės. Klaipėdos universiteto Meno fakultetas jau
nebegali suburti studentų tradicinės kapelos. Turbūt nereikia sakyti, kad Birštono meno
mokykloje ne tik liaudies instrumentų, bet ir akordeono neliko. Ne ką linksmiau ir Prienų meno mokyklos liaudies
instrumentų skyriuje.
Tai Lietuvos kultūros politikos pasekmė. Matyt, einama
prie to, kad ,,gražiai nepastebimai“ šis žanras ir išnyktų.
Lietuvių tautinių instrumentų
su jų melodijomis gali nebelikti jau po 5–6 metų. Tai kelia nerimą.
Sovietmečiu lietuvišką dvasią palaikėme liaudies instrumentais, šokiais, dainomis,
tautiniais rūbais. Dainų ir šokių ansambliai stebino visko
mačiusius europiečius savo
tautiniais instrumentais, vilnoniais austais sijonais, sutartinėmis. Didžiavomės,

kad esame krepšinio šalis ir
galbūt greičiausiai ateity tik
tuo ir garsėsime...Šie pamąstymai nėra svetimi bent kiek
besidomintiems liaudiškąja
meno puse.
Na, o mūsų kapelos toliau
groja. Keičiasi ne tik jų sudėtis, bet ir repertuaras. Nieko
blogo, kad atsiranda šiek tiek
,,šlagerinės“ muzikos. Blogai, kad ne visa ji tinkamai
orkestruojama. Daugelis sakys – juk XXI amžius. Taip,
mūsų klausytojai iš lietuviško
eterio laidų girdi daug įvairių kopijuotų užsienio estrados dainų, vestuvinio popso,
įvairių romansų. Viskas taip
susimaišė, kad vietos beveik

neliko lietuvių liaudies dainoms, stilizuotų kaimo kapelų melodijoms. Sukam tą
„liaudies ratą“ dideliu greičiu
pirmyn neatsigręždami atgal,
o skandinavai dabar jį stabdo
skirdami milijonines lėšas ir
suka atgal, ...kol nevėlu.
Tik klausimas: kada ratas
atsisuks pas mus?
Jubiliejinę kapelų šventę ,,Griežk, lietuvi“ pradės
garsioji Baisogalos kapela
,,Žvangulis“, jai maestro Vilimas Malinauskas vadovauja
48 metus. Kapelos iš Kauno,
Vilniaus, Anykščių ir Seinų
,,Lietuvių namų“ pateiks gražiai ,,surėdytą“ liaudies muziką. Girdėsime ir populiariąją
muziką; ir prieškario laikų, ir
kūrinius, sukurtus dabartiniais
laikais, ir kapelų vadovų autorines dainas. Klausytojai
šventėje išgirs savo pamėgtas
dainas, lietuviškas liaudiškas
melodijas. 

Sapnų gijomis, išmone ir humoru austas
Tarptautinės vaikų knygos dienos minėjimas
įdomią knygą savo vaiBirštono viešojoje bibliotekoje rinkti
kams ar anūkams.
Balandžio antroji,
Tarptautinė vaikų knygos
diena, pradėta minėti 1953
m., įkūrus Tarptautinę
vaikų ir jaunimo
literatūros asociaciją IBBY
(International Board on
Books for Yong People).

Šios asociacijos skyrius
Lietuvoje įkurtas 1992 m.
Kasmet vis kitos šalies dailininkas šiai dienai kuria plakatą, rašytojas – tekstą. Šie
metai išskirtiniai Lietuvai, nes
pirmą kartą ir plakatą, ir tekstą
kūrė žinomas, įvertintas Lietuvos dailininkas ir rašytojas
K. Kasparavičius. Jis ne kartą lankėsi ir mūsų, Birštono
viešojoje, bibliotekoje su S.
Chlebinskaitės kūrybine grupe „Tu gali sukurti knygą“.
Tarptautinę vaikų knygos
dieną minėti pradėjome dar
kovo 27 d. susitikimu su rašytoju Tomu Dirgėla. Jo knygos šmaikščios, išmoningos,
pilnos nuotykių. Rašytojas
žaismingai bendravo su vaikais, priminė, kad Tarptautinė
vaikų knygos diena švenčiama H. K. Anderseno gimimo
dieną, pristatė knygą „Benas
– sapnų siuvėjas“, kviesdamas vaikus papasakoti savo

sapnus, ką jie labai noriai darė, linksmai interpretuodami
sapnų reikšmes. Geriausiam
Birštono miegaliui rašytojas
įteikė spalvingą pagalvėlę.
Antroje renginio dalyje vyko spaudos konferencija, kurioje vaikai taip pat labai aktyviai dalyvavo. Juos domino
rašytojo amžius, kiek turi vaikų, ar baigęs mokyklą (labai
jau jaunai jiems atrodė), kada
rašo, kas įkvėpė jį rašyti, kokias knygas mėgsta dabar ir
kokias mokykloje mėgo bei
kiti klausimai. Atrodo, net jei
susitikimas būtų vykęs visą
dieną, susirinkusiems nebūtų
nusibodę, taip buvo linksma
ir įdomu.
O štai balandžio 2-ąją nuo
pat ryto vykdėme iniciatyvą
„Prisimink vaikystės knygą“.
Reikėjo ant popieriaus lapo
surašyti arba nupiešti įsimintiniausias vaikystės knygas.
Įdomu buvo stebėti susimąsčiusius veidus, palinkusius
virš popieriaus lapo bei akių
spindesį prisiminus mylimą
knygą. Ačiū visiems! Atsiliepimus surišime į knygą, kuri,
tikimės, įkvėps vaikus skaityti
draugų rekomenduotas knygas, o suaugusiems padės iš-

Tą pačią dieną surengėme
K. Kasparavičiaus knygos
„Kvailos istorijos“ skaitymus. Vieni paeiliui skaitė, kiti, klausantieji, linksmai komentavo ir laisvai interpretavo tekstus. Skaitymų įkvėpti
vaikai net ėmė kurti bendrą
pasaką, kai kiekvienas pasako
po vieną žodį. Buvo smagu.
Be abejonės, skaitėme ir Tarptautinės vaikų knygos dienai
skirtą rašytojo tekstą „Knygos
padeda neskubėti“.
Knygos dieną minėjome
pasimėgaudami, tarsi žaisdami, t. y., visa širdimi įsitraukdami į tai, kas tuo metu vyko.
Ir rašytojo K. Kasparavičiaus
tekstų skaitymas, ir susitikimas su vaikų mylimu rašytoju
T. Dirgėla, ir linksmos, nuoširdžios įspūdžių dalybos apie
labiausiai įsimintinas perskaitytas knygas vyko tarsi laikui
sustojus, negalvojant, kad vėl
kažkur reiks lėkti, kažką daryti...Tikrai, knygos padeda neskubėti. Atraskime dar pačias
pačiausias, artimiausias knygas ir patys būkime įdomūs
knygoms.
Vaikų ir jaunimo
aptarnavimo skyriaus vedėja
Nijolė Raiskienė 
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Kviečia į renginius

Angelina Jolie ateityje gali siekti posto

C. Ghosnui Japonijoje gresia nauji kaltinimai

Andželina Džoli neatmeta galimybės ateityje siekti valstybinio
posto ir žurnalui „People“ pareiškė: „Niekada nesakyk „Niekada“!“
Vis dėlto 43 metų aktorė ir Jungtinių Tautų specialioji pasiuntinė
sakė, kad „laukia lyderystės iš kitų“.

Tokijo prokurorai svarsto galimybę pareikšti naują kaltinimą
buvusiam „Nissan” vadovui Carlosui Ghosnui dėl 32 mln. JAV
dolerių įmonės lėšų pervedimo kitai įmonei. Manoma, kad už
dalį šių pinigų buvo įsigyta asmeninė prabangi jachta.

VRK dalys dotacijas, pinigų
gaus ir G. Kirkilo, N. Puteikio ir
A. Zuoko partijos

Išvyka į ,,Eglės“ sanatoriją Birštone

ARTIMIAUSI RENGINIAI
BIRŠTONE
Balandžio 06 d. 18:00 val. Degustacinė vakarienė „Vytautas
mineral SPA“ restorane „Moon“.
Vieta: Vytautas Mineral SPA

Vyriausioji rinkimų
komisija (VRK)
ketvirtadienį partijoms
padalys pirmojo šių metų
pusmečio valstybės
dotacijas. Šiemet lėšų gaus
trimis politinėmis jėgomis
daugiau nei pernai.

Balandžio 06 d. 15:00 val. Regioninė kapelų šventė „Griežk, lietuvi“.
Vieta: Birštono kultūros centras
Balandžio 06 d. 10:00 val. Kaip
pačiam filmuoti ir montuoti savo
verslui. Vieta: Studija „Kvapnūs
papuošalai“
Balandžio 07 d. 08:00 val. Jogos
treniruotės. Vieta: Vytautas Mineral SPA
Balandžio 08 d. 19:00 val. Kangoo
Jumps su Egle, Birštone! Vieta:
Vytautas Mineral SPA
Balandžio 09 d. 19:00 val. Pašėlusi komedija „Šventė Tęsiasi!
RaSOS 2!“ Vieta: Birštono kultūros
centras
Balandžio 09 d. 19:15 val. Funkcinės treniruotės su Vytautu. Vieta:
Sanatorijos „Tulpės“ gydykla
Balandžio 10 d. 19:00 val. Kangoo
Jumps su Egle, Birštone!. Vieta:
Vytautas Mineral SPA
Balandžio 11 d. 19:15 val. Funkcinės treniruotės su Vytautu. Vieta:
Sanatorijos „Tulpės“ gydykla
Balandžio 12 d. 19:00 val. „Kaunas
jazz“ pristato „Ground Heights“.
Vieta: Birštono kurhauzas
Balandžio 12 d. 19:00 val. Kangoo
Jumps su Egle, Birštone! Vieta:
Vytautas Mineral SPA
Balandžio 13 d. 21:30 val. Andrius
Kaniava – akustinė kelionė po
Lietuvą. Vieta: Vytautas Mineral
SPA
Balandžio 13 d. 11:00 val. Vaikų ir
jaunimo teatrų festivalis „Jausmų
sala“. Vieta: Birštono kultūros
centras
Balandžio 13 d. 18:00 val. Degustacinė vakarienė „Vytautas
mineral SPA“ restorane „Moon“
Vytautas Mineral SPA
Balandžio 15 d. 19:00 val. Kangoo
Jumps su Egle, Birštone! Vieta:
Vytautas Mineral SPA
Balandžio 16 d. 19:15 val. Funkcinės treniruotės su Vytautu. Vieta:
Sanatorijos „Tulpės“ gydykla
Balandžio 17 d. 19:00 val. Kangoo
Jumps su Egle, Birštone! Vieta:
Vytautas Mineral SPA

Mes, mažieji birštoniečiai,
Birštono vaikų lopšeliodarželio „Vyturėlis“
„Skruzdėliukų“ grupės
vaikučiai apsilankėme
„Eglės“ sanatorijoje,
Birštone.

Mus pasitiko „Eglės“ sanatorijoje dirbanti Eglė Adamonytė, ji vaikus supažindino su gydomosiomis procedūromis: baseinu, kinezeterapijos salės mankštomis,
druskų kambariu, natūralaus
„Gintaro“ mineralinio ir gėlo
vandens ragavimu.
Išvykos laukė visi grupės
vaikai. Smalsu buvo pamatyti, išgirsti, susipažinti su
sanatorijoje teikiamomis gydomosiomis sveikatos stiprinimui skirtomis procedūromis. Įspūdį vaikams paliko pasiruošimas apsilankyti druskų kambaryje. Jiems
reikėjo apsirengti specialiais
drabužiais. Eglė mums pasakojo, kad druskų kambarys
dar vadinamas haloterapija.
Tai nemedikamentinis gydymas, dirbtinai sukuriant
druskų kasyklų mikroklimatą
su pastovia temperatūra, oro
drėgnumu. Procedūros metu
naudojamas natrio chlorido
(valgomosios druskos) aerozolis, kurio daugiau kaip 80
% dalelių yra mažesnės nei
5µ. Procedūros metu šios dalelės patenka į kvėpavimo takus, pasiekdamos smulkiuosius bronchus. Druskos dalelės mažina kosulį, skystina
kvėpavimo takų sekretą, lengvina atsikosėjimą. Vaikams
nuostabą kėlė, kad grindys,
lubos, sienos yra iš druskos,
kurios skleidė gražias spal-

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

vas. Smalsumo vedami vaikai netgi mėgino pirštukais
pabaksnoti, paragauti, palaižyti ir įsitikinti, koks druskos
skonis. Vaikai susėdo į patogius krėslus, kuriuose reikėjo
ramiai kvėpuoti, sėdėti, atsipalaiduoti 30 min. Keista, bet
ši maloni procedūra vaikams
neprailgo, klausė, kodėl taip
greitai baigėsi. Baigus procedūrą, vaikai turėjo galimybę
stebėi baseine poilsiautojų
daromą mankštą su įvairiu
inventoriumi, netgi šokti grojant muzikai.
Kelionę po sanatoriją tęsėme toliau. Vaikai smalsiai
apžiūrinėjo įvairius kabinetus, patalpas. Eglė vaikus
nusivedė į biuvetą, kuriame
tekėjo ,,Gintaro” mineralinis
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ir gėlas vanduo. Teko išragauti visus skonius. Grožėjomės ir ,,Eglės” sanatorijoje
gyvų gėlių siena. Tuo mūsų
viešnagė ir baigėsi. Vaikams
Eglė padovanojo po “Eglės”
sanatorijos Birštone firminį
krepšelį su viduje esančiomis
lauktuvėmis.
Kai rašiau straipsnį vaikai
prašė padėkoti darbuotojai
Eglei, kad ji parodė ir papasakojo apie sveikatos stiprinimą
ir sanatorinį gydymą.
Ačiū taria: Malte Joris,
Emilis L., Mindas, Uršulė,
Austėja, Arnas, Augustas,
Danielius, Emilis K., Eleonora. Ačiū tariame ir Godos
tėveliui, kuris prisidėjo prie
šios išvykos.

Pernai Seimui pakeitus partijų finansavimo tvarką, valstybės dotaciją gaus nauja parlamentinė partija – valdančiajai koalicijai priklausanti
Gedimino Kirkilo vadovaujama Lietuvos socialdemokratų
darbo partija (LSDDP).
Kaip BNS informavo VRK
Politinių partijų ir politinių
kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus vedėja Lina Petronienė, LSDDP planuojama
skirti 249 tūkst. eurų.
Seimas pernai priėmė Politinių partijų įstatymo pataisą,
kad po Seimo rinkimų registruotai naujai politinei partijai, jei ji turi frakciją Seime,
finansuoti papildomai skiriami valstybės biudžeto asignavimai.
Be to, Seimas pernai iki 2
proc. balsų nuleido partijoms
kartelę, leidžiančią pretenduoti į biudžeto pinigus.
Iki tol dotacijos priklausy-

davo partijoms, per pastaruosius Seimo, savivaldybių tarybų bei Europos Parlamento
rinkimus surinkusioms ne mažiau kaip 3 proc. balsų.
Tokiu būdu pinigų iš valstybės biudžeto sulauks ir Artūro
Zuoko vadovaujama Lietuvos
laisvės sąjunga (liberalai) bei
Seimo nario Naglio Puteikio
lyderiaujama Lietuvos centro
partija. Pirmajai priklauso apie
80 tūkst. eurų, antrajai – 64
tūkst. eurų.
Didžiausią dotacija tradiciškai teks opozicinei Tėvynės
sąjungai-Lietuvos krikščionims demokratams. Jiems ketinama skirti 629 tūkst. eurų.
Valdančioji Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga gaus
520 tūkst. eurų, opozicinė Lietuvos socialdemokratų partija
– 470 tūkst. eurų.
Valstybės lėšų dar sulauks
Liberalų sąjūdis, Darbo partija, „Tvarka ir teisingumas“,
Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga.
Pirmąjį pusmetį iš viso bus
paskirstyta 2,7 mln. eurų.
Šių metų valstybės biudžete partijoms numatyti iš viso 6
mln. eurų. BNS

Mokytoja
Danutė Adamonienė 
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ATKelta IŠ 6 p.
departamentas pranešė, kad
nuo balandžio mėnesio Lietuvoje gyvena mažiau nei 3
mln. gyventojų. Paaiškėjo,
kad rugsėjį Lietuvoje gyveno
2 mln. 988 tūkst. žmonių.
Spalio 29 d. – Lietuvoje išjungta analoginė televizija.

2013 m.
Kovo 13 d. – Konstitucinis Teismas išaiškino, kad
nepakeitus Konstitucijos, po
Nepriklausomybės atkūrimo
išvykusiems lietuviams negalima įstatymu išsaugoti Lietuvos pilietybės, jei jie įgijo užsienio šalies pilietybę.
Liepos 1 d. – Lietuva pradėjo pusmečio pirmininkavimą
Europos Sąjungos (ES) Tarybai. Iškilmingas atidarymo
renginys vyko liepos 5 dieną
Vilniaus universiteto Didžiajame kieme.
Liepos 6 d. – Vilniuje surengtas iškilmingas Valdovų
rūmų atidarymas.
Rugpjūčio 8 d. – naktį ugnis
nuniokojo Prienų rajone esančią Balbieriškio bažnyčią.

2014 m.
Sausio 24 d. – Veterinarijos tarnyba pranešė, kad Lietuvoje pirmą kartą nustatytas
afrikinis kiaulių maras. Vėliau
užkratas smarkiai išplito.
Gegužės 25 d. – antrąjį prezidento rinkimų turą laimėjo
prezidentė Dalia Grybauskaitė, už ją balsavo 57,90 proc.
arba 701 tūkst. 999 rinkėjai.
Birželio 29 d. – surengtas
referendumas, kuriuo siekta uždrausti parduoti žemę
užsieniečiams ir juridiniams
asmenims bei sumažinti reikalavimus surengti referendumą. Referendumas neįvyko, nes jame dalyvavo tik 15
proc. rinkėjų.
Liepos 25 d. –dviratininkas
REKLAMA

Įkalino šnipinėjimu kaltinamą klaipėdietį

Latvijos pramonė sausį-vasarį susitraukė

Klaipėdos apygardos teismas trečiadienį dėl šnipinėjimo Rusijai
renkant duomenis apie NATO karo laivus, bendrovę „Klaipėdos
nafta“ ir kitus objektus Lietuvos piliečiui Romanui Šešeliui skyrė
septynerių metų laisvės atėmimo bausmę.

Latvijos pramonė produkcijos per pirmus du šių metų mėnesius,
anuliavus darbo dienų įtaką, pagamino palyginamosiomis
kainomis 2,5 proc. mažiau nei prieš metus, pranešė nacionalinė
statistikos tarnyba.

Ramūnas Navardauskas laimėjo devynioliktąjį „Tour de
France“ lenktynių etapą. Jis
tapo pirmuoju lietuviu, pasiekusiu tokį laimėjimą.
Spalio 27 d. – suskystintų gamtinių dujų terminalui
Klaipėdoje skirtas laivas „Independence“ (lietuviškai „Nepriklausomybė“) įplaukė
į Klaipėdos jūrų uostą.
Lapkričio 13 d. – Generalinė prokuratūra paskelbė baigusi ikiteisminį tyrimą Sausio
13-osios byloje, kurioje yra 69
įtariamieji – Rusijos, Ukrainos ir Baltarusijos piliečiai.

2015 m.
Sausio 1 d. – Lietuvoje
įvesta bendra Europos valiuta
– euras. Šalis tapo 19-ąja euro
zonos nare.
Vasario 24 d. – išaugus Rusijos grėsmei, Valstybės gynimo taryba pasiūlė nuo 2015
metų rudens grąžinti šauktinių
kvietimą, kurio buvo atsisakyta 2008 metais.
Gegužės 1 d. – Lietuva perėmė pirmininkavimą Jungtinių Tautų Saugumo Tarybai,
kuriai pagal Jungtinių Tautų
Chartiją tenka pagrindinė atsakomybė už tarptautinės taikos ir saugumo palaikymą.
Gegužės 22 d. – dėl finansinių sunkumų veiklą nutraukė
Vilniaus miesto savivaldybės
įsteigta skrydžių bendrovė
„Air Lituanica“.
Liepos 19 d. – Vilniuje prasidėjo prieštaringai vertinamų
sovietinių Žaliojo tilto skulptūrų nukėlimo darbai.
Rugpjūčio 24 d. – Lietuvoje pradėta atnaujinta devynių
mėnesių nuolatinė privalomoji pradinė karo tarnyba. Ją pirmieji pradėjo 495 jaunuoliai
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų batalione Klaipėdoje.
Rugpjūčio 31 d. – Genera-

linė prokuratūra teismui perdavė Sausio 13-osios bylą.
Joje 66 Rusijos, Ukrainos ir
Baltarusijos piliečiams, ėjusiems vadovaujamas pareigas įvairiose Sovietų Sąjungos struktūrose, pateikti kaltinimai karo nusikaltimais ir
nusikaltimais žmoniškumui
dėl sovietų agresijos 1991
metais.
Gruodžio 15 d. – įgyvendinant Europos Sąjungos (ES)
programą į Lietuvą atvyko
pirmoji pabėgėlių irakiečių
šeima.

2016 m.
Sausio 29 d. – Vilniaus apygardos teismas pradėjo nagrinėti vieną didžiausių istorijoje
bylų – Sausio 13-osios bylą
dėl karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui.
Vasario 29 d. – „Lietuvos
ryto“ vadovui Gedvydui Vainauskui pateikti įtarimai, kad
jis sutarė su tuometiniu partijos „Tvarka ir teisingumas“
lyderiu Rolandu Paksu, jog šis
už kyšį paveiks valdininkus
leisti eksploatuoti parduotuvę
„Norfa“ Prienuose.
Kovo 14 d. – Valstybės gynimo taryba nusprendė, kad
privalomoji karo tarnyba Lietuvoje turi būti grąžinta visam
laikui. Birželio 16 d. Seimas
įteisino nuolatinį jaunuolių
šaukimą į kariuomenę.
Rugpjūtį Rio de Žaneiro
olimpinėse žaidynėse Lietuva pelnė vieną sidabro ir tris
bronzos medalius. Krepšininkai liko septinti.
Rugpjūčio 22 d. – Lietuva
pasirašė sutartį dėl vokiškų
šarvuočių „Boxer“ pirkimo
už beveik 386 mln. eurų. Tai
brangiausias pirkinys Lietuvos kariuomenės istorijoje.
Spalio 23 d. – Seimo rinkimus laimėjo Ramūno Karbauskio vadovaujama Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, pelniusi 56 mandatus.
Antri liko konservatoriai su
31 atstovu, treti – socialdemokratai su 17 mandatų.

2017 m.
Sausio 19 d. – Sausio 13osios bylą nagrinėjantis Vilniaus apygardos teismas pranešė, kad pavyko įteikti šaukimą buvusiam Sovietų Sąjungos prezidentui Michailui
Gorbačiovui. Jis atsisakė da-

lyvauti procese.
Sausio 26 d. – Lietuvą sukrėtė žinia apie Kėdainiuose
motinos ir patėvio sunkiai sumuštą ketverių metų berniuką
Matą, jis neišgyveno. Ši tragedija paskatino politikus sparčiau imtis vaiko teisų apsaugos sistemos pertvarkos.
Vasario 14 d. – Seimas įstatymu uždraudė taikyti fizines
bausmes vaikams.
Kovo 29 d. – Vytauto Didžiojo universiteto profesorius Liudas Mažylis Vokietijos
diplomatiniame archyve rado
Vasario 16-osios Lietuvos nepriklausomybės aktą.
Birželio 1 d. – Seimas nusprendė uždrausti alkoholio
reklamą, sutrumpinti jo pardavimo valandas ir nuo 18 iki
20 metų pailginti amžių, kada
galima įsigyti svaigalų.
Liepos 26 d. – Gedimino
kalne archeologai rado 1863
metų sukilimo vado Zigmanto Sierakausko palaikus. Rugsėjo 1 d. archeologai pranešė Gedimino kalne aptikę
1863–1864 metų sukilimo
vado Konstantino Kalinausko palaikus.

2018 m.
Vasario 16 d. – minimas
Lietuvos Respublikos šimtmetis.
Gegužės 30 d. – Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas paskelbė, kad
„MG Baltic“ verslo grupės
veikla kelia grėsmę nacionaliniam saugumui. Birželio 5 d.
parlamentinio tyrimo išvadas
patvirtino Seimas.
Birželio 7 d. – Vilniuje,
Našlaičių kapinėse, rasti su sovietų okupacija kovojusių Lietuvos partizanų vado Adolfo
Ramanausko-Vanago palaikai. Spalio 6-ąją jis buvo iškilmingai palaidotas Vilniaus
Antakalnio kapinėse.
Birželį Lietuvoje lankėsi
Tibeto dvasinio lyderio Dalai-lama
Rugsėjo 22–23 d.– Lietuvoje lankėsi popiežius Pranciškus.
Lapkričio 12 d. – kai kurios
mokyklos pradėjo streiką, protestuodamos prieš įvestą etatinį mokytojų apmokėjimą.

2019 m.
Kovo mėn. – Savivaldybių
tarybų bei merų rinkimai.

Žibuoklė
Pavasaris, bundanti
gamta, parskrendančių
paukščių klegesys,
sprogstančių medžių
pumpurai ir pamiškėse po
žiemos miego mieguistai
besiskleidžiančios gležnos
ir nuotaiką keliančios
nuostabios žibutės...

Kaip be jų žydėjimo ir gaivaus pavasarinio dvelksmo
neįsivaizduojamas gamtos
pabudimas ir vystymasis, taip
ir mūsų gyvenimas glaudžiai
susijęs su žmonėmis, su kuriais mus suvedė likimas, kurie suteikė mums viltį tobulėti,
semtis žinių bei pasitikėjimo
savo jėgomis.
Viena iš mūsų ŽIBUOKLIŲ didžiąja to žodžio prasme yra prienietė ir nenuilstama kraštotyrininkė, istorijos
puoselėtoja, statistė gerb. Antanina Aleknavičienė.
Įkopusi į devinto dešimtmečio antrąją pusę, ši mūsų krašto DARBO BITELĖ
yra pavyzdys mums visiems.
Ji – viltis tiems, kurie nežino
ką veikti, kuo užsiimti, kurie
yra nusivylę gyvenimu. Ji per
metus surinko, apibendrino
faktus ir parašė bei parengė
spaudai dvi knygas apie mūsų krašto žmones.
Kasdien dirbdama prie

kompiuterio, Antanina rinko
papildomus duomenis apie
mūsų krašto žmones, jų nueitą gyvenimo kelią, pasiekimus ir patirtis. Tai – gyva istorija, kuri padės išsaugoti ir
puoselėti mūsų krašto istoriją
globalizacijos ir migracijos
laikotarpiu.
Šiuo straipsneliu kreipiuosi į visus, kurie pažįsta
gerb. Antaniną Aleknavičienę. Šiuo metu Antaninai
kaip niekad reikalingas Jūsų
moralinis ir dvasinis palaikymas, ji gydoma Prienų ligoninės Vidaus ligų skyriaus 112
palatoje.
Prašau visus bendraminčius
ir bičiulius palaikyti Antaniną
morališkai, kad Ji kuo greičiau pasveiktų ir sugrįžtų į namus tęsti neužbaigtų darbų.
Pagarbiai Jonas Raiskas

3ULHQǐUDMRQRVDYLYDOG\EơVNHOELDNRQNXUVą
Ä0HWǐNXOWǌURVGDUEXRWRMDV³
3ULHQǐUDMRQRVDYLYDOG\EơVƳVWHLJWDV0HWǐNXOWǌURVGDUEXRWRMR
DSGRYDQRMLPDVLUSDGơNRVUDãWDLVNLULDPLUDMRQRNXOWǌURVƳVWDLJǐ
GDUEXRWRMDPVNXOWǌURVƳVWDLJǐYDGRYDPVXåSURIHVLQơVYHLNORV
QXRSHOQXVYDGRYDXMDPǐPHQRPơJơMǐNROHNW\YǐSDVLHNLPXVLQGơOƳ
ƳUHJLRQǐSROLWLNRVƳJ\YHQGLQLPą3ULHQǐUDMRQHPHQLQơVVDYLUDLãNRV
NXOWǌURVWUDGLFLMǐSLOLHWLQLǐYHUW\ELǐSXRVHOơMLPąLUXJG\Pą
.DQGLGDWXVJDOLWHLNWLNXOWǌURVƳVWDLJǐGDUEXRWRMDL NROHNW\YǐVXVLULQNLPǐ
PHWXSULLPWXVSUHQGLPX NXOWǌURVLUODLVYDODLNLRFHQWUXRVHYHLNLDQþLRV
.XOWǌURVWDU\ERVEHQGUXRPHQơVDVRFLDFLMRVVHQLǌQLMǐVHQLǌQDL
VHQLǌQDLþLDL VHQLǌQDLþLǐVXHLJRMHSULLPWXVSUHQGLPX ƳVWDLJRVRUJDQL]DFLMRV
$SGRYDQRMLPXVVNLULD3ULHQǐUDMRQRVDYLYDOG\EơVDGPLQLVWUDFLMRV
GLUHNWRULDXVƳVDN\PXVXGDU\WDNRPLVLMD
.RQNXUVRÄ0HWǐNXOWǌURVGDUEXRWRMDV³DSGRYDQRMLPDLEXVƳWHLNWL
PEDODQGåLRGLãNLOPLQJR.XOWǌURVGLHQRVUHQJLQLRPHWX
3ULHQǐNXOWǌURVLUODLVYDODLNLRFHQWUH
0DORQLDLNYLHþLDPHXåSLOG\WLDQNHWąLUSDVLǌO\WLVDYRNDQGLGDWXV
3UDãRPHVNHQXRWąDQNHWąLUVXVLULQNLPǐVXHLJǐSURWRNROǐNRSLMDV
LNLEDODQGåLRGDWVLǐVWLHOSDãWXULPDQWDVVLXJ]GLQLV#SULHQDLOW
7DLSSDWGRNXPHQWXVJDOLWHVLǐVWLDGUHVX3ULHQǐUDMRQRVDYLYDOG\EơV
DGPLQLVWUDFLMRV.XOWǌURVVSRUWRLUMDXQLPRVN\ULXV
/DLVYơVD3ULHQDLDUEDSDWHLNWL3ULHQǐUDMRQR
VDYLYDOG\EơVDGPLQLVWUDFLMRV.XOWǌURVVSRUWRLUMDXQLPRVN\ULXL
NDEWHO  
.DQGLGDWRDQNHWąLUNRQNXUVRQXRVWDWXVUDVLWH
3ULHQǐUVDYLYDOG\EơVLQWHUQHWRVYHWDLQơMHZZZSULHQDLOW
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05:10 Džesika Flečer 7 06:00
Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Nacionalinė ekspedicija
„Dniepru per Ukrainą” 07:00
Premjera. Gimusi būti Koko
08:30 Karinės paslaptys 09:00
Labas rytas, Lietuva 09:30 Žinios 12:00 Pasaulio dokumentika. Laukiniai gyvūnai. Paros
kaleidoskopas 3 12:55 Pasaulio dokumentika. Misija „Galapagai” 13:50 Premjera. Džesika
Flečer 6 14:35 Premjera. Džesika Flečer 7 15:25 Klausimėlis 15:43 Loterija „Keno Loto”
15:45 Žinios. Orai 16:00 Sveikinimų koncertas 17:30 Žinios.
Sportas. Orai 18:00 Teisė žinoti 18:30 Vakaras su Edita 19:30
Stilius 20:25 Loterijos „Keno
Loto” ir „Jėga” 20:30 Panorama
20:52 Sportas 21:00 Dvi kartos.
Žvaigždžių duetų konkursas
23:00 Piršlys 00:40 Florencija
ir Uficių galerija 02:10 Pasaulio
dokumentika. Laukiniai gyvūnai.
Paros kaleidoskopas 3 03:00
Pasaulio dokumentika. Misija
„Galapagai” 03:50 Dokumentinė apybraiža „Mes nugalėjom”
04:25 Džesika Flečer 6
06:20 Tomas ir Džeris (52)
06:45 Žvėrelių būrys (18) 07:10
“Nickelodeon” valanda. Keista
šeimynėlė (15) 07:40 Neramūs
ir triukšmingi (11) 08:10 Kiaulė,
Ožka, Bananas ir Svirplys (8)
08:40 Tomo ir Džerio nuotykiai
(7) 09:05 KINO PUSRYČIAI
Kempiniukas Plačiakelnis 10:45
Katės ir šunys 12:25 Kaip atsikratyti vaikino per 10 dienų 14:45
Nuogas ginklas: iš policijos metraščių 16:30 Gyvūnų pasaulis
17:00 Bus visko 18:00 Žinios
18:55 Sportas 18:58 Orai 19:00
SUPERKINAS Kaip prisijaukinti
slibiną 21:00 PREMJERA Viskas
tik prasideda 22:50 Griaustinis
tropikuose 00:55 Bornas. Absoliutus pranašumas

TV3

05:15 Paskutinis iš Magikianų
1/23, 24s. 06:15 Televitrina
3 06:30 Čipas ir Deilas skuba į pagalbą 1/159s. 07:00
Žvaigždžių karai. Sukilėliai 2/1s.
07:30 Aladinas 1/152s. 08:00
Čipas ir Deilas skuba į pagalbą 1/160s. 08:30 Kempiniukas
Plačiakelnis 1/142s. 09:00 Virtuvės istorijos 9/14s. 09:30 Gardu Gardu 7/15s. 10:00 Svajonių
ūkis 5/31s. 10:30 Būk sveikas!
1/10s. 11:00 Nauji Džonio Kapahalos nuotykiai 12:55 Žvėrelių maištas 14:45 Havajai 5.0
5/518s. 15:45 Ekstrasensų mūšis 18/14s. 17:30 Namų idėja su
IKEA 1/6s. 18:30 TV3 žinios 96
19:17 TV3 sportas 1 19:22 TV3
orai 96 19:25 Eurojackpot 14
19:30 Turtuolis vargšas 1/7s.
21:00 Silvana 22:55 Sėkmės,
džentelmenai! 01:00 Karibų
piratai. ‘Juodojo perlo’ užkeikimas 03:30 Sučiupus nužudyti
05:15 Paskutinis iš Magikianų
1/25, 26 s.
07:00 Vaikai šėlsta (16, 17, 18)
08:29 „Top Shop“ televitrina
08:45 Sveikatos ABC televitrina
09:00 Ultimate Strongman Pasaulio komandinis čempionatas
10:00 Nutrūkę nuo grandinės

(37) 10:30 Iš visų jėgų (15) 11:00
Būk ekstremalas (15) 11:30
Spec. būrys. Išlieka stipriausi
(1) 12:40 Džino viešnagė Italijoje
(3, 4) 13:40 Ekstrasensų mūšis
(6) 16:25 Nusikaltimų miestas
(3) 17:00 Betsafe–LKL. Pieno
žvaigždės - Neptūnas 19:30
Mes vieno kraujo 22:10 MANO
HEROJUS Misija “Neįmanoma”
3 00:35 AŠTRUS KINAS Laivas
vaiduoklis 02:15 Juodasis sąrašas (21, 22)
06:20 „Pasaulis iš viršaus“ 06:40
Kitoks pokalbis su D. Žeimyte
07:00 Programa 07:04 TV parduotuvė 07:20 „Partizanų keliais“
(1) 07:55 „Pavojingiausios kelionės. Gvinėja“ 08:30 „Pavojingiausios kelionės. Gajana“ 09:00
Skinsiu raudoną rožę 09:30
Vantos lapas 10:00 Skonio reikalas 10:30 Kitoks pokalbis su
D 11:00 „Inspektorius Luisas.
Senieji mokyklos ryšiai“ (1/2)
13:00 Adomo obuolys 14:05 Ne
spaudai 15:10 „Pasaulio turgūs.
Florencija“ 16:00 Žinios 16:18
Orai 16:20 Čempionai 16:50
Nežinoma Čekijos Lietuva 17:25
„Neišsižadėk“ (94) 18:00 Žinios
18:28 Orai 18:30 „Neišsižadėk“
( 94 tęs.; 95) 20:00 Žinios 20:23
Orai 20:25 „Gurovo bylos. Bet
kokia kaina“ (6/3; 6/4) 22:00 Žinios 22:28 Orai 22:30 „Gurovo
bylos. Bet kokia kaina“ ( 6/4 tęs.)
23:05 „Mentų karai. Odesa“ (2/5;
2/6) 00:30 „Širdies plakimas“ (1;
2 ) 02:00 „Detektyvas Linlis“ (4)
03:30 „Kelrodė žvaigždė“ (27;
28) 05:00 „Mentų karai. Odesa“
(1/1) 05:50 „Neprijaukinti. Kodjako sala“

TV6

06:15 Televitrina 14 06:30 Ledo kelias 8/12s. 07:30 Gelmėse slypinčios unikalios istorijos
1/106s. 08:30 Sandėlių karai
2/27s. 09:00 Vienam gale kablys 20/13s. 09:30 Statybų
gidas 5/31s. 10:00 Keliauk išmaniai 1/2s. 10:30 Autopilotas
2/14s. 11:00 Lietuvos mokyklų
žaidynės 3/27s. 11:30 Žaidimų
balsas 1/6s. 12:00 Jokių kliūčių!
3/308s. 13:00 Pragaro kelias.
Rusija 14:00 Žvejo nuotykiai
4/7s. 15:00 Ledo kelias 9/1s.
16:00 Bearas Gryllsas. Išlikimas
1/1s. 17:00 Pasaulio rali-kroso
čempionatas 19:00 Amerikos
dievaitis 16/19s. 21:00 Žinios
96 21:50 Sportas 1 21:55 Orai
96 22:00 Skrydis 01:40 Pjūklas 2
03:10 Gautas iškvietimas 3
05:05 Stilius 06:00 Lietuvos
Respublikos himnas 06:05 Duokim garo! 07:30 Vilniečiai 08:00
Gimtoji žemė 08:30 ARTS21
09:00 Aš – laidos vedėjas 10:00
Į sveikatą! 10:30 Už kadro
11:00 Pradėk nuo savęs 11:30
Mokslo sriuba 12:00 Mindaugas Urbaitis. Baletas „Procesas”.
13:15 Rasos lašeliai 2018 15:15
Skrendam 15:30 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė 16:00 Euromaxx
16:30 Klauskite daktaro 17:20
Stilius 18:15 Misija – Pasaulio
Lietuva 19:00 Daiktų istorijos
19:45 Stambiu planu 20:30 Panorama 20:52 Sportas. Orai
21:00 Kino žvaigždžių alėja.
Premjera. Denis Rouzas iš Brodvėjaus 22:25 Orkestro muzikos
koncertas „Muzika sielai”
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medžiotojas (7, 8) 21:30 Iliuzija
(5) 22:30 Kriminalinė Maskva (5)
06:00 Lietuvos Respublikos 23:30 Kai nesiseka, tai nesiseka 05:10 Ponių rojus 06:00 Lietuvos
himnas 06:05 Beatos virtu- 01:25 Laivas vaiduoklis
Respublikos himnas 06:05 Labas
vė 07:00 Šventadienio mintys
rytas, Lietuva 06:30 Žinios 09:20
07:30 Klausimėlis 08:00 GyvenSenis 10:25 Štutgarto kriminalinė
ti kaime gera 08:30 Ryto sukti- 05:50 „Neprijaukinti. Kodjako policija 6 11:15 Aukštuomenės
nis su Zita Kelmickaite 09:00 sala“ 07:00 Programa 07:04 daktaras 4 12:00 Beatos virtuBrolių Grimų pasakos 10:00 TV parduotuvė 07:20 „Glu- vė. Ved. Beata Nicholson 13:00
Gustavo enciklopedija 10:30 chariovas“ (2/20) 08:30 Kaimo Klauskite daktaro 13:58 Loterija
Lietuvos tūkstantmečio vai- akademija 09:00 „Pasaulis iš „Keno Loto” 14:00 Žinios 14:15
kai 11:30 Mūsų gyvūnai 12:00 viršaus“ 09:30 Skonio reikalas Laba diena, Lietuva 16:40 PremPasaulio dokumentika. Ypatin- 10:00 Šiandien kimba 11:00 jera. Ponių rojus 17:30 Žinios.
gi gyvūnų jaunikliai 12:55 Pa- Atliekų kultūra 11:30 Sveika ir Sportas. Orai 18:00 TV žaidimas
saulio dokumentika. Brazilijos gardu 12:00 „Detektyvas Linlis“ „Kas ir kodėl?” 18:30 Klauskite
gamtos stebuklai 13:50 Puaro (4) 14:00 „Bitininkas“ (2/2; 2/3) daktaro 19:30 Vartotojų kontrolė
13 15:25 Klausimėlis 15:43 Lo- 16:00 Žinios 16:18 Orai 16:20 20:25 Loterija „Keno Loto” 20:30
terija „Keno Loto” 15:45 Žinios. Krepšinio pasaulyje su V 17:00 Panorama 21:00 Dienos tema
Orai 16:00 Istorijos detektyvai „Didelės širdys“ 18:00 Žinios 21:20 Sportas 21:29 Loterija „Jė16:45 Savaitė su „Dviračio ži- 18:28 Orai 18:30 „Kita moteris“ ga” 21:30 Speciali laida dėl LR
niomis” 17:30 Žinios. Sportas. (3; 4) 20:00 Žinios 20:23 Orai Konstitucijos 55 straipsnio pakeiOrai 18:00 Duokim garo! 19:30 20:25 „Kita moteris“ ( 4 tęs.) timo 22:30 Dviračio žinios 23:00
Savaitė 20:25 Loterijos „Keno 21:00 „24/7“ 22:00 Žinios 22:28 Premjera. Medičiai. Florencijos
Loto” ir „Jėga” 20:30 Panorama Orai 22:30 „Inspektorius Luisas. valdovai 2 00:00 LRT radijo žinios
20:52 Sportas 21:00 Keliai. Ma- Kurį Dievai sunaikins“ (1/1) 00:10 Tvin Pyksas 2 01:00 LRT
šinos. Žmonės 21:30 Premjera. 00:00 „Miškinis“ (3/6) 01:05 radijo žinios 01:10 Istorijos detekLaisvės kaina. Disidentai 22:30 „Bitininkas“ (1/28) 02:05 „Širdies tyvai 02:00 LRT radijo žinios 02:05
plakimas“ (18) 02:55 „Deiman- Klauskite daktaro 03:00 LRT radiArleti. Pasmerkta aistra
tų medžiotojai“ (1) 03:45 „Ne- jo žinios 03:05 TV žaidimas „Kas
išsižadėk“ (70) 04:35 „Kelrodė ir kodėl?” 03:30 Dviračio žinios
06:10 Tomas ir Džeris (53) žvaigždė“ (13) 05:20 „Deimantų 04:00 LRT radijo žinios 04:05
06:35 Žvėrelių būrys (19) 07:00 medžiotojai“ (1)
(Ne)emigrantai 05:00 LRT radijo
“Nickelodeon” valanda. Keisžinios 05:10 Ponių rojus
TV6
ta šeimynėlė (16) 07:30 Kung
06:15
Televitrina
14
06:30
LeFu Panda (1) 08:00 Kiaulė,
Ožka, Bananas ir Svirplys (9) do kelias 9/1s. 07:30 Pragaro 06:05 Mano gyvenimo šviesa
08:30 Tomo ir Džerio nuoty- kelias. Rusija 08:30 Sandėlių (733, 734, 735) 07:35 Tomo ir
kiai (8) 09:00 Ogis ir tarakonai karai 2/28s. 09:00 Gyvūnų ma- Džerio šou (1) 08:00 Volkeris,
(35) 09:10 KINO PUSRYČIAI nija 3/31s. 09:30 Vienam gale Teksaso reindžeris (161, 162)
Polis 11:00 Katės ir šunys. Ka- kablys 20/14s. 10:00 Praeities 09:55 Monikai reikia meilės (48)
čių kerštas 12:35 Jaunavedžiai žvalgas 4/31s. 10:30 Sekma- 10:25 Namai, kur širdis (37)
14:25 Kiaušingalviai 16:10 Ne dienis su Kauno “Žalgiriu” 2/23s. 11:00 Bus visko 12:00 Yra, kaip
vienas kelyje 16:50 Teleloto 11:00 Įspūdingiausios atosto- yra 13:00 Mano likimas (66, 67)
18:00 Žinios 18:55 Sportas gų vietos 1/10s. 11:30 Juokin- 15:00 Dvi šeimos (23, 24) 16:00
18:58 Orai 19:00 Finalo ketver- giausi Amerikos namų vaizde- Labas vakaras, Lietuva 17:00 Yra,
tas 21:00 Džekas Ryčeris. Ne- liai 26/2s. 12:00 Jokių kliūčių! kaip yra 18:00 Žinios 18:50 Sporsidairyk atgal 23:25 Zodiakas 3/309s. 13:00 Didysis drugelių tas 18:57 Orai 19:00 KK2 19:30
nuotykis 14:00 Žvejo nuotykiai
02:20 Griaustinis tropikuose
4/8s. 15:00 Ledo kelias 9/2s. Nuo... Iki... 20:00 Paveldėtoja 2
TV3
16:00 Bearas Gryllsas. Išliki- (40) 20:30 Monikai reikia meilės
05:15 Paskutinis iš Magikianų mas 1/2s. 17:00 Sandėlių karai (50) 21:00 Žinios 21:50 Sportas
1/25, 26s. 06:15 Televitrina 3 2/29, 30 s. 18:00 Įelektrintas le- 21:56 Orai 21:58 Telefoninė lo06:30 Čipas ir Deilas skuba į das 1/2s. 19:00 Pragaro kelias terija 1634 22:00 VAKARO SEpagalbą 1/160s. 07:00 Žvaigž- 3/1s. 20:00 Hutenas ir ledi 1/1s. ANSAS. PREMJERA Vaikinas
džių karai. Sukilėliai 2/2s. 07:30 21:00 Žinios 97 21:50 Sportas iš gretimo namo 23:50 Judantis
Aladinas 1/153s. 08:00 Čipas ir 1 21:55 Orai 97 22:00 Nakties objektas (23) 00:45 Džekas RyDeilas skuba į pagalbą 1/161s. TOP 8/10s. 22:30 X Faktorius čeris. Nesidairyk atgal
08:30 Mamyčių klubas 21/14s. 5/13s. 01:30 Siuntinys 03:05
TV3
09:00 Kulinarinis detektyvas Amerikos talentai 11/12s.
05:05 Havajai 5.0 5/518s. 06:10
2/14s. 09:30 Penkių žvaigžduTelevitrina 3 06:25 Žvaigždžių
čių būstas 6/14s. 10:00 Pasaukarai. Sukilėliai 2/1s. 06:55 Simplis pagal moteris 7/14s. 10:30 06:00 Lietuvos Respublikos sonai 14/17, 18s. 07:55 Svajonių
Svajonių sodai 31 11:30 Sarila. himnas 06:05 Gražiausia filmų sodai 31 08:55 Meilės sūkuryje
Prarastoji žemė 13:10 Auklių muzika 07:05 Kultūrų kryžke- 180 10:00 Meilės miestas 1/23,
nuotykiai 15:05 Mamos pasi- lė. Rusų gatvė 07:30 Kultūrų 24s. 12:00 Paskutinis iš Magimatymas su vampyru 17:00 kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis kianų 1/27, 28s. 13:00 PažadėSimpsonai 29/21s. 17:30 Visi 07:45 Kultūrų kryžkelė. Menora toji 6/267, 268, 269, 270s. 15:00
mes žmonės 2/10s. 18:30 TV3 08:00 Kultūrų kryžkelė. Trem- Simpsonai 14/19, 20s. 16:00
žinios 97 19:22 TV3 sportas 1 bita 08:15 Kultūrų kryžkelė. TV3 žinios 69 16:25 TV3 orai 69
19:27 TV3 orai 97 19:30 Lietu- Vilniaus albumas 08:30 Kelias 16:30 TV Pagalba 13/26s. 18:30
vos talentai 6/6s. 22:00 Pirmas 08:45 Krikščionio žodis 09:00 TV3 žinios 98 19:22 TV3 sportas
nužudymas 00:05 Artimi priešai Premjera. TV daktaras 09:30 1 19:27 TV3 orai 98 19:30 Na01:40 Sėkmės, džentelmenai! Euromaxx 10:00 Pasaulio lie- mas 1/8s. 20:30 Prakeikti 7/32s.
03:25 Silvana 05:05 Havajai tuvių žinios 10:30 Atspindžiai 21:00 TV3 vakaro žinios 55 21:52
5.0 5/518s.
11:00 7 Kauno dienos 11:30 TV3 sportas 1 21:57 TV3 orai 55
Linija, spalva, forma 12:00 Lie- 22:00 Kikboksininkas 2. Sugrįžituva mūsų lūpose 12:30 Vie- mas 23:50 X mutantai 1/7s. 00:50
06:30 Ultimate Strongman Pa- nuolynų kelias Lietuvoje 13:00 Kaulai 5/19s. 01:40 Kvantikas
saulio komandinis čempionatas Stop juosta 13:30 Muzikinė 2/21s. 02:30 Ekstrasensai de07:30 Iš visų jėgų (15) 08:00 pramoginė programa „Du bal- tektyvai 5/11s. 03:30 X mutantai
Būk ekstremalas (15) 08:30 sai – viena širdis” 15:30 Šven- 1/7s. 04:20 Kaulai 5/19s. 05:10
Tauro ragas 09:00 Sveikatos tadienio mintys 16:00 Mokytojų Kvantikas 2/21s.
kodas 09:30 Sveikatos kodas kambarys 16:30 Mokslo sriuba
televitrina 10:00 Nutrūkę nuo 17:00 Vartotojų kontrolė 18:00
grandinės (38) 10:30 Iš visų jė- Kultūringai su Nomeda 18:50 06:25 “Mentalistas” (40) 07:20
gų (16) 11:00 Būk ekstremalas Ei, tai vija pinavija 19:20 Prem- “Stoties policija” (9) 08:20 “Su(16) 11:30 Spec. būrys. Išlieka jera. Dauntono abatija 3 20:30 dužusių žibintų gatvės” (2) 09:20
stipriausi (2) 12:35 Džino vieš- Panorama 20:52 Sportas. Orai “Paskutinis faras” (12) 10:20 “Konagė Italijoje (5, 6) 13:35 Ekstra- 21:00 Legendos 21:55 Moky- bra 11” (17) 11:20 “Ekstrasensų
sensų mūšis (7) 15:50 Kas žu- tojas ir mokiniai 23:30 Pasaulio mūšis” (6) 13:45 “Stoties policija”
dikas? (15) 17:00 Betsafe–LKL. dailiojo čiuožimo čempionatas. (10) 14:50 “Sudužusių žibintų gaNevėžis - Skycop 19:30 Žiurkių Parodomoji programa.
tvės” (3) 15:55 “Paskutinis faras”

(13) 17:00 Info diena 17:30 “Kobra 11” (18) 18:30 “Mentalistas”
(41) 19:30 “Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius” (20)
20:25 “Tautos tarnas” (5) 21:00
Prieš ugnį - ugnimi 22:55 Misija
“Neįmanoma” 3 00:50 “Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų
skyrius” (20)

Antradienis, balandžio 9 d.

Specialiųjų tyrimų skyrius” (21)
20:25 “Tautos tarnas” (6) 21:00
05:10 Ponių rojus 06:00 Lietuvos Svetimas 22:55 Prieš ugnį - ugnimi
Respublikos himnas 06:05 Labas 00:45 “Įstatymas ir tvarka. Speciarytas, Lietuva 06:30 Žinios 09:20 liųjų tyrimų skyrius” (21)
Senis 10:25 Štutgarto kriminalinė
policija 6 11:15 Aukštuomenės
daktaras 4 12:00 Stilius 13:00 05:20 „Deimantų medžiotojai“ (2)
Klauskite daktaro 13:58 Loterija 06:13 Programa 06:14 TV parduo„Keno Loto” 14:00 Žinios 14:15 tuvė 06:30 Nuoga tiesa 08:00 ReLaba diena, Lietuva 16:40 Premje- porteris 08:58 Orai 09:00 „Gurovo
ra. Ponių rojus 17:30 Žinios. Spor- bylos. Savivalė“ (5/3) 10:00 „Gyvytas. Orai 18:00 TV žaidimas „Kas bės langelis“ (1/8) 11:10 „Jekateriir kodėl?” 18:30 Klauskite daktaro na Didžioji“ (12) 12:20 „Mesingas.
19:30 (Ne)emigrantai 20:25 Lote- Aplenkiantis laiką“ (12) 13:30 TV
rija „Keno Loto” 20:30 Panorama parduotuvė 13:45 „Miškinis“ (3/46)
21:00 Dienos tema 21:20 Sportas 14:55 „Bitininkas“ (2/2) 16:00 Re21:29 Loterija „Jėga” 21:30 Naci- porteris 16:30 Lietuva tiesiogiai
onalinė ekspedicija „Dniepru per 16:58 Orai 17:00 „Karo merginos“
Ukrainą” 22:30 Dviračio žinios (1/10) 18:00 Reporteris 18:48 Orai
23:00 Premjera. 12 beždžionių 18:50 Rubrika „Mes europiečiai“.”
3 23:45 Klausimėlis 00:00 LRT 18:55 „Rasputinas“ (5) 20:00 Reradijo žinios 00:10 Tvin Pyksas 2 porteris 20:30 Lietuva tiesiogiai
01:00 LRT radijo žinios 01:05 Sti- 20:58 Orai 21:00 Adomo obuolys
lius 02:00 LRT radijo žinios 02:05 22:00 Reporteris 22:53 Orai 22:55
Klauskite daktaro 03:00 LRT radi- Rubrika „Mes europiečiai“.” 23:00
jo žinios 03:05 TV žaidimas „Kas „Prokuroras“ (9) 00:30 Čempionai
ir kodėl?” 03:30 Dviračio žinios 01:05 „Bitininkas“ (1/30) 02:05
04:00 LRT radijo žinios 04:05 Na- „Širdies plakimas“ (20) 02:55
cionalinė ekspedicija „Dniepru per „Deimantų medžiotojai“ (3) 03:45
Ukrainą”. 05:00 LRT radijo žinios „Šeimininkė“ (1/21) 04:35 „Kelrodė
žvaigždė“ (15) 05:20 „Deimantų
05:10 Ponių rojus
medžiotojai“ (3)

05:20 „Deimantų medžiotojai“
(1) 06:13 Programa 06:14 TV
parduotuvė 06:30 „Pasaulis iš
viršaus“ 07:00 Šiandien kimba
08:00 Ne spaudai 09:00 „24/7“
10:00 „Gyvybės langelis“ (1/7)
11:10 „Jekaterina Didžioji“ (11)
12:20 „Mesingas. Aplenkiantis
laiką“ (11) 13:30 TV parduotuvė
13:45 „Miškinis“ (3/45) 14:55 „Bitininkas“ (2/1) 16:00 Reporteris
16:58 Orai 17:00 „Karo merginos“
(1/9) 18:00 Reporteris 18:48 Orai
18:50 Rubrika „Mes europiečiai“.”
18:55 „Rasputinas“ (4) 20:00 Reporteris 20:28 Orai 20:30 Nuoga
tiesa 22:00 Reporteris 22:53 Orai
22:55 Rubrika „Mes europiečiai“.”
23:00 Ne spaudai 00:00 „Miškinis“
(3/7) 01:05 „Bitininkas“ (1/29)
02:05 „Širdies plakimas“ (19)
02:55 „Deimantų medžiotojai“ (2)
03:45 „Šeimininkė“ (1/20) 04:35
„Kelrodė žvaigždė“ (14) 05:20 06:05 Mano gyvenimo šviesa
„Deimantų medžiotojai“ (2)
(736, 737, 738) 07:35 Tomo ir Džerio šou (2) 08:00 Volkeris, Teksaso
TV6
reindžeris (163, 164) 09:55 Moni06:15 Televitrina 14 06:30 Bearas
kai reikia meilės (49) 10:25 Namai,
Gryllsas. Išlikimas 1/1s. 07:30 Hakur širdis (38) 11:00 Nuo... Iki...
vajai 5.0 6/3s. 08:30 Moterų lyga.
11:30 Paveldėtoja 2 (40) 12:00
Vyrai, pinigai ir meilė 3/26s. 09:00
Yra, kaip yra 13:00 Mano likimas
Autopilotas 2/14s. 09:30 CSI kri(68, 69) 14:50 Dvi šeimos (25,
minalistai 602 10:30 Simpsonai
26) 16:00 Labas vakaras, Lietuva
8/9s. 11:00 Simpsonai 8/10s.
17:00 Yra, kaip yra 18:00 Žinios
11:30 Makgaiveris 1/10s. 12:30
18:50 Sportas 18:57 Orai 19:00
Vedęs ir turi vaikų 5/523, 524s.
KK2 19:30 Nuo... Iki... 20:00 Pa13:30 Univeras 218, 219 14:30
veldėtoja 2 (41) 20:30 Monikai reiTelevitrina 13 15:00 Havajai 5.0
kia meilės (51) 21:00 Žinios 21:50
6/4s. 16:00 CSI kriminalistai 603
Sportas 21:57 Orai 22:00 VAKA17:00 Makgaiveris 1/12s. 18:00
RO SEANSAS Žmogus šešėlis
Vedęs ir turi vaikų 5/525, 601s.
23:55 Judantis objektas (1) 00:50
19:00 Univeras 220, 221 20:00
Vaikinas iš gretimo namo
Moterų lyga. Vyrai, pinigai ir meilė
3/27s. 20:30 Žinios 69 20:55 Orai
TV3
69 21:00 Farai 12/29s. 22:00 Na- 05:10 Kvantikas 2/21s. 06:10 Teša Raša 3/51, 56s. 23:00 Pjūklas levitrina 3 06:25 Žvaigždžių karai.
3 01:20 Detektyvas Bekstrio- Sukilėliai 2/2s. 06:55 Simpsonai
mas 1/11s.
14/19, 20s. 07:55 Namas 1/8s.
08:55 Meilės sūkuryje 181 10:00
Meilės miestas 1/25, 26s. 12:00
05:15 Ten, kur namai 1 06:00 Paskutinis iš Magikianų 3/29, 30s.
Lietuvos Respublikos himnas 13:00 Pažadėtoji 6/271, 272, 273,
06:05 Vilnius Mama Jazz 2018. 274s. 15:00 Simpsonai 14/21,
„Gorilla Mask” 07:00 Linija, spal- 22s. 16:00 TV3 žinios 70 16:25
va, forma 07:30 Grizis ir lemingai TV3 orai 70 16:30 TV Pagalba
07:40 Šikšnosparnis Patas 07:55 13/27s. 18:30 TV3 žinios 99 19:22
Stebuklingoji Boružėlė 08:15 Vie- TV3 sportas 1 19:27 TV3 orai 99
nuolynų kelias Lietuvoje 08:45 19:30 Prieš srovę 19/14s. 20:30
Pažinimo džiaugsmas 09:15 Prakeikti 7/33s. 21:00 TV3 vakaLabas rytas, Lietuva 12:00 DW ro žinios 56 21:52 TV3 sportas 1
naujienos rusų kalba 12:15 Sa- 21:57 TV3 orai 56 22:00 Kietas
vaitė 13:10 Daiktų istorijos 14:00 riešutėlis 2 00:25 Kaulai 5/20s.
Dauntono abatija 3 15:10 Paži- 01:20 Kvantikas 2/22s. 02:10
nimo džiaugsmas 15:40 Grizis Ekstrasensai detektyvai 5/12s.
ir lemingai 15:50 Šikšnosparnis 03:05 Kaulai 5/20s. 03:55 KvanPatas 16:05 Stebuklingoji Boru- tikas 2/22s. 04:45 Paskutinis iš
žėlė 16:30 Laba diena, Lietuva Magikianų 3/29, 30s.
18:00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus
sąsiuvinis 18:15 Ten, kur namai
1 19:00 Mokslo ekspresas 19:15 06:35 “Mentalistas” (41) 07:30
Kremliaus Trojos arklys 20:10 “Stoties policija” (10) 08:30 “SuKultūros diena. 20:30 Panorama dužusių žibintų gatvės” (3) 09:30
21:00 Dienos tema 21:20 Spor- “Paskutinis faras” (13) 10:30 “Kotas. Orai 21:30 Rokis 2 23:30 bra 11” (18) 11:30 “Ekstrasensų
Botticelli. Pragaras 00:30 DW mūšis” (7) 13:45 “Stoties policija”
naujienos rusų kalba. 00:45 Da- (11) 14:50 “Sudužusių žibintų gabar pasaulyje 01:15 Vilnius Mama tvės” (4) 15:55 “Paskutinis faras”
Jazz 2018 02:10 Rokis 2 04:05 (14) 17:00 Info diena 17:30 “KoLegendos. Dokumentinių apy- bra 11” (19) 18:30 “Mentalistas”
braižų ciklas 05:00 Meilė Tėvynės (42) 19:30 “Įstatymas ir tvarka.
nemari. Juozas Naujalis

TV6

06:15 Televitrina 14 06:30 Bearas
Gryllsas. Išlikimas 1/2s. 07:30
Havajai 5.0 6/4s. 08:30 Prakeikti 7/32s. 09:00 Gyvūnų manija
3/31s. 09:30 CSI kriminalistai
603 10:30 Simpsonai 8/11, 12s.
11:30 Makgaiveris 1/12s. 12:30
Vedęs ir turi vaikų 5/525, 601s.
13:30 Univeras 220, 221 14:30
Televitrina 13 15:00 Havajai 5.0
6/5s. 16:00 CSI kriminalistai 604
17:00 Makgaiveris 1/13s. 18:00
Vedęs ir turi vaikų 6/602, 603s.
19:00 Univeras 222, 223 20:00
Moterų lyga. Vyrai, pinigai ir meilė
3/28s. 20:30 Žinios 70 20:55 Orai
70 21:00 Naša Raša 3/53s. 21:30
Naša Raša 3/54s. 21:45 UEFA
čempionų lygos rungtynės. “Tottenham Hotspur” – “Manchester
City” 00:00 Daktaras Hausas
7/704s. 00:50 Nuodėmių daktaras 1/103s. 01:40 Detektyvas
Bekstriomas 1/12s.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Vilnius Mama Jazz
2018 07:00 Vilniečiai. Jurgis Plesčiauskas 07:30 Grizis ir lemingai
07:40 Šikšnosparnis Patas 07:55
Stebuklingoji Boružėlė 08:20
Mokslo sriuba 08:45 Pažinimo
džiaugsmas 09:15 Labas rytas,
Lietuva 12:00 DW naujienos rusų
kalba 12:15 Gimę tą pačią dieną
13:10 Anapus čia ir dabar 13:50
Pasaulio lietuvių žinios 14:15
Kremliaus Trojos arklys 15:10 Pažinimo džiaugsmas 15:40 Grizis ir
lemingai 15:50 Šikšnosparnis Patas 16:05 Stebuklingoji Boružėlė
16:30 Laba diena, Lietuva 18:00
Kultūrų kryžkelė. Menora 18:15
Meilė Tėvynės nemari 19:15 Tie,
kurie išdrįsta 20:10 Kultūros diena
20:30 Panorama 21:00 Dienos
tema 21:20 Sportas. Orai 21:30
Antradienio detektyvas. Premjera. Komisaras ir jūra 23:00 Jerzy
Popieluszko. Tiesos pasiuntinys
00:40 DW naujienos rusų kalba
00:55 Dabar pasaulyje 01:25 Vilnius Mama Jazz 2018 02:25 Komisaras ir jūra 03:55 Kultūringai
su Nomeda

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.
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UAB „Geonetas“ informuoja, kad 2019 m. balandžio 12 d. 10:30 val. bus atliekami žemės sklypo (kad.
Nr. 6943/0001:0036), esančio Prienų mieste, Alyvų g.
19, kadastriniai matavimai. Gretimo sklypo (kad. Nr.
6943/0001:0037) savininkus, naudotojus ir paveldėtojus
kviečiame atvykti nurodytu laiku į savo sklypą arba iki š. m.
balandžio 10 d. kreiptis į UAB „Geonetas“,Vytauto g. 11A,
Prienai. Tel. 8 683 98043, el. paštas geonetas@gmail.com
UAB „Geonetas“ informuoja, kad 2019 m. balandžio 12 d. 9:00 val. bus atliekami žemės sklypo (kad.
Nr. 6916/0007:0182), esančio Jiezno mieste, Beržų g.
21, kadastriniai matavimai. Gretimo sklypo (kad. Nr.
6916/0007:0181) savininkus, naudotojus kviečiame atvykti
nurodytu laiku į savo sklypą arba iki š. m. balandžio 10 d.
kreiptis į UAB „Geonetas“,Vytauto g. 11A, Prienai. Tel. 8
683 98043, el. paštas geonetas@gmail.com

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

Parduoda
3 KAMBARIŲ BUTUS
3 k. bt. (55 kv. m, II a. 4 a. renovuotame name, butas suremontuotas su dalimi baldų) Vytauto
g., Prienų miesto centre. Taip
pat parduoda automobilį „Ford
Mondeo“ (2014 m., 1,6 l, B, TA iki
2020 m. 08 mėn., ypač maža rida,
nepatekęs į jokius eismo įvykius).
Tel. 8 682 25076.
3 k. bt. (62 kv. m, I a., renovuotame name) Stadiono g., Prienuose. Tel. 8 686 97801.
3 k. bt. (54 kv. m, III a. 4 a. n., yra
balkonas) Birštone. Tel.: (8 319)
56670, 8 614 46597.

NAMUS
Ne visai įrengtą gyvenamąjį namą
Saulėtekio g. 6, Prienuose. Tel.: (8
319) 69647, 8 674 47581.
Dviejų aukštų namą (130 kv. m,
15 a žemės) Naujosios Ūtos k.,
Prienų r. Arba keičia į 2 k. bt.
Prienuose su priemoka. Tel. 8
685 65359.

SODYBAS, SODUS
Sodybą (geras privažiavimas, 25 a
namų valdos sklypas) Paprūdžių
k., Balbieriškio sen., Prienų r. Tel.
8 627 35509.
6 a žemės sklypą (yra geodeziniai
matavimai) SB, Šilėnų k., Birštono sav. Tel. 8 608 31383.
REKLAMA

Sodo sklypą su vasarnamiu (8
a žemės, ūkinis pastatas) SB
„Kalnai“, Prienuose. Tel. 8 695
34799.

ŽEMĖS SKLYPUS
136 a žemės ūkio paskirties
sklypą su griaunamais statiniais
Vartų k., Balbieriškio sen., Prienų
r., Tel. 8 614 82866.
3 ha ūkio paskirties žemę Vartų
k., Balbieriškio sen., Prienų r. Tel.
8 601 60414.

Perka
Pirksime sodybą (gali būti apleista), taip pat mišką su žeme. Tel. 8
609 82283.
Brangiausiai Lietuvoje miškus
(brandžius, jaunus, malkinius,
iškirstus), žemes, sodybas.
Atsiskaito iš karto. Tel. 8 676
41155.
Visoje Lietuvoje brangiai perkame įvairaus brandumo mišką ir
žemę, apaugusią medžiais. Tel. 8
625 44123.
Brangiai mišką (gali turėti bendrasavininkių, būti neatidalintas, su skolomis, areštuotas).
Sutvarkau dokumentus. Tel. 8
644 55355.
Perkame mišką didžiausiomis
kainomis Lietuvoje. Mokame
avansus. Atsiskaitome iš karto.
Tel. 8 605 44445.

PERKAME
MIŠKĄ

ir apvaliąją
medieną su žeme
arba išsikirsti.
Atliekame sanitarinius kirtimus
bei retinimus. Konsultuojame.

BRAngIAI PERKAME ĮVAIRIUS
Kiaules. Tel. 8 606 17089.

ARKlIUS, JAUČIUS,

Karvę, po trečio veršio.TElYČIAS,
Tel. 8 646 KARVES.
44571.
Tel. 8 625 93 679

Tel. 8 680 81777

7 m. pieningą karvę (veršiuosis
balandžio pabaigoje). Tel. (8 319)
46891.

PERKAME MIŠKĄ

Ekologiškai užaugintas bulves
(Prienuose). Tel. 8 608 08574.

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

KITA
Perka žemės išvadų dokumentus.
Tel. 8 607 19095.

IŠNUOMOJA
Du didelius garažus komercinei
veiklai Prienuose. Parduoda
motobloką (kultivatorius). Tel. 8
656 35185.

Automobiliai ir
jų dalys
Parduoda
„Citroen C8“ (2005 m., 2,2 l, D, 84
kW, TA iki 2020 m. 01 mėn.). Tel.
8 678 76088.
„Peugeot 206“ (2000 m., 2 l, HDI,
5 durys, pilkos spalvos, 800 Eur).
Tel. 8 601 35912.
Dalimis „Audi A6“ (1997 m., 2,5 l,
D, 103 kW, 6 bėgiai, geras stovis,
dalimis). Reikalingas akustinės
bosinės gitaros gitaristas. Gitarinis kubas yra. Tel. 8 609 05853.

Perka
Brangiai perkame
automobilius,
mokame nuo 50
Eur iki 5000 Eur.
Tel. 8 627 32407.
Superkame senus automobilius,
gali būti su defektais, nevažiuojantys. Pasiimame patys. Tel. 8
698 16209.

ŽEMĖS ŪKIS
PARDUODA
Ūkininkas parduoda svilintą
kiaulių skerdieną. Perkant 2
puseles (visą kiaulę) kaina – 2,14
Eur/kg. Motininių kiaulių skerdiena – 1,75 Eur/kg. Atvežame.
Tel. 8 607 12690.

Baltąsias garstyčias „Braco“,
vasarinius kviečius sėklai. Tel. 8
616 46727.
Tel. 8 657 69 676
.D]LPLHUDV#NOLQNHUDOW
%DOWǐSU.DXQDV

Išvalytus miežius, tinkamus sėti.
Pramoninę siuvimo mašiną. 6
m. karvę (po veršelio). Tel. 8 678
04167.
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Kviečius (10 Eur/50 kg). Galime
pristatyti už papildomą kainą. Tel.
8 682 42445.
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Vasarinius kviečius „Triso“. Tel. 8
698 79906.
Vasarinius kviečius „Triso“ ir
„Liucila“ (akuotuoti), žirnius,
pupas. Galime atvežti. Tel. 8 680
36043.
Įvairius grūdus sėjimui ir pašarams, grikius, didelę kiaulę ir 1
m. eržiliuką ir kumelaitę. Tel. 8
650 10595.
Grūdų mišinį, maistines bulves ir
šieną. Tel. 8 652 74481.
Palaidą šieną. Tel. 8 640 22935.

PERKA
Telyčią arba veršį nuo 6 mėn. iki 4
m. auginimui ir pienines telyčias.
Tel. 8 625 93679.
Brangiai perka įvairius veršelius
nuo 2 sav. iki 8 sav. amžiaus.
Sveria el. svarstyklėmis. Atsiskaito vietoje, iš karto. Tel. 8
612 34503.

PERKAME
Šieną „kitkomis“.
Tel. 8 677
MIŠKĄ
31879.

Vilniaus apskrities ūkininkas nuolat perka
arklius. Suteikia transporto paslaugas.
Tel.: 8 656 39189,
8 616 14424.

ir apvaliąją
medieną su žeme
arba išsikirsti.
Nori geresnio derliaus?
Naudok
Atliekame
sanitarinius kirtimus
ŽŪB „Žara“ perka karbei retinimus. Konsultuojame.
BIOHUMUSĄ! Parduodamas

680 81777 ves, jaučius, telyčias.
grynas biohumusas 10Tel.
ir 30 8litrų
Atsiskaito iš karto.
pakuotėse. Tel. 8 682 10225.
Tvarko valstybines išmokas.

Kalcio amonio ir amonio salietrą
didmaišiais po 500 kg. Pristatau į
vietą. Tel. 8 689 62945.
Parduodami šiltnamiai su polikarbonato danga. Polikarbonato
danga, stogeliai. Dabar taikomos
akcijos. Garantija 10 metų. Tel.: 8
659 08776, 8 604 98184.

ŠILTNAMIAI

Dengti
polikarbonato danga.
10 metų garantija. Teikiame
montavimo paslaugą. Nemokamas pristatymas.
www.siltnamiai24.lt arba
tel. 8 645 70800.
Grūdų malūną-girnas. Tel. 8 688
48822.
Tarplysviams lyginti lėkštes (2 m),
„3,6-SZ“ rusišką diskinę sėjamąją,
„T-25“ traktoriaus galinius ratus ir
kabinos rėmą. Tel. 8 607 52203.

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

Superkame karves, bulius ir telyčias. KREKENAVOS
AGRO FIRMOS supirkėja Olga Smailienė.
Tel. 8 612 02125.
Gerai įmitusius, liesus
ir traumuotus galvijus (AB „Krekenavos
agrofirma“ kainomis). Taip pat arklius.
Sveriame elektroninėmis
svarstyklėmis. Atsiskaitome
iš karto. Tel. 8 616 43646.

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“).
BRAngIAI PERKAME ĮVAIRIUS

ARKlIUS, JAUČIUS,
TElYČIAS, KARVES.
Tel. 8 625 93 679

A. Bagdono PĮ – brangiai veršelius auginti. Moka 6–21 proc.
Sveria el. svarstyklėmis. Pasiima
patys. Tel.: 8 699 93682, (8 319)
69541.
Įmonė tiesiogiai galvijus aukščiausiomis ŽŪKB „Krekenavos
mėsa“ kainomis. Tel. 8 613
79515.
Viena didžiausių įmonių Lietuvoje tiesiogiai perka karves, bulius,
telyčias. Sveria el. svarstyklėmis.
Moka 6 ir 21 proc. PVM. Atsiskaito iš karto. Tel. 8 635 07197
(Ričardas Lukauskas).
Brangiai visoje Lietuvoje superkame galvijus: karves, jaučius,
telyčias. Vežame į užsienį. Atsiskaitome vietoje. Tel. 8 615
28106.
Bet kokią žemės ūkio techniką,
pvz., traktorių, priekabą, sunkvežimį ir jų padargus. Gali būti
neveikiantys. Tel. 8 680 77728.
NUKelta Į 14 p. 
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ĮVAIRIOS PREKĖS
PARDUODA

M A L KO S

Nuolat prekiaujame
lapuočių malkomis. Skaldytos,
kaladėmis arba rąsteliais.
Malkos tvarkingai sukrautos.
Skubus nemokamas pristatymas.
Tel. 8 672 51171
Miško savininkas – lapuočių ir
spygliuočių malkas. Pristato.
Perka mišką. Atsiskaito iš karto.
Tel. 8 690 66155.
Pigiai lapuočių malkas (skaldytas,
kaladėmis, rąsteliais). Prienuose
atvežimas nemokamas. Tel. 8
682 31133.

Pripučiamų batutų, atrakcionų,
palapinių ir šventinės įrangos
nuoma. Tel.: 8 657 57395, 8 680
82272, www.7verslai.lt.

Paskolos!!! Turimų paskolų ir skolų refinansavimas. Suteikiame paskolas ir

refinansuojame turimas bei kt.
skolas sumoje iki 10 000 eurų,
laikotarpiui nuo 2 iki 48 mėn.
Palūkanos konkurencingai mažiausios rinkoje. Konsultuojame
pensijų kaupimo II - III pakopoje
klausimais. Tarpininkas Ričiardas
(ind. veiklos pažym. Nr. 621263).
Tel. 8 601 50935.

Šiltnamių g. 8, 59118 Prienai
Mob. tel.: (8 638)77387, (8 650) 62733.
El. p. aaukuras@gmail.com

Laidojimo paslaugos:
Prienuose, Birštone, Balbieriškyje,
Pakuonyje, N.Ūtoje, Jiezne,
Veiveriuose, Žemaitkiemyje, Išlauže.

Įvairias malkas kaladėmis. Pristato. Tel. 8 671 94231.
Pušines, alksnines, beržines malkas kaladėlėmis ir skaldytas.
Atveža. Tel. 8 625 97091.
Uosio, skroblo, juodalksnio, beržo
malkas, supjautas kaladėmis,
sukapotas ir 2 m ilgio. Pristatymas
nemokamas. Statybinę medieną
pagal klientų pageidaujamą ilgį
ir išmatavimus. Išrašau sąskaitą.
Pristatymas nemokamas. Tel.: 8
614 98516, 8 639 48191.
Naujus klausos aparatus (kaina
nuo 40 Eur), naujus žvejybos tinklus (40 Eur). Tel. 8 678 66028.

PASLAUGOS
Įvairaus tipo tekstinės medžiagos ruošimas, redagavimas ir
vertimas į daugelį pasaulio kalbų. Originalių reklaminių tekstų
ir sveikinimų kūrimas, knygų
užsakymas internetu. Geriausias
kainos ir kokybės santykis! Tel. 8
614 91615.

Šarvojimo salė
Karstai, urnos ir ritualiniai rūbai
Autokatafalkas
Kremavimas Lenkijoje ir Lietuvoje
Gedulo gėlės ir vainikai

Paminklų, tvorelių, kapaviečių
uždengimų gamyba. Betonavimas, montavimas, užpylimas
skalda, senų kapaviečių restauravimas ir kiti akmens gaminiai.
Nemokama konsultacija. Tel. 8
686 96155.

SKLYPŲ KADASTRINIAI
MATAVIMAI

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

UAB „GEONETAS“
Adresas: Vytauto g. 11A,
Prienai (priešais Autobu
sų stotį, laiptais į rūsį).
Tel.: 8 683 98043,
8 614 38124.
Kaminų įdėklai, gaminimas,
montavimas, kaminų valymas.
Tel. 8 645 87304 (Vytautas).

Prenumeruokite „Naująjį
Gėlupį“ ir neatsilikite nuo
svarbiausių krašto ekonomikos,
kultūros ir politikos naujienų!
REKLAMA

Skardinimo darbai: kraigai, vėjinės, pakalimai, kaminai ir t.t.
Montuojame „Cedral“ dailylentes. Dengiame stogus. Patirtis.
Garantijos. Kokybė. Tel. 8 636
94394.

Profesionali stogdengių brigada
atlieka visus stogo remonto, įrengimo darbus. Sudarome sąmatas, pristatome medžiagas, suteikiame garantijas.
Tel. 8 677 68382.
Karkasinių mūrinių namų, pirčių,
garažų statymas, stogų dengimas,
pamatų liejimas, grindų dėjimas,
lentelių kalimas, langų durų montavimas, sienų šiltinimas. Tel. 8
682 41392.
Mūriju, betonuoju, šiltinu stogus
ir atlieku kitus statybos darbus.
Taip pat montuoju valymo įrenginius. Tel. 8 607 14112.
Dažome medinius namus (fasadus ir stogus) savo ir užsakovo
medžiagomis. Patirtis. Kokybė.
Tel. 8 636 94394.
Gaminame betoną, kalkinį skiedinį, šulinio žiedus (nuo 0,7
iki 3 m), įvairią gelžbetoninę
produkciją. Vežame žvyrą, smėlį.
Atliekame metalo tekinimo ir
suvirinimo darbus. Tel. 8 687
95399.
Liejame pamatus, betonuojame.
Montuojame gipso kartoną,
glaistome, dažome, kalame dailylentes, dedame visų tipų grindis,
klojame plyteles, atliekame santechnikos, elektros instaliacijos
ir griovimo darbus. Klojame
trinkeles. Lankstome skardas. Tel.
8 600 96399.
Šlifuojame, dedame ir lakuojame parketą, dengiame stogus,
lankstome skardas, skardiname,
šiltiname ir dažome namų fasadus. Statome karkasinius namus.
Kasame pamatus, mūrijame,
tinkuojame, betonuojame, montuojame tvoras, atliekame langų
apdailą, montuojame langus ir
duris. Tel. 8 620 85350.
Kokybiškai remontuojame butus: dažome, glaistome, klojame
laminatą, atliekame kitus darbus.
Tel. 8 606 46488.

Atlieku įvairius vidaus ir lauko apdailos darbus. Tel. 8 689
80927.

Nemokamai tvarkome apleistus
(apžėlusius ir apaugusius medžiais ir krūmais) žemės ūkio
paskirties žemės sklypus. Tel. 8
680 81777.
Pjaunu ir skaldau malkas. Griaunu
senus pastatus ir dirbu kitus ūkio
darbus. Tel. 8 677 22930.

Kokybiškos elektriko paslaugos: varžų matavimai, elektros gedimų taisymas, naujos
statybos namų elektros instaliacija, sąmatų sudarymas ir
kiti darbai. Tel. 8 671 88433.

Pjauna ir kapoja malkas. Vasarą
pjauna žolę su trimeriu. Tel. 8
606 17618.
Mobiliuoju juostiniu gateriu kokybiškai pjaunu medieną. Atvykstu
į vietą. Tel. 8 601 02662.

Visi santechnikos darbai: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos.
Komplektuojame medžiagas su
nuolaidomis. Tel. 8 640 39204.

UAB „Rūdupis“ langų ceche
šiuo metu reikalingi paruošėjai
dažymui. Neturinčius patirties
apmokome. Tel. 8 612 37382.

UAB „Nemira“

Modulinių namų gamybos įmonei

reikalingi:

1. Staliai; 2. Langų montuotojai; 3.
Elektrikai; 4. Plytelių klojėjai;
5. Santechnikai; 6. Pagalbiniai darbininkai (-ės); 7. Dažytojai (-os).
Visos socialinės garantijos.
Apmokamos kelionės išlaidos.
Informacija: info@k-ready.eu

Vištienos apdirbimo įmonėje
– darbuotojas (reikalinga B kat.)
Birštono vnk. Tel. 8 686 69599.

Gaminame duris namams, ūkiniams pastatams bei laiptų pakopas su pastoviu ir slenkančiu
apšvietimu. Garantija ir kokybė.
Tel. 8 682 62195.
Kokybiškai taisau
automatines

SKALBIMO
MAŠINAS

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

REIKALINGA

Tel. 8 688 35784.

Plastikinių ir medinių langų apdaila po montavimo. Balkonų ir
durų apdaila. Kiti smulkūs statybiniai darbai. Dirbu vienas. Tel. 8
648 16788.

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

DARBO
SKELBIMAI

Pavojingų medžių
pjovimas, genėjimas.
Sklypų valymas.
Tel.: 8 683 99 233,

greblysirbebras@gmail.com
Moteris gali prižiūrėti sodybą
ir kartu gyventi Prienuose arba
rajone. Tel. 8 646 07324.

UAB „Marijampolės
agrocentras“ reikalingas
traktorininkas, turintisTR2 kategoriją.
Darbas Šventragio k.,
Igliaukos sen., Marijampolės sav.
Tel.: 8 615 39486,
8 650 28781.

Kviečia
Jeigu turite problemų su alkoholizmu, 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.

REIKALINGA

8 622 02208
šaldytuvus, šaldiklius.
Vytauto g. 7, Prienuose.
Suteikia garantiją.

Atliekame buto ir namo remonto
darbus: montuojame gipso kartoną, klijuojame plyteles, glaistome, dažome, klojame laminatą.
Tel. 8 671 77427.

Remontuoju ir prijungiu skalbykles, elektrines virykles, orkaites,
indaploves, džiovykles. Atvykstu
į namus. Suteikiu garantiją. Tel.
8 647 55929.

Glaistau, tapetuoju, dažau ir atlieku kitus smulkius buto remonto
darbus. Tel. 8 615 57976.

Vežame žvyrą, smėlį, skaldą, atsijas ir kitus birius krovinius. Tel.
8 690 66155.
Atliekame įvairius žemės kasimo, lyginimo darbus: kasame,
valome tvenkinius, darome pylimus, šlaitus, lyginame, tvarkome
teritorijas. Konsultuojame. Turime patirtį. Dirbame kokybiškai.
Tel. 8 640 50090.

Viešbučio administratorė
Darbo aprašymas:
Svečių priėmimo, apgyvendinimo planavimas ir
vykdymas; Darbas kasos aparatu; Paslaugų rezervavimas ir atsakymų ruošimas internetinėms užklausoms.
Reikalavimai:
Aukštasis išsilavinimas; Užsienio kalbų žinojimas
privalumas (anglų k., rusų k.); Puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai, raštvedybos išmanymas; Vadybiniai sugebėjimai; Geri bendravimo įgūdžiai, gebėjimas dirbti
komandoje; Vairuotojo pažymėjimas (B kategorija);
Atsakingumas, iniciatyvumas, paslaugumas.
Mes siūlome:
Įdomų ir aktyvų darbą jaunoje komandoje; Puikias
karjeros galimybes; Visas socialines garantijas; Darbo
rezultatus atitinkantį darbo užmokestį.

CV siųsti sandra@harmonypark.lt

Tel. 8 652 04354.
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Dėkoja

PADĖKA

1962 m. iš Aukštaitijos
lygumų gyvenimas atvedė į Prienus. Prienuose
sulaukiau gilios senatvės, o su ja ir negalios.
Noriu nuoširdžiai padėkoti padedančioms man
gyventi ir senti gydytojai Ritai Keturakienei,
seselei Ingai Krašinskienei, soc. darbuotojos
pavaduotojai Ligitai Lukaševičiūtei, o mokytojai Daliai Baranauskienei – už pavežėjimą, atjautą, taip pat savo
namo J. Brundzos g. 6
kaimynėms ir Birutei
Ratkevičienei, visoms
buvusioms bendradarbėms bei Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos mergaitėms Ievai ir Irai. Su
dėkingumo ašaromis tariu visoms AČIŪ. Linkiu
geros sveikatos, Viešpaties palaimos. Būkit laimingos.

Balandžio 9 d. 10 val. Skriaudžių
laisvalaikio salėje – respublikinių moksleivių folklorinių šokių
varžytuvių „Patrepsynė 2019“
rajoninis turas.

ARTIMIAUSI RENGINIAI
PRIENŲ RAJONE
Balandžio 7 d. Prienų sporto
arenoje – Atviras Prienų Aerobinės gimnastikos čempionatas.
Varžybų pradžia 11 val. Renginys
nemokamas.
Balandžio 7 d. 15 val. Prienų
kultūros ir laisvalaikio centre
– tradicinė rajono liaudies atlikėjų
šventė „Oi, būdavo, būdavo...“.
Dalyvaus rajono folkloro ir šokių
kolektyvai, liaudiškos kapelos,
pavieniai muzikantai ir pasakoriai.
Renginys nemokamas.
Balandžio 7 d. 17.30 val. Prienų
kultūros ir laisvalaikio centro foje
– Erdvinės muzikos veiksmas
„Spengla“. Atlikėjai: choras „ARTyn“, „TULA muzika“, Darius Bagdonavičius ir Agnė Pilkauskaitė
(smuikai). Renginys nemokamas.
REKLAMA

Balandžio 8-14 d.



Balandžio 11 d. 17 val. Prienų
kultūros ir laisvalaikio centre
– Prienų krašto muziejaus leidinio „100 iškiliausių Prienų krašto
asmenybių“ pristatymas.
Balandžio 12 d. 18 val. Skriaudžių
laisvalaikio salėje – poetinis-muzikinis spektaklis „Laisvės išėję“,
skirtas Lietuvos Nepriklausomybės kovų atminimo metams. Dalyvauja Kazlų Rūdos savivaldybės
kultūros centro moterų vokalinis
ansamblis „Medeinė“ ir mėgėjų
teatras „Žalvarnis“. Renginys
nemokamas.
Balandžio 13 d. 17 val. Prienų
kultūros ir laisvalaikio centre
– Humoro šventė „Juokis 2019“.
Žiūrovai pamatys tris humoro kolektyvus iš Dzūkijos ir Suvalkijos.
Koncertą paįvairins humoristas
Vaclovas Vičius iš Vilniaus, kuris
dovanos satyrinių eilėraščių bei
ironiškų epigramų puokštę. Juoksitės net dvi valandas, o bilieto
kaina tik 4–5 eurai.
Balandžio 13–14 dienomis Prienų
sporto arenoje – Baltijos šalių veteranų stalo teniso čempionatas.

Balandžio 14 d. 10 val. Skriaudžių
šv. Lauryno bažnyčioje, po šv.
Mišių - Česlovo Sasnausko kamerinio choro koncertas skirtas
Juozo Naujalio metams paminėti.
Renginys nemokamas.
Balandžio 16, 17, 18, 19 dienomis
Prienų kultūros ir laisvalaikio
centre – kūrybinės dirbtuvės
„Kasdieniai objektai kūryboje”.
Balandžio 16 d. 12.00 val. – paskaita su Neringa Zakarauskaite
ir judesio dirbtuvės su Alberta
Saukaityte. Balandžio 17 d. 12.00
val. – instrumentų kūrimas su
Simonu Nekrošiumi. Balandžio
18 d. 12.00 val. – edukacinio filmo
peržiūra ir kūrybinės dirbtuvės su
Marija Šnipaite. Balandžio 19 d.
12.00 val. – kūrybinės dirbtuvės
ir diskusija su Jolita Vaitkute.
Dienos programos trukmė apie
1,5 – 2 val. Vieta: Prienų kultūros
ir laisvalaikio centras (Vytauto g.
35, Prienai), Konferencijų salė.
Daugiau informacijos: info@
av17gallery.com

AVINAS
(03.21-04.20)

JUOZAS NAUJALIS
Stichija: Vanduo
Planeta: Neptūnas
Savaitės diena: ketvirtadienis
Akmuo: ametistas ir perlai
Spalvos: pilka ir sidabrinė



AVINAS
(03.21-04.20)

Savaitės pradžioje gali būti bandymų primesti jums savo nuomonę. Nesileiskite! Savaitės viduryje nesusikoncentruokite ties
menkaverčiais dalykais ir mažiau
plepėkite. Galimos naujos daug
žadančios pažintys.



JAUTIS
(04.21-05.21)

Konfliktas namuose pirmoje savaitės pusėje gali paskatinti siekti
didesnės asmeninės nepriklausomybės ir laisvės. Visiškai netikėtai
gausite džiugią žinią. Pamatysite,
kaip neįveikiama taps nugalimu.
Be to, išsipildys viena didelė jūsų
svajonė. Laukite savaitgalio!



DVYNIAI
(05.22-06.21)

Savaitės pradžioje susiklostys
aplinkybės, iš kurių turėsite daug
naudos vėliau. Jei veiksite greitai, užsidirbsite papildomų pinigų. Antroje savaitės pusėje galite
būti užsipultas ir kažkuo apkaltintas, bet bendradarbiai jus visiškai
palaikys. Savaitgalį nebūkite toks
lengvabūdis ir garbėtroška - nieko
tokio, jei nebūsite nuolatinio susižavėjimo objektas.



Regina, 89 m.

Kviečia į renginius

HOROSKOPAS

VĖŽYS
(06.22-07.22)

Kuo mažiau plepėsite, tuo bus
geriau. Stenkitės neįsivelti į kokį
nors ginčą. Jūsų ekonominė padėtis šiuo metu yra stabili ir pakankamai gera, todėl galite pagalvoti
apie tai, kaip išpildyti ilgai puoselėtą ir ligšiol nerealizuotą norą. Tai įgyvendinę tikrai pasijusite
laimingesnis.



LIŪTAS
(07.23-08.21)

Jūs manote, kad verta nesvarstant
griebtis naujo pasiūlymo? Deja, kiti to nepriims taip draugiškai. Verta taip pat labai gerai pagalvoti, ar
tikslinga kovoti dėl populiarumo
kolektyve. Problemos dėl sveikatos savaitės pradžioje neturėtų
būti išties rimtos.



MERGELĖ
(08.22-09.23)

Konfliktai darbe griauna ir asmeninį jūsų gyvenimą. Laimė, ši savaitė bus dosni įvairiausių gerų
galimybių. Nepraleiskite progos
išspręsti pačias didžiąsias problemas, gal net pakeisti darbą. Šiomis dienomis jūsų laukia paskutinis pokalbis jums asmeniškai
labai svarbiu reikalu.



SVARSTYKLĖS
(09.24-10.23)

Neplepėkite per daug apie savo
planus. Gali atsirasti norinčių pasinaudoti tuo piktam. Ar jūs tikrai
tokia stipri asmenybė, kad galite
susidoroti su bet kuo? Ar tikrai
jūsų neveikia autoritetingų žmonių spaudimas? Jeigu ne, vis tiek
turėtumėte motyvuoti, kodėl taip
aktyviai ginate savo teises.



SKORPIONAS
(10.24-11.22)

Šią savaitę labai stebėkite jus supančius žmones. Galimas daiktas,
kad kažkas yra sumanęs negarbingų dalykų. Galimi bandymai
suvaržyti jūsų laisvą valią, primesti svetimas žaidimo taisykles. Ketvirtadienį apskritai būtų
ne pro šalį atsipūsti. Tai padėtų
atgauti pusiausvyrą.



ŠAULYS
(11.23-12.22)

Šią savaitę jums teks susitikti su
vadovaujančiais žmonėmis. Tuo
turėtumėte būtinai pasinaudoti.
Parodykite save iš gerosios pusės ir nepraraskite savo žavesio.
Jūs turite partneriams kristi į akis.
Į savaitės pabaigą šeimos nariai
gali inicijuoti pasikeitimus namų
ūkyje, dideles finansines investicijas. Galite patirti stresą.



OŽIARAGIS
(12.23-01.20)

Pirmoje savaitės pusėje visos jūsų mintys suksis apie ką tik nori,
tik ne apie tai, kas iš tiesų jūsų
laukia. Trečiadienį galite supanikuoti visiškai neteisingai interpretuodamas vyresnybės pasisakymą. Pasitikslinkite geriau
dar kartą! Taip pat neatidėliokite
jau anksčiau planuoto vizito pas
gydytoją.



VANDENIS
(01.21-02.18)

Šią savaitę galite išvengti vieno
nemalonaus susitikimo. Nesijaudinkite, negalvokite apie mažareikšmius dalykus ir pagaliau pasakykite garsiai tai, ką privalote
pasakyti. Galite nusivilti žmonėmis, kuriais iki šiol pasitikėjote.



ŽUVYS
(02.19-03.20)

Šiuo metu būtų gerai išlaikyti
perspektyvas, nuosekliai laikytis savo paties taisyklių. Antroje
savaitės pusėje gali užsimegzti
nauja subtili draugystė. Asmeniui, kuriam jūs neabejingas, reikia jūsų pagalbos ir paramos.
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Balandžio 6 d.
ŠEŠTADIENIS
Saugaus eismo diena
Tarptautinė pagalvių mūšio
diena
Tarptautinė santarvės ir sporto plėtros diena
Saulė teka 06:42
leidžiasi 20:02
Dienos ilgumas 13.20
Jaunatis (1 mėnulio diena)
Celestinas, Daugirutis, Žintautė, Gerardas, Dagnė
Tinkamas laikas sėti:
porus, saulėgrąžas.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti, konservuoti ir šaldyti vaisius, naikinti piktžoles.

Matematinis galvosūkis

Įrašykite skaitmenis nuo 1 iki 9
taip, kad matematiniai veiksmai
atitiktų gautus rezultatus.
Kiekvienas skaitmuo gali būti panaudotas tik vieną kartą.
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Balandžio 8 d.
PIRMADIENIS
Saulė teka 06:37
leidžiasi 20:06
Dienos ilgumas 13.29
Jaunatis (3 mėnulio diena)
Valteris, Girtautas, Skirgailė, Dionizas, Julija, Alma
Tinkamas laikas sėti:
krapus, kalendras, pankolius,
sėjamąsias gėles.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
konservuoti šakniavaisius.

BALANDŽIO
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Balandžio 9 d.
ANTRADIENIS
Saulė teka 06:35
leidžiasi 20:08
Dienos ilgumas 13.33
Jaunatis (4 mėnulio diena)
Paladijus, Aurimas, Dalia, Kleopas, Gitana, Gitanas
Tinkamas laikas sėti:
žirnius, pupeles, moliūgus, patisonus, baklažanus, sėjamąsias gėles, vijoklines gėles.
Sode, darže:
netinkamas laikas laistyti.

Šio kryžiažodžio atsakymas –
Būrininkas.

Balandžio 11 d.
KETVIRTADIENIS
Tarptautinė koncentracijos
stovyklų kalinių išlaisvinimo
diena
Pasaulinė Parkinsono ligos
diena
Saulė teka 06:30
leidžiasi 20:12
Dienos ilgumas 13.42
Jaunatis (6 mėnulio diena)
Stanislovas, Vykintas, Daugailė, Leonas
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas pjauti žolę,
laistyti, netinkamas laikas
kaupti vaisius.

Š E ŠTA D I E N I S

BALANDŽIO

+2 +11

Balandžio 7 d.
SEKMADIENIS
Pasaulinė sveikatos diena
Tarptautinė tutsių genocido
Ruandoje 1994 m. atminimo
diena
Saulė teka 06:40
leidžiasi 20:04
Dienos ilgumas 13.24
Jaunatis (2 mėnulio diena)
Minvydas, Kantautė, Hermanas, Donata
Tinkamas laikas sėti:
krapus, kalendras, pankolius,
sėjamąsias gėles.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
konservuoti šakniavaisius.

Balandžio 10 d.
TREČIADIENIS
Saulė teka 06:32
leidžiasi 20:10
Dienos ilgumas 13.38
Jaunatis (5 mėnulio diena)
Apolonijus, Mintautas, Agna,
Margarita
Tinkamas laikas sėti:
žirnius, pupeles, saulėgrąžas,
moliūgus, patisonus, baklažanus, sėjamąsias gėles, vijoklines gėles.
Sode, darže:
netinkamas laikas laistyti.

ORAI

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

Lošimas
Nr. 1360
2019-04-03

SKAIČIAI
Pagrindiniai skaičiai: 03, 15, 32,
37, 44, 47
Vikingo skaičius: 03

Vieno derinio laimėjimų
lentelė (laimėtojai iš Lietuvos)
6+1

5820015.00€ 0

6

230428.50€ 0

5+1

78142.50€ 1

5

322.00€

8

4+1

79.00€

39

4

9.00€

229

3+1

4.00€

719

3

1.50€

4364

2+1

1.25€

4877

2

0.75€

31434

Kito tiražo prognozė:

7,3 mln. Eur

vikinglotto lošiama trečiadienį
Eurojackpot lošiama penktadienį
Teleloto lošiama sekmadienį

KET VIRTADIENIS
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Savaitė
istorijos puslapiuose

1722

BALANDŽIO
Atsakymai

Sudoku

+9 +9

1990
1989

P E N K TA D I E N I S

+9
+10
KLAIPĖDA

VILNIUS

+9 +12

+5 +6

VANDENS TEMPERATŪRA
apnuodyti nuodingomis dujomis. Daugiau nei 100 žmonių
buvo sunkiai sužeisti.

2010

m. balandžio 6 d.:
m. balandžio 10
Rusijos caras Ped.: įvyko Smotras I apmokestino barzdas (50
lensko aviakatastrofa, nusinerublių per metus).
šusi Lenkijos aukštų pareigūnų
m. balandžio 7 d.: gyvybes.
į mitingą Lietuvos
m. balandžio 11
nepriklausomybei paremti Vind.: Rusija ir Prūsigio parke (Vilnius) susirinko virš
ja pasirašė Peterburgo sutar300 tūkst. žmonių.
tį, davusią pradžią būsimiems
m. balandžio 8 Abiejų Tautų Respublikos pad.: sovietų desan- dalijimams.
tininkai Vilniuje nesėkmingai
m. balandžio 12 d.:
bandė užgrobti Spaudos rūPeterburge išleistas
mus.
pirmasis lietuvių bolševikų dienm. balandžio 9 d.: raštis „Tiesa“.
Gruzijos sostinėje
m. balandžio 12 d.:
Tbilisyje priešais parlamentą suKetvirtojo Kryžiaus
sirinkę demonstrantai reikalavo
žygio metu užimtas KonstanGruzijos nepriklausomybės. Sotinopolis.
vietų kariuomenė demonstram. balandžio 12 d.:
ciją išvaikė su ypatingu brutaAirija ir Škotija susilumu. 16 žmonių žuvo užmušti
desantiniais kastuvėliais arba vienijo su Anglija.

1990

12

+4 +14

1764

+4 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
+6 KAUNO MARIOS
+4 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+4 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

SAULĖS AKTYVUMAS

G0
S0
R0

Geomagnetinės audros
nenumatomos.

Saulės audrų
nenumatoma.
Radiometrinių (radio trukdžių)
audrų nenumatoma.

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

1917

1204
1654

GAMA RADIACINIS FONAS

37
38

KAUNE

nSv/val.

FUKUŠIMOS AE
8788 nSv/val.

ALYTUJE ČERNOBYLIO AE
nSv/val. 8220 nSv/val.

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

