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„Naujajam Gėlupiui“ – trisdešimt!

RENATOS MARCINKEVIČIENĖS IR RAIMONDO DUOBLIO NUOTRAUKOS

1989 m. balandžio 14 d.
įkurtas laikraštis „Gėlupis“
pavadinimą gavo nuo
vos 2,5 km ilgio upelio,
tekančio šiauriniu Prienų
miesto pakraščiu.
SKAITYKITE 7 p.

www.naujasisgelupis.lt

Per 30 metų keitėsi laikraš-

čio pavadinimas, išvaizda,
darbuotojai, tačiau savo kelią,
pradėtą kartu su Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžiu, laikraštis tęsia – praneša svarbiausias Nemuno krašto ekonomines, kultūrines ir politines

Kaina

Vandens mūšiai su drambliais pradėjo
Tailando Naujųjų metų šventę
naujienas.

Trisdešimt laikraščio
ir mūsų valstybės
metų
Į Prienų kultūros ir laisvaNUKelta Į 4 p. 

Birštono
pusmaratonis:
unikalios trasos
nepalieka
abejingų
Iš kairės: Diana Golmanienė, Stasė Asipavičienė, Mantvydas Prekevičius ir Laima Duoblienė.

Tailande ketvirtadienį
pradedant švęsti
tradicinius Naujuosius
metus, širdelėmis ir
gėlėmis apipaišyti
drambliai purškė vandenį
ant džiūgavusių žmonių.

Buvusioje Tailando sostinėje Ajutajoje, kurią turistai
yra pamėgę dėl senovinių
šventyklų griuvėsių, keliolika
dramblių su prižiūrėtojais ant
nugarų žingsniavo gatvėmis
taškydami vandeniu gyventojus ir užsieniečius.
Šia ceremonija prasidėjo
visą savaitgalį truksianti tra-

dicinė budistų Naujųjų metų
šventė Songkranas, kuri oficialiai prasideda balandžio
13 dieną.
Songkranas, kurio metu tradiciškai pagerbiami vyresnieji
ir vandeniu apšlakstomos Budos statulos vietos šventyklose, bėgant laikui virto triukšmingais vandens mūšiais.
Vandens šautuvais ir apsauginiais akiniais apsiginklavę
vietiniai gyventojai ir užsieniečiai dalyvauja „šlapiose“
gatvių šventėse, kone visiškai
paralyžiuojančiose šalį.
AFP, BNS, SCANPIX

SKAITYKITE 9 p.

Senoji dvarvietė atgijo nuo
paukščių ir vaikų balsų

SKAITYKITE 9p. 

REKLAMA

0,50 €

Prenumeruokite Nemuno krašto laikraštį „Naujasis Gėlupis“ 2019 m.!

Prenumeruokite „Naująjį Gėlupį“ ir neatsilikite nuo svarbiausių krašto ekonominių, kultūrinių ir politikos naujienų!
Prenumeruokite telefonu 8 700 55 400 išsikviesdami laiškininką į namus arba internete adresu www.prenumeruok.lt

 verta žinoti
ŠEŠTAdienis, 2019 m. balandžio 13 d., www.naujasisgelupis.lt

Užgriuvęs automobilis mirtinai sužalojo žmogų

Vilniuje atsiras pėsčiųjų tunelis po geležinkeliu

Trečiadienio vakarą Kalvarijos savivaldybėje esančiame Senosios
Radiškės kaime užgriuvęs automobilis mirtinai sužalojo
žmogų. Bendrajame pagalbos centre pranešimas apie nelaimę
dirbtuvėse gautas 19.30 val.

Vilniuje kitąmet turėtų atsirasti pėsčiųjų tunelis po geležinkeliu.
Pritarta, kad Iešmininkų gatvėje atsirastų 7 metrų ilgio ir 5,6
metrų pločio tunelis. Skaičiuojama, jog jį įrengti kainuos 790 tūkst.
erų, daugiau nei pusę lėšų bus skirta iš Europos Sąjungos fondų.

Šv. Mišios Prienuose ir Naujojoje Ūtoje
Prienų bažnyčioje Didžiojo Tridienio, t.y. Didžiojo Ketvirtadienio, Penktadienio ir Šeštadienio pamaldos – vakarais 18 val.
BALANDŽIO 21 d. – Šv. Velykos.
8.00 val. – Prisikėlimo Šv. Mišios, Eucharistinė procesija.
10.30 val. – Šv. Mišios.
18.00 val. – Šv. Mišios.
Naujosios Ūtos bažnyčioje Didžiojo Tridienio, t.y. Didžiojo Ketvirtadienio, Penktadienio ir Šeštadienio pamaldos vyks 16 val.
BALANDŽIO 21 d. – Šv. Velykos.
10.30 val. – Prisikėlimo Šv. Mišios, Eucharistinė procesija.

Žemdirbių dėmesiui
Nuo 2019 m. balandžio 15 d. žemdirbiai kviečiami
deklaruoti žemės ūkio naudmenas ir pasėlius. Deklaruoti žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus tiesioginėms
išmokoms gauti bus galima iki 2019 m. birželio 7 d.,
o pavėluotai – iki liepos 2 d. (už kiekvieną pavėluotą
dieną išmokos mažinamos 1 proc.).
Duomenis Žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre privaloma atnaujinti iki 2019 m. rugpjūčio 1 d. Neatnaujinus
duomenų, Nacionalinė mokėjimo agentūra po rugpjūčio 1
d. iš pareiškėjų reikalaus žemės valdymo dokumentų. Paraiškas galima pildyti prisijungus per elektroninę bankininkystę patiems arba Prienų rajono konsultavimo tarnyboje,
Prienų rajono savivaldybėje ir seniūnijose įprasta tvarka.
Ašmintoje (buvusiame Ašmintos seniūnijos administraciniame pastate) – ketvirtadienį ir penktadienį. Pakuonio seniūnijoje – pirmadienį, antradienį ir trečiadienį.
Informacija teikiama Prienų rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriuje tel.: (8 319) 61 160, (8
319) 61 163.

Balandžio 17 d. – gyventojų perspėjimo ir
informavimo sistemos patikrinimas
2019 m. balandžio 17 d. bus atliekamas gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos techninis patikrinimas,
kurio metu 11 val. 52 min. visoje šalyje bus girdimas perspėjimo sirenų kauksmas. Sirenos kauks 3 minutes.
Nustojus kaukti sirenoms per Lietuvos radijo 1-ąją ir 2ąją programas, radijo stotį „Pūkas“ iš Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Aliarmavimo ir
operacijų koordinavimo centro bus skelbiama informacija
gyventojams.
Prašome gyventojų išklausyti perduodamą informaciją.
Gyventojai bus informuojami ir trumpaisiais pranešimais į
mobiliuosius telefonus, kuriuose yra įjungta korinio transliavimo funkcija. Norint gauti trumpuosius pranešimus, reikia
mobiliuosiuose telefonuose suaktyvinti korinio transliavimo
funkciją. Telefonų nustatymo instrukcijos ir daugiau informacijos apie šią sistemą pateikiama tinklalapyje www.vpgt.
lt. Perspėjimo pranešimų perdavimas prasidės kartu su sirenų
jungimo pradžia 11.52 val. ir tęsis iki 12.03 val. Pranešimai
bus kartojami kas 1 min.
Prienų rajono savivaldybės administracijos
Bendrojo skyriaus vyr. specialistas
Romas Trakymas

Dantų netekusiam pacientui – inovatyvūs dantų
atkūrimo būdai
Visų dantų netekimas
daugeliui asocijuojasi su
pagyvenusiais žmonėmis.
Tačiau dantis gali prarasti
bet kokio amžiaus žmonės.
Tokia nemaloni patirtis
neigiamai paveikia
sveikatą, emocinę būseną
ir apsunkina kasdienybę.
Laimei, ši situacija turi
sprendimą. Tai – dantų
implantacija.

Nors dantų atkūrimas implantais egzistuoja daugybę
metų, ši tema pacientams vis
dar kelia daugybę klausimų.
Kaip dantų netekimas paveikia kasdienybę, sveikatos būklę ir kokie yra efektyviausi
šypsenos atkūrimo būdai,
aiškinamės su Prienų odontologijos centro „Tikodenta“ gyd. odontologe-ortopede
Aušra Pakarkle.

Dantų netekimas kenkia
tiek išvaizdai, tiek sveikatai.
Gyd. odontologė-ortopedė
A. Pakarklė įspėja apie neigiamas dantų netekimo pasekmes: „Svarbu paminėti,
jog praradus dantis, tirpsta
žandikaulio kaulas. Delsiant
atkurti dantis, kaulą tenka
priauginti. Kaulo tirpimas
ne tik apsunkina implantavimo procedūrą, bet ir labai
pakeičia išvaizdą: žmogus
atrodo daug vyresnis ne tik
dėl neestetiškos šypsenos,
bet ir dėl pasikeitusių veido
bruožų.“

Išimamieji dantų
protezai
Dėl daugybės trūkumų
tradiciniai išimamieji dantų
protezai negali atstoti natūralių dantų. Plokštelę kas
vakarą reikia išsiimti, dantų protezas netvirtai laikosi,
sukelia pykinimą, trukdo
raiškiai kalbėti. „Išimamos
plokštelės sukeliamą diskomfortą galima sumažinti
taikant lokatorinę sistemą
– įsriegiant implantus, ant
kurių tvirtinamas protezas.
Taip pritvirtinta plokštelė
geriau laikosi, pagerėja ir
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kramtymo funkcija“, – aiškina odontologė.

Bedančių žandikaulių
atkūrimas
Norint atkurti dantis implantais, pirmiausia reikėtų

Implantų skaičių bei palankiausią gydymo būdą parenka gydytojas, atsižvelgdamas
į esamą situaciją ir paciento
poreikius. „Šiuo metu sparčiai populiarėja „Visi ant keturių“ metodas, suteikiantis
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pasekmės
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Gyd. Odontologė- ortopedė Aušra Pakarklė

Dantų implantaciją ant keturių implantų
(Straumann Pro-Arch metodika)

atsakingai išsirinkti gydytoją
ir kliniką, kadangi procedūros sėkmę ir ilgaamžiškumą
lemia būtenti mplantų gamintojas ir gydytojo kompetencija. Odontologijos centre „Tikodenta“
naudojami vieni
populiariausių
pasaulyje šveicariški implantai, kurių prigijimo rodikliai siekia net iki 96,4
proc. Stulbinančius prigijimo
rodiklius lemia
medžiaga, iš kurios implantas
pagamintas, taip
pat unikalus paviršius, forma ir
jungtis su dantų
vainikėliu.

galimybę visus dantis atkurti
vos ant keturių implantų. Taikant šią metodiką, dažnai galima išvengti kaulo augmen-
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Užsakomieji straipsniai, reklama
Neapmokami pranešimai spaudai
Skaitytojų straipsniai

tacijos. Taip pat visus dantis galima atkurti ant 6–8
implantų mažais tiltukais.
Šis būdas sukuria stabilią
situaciją ir leidžia jaustisypač patogiai, tarsi su savais
dantimis“, – pažangias galimybes aptaria Aušra Pakarklė.
Dantų implantavimo procedūra apima kelis etapus.
Esant nepakankamam kaulo kiekiui, atliekama kaulo
priauginimo procedūra. Vėliau galima saugiai įsriegti
implantus ir pritvirtinti laikinus vainikėlius. Procedūra atliekama passitelkus
vietinę nejautrą. Per 2–3
mėnesius prigijus implantams, laikinas protezas pakeičiamas estetiškais ir tvirtais nuolatiniais dantimis.
Implantacija padės pamiršti bet kokius nepatogumus ir jaustis tarsi su savais
dantimis. 
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Iš oro uosto pagrobė kelis milijonus eurų

Atleido savo pramonės ir prekybos ministrę

Albanijos policija sulaikė keturis asmenis ir dar 40 apklausė po
to, kai pagrindiniame šalies oro uoste iš lėktuvo plėšikai pagrobė
kelis milijonus eurų. Ginkluoti asmenys prasmuko į pakilimo taką
ir pavogė grynuosius, kurie turėjo būti nuskraidinti į Vieną.

Čekijos premjeras atleido savo pramonės ir prekybos ministrę,
kurios pasisakymas apie mobiliųjų duomenų kainas sukėlė šalyje
didelį triukšmą. Ji pareiškė, kad mobilieji duomenys kainuoja
brangiai, nes šalies gyventojai linkę naudotis bevieliais tinklais.

Mintimis dalijasi
praeiviai
Kalbina ir fotografuoja Laima Duoblienė

Verbų sekmadienio
belaukiant
Šiemet šv. Velykos vėlyvos
ir jų sulauksime jau
gražiai pasipuošę pirmąja
žaluma. Savaitę prieš
šv. Velykas švenčiamas
Verbų sekmadienis, kuris
laikomas pavasarinio
atbudimo švente. Tradicinė
lietuviška verba buvo
iš kadagio ar blindės
šakelių surišta puokštė,
šventinama bažnyčioje.

Tik vėliau žmonės tapo išradingesni, pavasarinių gyvų
augalų puokštę pradėjo puošti
ir žaliais kambariniais augalais, paįvairinti džiovintomis
gėlėmis, o vėliau įsigalėjo tradicija gaminti įvairaus dydžio
verbas tik iš sudžiovintų javų,
linų stiebelių su sėklomis, papuošiant gėlėmis bei kitokia
tautine atributika. Daugiausia žmonės dabar perka verbas per Vilniuje vykstančią
Kaziuko mugę.
Eidamas Verbų sekmadienio rytą į bažnyčią kiekvienas turi neštis nors nedidelę
verbą, nes dar senais laikais
seneliai sakydavo, kad Verbų
sekmadienį eiti bažnyčion be
puokštelės negalima, nes velnias į rankas įbruks savo uodegą. Nelabai būdavo aiškus
tas pasakymas, bet ir vaikai
būdami prašydavome duoti
ir mums nors po nedidelę kadagio šakelę. Ką žinai, su tais
velniais ne juokas...
Verba užima svarbią vietą
ir liaudies papročiuose. Visoje Lietuvoje tikima magine
apsaugine ir gydomąja verbos
galia. Pasak vyresnio amžiaus
žmonių pasakojimų, šventintomis verbomis paliesta žemė
buvo derlingesnė, o gyvuliai
vaisingesni. Verba žmogui
padeda išlaikyti sveikatą, neleidžia į namus trenkti perkūREKLAMA

nui, saugo pasėlius nuo ledų
ir graužikų.
Plakimas verba – apeiginis veiksmas. Ankstų Verbų
sekmadienio rytą buvo skubama anksti atsikelti ir verba
nuplakti dar lovoje tebegulinčius. Plakant linkėjimai išsakomi tam tikra formule, kuri
visoje Lietuvoje labai panaši:
„Ne aš plaku, verba plaka. Nesirk, nemirk, šventų Velykų
sulauk!“ O nuplaktasis turėdavo išsipirkti margučiais: „Ne
aš mušu, verba muša. Už nedėlios ir Velykos, ar žadi margučių?“ Nuplaktasis jokiu būdu už plakimą nepykdavo, o
tik džiaugdavosi, nes sakoma,
kad gavęs plakti visus metus
sveikas ir darbingas būsi.
Verbų sekmadieniu prasideda Didžioji savaitė, kuri
mena Kristaus kančią, mirtį
ir prisikėlimą. Svarbiausios
Didžiosios savaitės dienos
yra Didysis ketvirtadienis,
Didysis penktadienis, Didysis šeštadienis ir sekmadienis
– Velykos. Didysis ketvirtadienis – tai Eucharistijos, arba šv. Mišių įkūrimo, diena.
Ketvirtadienį Kristus su savo
mokiniais švenčia paskutinę
vakarienę. Kviečia: dalykitės
duona – tai yra mano kūnas,
gerkite vyno – tai yra mano
kraujas – įsteigia švenčiausiuosius Sakramentus. Didįjį penktadienį minima Jėzaus mirtis ant kryžiaus. Tą
dieną jis buvo nuimtas nuo
kryžiaus ir palaidotas. Didysis šeštadienis – Kristaus
prisikėlimo iš mirusiųjų diena. Nusileidus saulei, prasideda Velyknakčio pamaldos.
Žaliuojančios verbos šakelės
primena, kad kitą sekmadienį
švęsime labai gražią ir prasmingą pavasarinio džiaugsmo ir prisikėlimo šventę – šv.
Velykas. NG

Kas jums yra Verbų sekmadienis? Ar
nešate verbas pašventinti į bažnyčią,
ar jomis plakate namiškius?

Jovita Šimkevičienė
Janina Šabunienė

Verbos – tai jau Velykų
laukimo pradžia. Verbų pati
nerišu – nusiperku prie bažnyčios. Pašventintas po šv.
Mišių parsinešu namo, tik
plakti neturiu ko – viena
gyvenu. Kai buvau maža,
mama grįžusi iš bažnyčios
būtinai mums, vaikams, su
verba padus „pakutendavo“. Man „tikra“ verba –
tai kadagys, kuris gali būti
papuoštas ir „kačiukų“ šakele, bet ne ta, iš Kaziuko
mugės, kuri yra gal labiau
puošmena.

Verbas švenčiame, nes
tai prasminga ir graži įžanga į Velykų šventę. Seniau į
bažnyčią būtinai eidavome,
o dabar jau ne visada. Verbas patys susirišame – dažniausiai prie kadagių šakelių pridedame džiovintų gėlių. Plakimas verba – labai
graži tradicija, kurią man
perdavė tėvai ir seneliai, o
aš, tikiu, perduosiu ir savo
vaikams.

Gintvilė ir Justas Pliopai

Jolanta Giraitienė

Man Verbų šventė – iškilmingas Jėzaus sutikimas, įžengimas į Didžiąją
savaitę ir įžanga į Velykas, į Prisikėlimą. Velykos
man – viltinga šventė, nes
tikiu, kad ir mes prisikelsime. Per Verbas į bažnyčią
būtinai einame, o prieš einant dar ir miegalius išplakame. Verbų neperkame,
stengiamės patys susirišti
kadagio šakelių puokštelę, jei turim dar ir kokia kita šakele (beržo, gluosnio)
papuošiame.

Mes jau daug metų gyvename ne Lietuvoje, o kelis
pastaruosius metus – Švedijoje. Švedai turi labai
daug švenčių, kurių mes
nešvenčiame, nes neturime
daug draugų švedų. Bet ir
savo lietuviškas tradicijas nelabai puoselėjame,
nebent Kūčias ir Kalėdas
švenčiame, o Velykas mažiau sureikšminame. Verbų irgi nešvenčiame, nors
mama kažkada iš Lietuvos
buvo parsivežusi tą puošnią
verbą. Gal reikėtų pabandyti numarginti kiaušinių,
nes Švedijoje tokios tradicijos nėra.

Šilavoto parapijos klebonas Remigijus Gaidys

Sekmadienį švęsime Palmių sekmadienį. Tik iš kur
gausime palmių, kai net alyvų
šakelių neturime?! Gerai, kad
kažkas sugalvojo pavadinimą
Verbų sekmadienis, nes verbų
tai turime...
Dažniausiai ir kalbama, ir
rodoma per televiziją, radiją
ir spaudoje apie ką? Apie surištą šakelę, pagoniškus papročius, bet tik ne apie tikrąją
prasmę, apie Jėzų ir jo santykį
su mumis. O kodėl gi nepasidomėjus, ką šventi?
Paprastai žmonės prisimena paskutiniąsias gyvenimo
dienas tų, kuriuos mylėjo, gali papasakoti, ką šie kalbėjo,
planavo, veikė. Lygiai taip į
mokinių, apaštalų ir pirmųjų
krikščionių atmintį įsispaudė
paskutinės Jėzaus gyvenimo
dienos. Kiekvienas įvykis,
kiekviena detalė buvo įsidėmėta ir pasakojama, o vėliau
užrašyta ir skaitoma prieš
pradedant laužyti duoną, t. y.
švęsti Eucharistiją. Šie pasakojimai tapo pirmąja žodžio
liturgija. Šis atminimas kilo ne iš neapykantos Jėzaus
žudikams, o iš meilės Jėzui.
Dievas mus taip pamilo, kad
tapo vienu iš mūsų, ir taip jo
meilė įveikė neapykantą.
Apmąstome šiuos Jėzaus
gyvenimo įvykius, kad būtume su juo palaidoti ir prikelti.
Tai išgyventi mums padeda
daugybė liturginių simbolių,
o ypač krikšto vandens simbolis, per kurį esame prikeliami naujam gyvenimui.
Naujojo Testamento pradžioje Jonas Krikštytojas Jėzų vadina Dievo Avinėliu, kuris prisiima pasaulio nuodėmes. Dievo Avinėlis pasirodo
dar kartą Naujojo Testamento
pabaigoje, septintajame Apreiškimo Jonui skyriuje. Matome vizijos sceną danguje,
kai atnešamas knygos ritinys,
kuriame surašytas Dievo planas žmonijai. Angelai šaukia: „Kas yra vertas sulaužyti
septynis antspaudus ir atverti
knygą. Nei žemėje, nei dan-

guje nėra verto tai padaryti.
Tik Dievo Avinėlis, kuris savo krauju atpirko žmoniją ir
mus padarė karališka ir kunigiška tauta.“ Šis Dievo planas
pradeda tapti tikrove ir mes
galime prie jo prisidėti.
Vienas mano pažįstamas
sako: šiais metais nulaušiu
mažą verbos šakelę ir įsidėsiu
į švarko kišenę. Nulaušiu ir
dvi didesnes, vieną pasidėsiu
ant staliuko prie lovos, o kitą
ant darbo stalo prie kompiuterio. Noriu, kad tas verbos
simbolis man prakalbėtų kas
kartą, kai ranką kišiu į kišenę,
kai eisiu miegoti ar kelsiuosi ir kai sėsiu prie darbo stalo. Aš noriu, kad tos palmių
šakelės primintų man mano
maldą, „Dieve, ateik mane
išgelbėti“. Bet taip pat noriu,
kad jos primintų man apie
mano trapumą, dvilypumą,
kaip lengvai pasiduodu minios nuotaikoms ir pradedu
galvoti, kad man Dievo nereikia, na, bent jau ne visada reikia, juk pats galiu susitvarkyti.
Aš noriu, kad tos verbos
mane lydėtų į Didįjį ketvirtadienį ir mokytų gilesnio dėkingumo Dievui už jo pasiaukojamą meilę, mokytų tarnavimo, kaip tarnavo Jėzus. Aš
noriu, kad tos palmės lydėtų
mane per Didįjį penktadienį
ir šeštadienį, kad tikrai dėkingai priimčiau Jėzaus gyvenimo dovaną už mus visus
ir konkrečiai už mane. Aš
noriu tas verbų šakeles turėti
Velykų sekmadienį, kad prisiminčiau, jog ir mano kryžiai,
nešami kartu su Juo, veda į
prisikėlimą ir nesibaigiantį
gyvenimą.
Pagaliau ištisus metus tos
verbų šakelės mano kambaryje gali būti man nuolatinis
priminimas apie tai, kaip labai Jis mane myli.
Tad švęskime kartu šią
šventą savaitę ne tik apmąstydami praeities įvykius, bet
ir savo dabartį jungdami su
amžina Dievo dabartimi.
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NUSIKALTIMAI IR
NELAIMĖS
parengta pagal Alytaus apskrities
Vyrausiojo policijos komisariato
ir Kauno apskrities priešgaisrinės
gelbėjimo valdybos informaciją

2019-04-01 apie 14.02 val. gautas pranešimas, kad Prienuose,
Revuonos g. dega žolė. Moteris
degino į krūvą sukrautas gamtines atliekas.
2019-04-02 apie 02.01 val. gautas pranešimas, kad Prienuose,
Šiltnamių g. dega konteineris.
Atvykus PGP, konteineriai degė
atvira liepsna. Vienas konteineris
sudegė, kitas apsilydė.
2019-04-02 apie 13.51 val. gautas
pranešimas, kad Stakliškių sen.,
Užuguosčio k. dega žolė. Užgesinta 20 arų plote degusi sausa
žolė. Gaisro priežastis – vyriškis
degino šiukšles, nuo jų užsidegė
pieva.
2019-04-02 Prienų r., Mačiūnų k.,
Naujakurių g., moteris (g. 1961
m.) pastebėjo, kad iš piniginės,
kuri buvo rankinėje, pavogta 200
eurų. Nuostolis – 200 eurų.
2019-04-02 Alytaus apskr. VPK
Prienų r. PK gautas vyro (g. 1965
m.) pareiškimas, kad į internetinę svetainę įdėjus skelbimą
apie parduodamą aparatą, skirtą
miego sutrikimui gydyti, išsiuntė
jį pirkėjui, tačiau pinigų negavo.
Nuostolis – 280 eurų.

Už žaidynes atsakingas ministras atsistatydino

Vatikanas pradeda tyrimą dėl dingimo

Virtinę netaktiškų komentarų išsakęs Japonijos ministras,
atsakingas už pasirengimą 2020 metais Tokijuje vyksiančioms
olimpinėms žaidynėms, atsistatydino. Jis „pasiprašė atsistatydinti
po to, kai įskaudino (2011 metų žemės drebėjimo) aukas.

Vatikanas pradeda vidinį tyrimą dėl paauglės Emanuelos Orlandi
dingimo 1983 metais, tapusio viena tamsiausių Italijos neįmintų
paslapčių. 15-metė E. Orlandi, Vatikano policijos pajėgų nario
duktė, paskutinį kartą buvo matyta išeinanti iš muzikos pamokos.

medinių grindų, apdegė, aprūko
ir sutrūkinėjo 4 m² tinkuotos
kambario sienos, sudegė elektrinis treniruoklis (nuo kurio ir kilo
gaisras), aprūko viso buto patalpos ir namo laiptinės sienos bei
lubos. Iš penkių butų evakuoti 6
suaugę žmonės.
2019-04-03 apie 13 val. Prienų r.,
Pakuonyje, Sodų g., namuose,
moteris (g. 1937 m.) po dviejų
nepažįstamų moterų apsilankymo pasigedo dviejose piniginėse
buvusių 3680 eurų. Nuostolis
– 3680 eurų.
2019-04-03 apie 11.30 val. Prienų
r., Jiezno sen., Sodų k., vyras (g.
1977 m.) smurtavo prieš savo
neblaivų (2,56 prom. alkoholio)
brolį (g. 1973 m.). Įtariamasis iš
įvykio vietos pasišalino.
2019-04-04 apie 15.11 val. gautas pranešimas, kad Stakliškių
sen., Pagelužės k. prie ežero
dega žolė. Netoli – pranešėjos
sodyba. Užgesinta žolė, degusi
80 arų plote.
2019-04-04 apie 17.00 val. gautas
pranešimas, kad Birštono sen.,
Bučiūnų k. buvo išdeginta pieva.
Išdegė 30 arų žolės.
2019-04-04 apie 16.36 val. gautas pranešimas, kad Naujosios
Ūtos sen., Naujosios Ūtos k., Mokyklos g. dega žolė ir sukrautos
šakos. Už 20–30 m yra pastatas.
Užgesintos šakos ir žolė, degusi
50 arų plote.
2019-04-04 apie 18.02 val. gautas pranešimas, kad Stakliškių
sen., Lepelionių k., Gelužio g.
dega žolė. Užgesinta 700 arų
plote degusi sausa žolė ir miško
jaunuolynas.

2019-04-03 apie 13.17 val. pranešta, kad Birštone, Druskupio
g. iš trečio aukšto rūksta dūmai.
Gaisrą iki PGP atvykimo užgesino
buto bendrasavininkis. Trečio
aukšto balkone degė durpės ir
sendaikčiai.

2019-04-04 apie 05.56 val. gautas pranešimas iš GMP, kad Prienuose, F. Vaitkaus g. reikalinga
pagalba išnešti iš buto ligonę.
Ligonė (g. 1941 m.) išnešta iš
buto ir įkelta į GMP automobilį.

2019-04-03 apie 15.07 val. gautas
pranešimas, kad Prienuose, J.
Basanavičiaus g. bute kažkas
dega. Gaisras kilo 66 m² ploto
bute, esančiame antrame namo
aukšte. Išdegė 2 m² kambario

2019-04-05 apie 17.48 val. gautas
pranešimas iš Balbieriškio UK,
kad Balbieriškio sen., Balbieriškio mstl., Klevų g. dega žolė.
Užgesinta žolė, degusi 100 arų
plote.
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„Naujajam Gėlupiui“ – trisdešimt!
ATKelta IŠ 1 p.
laikio centrą susirinkę „Naujojo Gėlupio“ skaitytojai,
gerbėjai, kritikai bei šventės
svečiai kartu priminė laikraščio bei mūsų valstybės istoriją
nuo tų vilties, tačiau ir nežinios kupinų 1989-ųjų metų.
Trisdešimties metų laikotarpį galime vertinti labai skirtingai – ir kaip labai trumpą,
ir kaip labai ilgą. Tačiau geriausiai įvertinti padeda nuveikti darbai.
Į klausimą, ar 30 metų yra
daug, atsako daugiau negu du
tūkstančiai išleistų laikraščio
„Naujasis Gėlupis“ numerių bei dešimtimis tūkstančių skaičiuojami straipsniai
juose.
Per 30 metų laikraščio darbuotojai bei skaitytojai spėjo
pamatyti ir Tarybų Sąjungos
griūtį, ir iš okupacijos gniaužtų išsilaisvinusią mūsų valstybę, ir išsiplėtusią Europos Sąjungą. Pamatėme ir užaugusį
Šiaurės Atlanto sutarties bloką. Kadaise tik žemdirbyste ir
gyvulininkyste iš kitų šalių išsiskyrusi valstybė tapo pilnateise didžiausių ekonominių
bei karinių blokų nare. Lietuva pasikeitė.
Per 30 metų pasikeitė ne
tik Lietuva, Prienų bei
Birštono kraštas, pasikeitė ir pats laikraštis
bei jo kūrėjai.
Kiekviename laikraščio žingsnyje kūrybingą kolektyvą lydėjo ir laikraščio redaktorius. Nors kiekvieną laikraštį kuria
ne vienas žmogus, o
visas redakcijos kolektyvas, vis dėlto „Naujasis Gėlupis“ gali pasigirti ir savo kapitonais, kurių pagalba laikraštis, tarsi laivelis gėlu Gėlupio
vandeniu įplaukiantis į Nemuną, vis dar atplaukia į skaitytojų rankas.
Šio laivo vairas nuo pirmųjų akimirkų buvo redaktoriaus
Antano Matulaičio rankose.
Po dešimtmečio jį pakeitė Stasė Markūnienė, laikraščiui vadovavusi aštuonerius metus.
Vėliau prie laikraščio vairo
stovėjo Vilija Juodsnukienė,

Loreta Jakinevičienė, Ingrida
Skrupskienė, Zita Kuzminskienė. Įvairiuose valstybės
ekonomikos verpetuose nardantį laikraštį vairavo ir kiti
kapitonai. O nuo 2013 metų
pabaigos laikraščiu pradėjo
rūpintis jauniausias tuometinio redakcijos kolektyvo narys Mantvydas
Prekevičius.
Labai sunku būtų išvardinti visus, kurie per
tris dešimtmečius rašė,
fotografavo, redagavo,
maketavo, taisė klaidas,
rūpinosi, kad laikraštis
pasiektų skaitytojus, ir
atliko daugybę kitų ne
visada matomų darbų.
Redakcijoje bei Prienų
krašte ir už jo ribų su
skaitytojais bendravo
Kristina Sabaliauskienė, Diana Krilavičienė,
Onutė Valkauskienė, Roma
Sinkevičiūtė, Dovilė Lėckaitė, Ramunė Brūzgienė, Audrius Liutvynskas, Rita Makrickaitė, Angelė Bajorienė,
Levutė Karčiauskienė, Stefa
Juršienė, Rasma Strikauskienė ir kiti kūrėjai.
Jubiliejų pasitikusiame laikraštyje šiuo metu dirba redaktorius Mantvydas Preke-

vičius, korespondentės Stasė
Asipavičienė ir Laima Duoblienė, administratorė Diana
Golmanienė, korektorė Laima
Junevičienė.
Tai, jog laikraštį kūrė didelis būrys bičiulių, patvirtino ir dabartinis laikraščio redaktorius.
Pasak jo, per kelis darbo laikraštyje metus apkeliavus ne
tik Prienų bei Birštono kraštą, bet ir visą Lietuvą, teko

nustebti ne kartą. Pasirodo,
„Gėlupio“ vardas žinomas ne
tik savame krašte, bet ir visoje
Lietuvoje. Keliaujant ir susitinkant su įvairiais žmonėmis
redaktoriui teko ne kartą nustebti, sužinojus, kad pašnekovas taip pat yra vienaip ar

kitaip prisidėjęs prie laikraščio kūrimo.
Deja, per 30 metų, keičiantis ir redakcijos patalpoms, ir
administracijai, dalis archyvo
pradingo rūpesčių verpetuose. Juose pradingo ir nemaža
dalis laikraščio istorijos. Tačiau kiekvieną dieną laikraštį
pasiekianti informacija apie
jo istoriją leidžia daryti išvadą, kad laikraštį kūrė...
dauguma Prienų krašto
žmonių. Jį kūrė ir nemažai žmonių, gyvenančių
aplinkiniuose didmiesčiuose.
Anot M. Prekevičiaus,
tik iš šalies laikraščio
gyvenimas gali atrodyti stabilus ir ramus. Iš
tikrųjų laikraščio gyvenimas niekuo nesiskiria
nuo kiekvieno skaitytojo
gyvenimo. Jis nuolat kinta, banguoja ir priklauso
nuo įvairių išorinių bei vidinių aplinkybių. Vieną dieną
laikraštis gali džiaugtis sėkme
ir savo pateikiamos medžiagos įvairove, kitą dieną patirti
sunkumų ir skųstis idėjų stoka. Tačiau laikraštis turi vieną
svarbų įsipareigojimą, kuris
priverčia dirbti bet kokiomis
sąlygomis. Tai – įsipareigojimas skaitytojams. Įsipareigojimas laikraštį pateikti
skaitytojams nepriklausomai

nuo to, ar redakcijoje tvyro
džiaugsmas, ar skausmas, ar
finansinės galimybės leidžia
daryti tai, ką nori, ar leidžia
tik išspausdinti laikraštį.
Pasak redaktoriaus, ne paslaptis, kad laikraštį sudaro
ne tik įdomūs ar mažiau įdomūs straipsniai, bet ir didelis
jo išleidimo mechanizmas.
Laikraščio redakcija atsakinga ne tik už straipsnių
rašymą, jų patikrinimą
pagal objektyvumo ir
kalbos kultūros standartus, bet ir už papildomos informacijos,
tokios kaip orų prognozė, pasaulio naujienos,
nusikaltimų bei gaisrų
suvestinė, surinkimą.
Negana to, laikraštį leidžia grupė žmonių, jie
už darbą, suprantama,
turi gauti atlyginimą.
Laikraščio leidimas – ne
tik straipsnių rašymas,
bet ir kelionės į atokius
Prienų bei Birštono kraštus,
laikraščio spausdinimas, pristatymas į prekybos vietas,
platinimas. Redakcijos darbo
ir laikraščio išleidimo kaštai
vieno popierinio laikraščio
kainą viršija dešimtis tūkstančių kartų. O būtent pasaulyje
kintantis laikraščių poreikis
jau kuris laikas diktuoja naujas sąlygas viso pasaulio laikraščių leidėjams.
Kaip minėjo M. Prekevičius, dėl informacinių technologijų bei politinių ir ekonominių manipuliacijų iš esmės
pasikeitusi pasaulinė situacija
pakeitė ir pačią žurnalistiką.
Jeigu prieš dešimtmetį laisvoji
žiniasklaida galėjo laisvai rašyti apie bet kuriuos įvykius
ir būti tikrąja „ketvirtąja valdžia“, šiandienos žiniasklaida
tėra tik jos šešėlis.
Didėjant laikraščių konkurencijai, mažėjant jų pardavimui bei apskritai paklausai,
pagrindiniu laikraščių pajamų šaltiniu tampa ne auditorija (prenumeratoriai ir laikraščio pirkėjai), o reklamos
ir skelbimų pardavimas. Dėl
pasikeitusios žmonių mąstysenos ir augančio pramoginio vartotojiškumo aktuali,
intelektinė ir netgi tiriamoji
žiniasklaida tapo nepopuliari.
Ji užleido vietą pramoginei žiniasklaidai, teikiančiai įvairias
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Išdavė katerio avarijos kaltininką britą

Užsitęsęs „Brexit“ primena absurdo teatrą

Gruzijos pareigūnai trečiadienį išdavė Jungtinei Karalystei britą,
kuris buvo nuteistas dėl jo merginos žūties per greitaeigio katerio
avariją Londone ir pabėgęs iš Didžiosios Britanijos pasidavė šioje
posovietinėje respublikoje.

Liuksemburgo premjeras palygino derybas dėl Jungtinės
Karalystės pasitraukimo iš Europos Sąjungos su žymiąja
Samujelio Beketoabsurdo teatro pjese „Belaukiant Godo“. „Aš
tebelaukiu Godo. Praėjusį kartą jis neatėjo. Šįkart jo irgi nėra.“

„Naujajam Gėlupiui“ – trisdešimt!
šou naujienas, atskleidžiančiai įvairių garsių žmonių intymius ir smerktinus faktus,
puoselėjančiai įvairias ezoterines (savigydos, savimonės
bei pramanytais burtais paremtas) vertybes bei pristatan-

įstaigą ar įmonę, kuri užsisako
tokias paslaugas ir atneša nemažai pajamų. Kuo daugiau
klientų, tuo daugiau priklausomybės nuo jų.
Šiandieninei žiniasklaidai
pasinėrus į tokį bandymo iš-

žodžio priespauda.
Džiaugėmės, kad atkurdami Lietuvos valstybės nepriklausomybę tapome laisvi ir
išlaisvinome žodį, o dabar,
baigiantis trečiajam nepriklausomos Lietuvos dešim-

čiai linksmą turinį. Tą linksmą
turinį, kuris neatspindi realios
situacijos ir priverčia žmones
tikėti tuo, ko nėra. Nuo didelių
ekonomikos šuolių pavargusi
auditorija ne tik pratinama, bet
jau ir pati nori, užuot ieškojusi
būdų sumažinti pačią nuovargio priežastį, savo nuovargį
„gydyti“ betikslėmis laikinomis pramogomis – skaitant
intelektinės vertės neturinti
turinį arba perkant įvairius,
prabangius daiktus.
Anot redaktoriaus, dabartinė žiniasklaida yra panirusi į
suirutę ir turi rinktis vieną iš
dviejų kelių – arba išlikti tikrąja žiniasklaida, arba tapti gandosklaida. Tie leidėjai, kurie
nusprendžia, kad jų skaitytojai vertesni didesnės pagarbos,
stengiasi išlikti tikrų įvykių
analitikais, o ne minipasakų
kūrėjais, tačiau tuomet susiduria su produkto (laikraščio

gyventi–pasipelnyti–egzistuoti laikmetį, tikrasis terminas „žiniasklaida“ pateko
į aklavietę. Kai pardavimo
pajamos vis mažėja, valstybės pareigūnai regioninius
laikraščius siūlo gelbėti tikslinėmis lėšomis – pašalpomis, kurias skirstytų... komisija. Klausimas, ar komisija
sutiks skirti dotacijas tiems
laikraščiams, kurie kritikuos
komisijos iniciatorių, vadovų
darbą? Žinoma, ne. Lietuvoje iki šiol veikė jau ne vienas
fondas ir ne viena komisija,
kuri lėšas skirstė tik saviems,
jai parankiems, arba tiesiog
besidalinantiems...
Pasak M. Prekevičiaus,
esant tokiai žurnalistikos suirutei pasaulyje ir Lietuvoje,
jau neįmanoma suprasti, kokiu keliu turi žengti žiniasklaida. Neįmanoma rasti sėkmingo darbo modelio. Visi

tmečiui, privalome vėl varžyti savo žodį. Prie to labiausiai
prisidėjo daugybė naujų įstatymų, mums „padedančių“
kovoti su neteisybe, tačiau
kartu suvaržančių ne tik nusikaltėlius, bet absoliučiai visus. Įstatymas priimamas ne
vienam, o trims milijonams.
Susiskaldžiusiai ir su įvairiomis įstaigomis dirbančiai
žiniasklaidai per daug nesipriešinant, priimami įvairūs,
laisvąją žurnalistiką ribojantys įstatymai, kuriais į „auksinį narvelį“ uždaroma ne tik
laisvė, bet ir pats žodis.
Nusikaltėlius stabdantys
įstatymai tapo jų gelbėtojais.
Šiandienos žiniasklaida negali viešai skelbti apie nusikaltimuose dalyvaujančius asmenis, negali lengvai gauti arba
tiesiog paviešinti skirtingų
įstaigų darbo detalių. Bet kokia aštri kritika yra nepriimti-

arba internetinės svetainės)
gamybos finansavimo problemomis. Tad žiniasklaida
priversta pasinaudoti vieša
paslaptimi – reklamos ir užsakomosios medžiagos kūrimu bei pardavimu. Ir šiuo
atveju tampa sunku vertinti šiandieninės žiniasklaidos
laisvę. Suprantama, jog tam
tikra žiniasklaidos priemonė
negali kurti kritinės medžiagos (straipsnio ar siužeto) apie

modeliai prasilenkia arba su
elementaria žmogiškąja etika, arba su žmogaus ir žodžio
laisve. Tačiau kai nebeįmanoma pasirinkti, tinkamiausią
sprendimą suteikia galimybė
kurti savo modelį. Toks ir yra
„Naujasis Gėlupis“.
Laikraštis, savo veiklą pradėjęs kaip pasipriešinimo didžiajam agresoriui simbolis,
baigdamas trečiąją dešimtį susidūrė su nauju priešu – laisvo

na naujiems „objektyviosios
žurnalistikos“ standartams.
Negalime į nusikaltimus reaguoti neigiamai, turime leisti
skaitytojams apsispręsti, kaip
į juos reaguoti. Beje, skaitytojų neigiama reakcija vertinama jau kitais įstatymais.
Nors laikraštis ir susiduria su įvairiais sunkumais,
redaktorius džiaugiasi, kad
„Naujajam Gėlupiui“ pavyko išsaugoti lietuvišką žodį,
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jau ilgą laiką pavyksta dirbti nepriklausomai nuo reklamos, nuo užsakomųjų straipsnių (kurie laikraštyje visada
pažymimi kaip užsakomieji)
užsakovų – finansinių rėmėjų požiūrio. Pavyksta dirbti
sprendžiant, koks turinys turi
būti laikraštyje, o ne kokį turinį leidžia publikuoti pašalinės
struktūros.
Pasak M. Prekevičiaus, pagrindinis laikraščio atskaitos
taškas yra gruodžio pradžia.
Būtent tuomet baigiasi laikraščio leidimo metai ir priimami sprendimai dėl kitų metų laikraščio leidimo. Dažnai
ne tik tenka susimąstyti, koks
laikraštis turėtų būti kitąmet,
tačiau apgalvoti ir tai, ar pavyks įvykdyti skaitytojams
duotą pažadą – pristatyti jiems
beveik 100 laikraščio numerių. Šis klausimas ne mažiau
aktualus buvo ir 2018 metų
pabaigoje. Tačiau atsakymą

kraščio skaitytojai, gerbėjai,
draugai, kritikai bei svečiai
yra pats didžiausias įrodymas,
kad šis kelias, nors ir vingiuotas, nebuvo bereikšmis.
Juk kelias ne tik gali nuvesti į niekad nematytus ir sunkiai suvokiamus tolius, bet
ir leidžia sukaupti patirties.
Eidami keliu mes pajaučiame ir pastebime ne tik kelio
nelygimus, bet ir tai, kas yra
šalia kelio: medžius, klonius,
slėnius, miškus, ežerus ir, žinoma, neaprėpiamą dangaus
platybę. Eidami pastebime
ir tuos, kurie eina tuo pačiu
keliu. Taip, kartu keliaudami
– eidami viena kryptimi ir
galime pasidalinti patirtimi,
mintimis, vargais bei džiaugsmais. Keliaudami kartu galime ne tik įveikti sunkias įkalnes, bet tarsi vėjo nešami nusileisti ir nuokalnėmis.
Kartu galime ne tik dirbti,
bet ir linksmintis.

Sulžickaitės šokis, atlikėjo
Artūro Petraškos pasirodymas, dainininkių Rūtos Naujokaitės, Monikos Grėbliauskaitės, Rūtos Ulevičiūtės,
Faustės Simonavičiūtės dainos. Žiūrovų širdis džiugino ir Elenos Sakavičiūtės,
Ramintos Grėbliauskienės,
Ramunės Liutvynskienės,
Neringos Garmuvienės, Rimanto Šiugždinio ir Artūro
Petraškos sekstetas.
Koncertą vedė Raminta
Grėbliauskienė ir Viktoras
Jermolovas.

pateikė patys skaitytojai. Jų
susidomėjimas, pradėję augti
laikraščio pardavimai bei pačių skaitytojų atsiliepimai privertė patvirtinti, kad iki 2019

Koncerte skambėjo
žodžiai: Laisvė,
Viltis, mano kraštas,
Lietuva...

Girčė, Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigų atstovai, Išlaužo seniūnas Tomas
Skrupskas, Birštono viešosios bibliotekos direktorė Alina Jaskūnienė, Prienų krašto
muziejaus direktorė Lolita
Batutienė, VšĮ Prienų ligoninės, Prienų meno mokyklos,
Prienų kultūros ir laisvalaikio
centro, Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos, Jiezno kultūrizmo
klubo „Uola“, Prienų pašto,
Prienų rajono savivaldybės
kūno kultūros ir sporto centro, UAB „Wilara“ atstovai,
Seimo nario A. Palionio padėjėjos Regina Juočiūnienė
ir Valė Petkevičienė, Agnė
ir Deividas Dargužiai, Giedrė ir Robertas Želviai, dailininkė Jurgita Rancevienė
bei daugybė kitų laikraščio
bičiulių. NG

m. gruodžio 31 d. „Naujojo
Gėlupio“ skaitytojai su kiekvienu laikraščio numeriu
skaičiuos jau 31-us „Gėlupio“ metus.

Keliaudami kartu
dalinamės patirtimi,
mintimis, vargais ir
džiaugsmais
Per tris dešimtmečius
„Naujasis Gėlupis“ nuėjo ilgą kelią. Į šventę susirinkę lai-

Šventės žiūrovams savo
dainas, muziką ir šokį dovanojo didelis būrys atlikėjų.
Visus užbūrė Kazlų Rūdos
Rimvydo Žigaičio menų mokyklos koncertmeisterio Dominyko Šimonio fortepijonu
skambinamos natos, tos pačios mokyklos mokinių Rimantės Kalvaitytės, Tito Chmieliausko, Tado Ruzvelto
(mokyt. V. ir G. Puskunigiai
ir D. Šimonis) fortepijonu,
saksofonu, klarnetu virtuoziškai atliekamos melodijos,
Prienų „Žiburio“ gimnazijos
šokėjų Godos Lukoševičiūtės, Simonos Šalčiūtės, Vaidos Gusaitės, Paulinos Kavaliauskaitės, Aleksandros

Linkėjo sulaukti dar
daugybės jubiliejų
Trečioje šventės dalyje,
prieš ragaujant Seimo nario
Andriaus Palionio dovanotą
tortą, nuoširdžius linkėjimus
išsakė LŽS Kauno apskrities
skyriaus valdybos pirmininkas Vidas Mačiulis, nuo jo
neatsiliko žurnalistė Vaida

 verta žinoti
ŠEŠTAdienis, 2019 m. balandžio 13 d., www.naujasisgelupis.lt

Policija išaiškino bilietų perpardavinėtoją

Vyriausybė pritarė oro taršos mažinimo planui

Kauno policijos pareigūnai nustatė neteisėtai bilietus į „Žalgirio“
arenoje vyksiančias Eurolygos rungtynes ekipų brangiau
perpardavinėjančią merginą. Jai surašytas administracinių
nusižengimų protokolas ir gresia bauda nuo 390 iki 1100 eurų.

Vyriausybė pasitarime pritarė Aplinkos ministerijos parengtam
Nacionaliniam oro taršos mažinimo planui. Numatyta, kad taršių
automobilių atsisakę gyventojai galės gauti lengvatų viešajam
transportui arba įsigyti mažos taršos lengvąjį automobilį .

Karališkosios šeimos kūdikio gimimo
proga „Londono akis“ nušvis JK vėliavos
spalvomis
Jungtinėje Karalystėje
ruošiamasi princo Harry
(Hario) ir jo sutuoktinės
Sasekso kunigaikštienės
Meghan (Megan)
pirmagimio sutiktuvėms.

Trečiadienį pareigūnai pranešė, kad Temzės pakrantėje
stovintis garsusis apžvalgos
ratas „London Eye“ (Londono akis) laukiamo kūdikio
gimimo proga nušvis JK vėliavos spalvomis – raudona,
balta, ir mėlyna.
Mažylio arba mažylės atėjimo į pasaulį laukiama balan-

džio pabaigoje arba gegužės
pradžioje. Šis kūdikis bus septintas eilėje į JK sostą.
Harry ir Meghan sakė nenorėję iš anksto sužinoti kūdikio lyties.
Netrukus būsimieji tėvai iš

Londono centro išsikels į ramesnę vietą netoli Vindzoro
pilies, maždaug už 20 kilometrų į vakarus nuo Londono.
Šios pilies teritorijoje esančioje koplyčioje pora susituokė
praėjusių metų gegužę. BNS

Astronomai paskelbė pirmąją juodosios
skylės nuotrauką
Astronomai trečiadienį
pademonstravo pirmąją
juodosios skylės
nuotrauką.

Trečiadienį astronomai iš
viso pasaulio vienu metu surengė šešias spaudos konferencijas Briuselyje, Šanchajuje, Tokijuje, Vašingtone, Santjage ir Taibėjuje ir paskelbė
tyrimų Įvykių horizonto teleskopu (Event Horizon Telescope, EHT), skirtu būtent
šių dangaus objektų paieškai,
pirmuosius rezultatus.
Ryškiai oranžinės dujų ir
plazmos aureolės apsupto
juodo branduolio nuotraukoje matyti juodoji skylė, esanti
galaktikoje M87, nuo kurios
Žemė nutolusi maždaug 50
mln. šviesmečių atstumu.
Iš visų mums nematomų
Visatos jėgų ir objektų, įskaitant tamsiąją energiją ir tamsiąją medžiagą, nė vienas la-
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biau nekurstė žmonių smalsumo negu nematomos bedugnės, galinčios praryti ir
dulkių telkinius, ir ištisas
žvaigždes.
Astronomai dar XVIII amžiuje pradėjo kelti prielaidas,
kad galbūt egzistuoja visa
ryjančios „juodosios žvaigždės“, o vėliau pradėjo kauptis
netiesioginių įrodymų, kad tokių objektų išties esama.
Juodosios skylės terminą
7-ojo dešimtmečio viduryje
pasiūlė amerikiečių fizikas
Johnas Archibaldas Wheeleris (Džonas Arčibaldas Vileris).
„Prieš daugiau kaip 50
metų mokslininkai pamatė,
kad mūsų galaktikos centre
yra kažkas labai ryškaus“,
– naujienų agentūrai AFP sakė Europos kosmoso agentūros (ESA) astrofizikas Paulas
McNamara (Polas Maknama-

ra), juodųjų skylių ekspertas.
Šio objekto „gravitacija pakankamai stipri, kad žvaigždės aplink jį suktųsi labai
greitai – (kai kurios aplink jį
apskrieja) vos per 20 metų“,
aiškino jis.
Koks trumpas ši periodas galima spręsti iš fakto,
kad mūsiškė Saulės sistema
aplink Paukščių tako galaktikos centrą apskrieja tik maždaug per 230 mln. metų.
Galiausiai astronomai iškėlė prielaidą, kad šie spindintys objektai yra juodosios
skylės, gaubiamos besisukančių smarkiai įkaitusių dujų ir
plazmos žiedų.
Tačiau ties šių švytinčių
žiedų vidiniais kraštais įsigali
visiška tamsa.
„Įvykių horizontas nėra fizinė riba, ant jo nebūtų įmanoma atsistoti, – pažymėjo
P. McNamara. – Jeigu esat į
vidų nuo jo, nebegalit ištrūkti, nes tam reikėtų begalinės
energijos. Jeigu esate šiapus
– iš principo ištrūkti dar galite.“ BNS

„Paprašiusi Dievo, kad duotų mums kasdienės mūsų duonos, „Tėve mūsų“ malda atveria mus santykiams su kitais.
Jėzus mus moko, kad Tėvo
prašytume „atleisk mums
mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams“:
kaip mums reikia duonos, taip
reikia ir atleidimo. Kiekvieną
dieną.“
Šiais žodžiais popiežius

save. Tie, kurie jaučiasi esantys tobuli ir kritikuoja kitus,
yra išdidūs. Niekas nėra tobulas. Tuo metu visų neapkenčiamas palyginimo muitininkas, sustojęs prie šventyklos slenksčio, nes nesijaučia
vertas į ją įžengti, pasikliauja
Dievo gailestingumu. Jėzus
paaiškina, kad, priešingai nei
fariziejus, muitininkas nuėjo namo nuteisintas, t. y. jam
atleista, jis sugrįžo išgelbėtas
todėl, kad nebuvo išdidus, pripažino savo ribotumą ir savo
nuodėmes.
Popiežius kalbėjo ir apie
krikščionių išpuikimą. Yra
nuodėmių, kurios matomos,
o kitos – paslėptos, vienos
baisios, sukeliančios atgarsį,
o kitos paslėptos širdyje, kurių net nepastebime. Iš jų pati
baisiausia yra puikybė – puikybė verčia įsivaizduoti, kad
esame geresni už kitus ir panašūs į Dievą.
Tačiau Dievo akivaizdoje
visi esame nusidėjėliai, vi-

giame mylėti, nei vienas iš
mūsų nesugeba to daryti vien
savo jėgomis. Tikroji meilė
pasireiškia tada, kai sugebame mylėti, bet Dievo malonės dėka. „Nei vienas iš mūsų
nešviečia savo šviesa“, – tęsė
popiežius, primindamas vadinamąjį „mėnulio slėpinį“,
būdingą ne tik Bažnyčios tapatybei, bet kiekvieno mūsų
gyvenimo istorijai.
Kaip mėnulis, kuris neturi
savo šviesos, o atspindi saulės
šviesą, taip pat mes neturim
savo šviesos. Šviesa, kurią atspindime, yra Dievo malonės,
Dievo šviesos atspindys.
Mylime pirmiausiai todėl,
kad buvome mylimi, atleidžiame todėl, kad mums buvo
atleista. O jei kas nors nebuvo
saulės šviesos apšviestas, suledėja kaip žemė žiemą.
Kaip galime nepastebėti pirmiau mūsų esančios meilės
grandinėje esantį Dievo meilės buvimą? Nei vienas iš mūsų nemyli Dievo daugiau, nei

kreipėsi į trečiadienio bendrosios audiencijos dalyvius, pratęsdamas pokalbių apie „Tėve
mūsų“ maldą ciklą. Pasveikinęs susirinkusius maldininkus
popiežius apgailestavo, jog
Romoje pabjuro orai: „Nelabai graži diena, vis vien visus
jus sveikinu: „Laba diena!“
Kai krikščionis meldžiasi,
visų pirma prašo Dievą, kad
jam būtų atleistos kaltės, t. y.
nuodėmės, negražūs dalykai,
kuriuos padaro. Tai – kiekvienos nuoširdžios maldos tiesa:
net būdami tobuli, net jei būtume skaidriausi šventieji, niekuomet nenukrypstantys nuo
gerojo kelio, visuomet liksime
už viską Tėvui skolingi, jam
nusikaltę vaikai.
Pavojingiausias kiekvieno
krikščionio nusistatymas yra
išdidumas. Su tokiu nusistatymu prieš Dievą stojantis
žmogus įsitikinęs, kad jam
viskas gerai. Kaip fariziejus iš
palyginimo, kuris šventykloje
esą meldžiasi, tačiau iš tikrųjų Dievo akivaizdoje šlovina

si turime pagrindo „muštis į
krūtinę“ taip, kaip muitininkas
šventykloje.
Šventasis Tėvas priminė
katechezės įvade perskaitytą
skaitinį iš Pirmojo Jono laiško:
„Jei sakytume, jog neturime
nuodėmės, klaidintume patys
save, ir nebūtų mumyse tiesos.
Jeigu išpažįstame savo nuodėmes, jis ištikimas ir teisingas,
kad atleistų mums nuodėmes
ir apvalytų mus nuo visų nedorybių“ (1 Jn 1 8–9).
„Jei nori sau meluoti, sakyk,
kad esi be nuodėmės. Deja,
šitaip tik apgaudinėji save“,
– sakė Pranciškus.
Esame skolingi visų pirma
todėl, kad šiame gyvenime gavome daug: egzistenciją, tėvą
ir motiną, draugystę, kūrinijos
ypatingumus. Ir nors visiems
mums tenka patirti sunkių dienų, visuomet turime prisiminti, kad gyvenimas yra malonė,
tai stebuklas, kurį Dievas ištraukė iš nieko.
Antra vertus, esame skolininkai todėl, kad jei ir įsten-

Jis pamilo mus. Tereikia atsistoti priešais kryžių, kad pastebėtume nelygybę: Jis mus
pamilo ir visuomet pirmasis
mus myli.
„Prašykime: Viešpatie, tegul ir pats švenčiausias iš
mūsų nenustoja buvęs tavo
skolininku. Tėve, pasigailėk
mūsų visų“.

Popiežiaus katechezė: Nėra tobulų, visi
skolingi Dievui

VATICAN NEWS

Ir katalikai
juokiasi...
Kartą vienas nedoras
žmogus įkyrėjo savo kvailais klausimais:
– Nejaugi tu, toks protingas žmogus, tiki, kad pranašas Jonas tris dienas išgyveno bangžuvės pilve?
– Ne, nežinau, – atsakė
tėvas, – bet kai tik susitiksiu jį rojuje, tuomet paklausiu.
– O jei jis pragare?
– Tada tu pats jo paklausi.

laikraščio priedas Birštono
savivaldybės gyventojams

PRIE VYTAUTO KALNO
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Kremlius organizavo specialią operaciją

Kviečius bus leista eksportuoti į Kiniją

Specialiusis JAV prokuroras R. Muelleris aptiko įrodymų, kad
Kremlius organizavo specialią operaciją kišimuisi į 2016 metų
JAV rinkimus, įsilaužė į Demokratų partijos kompiuterius, skleidė
skaldančią retoriką ir stengėsi žlugdyti JAV politinę sistemą.

Lietuvai netrukus bus leidžiama eksportuoti kviečius į Kiniją.
Dubrovnike pasirašytas Ketinimų protokolas, lietuviškiems
kviečiams atversiantis kelią į Kinijos rinką. Pasiūlyti aukštos
kokybės kviečius Kinijai pasirengusios 26 Lietuvos įmonės.
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Gyventojai aktyviai deklaruoja
pajamas ir turtą
Kaip ir kiekvienais
metais atėjus tikrajam
pavasariui prasideda
gyventojų pajamų ir turto
deklaravimas. Kovo 20
d. Valstybinė mokesčių
inspekcija (toliau – VMI)
paskelbė apie deklaravimo
pradžią, o tūkstančiai
gyventojų suskubo pateikti
duomenis apie praėjusių
metų pajamas.

Šis procesas aktualus daugeliui gyventojų, tad apie tai
kalbamės su Kauno apskrities
valstybinės mokesčių inspekcijos viršininke Judita Stankiene.
Kaip Valstybinei mokesčių
inspekcijai sekėsi pasiruošimas kasmetiniam gyventojų pajamų ir turto deklaravimui?
– Pasiruošimo darbai vyko
sklandžiai. Valstybinė mokesčių inspekcija suformavo
beveik 2 mln. gyventojų turto
ir pajamų deklaracijų, iš kurių
1,4 mln. deklaracijų yra užpildytos, tad jas sistemoje užtenka tik patikrinti ir patvirtinti
vienu mygtuko paspaudimu.
Kauno apskrities gyventojams
parengėme daugiau nei 375
tūkst. preliminariųjų deklaracijų. Kalbant apie Prienų rajoną ir Birštono savivaldybę, suformuota daugiau nei 20 tūkst.
deklaracijų.
Ar gyventojai aktyviai teikia deklaracijas? Koks jų
aktyvumas užfiksuotas pirmosiomis dienomis?
– Iš tiesų, vertinant pirmųjų
dienų rezultatus galime teigti,
kad gyventojai buvo labai akREKLAMA

tyvūs. Vien pirmąją pajamų ir
turto deklaracijų teikimo dieną
Kauno apskrities valstybinės
mokesčių inspekcijos Gyventojų skyriuje buvo aptarnauti
net 1288 gyventojų. Lyginant
šį rezultatą su praėjusių metų
startu, pirmąją dieną aptarnavome 200 gyventojų daugiau.
Visoje Lietuvoje pajamų deklaracijas jau pateikė per 606
tūkst. gyventojų. Nuo kovo 20
d. deklaracijas Kauno apskrityje pateikė daugiau kaip 122
tūkst. gyventojų. Pirmosiomis
gyventojų pajamų deklaravimo dienomis visuomet sulaukiame didelio srauto, šie metai
ne išimtis – gyventojų aktyvumas teikiant deklaracijas panašus kaip ir pernai.
Kokios pagrindinės naujovės laukia gyventojų, deklaruojančių pajamas?
– Šių metų deklaracijos
forma ir deklaracijų teikimo
tvarka išlieka tokia pati kaip ir
praėjusiais metais, tad pagrindo nerimauti dėl reikšmingų
pokyčių nėra. Manome, kad
deklaracijas pateikti bus dar
paprasčiau. Vaikus auginantiems tėveliams nuo 2018-ųjų
nėra taikomas papildomas neapmokestinamasis pajamų dydis. Šią lengvatą pakeitė kitos
paramos vaikus auginantiems
gyventojams formos. Tai reiškia, kad šiais metais tėvams
papildomai skaičiuoti metinio
papildomo neapmokestinamojo pajamų dydžio už auginamus vaikus nebereikės.
Priminkite, kam reikėtų
suklusti ir pateikti pajamų
deklaraciją?
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Prenumeruojamas

„Kurk. Pajausk. Atrask“

– Deklaracijos turėtų nepamiršti pateikti gyventojai vykdę individualią veiklą ar gavę
pajamų, nuo kurių būtina sumokėti mokesčius. Daliai asmenų, kurie užima pareigas
23-ose kategorijose (t. y. politikai, tarnautojai ir kt.), deklaracijos pateikimas yra privalomas. Pajamų deklaracijas taip
pat reikia pateikti, jeigu gyventojui buvo pritaikytas per
didelis neapmokestinamasis
pajamų dydis (toliau – NPD)
ir dėl to privalu sumokėti dalį
gyventojų pajamų mokesčio
(toliau – GPM). Be abejo, pajamų deklaraciją turėtų pateikti
gyventojai, norintys pasinaudoti mokesčių lengvatomis bei
susigrąžinti dalį mokesčių.
Gauti pinigų visada smagiau, nei juos išleisti. Kas gali
tikėtis į sąskaitą susigrąžinti
dalį sumokėtų mokesčių?
– Susigrąžinti dalį gyventojų pajamų mokesčio gali tie
asmenys, kuriems buvo taikytas per mažas NPD. Tai reiškia, kad per metus jie sumokėjo daugiau GPM, nei turėjo. Lengvatomis gali pasinaudoti žmonės, kurie praėjusiais
metais mokėjo įmokas už iki
2008 m. gruodžio 31 dienos
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Balandžio 5 d., vykdydami
Lietuvos kultūros tarybos,
LR kultūros ministerijos
ir Birštono savivaldybės
remiamą projektą
„Kurk. Pajausk. Atrask“,
pakvietėme į aktorės,
studijos „Šilkaus pupa“
įkūrėjos, radijo laidos
„Tėvystės įkvėpimai“
kūrėjos bei trijų vaikų
mamos Kristinos
Savickytės paskaitądiskusiją apie vaikų
kūrybiškumą bei pasakų
svarbą ugdyme.

Paklausyti ir padiskutuoti
susirinko ne tik mamos, bet
ir skirtingų įstaigų: darželių,
dienos centrų darbuotojos.
Pradėdama paskaitą-diskusiją
aktorė pasidomėjo, ar bibliotekoje yra J. Cameron knyga
„Kūrėjo kelias“, nes, jos nuomone, tai – kūrybiškumo ugdymo vadovas. Viešnia rekomendavo kas rytą spontaniškai fiksuoti visas ateinančias
į galvą mintis, rašyti 3 puslapius teksto. Vaikų pastabumą
ir kūrybiškumą galima ugdyti net einant pasivaikčioti:
galima rinkti šakas, klaustis
paukščių balsų ir kt. Vakarais būtina su vaiku kalbėtis
apie praėjusią dieną, kreipti
dėmesį į geras emocijas. Kūrybingumui augti sąlygos gali būti vidinės (noras žaisti),
bet gali paskatinti ir aplinka.
Labai svarbu priimti vaiką
tokį, koks jis yra, akcentuoti ne rezultatą (tarkime gražų piešinį), bet patį procesą
(malonumą patirtą piešiant).
Man įstrigo žodžiai, kad, kai
vaikas nuobodžiauja, nereiktų
siūlyti veiklos idėjų, tegul jis
jų ieško savyje (o kaip dažnai,

vaikui bibliotekoje nuobodžiaujant jau siūlydavau kartu
paskaityti knygą....). Pasakos
ypač svarbios augančio vaiko vaizduotės lavinimui, vertybių skalės, žodyno formavimui. Jaunesniojo amžiaus
vaikams, autorės nuomone,
geriau rinktis nesudėtingas
gyvulines, vėliau formulines
pasakas, o stebuklines palikti vyresniam amžiui. Lektorė
nerekomendavo palikti vieno
vaiko klausytis CD pasakų.
Jos nuomone, klausantis pasakos, šalia turėtų būti suaugęs
žmogus, kad mažylis galėtų
pasikalbėti, pasitikslinti, išsiaiškinti kilusius klausimus.
Renkantis pasaką svarbu, kad
ji baigtųsi laimingai.
Tą pačią dieną, po kelių valandų, tęsdami paskaitos temą, rinkomės į pasakų skaitymo vakarą šeimai, kurio metu
teatralizuotai pristatyta Kristino Savickytės knyga „Kuriame pasaką“. Autorė prisistatė
esanti ir aktorė, o aktoriaus
pagrindinė darbo priemo-

nė yra balsas ir kūnas, todėl
pakvietė susirinkusius atlikti
balso, kūno lavinimo pratimus, ką tiek maži, tiek dideli
susirinkusieji entuziastingai
ir linksmai, besiklausydami
aktorės improvizuotų trumpų
pasakėlių, darė. Vėliau, sekant
formulinę pasaką su dainuojamais intarpais, visi išgirdo
prodainiu tariamus savo ir
kitų vardus. Tad K. Savickytės knygos „Kuriame pasaką“
sutiktuvės ir buvo dar vienos
pasakos kūrimas...
Buvo miela stebėti mažuosius, besišypsančias mamas,
smagu pajusti savo kūną, mokytis rasti pasaką įvairiuose
kasdieniuose dalykuose. Tiek
paskaita – diskusija, tiek nuotaikingas pasakų vakaras kasdienybę nuspalvino magišku
buvimo kartu džiaugsmu,
stebuklingu, vaiskiu atradimų ir kūrybiškumo lavinimo
polėkiu.
Vaikų ir jaunimo
aptarnavimo skyriaus vedėja
Nijolė Raiskienė 
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Nurodė sulaikyti buvusį Peru prezidentą

Neigia susitarusi su Saudo Arabijos valdžia

Peru teismas nurodė 10 parų sulaikyti buvusį šalies prezidentą
vykdant tyrimą dėl kyšininkavimo skandalo, kurio centre
atsidūrė Brazilijos statybų milžinė „Odebrecht“. Ji pripažino Lotynų
Amerikos politikams sumokėjusi apie 800 mln. JAV dolerių kyšių.

Nužudyto žurnalisto Džamalo Chašogdžio šeimos nariai paneigė,
kad bando be teismo susitarti su Saudo Arabijos pareigūnais,
manant, jog žurnalisto sūnūs gavo tam tikras išmokas. Valdžios
kritikas nužudytas praėjusį spalį Saudo Arabijos konsulate.

Birštono gimnazijoje vyko baigiamasis
„Lyderių laikas 3“ mokymų
renginys „Pozityvus ir veiksmingas
bendradarbiavimas vaiko sėkmei“

Balandžio 9-ąją, Birštono
gimnazijoje, vyko
baigiamasis „Lyderių laiko
3“ (LLL3) mokymų renginys
„Pozityvus ir veiksmingas
bendradarbiavimas vaiko
sėkmei“.

Renginyje dalyvavo Birštono švietimo įstaigų vadovai, pedagogai, auklėtojai,
Administracijos darbuotojai,
LL3savivaldybių projektų
kuratorė Skaidrutė Kriukienė.
Pranešimą apie pozityviąją
komunikaciją skaitė lektorius
Paulius Godvalas.
Projektas „Lyderių laikas
3“, prasidėjęs 2017 m. pavasarį, yra nacionalinė iniciatyva, skirta švietimo bendruomenės nariams (švietimo institucijų darbuotojams,
savivaldybių administracijų
darbuotojams, Ministerijos ir
jai pavaldžių institucijų darbuotojams, tėvams ir kitiems
asmenims, atstovaujantiems
švietimo bendruomenėms).
Projekto tikslas – įtvirtinti lyderystei palankią infrastruktūrą Lietuvos švietimo sistemoje, užtikrinančią nacionalinio, savivaldos bei mokyklų lygmens švietimo lyderių
bendruomenės susitelkimą
vardan besimokančiųjų mokymosi sėkmės. Dirbant su
Birštono savivaldybės LLL3
pokyčio projektu „Veiksmingas bendradarbiavimas vaiko
sėkmei“ kūrybinei komandai
padėjo konsultantės R. Gudmonaitė ir S. Vaičekauskienė. Iš viso įvyko 12 kūrybinės komandos konsultacijų
su konsultantėmis, kūrybinės
komandos nariai ir ugdymo
įstaigų pedagogai turėjo galimybę dalyvauti stažuotėse
Lietuvoje ir užsienyje.
Parengtą pokyčio projektą nuo 2018 m. rugsėjo 3 d.
pradėjo įgyvendinti visos keturios Birštono savivaldybės
REKLAMA

ugdymo įstaigos: Birštono
gimnazija, Birštono lopšeliai-darželiai – „Vyturėlis“ ir
„Giliukas“ bei Birštono meno
mokykla. Rengiant pokyčio
projektą, stengtasi įsiklausyti į
visų ugdymo įstaigų bendruomenių nuomonę ir įsiklausyti
į jų siūlymus.
Projekto metu įvyko 5 mokyklų lyderystės iniciatyvų
renginiai, kuriuose buvo diskutuojama apie pokyčio projektą, ir kartu ir mokomasi,
siekiant sėkmingo projekto
įgyvendinimo:
,,Ankstyvasis ugdymas –
tvarios motyvacijos ir gyvenimiškų vertybių kūrimas“
(Birštono vaikų lopšelyje-darželyje ,,Vyturėlis“);
,,Emocinio intelekto ir socialinių kompetencijų ugdymas“ (Birštono gimnazijoje);
,,Šiandieninė mokytojo
profesionalumo samprata ir
produktyvus bendradarbiavimas“ (Birštono gimnazijoje);
,,Tarpinstitucinis bendradarbiavimas kuriant vaikų
gerovę“ (Birštono meno mokykloje).
Sėkmingai baigę „Lyderių laikas 3“ magistrantūros studijas, savo magistro
darbus pristatė birštoniečiai
– Birštono sporto centro treneris Linas Smailys ir Birštono gimnazijos kūno kultūros
mokytojas Arnoldas Juozaitis. Pasidžiaugta šių jaunų ir
perspektyvių magistrų sėkme,
o renginio pabaigoje projekto
kuratorė Skaidrutė Kriukienė apibendrino projekto veiklas ir palinkėjo kūrybinės
sėkmės.
Linkime ir toliau tobulėti,
draugiškai dalytis savo žiniomis!
Birštono savivaldybės
informacija 

Gyventojai aktyviai deklaruoja pajamas ir turtą
ATKelta IŠ 7 p.
paimtą būsto kreditą, už sumokėtas gyvybės draudimo
įmokas, III pakopos pensijų
fondų įmokas, ar pirmas studijas profesinėje arba aukštojoje
mokykloje. Grąžinti permokas
pradėsime dar šį mėnesį.
Nors pajamų ir turto deklaracijų pateikimo terminas nesikeičia jau daugelį
metų, priminkite, iki kada
reikėtų tai padaryti.
– Gyventojai, privalantys
pateikti pajamų ir turto deklaracijas, tai padaryti turėtų
iki gegužės 2 d. Visgi, noriu
pažymėti, kad tie gyventojai,
kurie nori pasinaudoti lengvatomis, pavyzdžiui, susigrąžinti
dalį sumokėto GPM už studijas, tai padaryti gali bet kada.
Deklaracijas galima tikslinti už
praėjusius 5 metus.
Kartu su deklaracijomis
gyventojai gali pateikti ir
prašymus 2 proc. nuo sumokėto gyventojo pajamų
mokesčio skirti paramai. Ar
skiriant paramą yra kokių
naujovių?
– Iš tiesų, naujovių yra. Nuo
šių metų, šalia įprastų dviejų
procentų pajamų mokesčio
skyrimo paramos gavėjams ir
vieno procento skyrimo politinėms partijoms, jau bus galima skirti papildomą 1 procentą ir profesinėms sąjungoms
ar profesinių sąjungų susivienijimams. Dar viena svarbi
naujovė laukia kitais metais.
2019-ieji metai, planuojama,
yra paskutiniai, kuomet skirti
dalį gyventojų pajamų mokesčio paramai galima pildant
popierinius prašymus, mat
nuo 2020-ųjų tokie prašymai
bus priimami tik elektroniniu
būdu. 2018 m. tokius prašymus e. būdu pateikė 63 proc.
gyventojų.
Ar daug gyventojų pasinaudoja galimybe paremti
įvairias organizacijas?
– Prienų rajone ir Birštono savivaldybėje praėjusiais
metais dalį gyventojų pajamų mokesčio skirti paramai
nutarė daugiau nei 5,8 tūkst.
gyventojų. Iš jų 873 skyrė paramą ir politinėms partijoms.
Įvairios organizacijos sulaukė
126 tūkst. eurų paramos, politinėms partijoms praėjusiais

metais skirta 9,3 tūkst. eurų.
Šiais metais mokesčių inspekcija gyventojus kviečia
ne tik deklaruoti praėjusių
metų pajamas, bet ir anksčiau pamirštus mokesčius
sumokėti be baudų ir delspinigių. Gal galite plačiau papasakoti apie šią galimybę?
– Iš tiesų, šiuo metu tokia
galimybė atverta nuo šių metų
pradžios. Tai yra unikali galimybė visiems mokesčių mokėtojams deklaruoti anksčiau
gautas, tačiau nedeklaruotas
pajamas ir mokesčius sumokėti be pasekmių – delspinigių ir baudų. Tokia proga yra
suteikiama pirmą bei vienintelį
kartą ir ateityje analogiška galimybe mokesčių mokėtojai pasinaudoti jau nebegalės. Atleidimas nuo delspinigių ir baudų
už praeityje nesumokėtus mokesčius taikomas visiems – ir
gyventojams, ir įmonėms, jei
jie nėra bankrutuojantys / bankrutavę ar restruktūrizuojami.
Nuolatos ieškome susitarimo
su sąžiningais mokesčių mokėtojais, kviečiame juos atviram dialogui. Todėl siūlome
šią vienetinę galimybę savanoriškai atsiskleisti, ištaisant
savo praeityje, galbūt, padarytas klaidas ir įveikiant savo
veiklos tęstinumo iššūkius.
Nuo kokių mokesčių delspinigių atleidimas yra taikomas?
– Mokesčių mokėtojai galės būti atleisti nuo visų VMI
administruojamų mokesčių
delspinigių, išskyrus žemės
mokestį, kurį vienintelį už gyventoją apskaičiuoja mokesčių administratorius. Taigi,
vienkartinė galimybė taikoma
gyventojų pajamų mokesčiui,
pridėtinės vertės mokesčiui,
pelno mokesčiui, akcizams
ir kitiems mokesčiams pagal
LR mokesčių administravimo įstatymą. Pažymime tai,
kad vienkartinis atleidimas
nuo delspinigių nėra taikomas pajamoms, įgytoms verčiantis baudžiamojo įstatymo uždraustomis veiklomis
(prekyba narkotikais, prekyba
žmonėmis, kontrabanda, pajamoms iš korupcijos (kyšiais)
ar pinigų plovimo atvejais, kita nusikalstama veika.
Kaip galima pasinaudoti

šia galimybe, ką gyventojai
bei įmonės turi daryti, norėdami atsiskleisti?
– Norėdami pasinaudoti šia
unikalia galimybe mokesčių
mokėtojai iki liepos 1 d. turėtų pateikti arba patikslinti savo deklaracijas už pasirinktus
2014 – 2018 m. arba, jei pageidauja, už visus penkerius
metus ir deklaruoti anksčiau
pamirštas pajamas. Manome,
kad tai labai patogu padaryti
deklaruojant praėjusių metų
pajamas. Pateikus ar patikslinus deklaracijas, VMI už kadaise nesumokėtus mokesčius delspinigių neskaičiuos
ir baudų neskirs. Deklaravus
praeityje pamirštas pajamas,
mokesčius nuo jų reikia sumokėti per 20 dienų. Tačiau, jeigu
mokesčių mokėtojui sumokėti
visą sumą išsyk yra sudėtinga,
kyla finansinių sunkumu, VMI
suteikia galimybę sudaryti ir
periodinių mokėjimų grafiką
– laikotarpiui iki 2 metų. Tokiu atveju siūlome nedelsti, per
20 dienų kreiptis į VMI ir pasinaudoti galimybe mokesčių
sumą išdėstyti bei sumokėti
dalimis be jokių palūkanų.
O kaip vykdoma pati atleidimo nuo delspinigių procedūra?
– Siekdami užtikrinti mokesčių mokėtojų konfidencialumą ir anonimiškumą, deklaracijas priimame bendra
tvarka, prie jų jokių pajamas
pagrindžiančių dokumentų
pateikti nereikia, o tam, kad
mokesčių mokėtojas būtų atleistas nuo delspinigių, nereikia teikti ir jokių papildomų
prašymų, tai įvyks automatiškai. Pirmąjį 2019-ųjų pusmetį mokesčių administratorius
nepradės naujų mokestinių
patikrinimų ir sudarys galimybę mokesčių mokėtojams
atsiskleisti patiems. Net ir tuo
atveju, kai VMI mokestinius
patikrinimus pradėjo dar 2018
m. ir šiuo metu jie nėra baigti,
mokesčių mokėtojai vis tiek
turi teisę būti atleisti nuo delspinigių, jei pateiks ar patikslins
deklaracijas iki patikrinimo akto surašymo.
Kodėl vertėtų pasinaudoti vienintele galimybe atsiskleisti?
– VMI plėtoja Išmanią-

ją mokesčių administravimo
sistemą i.MAS, naudoja kitas
šiuolaikines IT technologijas,
kurių dėka mokesčių slėpimo
atvejus identifikuoti darosi
vis paprasčiau. VMI disponuoja faktiškai visa valstybės
turimų registrų bei valstybės
institucijų kaip SODRA, Muitinė, VĮ „Registrų centras“,
VĮ „Regitra“, ir kt. turima informacija bei duomenimis, o
taip pat duomenis gauna ir iš
trečiųjų šaltinių, tarp ir jų įmonių, bankų, notarų ir kt. Be to,
paskutiniuoju metu ypatingai
plečiasi tarptautinis bendradarbiavimas, kurio dėka gaunama informacija apie asmenų ir įmonių turimas sąskaitas,
nekilnojamąjį turtą, gaunamas
pajamas. Po 2019 m. liepos 1
d. VMI atnaujins mokesčių
mokėtojų kontrolę, identifikuos praeityje galimai pajamas
nuslėpusius ir mokesčių vengusius bei neatsiskleidusius
asmenis, ir, nustačius pažeidimus, taikys griežtas sankcijas,
įskaitant baudžiamosios atsakomybės inicijavimą.
Kas laukia tų mokesčių
mokėtojų, kurie nepasinaudos ta vienintele galimybe?
– Gyventojai ir įmonės, nepasinaudoję šia vienintele galimybe sumokėti nuslėptus mokesčius, mokesčių administratoriui atskleidus piktnaudžiavimus, neišvengs griežtų sankcijų: jiems bus apskaičiuojami
ne tik papildomai mokėtini
mokesčiai, bet ir delspinigiai,
skiriamos baudos, inicijuojamas baudžiamosios atsakomybės taikymas (kai tai numato
įstatymas). Nepasinaudojus
vienkartine atsiskleidimo galimybe ir VMI nustačius mokesčių įstatymų pažeidimus,
pagal kuriuos konstatuojama
jog mokesčių mokėtojas neatitinka nustatytų minimalių patikimumo kriterijų, toks asmuo
praras teisę dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, neteks paramos gavėjo statuso, taip pat
pablogės jo kreditavimo finansų įstaigose galimybės. Tokio
mokesčių mokėtojo tikrinimo
laikotarpis truks 5 metus, kai
kitų mokesčių mokėtojų – 3,
o nustatyti pažeidimai bus viešinami.
Kauno AVMI informacija
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Nepavyko iš Ignalinos AE atgauti 2,5 mln. eurų

Indijoje purvo nuošliauža nusinešė 10 gyvybių

Beveik dešimtmetį uždaroma Ignalinos atominė elektrinė
laimėjo arbitražo bylą prieš Rusijos atominės energetikos milžinės
„Rosatom“ valdomą Vokietijos bendrovę „Nukem“ dėl panaudoto
branduolinio kuro rinklių tvarkymo ir saugojimo technologijos.

Pietų Indijoje purvo nuošliauža užgriuvo ir palaidojo dešimt
neturtingų padienių darbininkių. Jos dirbo kasykloje. Purvo
nuošliauža užgriuvo, kai moterys pietavo kalno papėdėje. Moterų
palaikai buvo rasti maždaug 2–2,5 metro gylyje.

Birštono seniūnijoje
(Birštono g. 14, Birštonas)
balandžio 25-26 d. nuo 9.00 val.

Senoji dvarvietė atgijo nuo paukščių ir vaikų balsų
Laima

DUOBLIENĖ
Prieš septynerius metus
Prienų lopšelyje-darželyje
„Pasaka“ gimusi iniciatyva
– pagaminti sparnuotiesiems
draugams namelių ir įkelti
į medžius vis kitoje vietoje,
jau tapo tarptautiniu
projektu „Lietuviški inkilai
pasaulio paukščiams“. Šiais
metais prieniškių pagaminti
inkilai kovo antroje pusėje
nukeliavo į Vokietijos
Huttenfeldo miestą ir,
tikėtina, jau tapo paukštelių
namais.

Antrasis šio projekto etapas vyko šimtamečių medžių
apsuptoje Siponių dvarvietėje. Mat pernai Meškapievio
miške vykusios inkilų kėlimo

šventės metus Seimo narys
Andrius Palionis pakvietė organizatorius naujais paukščių
nameliais pagyvinti senuosius
parko medžius, tarp kurių yra
sodintų net XVI amžiuje. Saulėtą pirmadienio rytmetį daugiau nei šešiasdešimt lopšeliodarželio „Pasaka“ ir „Ąžuolo“
progimnazijos Ašmintos pradinio ugdymo skyriaus vaikų,
nešinų kartu su tėveliais ir seneliais pagamintais inkilais, ir
atvyko į svečius.
Vaikai labai apsidžiaugė,
kad kartu su jais į šventę atvyko ir gamtininkas, rašytojas Selemonas Paltanavičius,
kuris vaikams atvežė parodyti gulbės kiaušinį, papasakojo
daug istorijų apie paukščius
bei jų keliones, mokė, kaip
teisingai iškelti bei pritvirtinti inkilą, kaip tapti gamtos

draugu ir „susigyventi“ su ja.
Jo nuoširdūs praktiniai patarimai ir įdomūs pasakojimai
sudomino net ir didžiausius
nenuoramas.

rankoms, o ypač džiugu, kad
prie to prisideda ir mažos vaikų rankytės. Seimo narys pažadėjo, kad jis ir jo šeimos nariai saugos bei prižiūrės naujus

Pasak gamtininko, gamtai
nebūna didelių ar mažų gerų
darbų, o vaikams gamta – pati
geriausia mokytoja.
Sodybos šeimininkas Seimo narys A. Palionis džiaugėsi, kad senoji dvarvietė ir
ją supanti gamta atgyja padedant gamtą mylinčių žmonių

paukščių namus.
Šventėje dalyvavo ir Birštono urėdijos bei „Prienų“
medžiotojų būrelio atstovai.
Miškininkai atvežė savo sukaltų inkilų ir padėjo juos kabinti, o medžiotojai tradiciškai
ant laužo išvirė sriubą ir ja vaišino šventės dalyvius.

tačiau į bėgimą atvyksta ir
vaikai su tėveliais bei senjorai. Praėjusiais metais vyriausiam dalyviui buvo net 78-eri
metai.
Anot renginio organizatorės
Giedrės Bernotaitės, Birštono
pusmaratonis pritraukia ne
tik aktyvaus laisvalaikio mėgėjus, bet ir tikrus šios srities
profesionalus – visiems žinomus Lietuvos bėgikus – Dianą
Lobačevskę, Remigijų Kančį
ir kitus.
Birštone pusmaratonyje
dvejus metus iš eilės dalyvavęs vienas geriausių Lietuvos
ilgų distancijų bėgikų, Rio de
Žaneiro olimpinių žaidynių
dalyvis Remigijus Kančys sakė, jog profesionalams sudalyvauti tikrai verta.
Išskirtinumas – grynas kurorto oras ir greita trasa, dar
nebėgusiems Birštono pusmaratonyje tikrai verta pabandyti
– kitos tokios trasos Lietuvoje
nėra: „Birštono trasa yra kažkuo ypatinga. Būtent trasa,
tyras kurorto oras, miškų ap-

suptis ir pritraukia tiek profesionalus, tiek mėgėjus iš visos
Lietuvos“.
Trasų pasirinkimas taip pat
įvairus, nuo pačios trumpiausios iki pusmaratonio – 1,5
km, 5 km, 10 km, 21 km. Anot
renginio organizatorės, daugelis dalyvių atvyksta pasirengę
sau mesti nemenką iššūkį –
praėjusiais metais pati populiariausia buvo pusmaratonio
trasa. Pastarosios trasos net 70
proc. driekiasi miške.

tikra kančia. Optimalu rinktis
trumpesnes – 5 km arba 10 km
distancijas. Kiekvienas bėgimas turi teikti malonumą, tad
geriausia rinktis tokią distanciją, kuri būtų tikrai įveikiama. Bėgantysis turi mėgautis
pačiu procesu ir tuo pat metu
dar sugebėti ir kalbėti su greta bėgančiu draugu, kolega ar
tiesiog nepažįstamu žmogumi, kuris kažko pasiteirauja.“,
– sakė R. Kančys, kurio patirtis bei nubėgtų kilometrų skaičius neleidžia jo patarimais
suabejoti. Sportininkas šešias
dienas per savaitę treniruojasi
ir kasdien nubėga vidutiniškai
po 30–40 km.
Norintiems rinktis 5 km trasą, profesionalus sportininkas
patarė jau dabar pradėti treniruotis. Anot jo, pakaktų 2-3
kartus per savaitę ramiai pabėgioti bent po 30 min. Taip
pat svarbu žinoti, jog bėgimui
reikia rinktis tam pritaikytą aprangą ir avalynę.

Birštono pusmaratonis: unikalios trasos nepalieka
abejingų
Pirmąjį gegužės šeštadienį,
gegužės 4-ąją, vienas
gražiausių Lietuvos kurortų
taps tikra aktyvaus
laisvalaikio entuziastų
oaze – čia jau trečius metus
iš eilės organizuojamas
miesto pusmaratonis.

Gryno oro ir miško apsuptyje nusidrieks bėgimo trasos,
kuriomis bėgs tiek šeimos su
vaikais, tiek visiems žinomi
šalies bėgikai.

Iššūkis tiek mėgėjams,
tiek profesionalams
Praėjusiais metais Birštono
pusmaratonis pritraukė daugiau nei 2 tūkst. sporto entuziastų, todėl šiais metais tikimasi panašaus ar net didesnio
bėgikų skaičiaus.
Birštono pusmaratonį organizuojanti asociacija „Savas miestas“ atviravo, jog didžiosios dalies dalyvių amžius
varijuoja nuo 18 iki 45 metų,
REKLAMA

Pasiruošti bėgimui
galima ir per kelias
savaites
Nors iki Birštono pusmaratonio liko vos mėnuo, olimpietis R. Kančys tikino, jog
bėgimui galima pasiruošti ir
per kelias savaites. Sportininko nuomone, svarbiausia realiai įvertinti savo galimybes ir
pradedantiesiems rinktis trumpesnę trasą.
„Aktyvaus laisvalaikio mėgėjams, kurie bėgioja tik kokį
mėnesį, 21 km distancija būtų

Parengta pagal Birštono savivaldybės informaciją 

Rengiami nemokami kursai ūkininkams apie ūkininkavimo įtaką žemės ūkiui ir aplinkai, mėšlo ir srutų tvarkymą, tręšimą bei poveikį aplinkai pagal mokymo programą:
„Aplinkos apsauga žemės ūkyje“ kodas 296185003, trukmė
16 akad. val. Antroji kursų diena - praktiniai užsiėmimai ūkininkų ūkiuose. Mokymus vykdys Kauno miškų ir aplinkos
inžinerijos kolegijos dėstytojai.
Kursų klausytojai bus nemokamai maitinami.
Kursai ypač aktualūs ūkininkams gavusiems paramą
pagal Lietuvos KPP, nes įtraukti į pasirenkamųjų išklausyti
kursų sąrašą.
Į kursus registruojama telefonais: (8-610)25047, (8685)84542 arba el.paštu: k.javaitiene@kmaik.lm.lt,
s.cernuliene@kmaik.lm.lt
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laikraščio priedas Birštono
savivaldybės gyventojams

PRIE VYTAUTO KALNO
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Kviečia į renginius
ARTIMIAUSI RENGINIAI
BIRŠTONE
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“.
Vieta: Vytautas Mineral SPA
Balandžio 13 d. 21:30 val. Andrius
Kaniava – akustinė kelionė po
Lietuvą. Vieta: Vytautas Mineral
SPA
Balandžio 13 d. 20:00 val. Saksofono muzikos vakaras su Viliumi
Asadausku. Vieta: Eglės sanatorija
Balandžio 13 d. 09:30 val. Šeštadienio rytai su joga. Vieta: Eglės
sanatorija
Balandžio 14 d. 08:00 val. Jogos
treniruotės. Vieta: Vytautas Mineral SPA
Balandžio 14 d. 20:00 val. Kino
filmų vakaras „Didieji lūkesčiai“.
Vieta: Eglės sanatorija
Balandžio 15 d. 18:00 val. Jogos
treniruotės. Vieta: 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
Balandžio 18 d. 19:15 val. Funkcinės treniruotės su Vytautu. Vieta:
Sanatorijos „Tulpės“ gydykla
Balandžio 18 d. 18:00 val. Jogos
treniruotės. Vieta: Vytautas Mineral SPA
Balandžio 18 d. 19:00 val. Degustacija „Izraelio skoniai“. Vieta:
Vytautas Mineral SPA
Balandžio 19 d. 14:00 val. XVI-asis
avangardinės mados konkursasfestivalis “Avangardas 2019”.
Vieta: Birštono kultūros centras
Balandžio 19 d. 19:00 val. Kangoo
Jumps su Egle, Birštone!. Vieta:
Vytautas Mineral SPA
Balandžio 20 d. 18:00 val. Degustacinė vakarienė „Vytautas
mineral SPA“ restorane „Moon“.
Vieta: Vytautas Mineral SPA

Karalienė dalyvavo pandų namų atidaryme

Išplėtė draudžiamų importuoti prekių sąrašą

Danijos karalienė Margretė dalyvavo naujų pandų namų
atidaryme Kopenhagos zoologijos sode, kur apsigyveno „pandų
diplomatiją“ tęsiančios Kinijos paskolintų pandų porelė. Kinija
savo gyvūnų pernai paskolino Suomijai ir Vokietijai.

Ukrainos vyriausybė išplėtė iš Rusijos importuoti draudžiamų
prekių sąrašą, jį papildydama stiklo tara, dėžutėmis konservų
gamybai, kai kuriomis kitomis prekėmis. Į šį sąrašą taip įtraukti
tirpalai, geležinkelyje ir ryšių sistemose naudojama elektronika.

„Kaip aš tapau Stalino vertėju“
Valentin Berežkov. Kaip aš
tapau Stalino vertėju. Iš rusų
kalbos vertė Diana Pachomovaitė. – Vilnius: Briedis.
– 408 p., iliustr.
Leidykla „Briedis“ pristato
serijos „II pasaulinis karas“
naujieną – Valentino Berežkovo knygą „Kaip
aš tapau Stalino
vertėju“. Šios knygos autorius Valentinas Berežkovas (1916–1998)
save vadino vienu
iš nedaugelio žmonių, kuriems teko
spausti ranką XX
a. vidurio pasaulio
galingiesiems: J.
Stalinui, A. Hitleriui, W. Churchilliui, F. D. Rooseveltui ir kt. Vargu
ar 1916 m. Peterburgo inteligentų
šeimoje gimęs berniukas galėjo pasvajoti, kad užaugęs vertėjaus ten,
kur buvo priimami lemtingi
Europai ir pasauliui sprendimai: pasirašant 1939 m. Ribbentropo-Molotovo paktą,
1943 m. Teherano, 1945 m.
Jaltos konferencijose.
Knygoje vystomos dvi

glaudžiai susipynusios siužetinės linijos: paties autoriaus gyvenimo istorija nuo
vaikystės iki tapimo Stalino
vertėju ir prisiminimai iš pasaulio galingųjų derybų, pakeitusių milijonų žmonių ir
daugybės šalių likimus.

V. Berežkovas ilgai nesuprato, kad vertėjauja ne
„didiems liaudies vadams“,
bet tikriems monstrams – J.
Stalinui ir V. Molotovui. Jis
negalėjo suvokti, kad būtent
Stalinas ir jo sukurta sistema

kalta dėl milijonų pražudytų
gyvybių, dėl šalies virtimo
viena didele koncentracijos
stovykla, neapykantos, siaubo ir nepasitikėjimo bastionu. Tik po kurio laiko jis praregi... Paprasta, labai gyva ir
nuo pirmųjų puslapių įtraukiančia kalba V. Berežkovas
atskleidžia, kaip tai įvyko.
Šioje knygoje rasite visko: skurdo
ir bado Sovietų Sąjungoje aprašymų,
pasakojimų apie autoriaus ir daugelį šalies šeimų palietusias represijas, pateikiami labai išraiškingi SSRS, Trečiojo reicho, Didžiosios
Britanijos ir JAV lyderių portretai, neoficialūs jų pokalbiai,
aprašomas elgesys
neformalioje aplinkoje. Daugelį V. Berežkovo papasakotų
epizodų patvirtina
nepriklausomi šaltiniai, pavyzdžiui, W.
Churchillio atsiminimai, todėl šią knygą ypač
vertina rimti istorikai.
Beje, įdomus faktas – iš
SSRS Komunistų partijos V.
Berežkovas išstojo po 1991
m. sausio 13-osios įvykių
Vilniuje.

„Šviesiaplaukis Vokietijos riteris“
Leidykla „Briedis“ pristato didelio dėmesio sulaukusios knygos „Šviesiaplaukis Vokietijos riteris“ antrąjį
leidimą!
Tai Vokietijos Liuftvafės
aso, įžymiausio naikintuvo
lakūno per visą aviacijos istoriją Ericho Hartmano biografija, kurią parašė R. F.
Toliveris ir T. Konsteblis.
Autoriai kruopščiai aprašo ir
oro mūšių su pranašesnėmis
priešo pajėgomis detales, ir
E. Hartmano santykius su kovos draugais, požiūrį į draugystę, išdavystę ir meilę. Ši
lakūno, per Antrąjį pasaulinį
karą numušusio daugiausia
priešo lėktuvų (352, iš jų 345
sovietų orlaivius) biografija
– tai dvasiškai stebėtinai atsparaus, bet kartu ir kilnaus,
garbingo žmogaus gyvenimo
istorija. Jo asmenybę iki šiol
gaubia legendinio mūsų laikų
herojaus aureolė, kurią dar
paryškina net pačiomis sun-

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

kiausiomis nelaisvės akimirkomis neblėstanti meilė žmonai Uršulai.
Patekęs į
amerikiečių nelaisvę E. Hartmanas su kai
kuriais bendražygiais buvo
atiduotas sovietams. Klajonės po sovietų
lagerius, kova
su brutalia prievarta, karceriai… Liuftvafės asas, autorių
taikliai pavadintas Šviesiaplaukiu Vokietijos riteriu, niekada
nepasidavė.
Grįžęs iš sovietų nelaisvės
Erichas Hartmanas tapo Vokietijos naujųjų karinių oro
pajėgų pilotu, mokė vokiečių
ir amerikiečių lakūnus kovos

LEIDĖJAS:

UAB „GĖLUPIS“ J. Brundzos g. 4-2, Prienai
REDAKCIJA:

Laikraštis „Naujasis Gėlupis“, J. Brundzos g. 4, Prienai.

meno. Ir iki gyvenimo pabaigos liko tiesus, ištikimas savo idealams žmogus. Knyga
gausiai iliustruota nuotraukomis, Antrojo pasaulinio
karo metams būdingų plakatų, įvairių dokumentų kopijomis. 

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

Žanras: Dokumentika
Sukurta: Lietuva
Trukmė: 1h 39 min
Cenzas: N-7. Jaunesniems
būtina suaugusiojo palyda
Naujas režisieriaus Donato
Ulvydo, legendinių kino filmų „Tadas Blinda. Pradžia“
ir „Emilija iš Laisvės alėjos“
darbas - dokumentinė kino
juosta „Valstybės paslaptis“,
kurio pagrindinė filmo herojė – kadenciją baigianti Prezidentė Dalia Grybauskaitė.
Vieni ją mylėjo, kiti nekentė.
Kad ir kaip ten būtų - abejingų
nebuvo. Kitokia lyderė ir kitoks valstybės dešimtmetis.
Tai filmas, pasakojantis kas
vyko ir tebevyksta mūsų valstybėje: netikėtos svarbiausių
2009–2019 metų įvykių atomazgos, nepaaiškintos aplinkybės, netipiški sprendimai,
politinio gyvenimo detalės,
apie kurias net slaptosios pažymos dažniausiai nutyli.
Taip pat vertybėmis grįstos
lyderystės kaina ir nacionali-

nio orumo paslaptis.
Gyvenimas „prie Dalios
Grybauskaitės“ ir pačios Prezidentės gyvenimas. Ką iš tikrųjų reiškė Prezidentės „linkėjimai“, ką apie tiesmuką
Prezidentę kalba Lietuvoje,
Europoje ir Amerikoje? O
koks ji žmogus?
Kadencijai baigiantis ir pati
Prezidentė buvo atviresnė, jau
ne kiekvienas pokalbis buvo
su perspėjimu – kalbėsimės
off the record (ne įrašui ir ne
citavimui). Atviras dokumentinis filmas „Valstybės paslaptis“ padės ne tik pasinerti į
istorinius vieno valstybės dešimtmečio įvykius, praskleis
žiūrovams Prezidentūros užkulisius, bet ir leis suprasti
valstybės valdymo ypatumus,
pajusti asmenybės ir charakterio jėgą.
Režisierius: Donatas Ulvydas
Filmo treileris:
https://www.youtube.com/
watch?v=BeSzF04jeIs 

Baigiamoji šventė
Balandžio 27–28 d. Birštono kultūros centre
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06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru per Ukrainą”. 06:55
Premjera. Perlamutro dažai ir
maži melai 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 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 23:00 Tėtis 00:20 Vertėja 02:30 Pasaulio dokumentika.
Ypatingi gyvūnų jaunikliai 03:15
Pasaulio dokumentika. Grizlių karalystė 04:00 Klausimėlis 04:25
Puaro 13
06:25 Tomo ir Džerio šou (4)
06:50 Žvėrelių būrys (20) 07:15
“Nickelodeon” valanda. Keista
šeimynėlė (17) 07:45 Kung Fu
Panda (2) 08:15 Kiaulė, Ožka,
Bananas ir Svirplys (10) 08:45
Tomo ir Džerio nuotykiai (9) 09:15
Ogis ir tarakonai (36) 09:25 Ogis
ir tarakonai (37) 09:35 Ogis ir tarakonai (38) 09:45 KINO PUSRYČIAI. PREMJERA Urfino
Džiuso ir mergaitės Elės nuotykiai 11:30 Išprotėjęs profesorius 13:25 Džekas ir Džilė 15:20
Nuogas ginklas 2 1/2. Baimės
kvapas 17:00 Gyvūnų pasaulis
17:30 Bus visko 18:30 Žinios
19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30
SUPERKINAS Pelenės istorija
21:30 Būk kietas 23:30 Skautai
prieš zombius 01:20 Bornas. Galutinis tikslas

TV3

05:20 Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai 26/8s. 06:15 Televitrina 3 06:30 Čipas ir Deilas
skuba į pagalbą 1/161s. 07:00
Žvaigždžių karai. Sukilėliai 2/3s.
07:30 Aladinas 1/154s. 08:00
Čipas ir Deilas skuba į pagalbą 1/162s. 08:30 Kempiniukas
Plačiakelnis 1/143s. 09:00 Virtuvės istorijos 9/15s. 09:30 Gardu Gardu 7/16s. 10:00 Svajonių
ūkis 5/32s. 10:30 Būk sveikas!
1/11s. 11:00 Šuniškas gyvenimas 12:50 Karalius Strazdabarzdis 14:55 Simpsonai 29/2s. 15:25
Ekstrasensų mūšis 19/1s. 17:30
Namų idėja su IKEA 1/7s. 18:30
TV3 žinios 103 19:17 TV3 sportas 1 19:22 TV3 orai 103 19:25
Eurojackpot 15 19:30 Turtuolis
vargšas 1/8s. 21:00 Karo dievas 23:25 Drakono akys 01:10
Karibų piratai. Numirėlio skrynia
03:50 Peržengta riba 05:25 Paskutinis iš Magikianų 3/33s.
07:00 Vaikai šėlsta (19,20,21)
08:29 „Top Shop“ televitrina
08:45 Sveikatos ABC televitrina 09:00 Ultimate Strongman
Pasaulio veteranų čempionatas
10:00 Nutrūkę nuo grandinės
(39) 10:30 Iš visų jėgų (17) 11:00
Būk ekstremalas (17) 11:30
Spec. būrys. Išlieka stipriausi (3)
12:35 Džino viešnagė Italijoje.
Saulėtos salos (1) 13:05 Ekstrasensų mūšis (8) 15:15 NKL

finalo ketverto varžybos 17:00
Betsafe–LKL. Žalgiris-Neptūnas
19:30 Mes vieno kraujo 22:10
MANO HEROJUS Juodasis
tinklas 00:00 AŠTRUS KINAS
Skambutis

Sekmadienis, balandžio 14 d.

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Beatos virtuvė 07:00
Šventadienio mintys 07:30 Klausimėlis 08:00 Gyventi kaime gera
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite 09:00 Brolių Grimų pasakos 10:00 Gustavo enciklopedija 10:30 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai 11:30 Mūsų gyvūnai 12:00
Pasaulio dokumentika. Ypatingi
gyvūnų jaunikliai 12:55 Pasaulio
dokumentika. Grizlių karalystė
13:50 Puaro 13 15:25 Klausimėlis
15:43 Loterija „Keno Loto” 15:45
Žinios. Orai 16:00 Istorijos detektyvai 16:45 Savaitė su „Dviračio žiniomis” 17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 Duokim garo! 19:30 Savaitė
20:25 Loterijos „Keno Loto” ir „Jėga” 20:30 Panorama 20:52 Sportas 21:00 Keliai 21:30 Premjera.
Laisvės kaina. Disidentai 22:35
Begalinė meilė 00:00 LRT radijo
žinios 00:10 Tvin Pyksas 2 01:00
LRT radijo žinios 01:05 Savaitė
02:00 LRT radijo žinios 02:05
Klauskite daktaro 03:00 LRT radijo žinios 03:05 TV žaidimas
„Kas ir kodėl?” 03:30 Dviračio žinios 04:00 LRT radijo žinios 04:05
Vartotojų kontrolė 05:00 LRT radijo
žinios 05:10 Ponių rojus

06:20 „Pasaulis iš viršaus“ 06:40
Kitoks pokalbis su D. Žeimyte
07:00 Programa 07:04 TV parduotuvė 07:20 „Partizanų keliais“ (2) 07:55 „Pavojingiausios
kelionės. Haitis“ 08:30 „Pavojingiausios kelionės. Kirgizija“ 09:00
Skinsiu raudoną rožę 09:30 Vantos lapas 10:00 Skonio reikalas
10:30 Kitoks pokalbis su D 11:00
„Inspektorius Luisas. Kaltės išpirkimas“ (1/3) 13:00 Adomo obuolys 14:05 Ne spaudai 15:10 „Pasaulio turgūs. Ypatingas maistas“
16:00 Žinios 16:18 Orai 16:20
Čempionai 16:50 Nežinoma
Čekijos Lietuva 17:25 „Neišsižadėk“ (96) 18:00 Žinios 18:28
Orai 18:30 „Neišsižadėk“ (96
tęs.; 97) 20:00 Žinios 20:23 Orai
20:25 PREMJERA „Šelesto bylos“ (1; 2) 22:00 Žinios 22:28
Orai 22:30 PREMJERA „Šelesto bylos“ ( 2 tęs.) 23:05 „Mentų
karai. Odesa“ (2/7; 2/8) 00:30
„Širdies plakimas“ (3; 4) 02:00
„Detektyvas Linlis“ (5) 03:30
„Kelrodė žvaigždė“ (29; 30) 05:00
„Mentų karai. Odesa“ (1/2) 05:50 06:10 Tomo ir Džerio šou (5) 06:35
Žvėrelių būrys (21) 07:00 “Nicke„Neprijaukinti. Aliaska“
lodeon” valanda. Keista šeimynėTV6
lė (18) 07:25 Kung Fu Panda (3)
06:15 Televitrina 14 06:30 Ledo 07:55 Kiaulė, Ožka, Bananas ir
kelias 9/2s. 07:30 Didysis dru- Svirplys (11) 08:25 Tomo ir Džegelių nuotykis 08:30 Sandėlių rio nuotykiai (10) 08:55 Ogis ir
karai 2/29s. 09:00 Vienam gale tarakonai (39,40,41) 09:25 KINO
kablys 20/14s. 09:30 Statybų PUSRYČIAI Flukas 11:20 Viena
gidas 5/32s. 10:00 Keliauk iš- diena Niujorke 13:05 Kaip aš gelmaniai 1/3s. 10:30 Autopilotas bėjau Prezidentą 14:45 Valsty2/15s. 11:00 Lietuvos mokyklų bės galva 16:40 Ne vienas kelyje
žaidynės 3/28s. 11:30 Žaidimų 17:20 Teleloto 18:30 Žinios 19:25
balsas 1/7s. 12:00 Jokių kliūčių! Sportas 19:28 Orai 19:30 Fina3/310s. 13:00 Terakotinė armija lo ketvertas 21:30 PREMJERA
14:00 Žvejo nuotykiai 4/9s. 15:00 Laiko ribos 23:20 Pragaro vaikis
Ledo kelias 9/3s. 16:00 Bearas 01:35 Būk kietas
Gryllsas. Išlikimas 1/3s. 17:00
TV3
Sandėlių karai 2/31s. 17:30
Sandėlių karai 2/32s. 18:00 Įe- 05:25 Paskutinis iš Magikianų
lektrintas ledas 1/3s. 19:00 Pra- 3/33s. 06:15 Televitrina 3 06:30
garo kelias 3/2s. 20:00 Hutenas ir Čipas ir Deilas skuba į pagalbą
ledi 1/2s. 21:00 Žinios 103 21:50 1/162s. 07:00 Žvaigždžių karai.
Sportas 1 21:55 Orai 103 22:00 Sukilėliai 2/4s. 07:30 Aladinas
Kapitonas Amerika. Pirmasis ker- 1/155s. 08:00 Čipas ir Deilas
šytojas 00:25 Tryliktas rajonas. skuba į pagalbą 1/163s. 08:30
Ultimatumas 02:10 Amerikos Mamyčių klubas 21/15s. 09:00
Kulinarinis detektyvas 2/15s.
talentai 11/13s.
09:30 Penkių žvaigždučių būstas
6/15s. 10:00 Pasaulis pagal mote06:00 Lietuvos Respublikos him- ris 7/15s. 10:30 Svajonių sodai 32
nas 06:05 Duokim garo! 07:30 11:30 Kaštonas. Centrinio parko
Vilniečiai 08:00 Gimtoji žemė didvyris 13:15 Stebuklinga žaislų
08:30 ARTS21 09:00 Aš – laidos krautuvėlė 15:05 Nuleist periskovedėjas 10:00 Į sveikatą! 10:30 pą! 17:00 Simpsonai 29/1s. 17:30
Už kadro 11:00 Nacionalinis dik- Visi mes žmonės 2/11s. 18:30 TV3
tantas 12:00 L. A. Minkus. Bale- žinios 104 19:22 TV3 sportas 1
tas „Bajaderė” 14:05 XV vaikų ir 19:27 TV3 orai 104 19:30 Lietujaunimo muzikos festivalis „Mes vos talentai 6/7s. 22:00 Atominė
– Pasaulis” 15:15 Skrendam Blondinė 00:15 Karo dievas 02:35
15:30 Kultūrų kryžkelė. Rusų Drakono akys 04:05 Paskutinis iš
gatvė 16:00 Euromaxx 16:30 Magikianų 3/34,35,36s.
Klauskite daktaro 17:20 Stilius
18:15 Misija – Pasaulio Lietuva 19:00 Daiktų istorijos 19:45 06:30 Ultimate Strongman PaStambiu planu 20:30 Panorama saulio veteranų čempionatas
20:52 Sportas. Orai 21:00 Kino 07:30 Iš visų jėgų (17) 08:00 Būk
žvaigždžių alėja 22:25 Pasauli- ekstremalas (17) 08:30 Tauro ranė premjera. Leibo Glantzo ora- gas 09:00 Sveikatos kodas 09:30
torija „Holokausto naktis” 00:20 Sveikatos kodas televitrina 10:00
Dokumentinė apybraiža „Mes Vaikai šėlsta (1) 10:30 Iš visų jėnugalėjom” 00:45 Kino žvaigž- gų (18) 11:00 Būk ekstremalas
džių alėja. Purpurinė Kairo rožė (18) 11:30 Spec. būrys. Išlieka
02:05 Leibo Glantzo oratorija stipriausi (4) 12:30 Džino viešnagė
„Holokausto naktis” 04:15 Dan- Italijoje. Saulėtos salos (2,3) 13:30
Ekstrasensų mūšis (9) 15:45 Kas
gus virš Dniepro

žudikas? (16) 17:00 Betsafe–LKL.
Juventus-Rytas 19:30 Žiurkių
medžiotojas (9,10) 21:30 Iliuzija
(6) 22:30 Kriminalinė Maskva (6)
23:30 Mirtinas žaidimas 01:20
Skambutis
05:50 „Neprijaukinti. Aliaska“
07:00 Programa 07:04 TV parduotuvė 07:20 „Gluchariovas“
(2/21) 08:30 Kaimo akademija
09:00 „Pasaulis iš viršaus“ 09:30
Skonio reikalas 10:00 Šiandien
kimba 11:00 Atliekų kultūra 11:30
Sveika ir gardu 12:00 „Detektyvas Linlis“ (5) 14:00 „Bitininkas“
(2/4; 2/5) 16:00 Žinios 16:18 Orai
16:20 Krepšinio pasaulyje su V
17:00 Ne spaudai 18:00 Žinios
18:28 Orai 18:30 „Pabėgėlė“ (1;
2) 20:00 Žinios 20:23 Orai 20:25
„Pabėgėlė“ (2 tęs.) 21:00 „24/7“
22:00 Žinios 22:28 Orai 22:30
„Inspektorius Luisas. Senieji mokyklos ryšiai“ (1/2) 00:00 „Miškinis“ (3/10) 01:05 „Gluchariovas“
(2/1) 02:05 „Širdies plakimas“ (23)
02:55 „Deimantų medžiotojai“ (6)
03:45 „Neišsižadėk“ (71) 04:35
„Kelrodė žvaigždė“ (18) 05:20
„Deimantų medžiotojai“ (6)

TV6

06:15 Televitrina 14 06:30 Ledo kelias 9/3s. 07:30 Terakotinė armija 08:30 Sandėlių karai
2/30s. 09:00 Gyvūnų manija
3/32s. 09:30 Vienam gale kablys
20/15s. 10:00 Praeities žvalgas
4/32s. 10:30 Įspūdingiausios
atostogų vietos 1/11s. 11:00 Sandėlių karai 2/31,32s. 12:00 Jokių
kliūčių! 3/311s. 13:00 Nepaprasta
ištvermė. Lenktynės į ašigalį 1/1s.
14:00 Žūklė laukinėje gamtoje
1/101,102s. 15:00 Ledo kelias
9/4s. 16:00 Bearas Gryllsas. Išlikimas 1/4s. 17:00 Sandėlių karai 2/33s. 17:30 Moterų krepšinio
lygos finalo rungtynės 66 19:30
Juokingiausi Amerikos namų
vaizdeliai 26/5s. 20:00 Hutenas ir
ledi 1/3s. 21:00 Žinios 104 21:50
Sportas 1 21:55 Orai 104 22:00
Nakties TOP 8/11s. 22:30 X Faktorius 5/14s. 01:40 Kapitonas Amerika. Pirmasis keršytojas
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Aurelijaus Globio jubiliejinis koncertas 07:30 Kultūrų
kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis 07:45
Kultūrų kryžkelė. Menora 08:00
Kultūrų kryžkelė. Trembita 08:15
Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas
08:30 Kelias 08:45 Krikščionio žodis 09:00 Premjera. TV daktaras
09:30 Euromaxx 10:00 Pasaulio
lietuvių žinios 10:30 Verbų sekmadienis 12:00 Lietuva mūsų lūpose
12:30 Vienuolynų kelias Lietuvoje
13:00 Stop juosta 13:30 Muzikinė
pramoginė programa „Du balsai
– viena širdis” 15:20 Šventadienio
mintys 15:50 Mokytojų kambarys
16:20 Europos vyrų rankinio čempionato atrankos rungtynės. Lietuva – Rumunija. Tiesioginė transliacija iš Klaipėdos. 18:00 Kultūringai
su Nomeda 18:50 Trys skrybėlės
19:40 Premjera. Dauntono abatija
3 20:30 Panorama 20:52 Sportas. Orai 21:00 Legendos 21:55
Dangus virš Dniepro. Koncertuoja grupė „Okean Elzy” ir Šv. Kristoforo kamerinis orkestras. 23:35
Anapus čia ir dabar 00:45 DW
naujienos rusų kalba 01:00 Dabar
pasaulyje 01:30 Nik Bärtsch’s Ronin 02:20 Begalinė meilė

Pirmadienis, balandžio 15 d.

Antradienis, balandžio 16 d.

20:25 Tautos tarnas (7) 21:00
Kaliniai 00:05 Juodasis tinklas
06:00 Lietuvos Respublikos him- 01:55 Iliuzija (6) 02:40 Krimina- 05:10 Ponių rojus 06:00 Lietuvos
Respublikos himnas 06:05 Labas
nas 06:05 Labas rytas, Lietuva linė Maskva (6)
rytas, Lietuva 06:30 Žinios 09:20
06:30 Žinios 09:20 Senis 10:25
Senis 10:25 Štutgarto kriminalinė
Štutgarto kriminalinė policija 6
11:15 Aukštuomenės daktaras 05:20 „Deimantų medžiotojai“ policija 6 11:15 Aukštuomenės
4 12:00 Beatos virtuvė 13:00 (6) 06:13 Programa 06:14 TV daktaras 4 12:00 Stilius 13:00
Klauskite daktaro 13:58 Loterija parduotuvė 06:30 „Pasaulis iš Klauskite daktaro 13:58 Loterija
„Keno Loto” 14:00 Žinios 14:15 viršaus“ 07:00 Šiandien kimba „Keno Loto” 14:00 Žinios 14:15
Laba diena, Lietuva 16:40 Prem- 08:00 Ne spaudai 09:00 „24/7“ Laba diena, Lietuva 16:40 Premjera. Ponių rojus 17:30 Žinios. 10:00 „Gyvybės langelis“ (1/11) jera. Ponių rojus 17:30 Žinios.
Sportas. Orai 18:00 TV žaidimas 11:10 „Deimantų medžiotojai“ Sportas. Orai 18:00 Speciali laida
„Kas ir kodėl?” 18:30 Klauskite (3) 12:20 „Mesingas. Aplenkiantis dėl LR Konstitucijos 55 straipsnio
daktaro 19:30 Vartotojų kontrolė laiką“ (16) 13:30 TV parduotuvė pakeitimo 19:30 (Ne)emigrantai
20:25 Loterija „Keno Loto” 20:30 13:45 „Miškinis“ (4/2) 14:55 „Glu- 20:25 Loterija „Keno Loto” 20:30
Panorama 20:52 Sportas 20:59 chariovas“ (2/1) 16:00 Reporteris Panorama 21:00 Dienos tema
Loterija „Jėga” 21:00 Rinkimai 16:58 Orai 17:00 Po darbų. Info- 21:20 Sportas 21:29 Loterija „Jė2019. Kandidatų į Respublikos šau. 18:00 Reporteris 18:48 Orai ga” 21:30 Ekspedicija „Nuo BaltiPrezidentus debatai 22:30 Dvi- 18:50 Rubrika „Mes europiečiai“.” jos iki Bengalijos” 22:30 Dviračio
račio žinios 23:00 Premjera. 18:55 „Krikšto tėvas“ (1) 20:00 žinios 23:00 Premjera. 12 beždžioVeisenzė. Berlyno meilės istorija Reporteris 20:28 Orai 20:30 nių 3 23:45 Klausimėlis 00:00 LRT
4 00:00 LRT radijo žinios 00:10 Nuoga tiesa 22:00 Reporteris radijo žinios 00:10 Tvin Pyksas 2
Tvin Pyksas 2 01:00 LRT radijo 22:53 Orai 22:55 Rubrika „Mes 01:00 LRT radijo žinios 01:05 Stižinios 01:10 Istorijos detektyvai europiečiai“.” 23:00 Ne spaudai lius 02:00 LRT radijo žinios 02:05
02:00 LRT radijo žinios 02:05 00:00 „Miškinis“ (3/11) 01:05 Klauskite daktaro 03:00 LRT radiKlauskite daktaro 03:00 LRT ra- „Gluchariovas“ (2/2) 02:05 „Šir- jo žinios 03:05 Klausimėlis 03:30
dijo žinios 03:05 Ryto suktinis su dies plakimas“ (24) 02:55 „Dei- Dviračio žinios 04:00 LRT radijo žiZita Kelmickaite 03:30 Dviračio mantų medžiotojai“ (7) 03:45 nios 04:05 Ekspedicija „Nuo Baltižinios 04:00 LRT radijo žinios „Šeimininkė“ (1/22) 04:35 „Kel- jos iki Bengalijos” 05:00 LRT radijo
04:05 (Ne)emigrantai 05:00 LRT rodė žvaigždė“ (19) 05:20 „Dei- žinios 05:10 Ponių rojus
radijo žinios 05:10 Ponių rojus mantų medžiotojai“ (7)

TV1

06:05 Mano gyvenimo šviesa
(748,749,750) 07:35 Tomo ir
Džerio šou (6) 08:00 Volkeris,
Teksaso reindžeris (171,172)
09:55 Monikai reikia meilės
(53) 10:25 Namai, kur širdis
(42) 11:00 Bus visko 12:00 Yra,
kaip yra 13:00 Mano likimas
(7,8) 15:00 Dvi šeimos (33,34)
16:00 Oplia! 16:30 Labas vakaras, Lietuva 17:40 Yra, kaip
yra 18:30 Žinios 19:20 Sportas
19:27 Orai 19:30 KK2 20:00
Nuo... Iki... 20:30 Paveldėtoja 2
(43) 21:00 Monikai reikia meilės
(54) 21:30 Žinios 22:20 Sportas
22:26 Orai 22:28 Telefoninė loterija 1634 22:30 VAKARO SEANSAS. PREMJERA Tai či meistras
00:35 Judantis objektas (4) 01:35
Laiko ribos

TV3

06:10 Televitrina 3 06:25 Žvaigždžių karai. Sukilėliai (kart.) 2,
3 06:55 Simpsonai (kart.) 15,
5,6 07:55 Svajonių sodai (kart.)
32 08:55 Meilės sūkuryje 185
10:00 Meilės miestas 1, 33,34
12:00 Paskutinis iš Magikianų
3, 37,39 13:00 Pažadėtoji 6,
287,288,289,290 15:00 Simpsonai 15, 8,9 16:00 TV3 žinios
74 16:25 TV3 orai 74 16:30 TV
Pagalba 13, 31 18:30 TV3 žinios
105 19:22 TV3 sportas 1 19:27
TV3 orai 105 19:30 Namas 1, 9
20:30 Prakeikti 7, 36 21:00 TV3
vakaro žinios 59 21:52 TV3 sportas 1 21:57 TV3 orai 59 22:00
Kikboksininkas 3. Karo menas
23:55 X mutantai 1, 10 00:15 Karo dievas 02:35 Drakono akys
06:40 Džino viešnagė Italijoje.
Saulėtos salos (1,2) 07:40 Stoties policija (14) 08:40 Sudužusių žibintų gatvės (7) 09:40 Paskutinis faras (17) 10:40 Reali
mistika (38) 11:40 Ekstrasensų
mūšis (8) 13:45 Stoties policija (15) 14:50 Sudužusių žibintų
gatvės (8) 15:55 Paskutinis faras (18) 17:00 Info diena 17:30
Kobra 11 (22) 18:30 Mentalistas
(43) 19:30 Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius (22)

06:55 Tėvas Motiejus (2) 07:55
Rožių karas (9,10) 09:55 Akloji
(47,8) 11:00 Būrėja (71,30) 12:10
Nusivylusios namų šeimininkės
(18) 13:10 Madagaskaro pingvinai (4) 13:40 Šaunusis SkūbisDū (4) 14:10 Keista šeimynėlė
(7) 14:35 Įspūdingasis Žmogusvoras (19) 15:00 Sunkių nusikaltimų skyrius (3) 16:00 Svaragini.
Amžina draugystė (61) 16:30
Svaragini. Amžina draugystė (62)
17:00 Būk su manim (1280,1281)
18:00 Iš širdies į širdį (114,115)
19:00 Aukštakulnių kerštas (10)
20:00 Sunkių nusikaltimų skyrius (4) 21:00 Žmogiška silpnybė
00:00 Amžina meilė (63) 00:55
Amžina meilė (64) 01:50 Sicilijos
mafija (6) 03:15 Kovos su mafija
būrys. Bosas grįžta (10) 04:40
Tėvas Motiejus (2)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Vilnius Mama Jazz
2018 06:50 Linija, spalva, forma 07:10 Mokslo sriuba 07:30
Grizis ir lemingai 07:40 Šikšnosparnis Patas 07:55 Stebuklingoji Boružėlė 08:15 Vienuolynų
kelias Lietuvoje 08:45 Kodėl gi
ne?! 09:15 Labas rytas, Lietuva
12:00 DW naujienos rusų kalba
12:15 Savaitė 13:10 Daiktų istorijos 13:55 Pasaulio lietuvių žinios
14:20 Dauntono abatija 3 15:10
Premjera. Kodėl gi ne?! 15:40
Premjera. Alvinas ir patrakėliai
burundukai 3 15:50 Šikšnosparnis Patas 16:05 Stebuklingoji Boružėlė 16:30 Laba diena,
Lietuva 18:00 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus sąsiuvinis 18:15 Ten, kur
namai 2 19:00 Mokslo ekspresas
19:15 Iš arti 20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama 20:52 Sportas.
Orai 21:00 Nacionalinis turtas
21:30 Rokis 3 (Rocky 3) 23:10
Nekalti prisiminimai 00:45 DW
naujienos rusų kalba 01:00 Dabar pasaulyje 01:30 Nik Bärtsch’s
Ronin 02:15 Rokis 3 03:50 Legendos. Dokumentinių apybraižų ciklas 04:45 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus sąsiuvinis 05:00 Kultūrų kryžkelė. Menora 05:15 Ten,
kur namai 2

06:05 Mano gyvenimo šviesa
(751,752,753) 07:35 Tomo ir Džerio šou (7) 08:00 Volkeris, Teksaso
reindžeris (173,174) 09:55 Monikai reikia meilės (54) 10:25 Namai,
kur širdis (43) 11:00 Nuo... Iki...
11:30 Paveldėtoja 2 (43) 12:00
Yra, kaip yra 13:00 Mano likimas
(9,10) 15:00 Dvi šeimos (35,36)
16:00 KK2 16:30 Labas vakaras,
Lietuva 17:40 Yra, kaip yra 18:30
Žinios 19:20 Sportas 19:27 Orai
19:30 KK2 20:00 Nuo... Iki... 20:30
Paveldėtoja 2 (44) 21:00 Monikai
reikia meilės (55) 21:30 Žinios
22:20 Sportas 22:27 Orai 22:30
VAKARO SEANSAS Smogiamoji jėga 00:20 Judantis objektas (5)
01:20 Tai či meistras

TV3

06:10 Televitrina 3 06:25 Žvaigždžių karai. Sukilėliai 2, 4 06:55
Simpsonai 15, 8,9 07:55 Namas
1, 9 08:55 Meilės sūkuryje 186
10:00 Meilės miestas 1, 35,36
12:00 Paskutinis iš Magikianų 3,
39, 40 13:00 Pažadėtoji 6, 291,
292, 293, 294 15:00 Simpsonai
15, 10, 11 16:00 TV3 žinios 75
16:25 TV3 orai 75 16:30 TV Pagalba 13, 32 18:30 TV3 žinios
106 19:22 TV3 sportas 1 19:27
TV3 orai 106 19:30 Prieš srovę
19, 15 20:30 Prakeikti 7, 37 21:00
TV3 vakaro žinios 60 21:52 TV3
sportas 1 21:57 TV3 orai 60 22:00
Kietas riešutėlis. Kerštas su kaupu 00:55 Pasitikėjimas 1, 1 02:05
Kvantikas 3, 3 02:55 Ekstrasensai
detektyvai 5, 16
06:45 Mentalistas (43) 07:40 Stoties policija (15) 08:40 Sudužusių
žibintų gatvės (8) 09:40 Paskutinis faras (18) 10:40 Kobra 11
(22) 11:40 Ekstrasensų mūšis (9)
13:45 Stoties policija (16) 14:50
Sudužusių žibintų gatvės (9) 15:55
Paskutinis faras (19) 17:00 Info
diena 17:30 Kobra 11 (1) 18:30
Mentalistas (44) 19:30 Įstatymas
ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius
(23) 20:25 Tautos tarnas (8) 21:00
Bėgliai 22:55 Kaliniai 01:50 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų
skyrius (22)

05:20 „Deimantų medžiotojai“ (7)
06:13 Programa 06:14 TV parduotuvė 06:30 Nuoga tiesa 08:00
Reporteris 08:58 Orai 09:00 „Gurovo bylos. Bet kokia kaina“ (6/1)
10:00 „Gyvybės langelis“ (1/12)
11:10 „Deimantų medžiotojai“ (4)
12:20 „Vienišas vilkas“ (1) 13:30
TV parduotuvė 13:45 „Miškinis“
(4/3) 14:55 „Gluchariovas“ (2/2)
16:00 Reporteris 16:30 Lietuva tiesiogiai 16:58 Orai 17:00 Po darbų
18:00 Reporteris 18:48 Orai 18:50
Rubrika „Mes europiečiai“.” 18:55
„Krikšto tėvas“ (2) 20:00 Reporteris 20:30 Lietuva tiesiogiai 20:58
Orai 21:00 Adomo obuolys 22:00
Reporteris 22:53 Orai 22:55 Rubrika „Mes europiečiai“.” 23:00
„Prokuroras“ (10) 00:30 Čempionai 01:05 „Gluchariovas“ (2/3)
02:05 „Širdies plakimas“ (25)
02:55 „Deimantų medžiotojai“ (8)
03:45 „Šeimininkė“ (1/23) 04:35
„Kelrodė žvaigždė“ (20) 05:20
„Deimantų medžiotojai“ (8)

TV1

06:50 Tėvas Motiejus (3) 07:55
Rožių karas (11,12) 09:55 Akloji
(48) 10:25 Akloji (9) 11:00 Būrėja
(72) 11:35 Būrėja (31) 12:10 Nusivylusios namų šeimininkės (19)
13:10 Madagaskaro pingvinai (5)
13:40 Šaunusis Skūbis-Dū (5)
14:10 Keista šeimynėlė (8) 14:35
Įspūdingasis Žmogus-voras (20)
15:00 Sunkių nusikaltimų skyrius
(4) 16:00 Svaragini. Amžina draugystė (63,64) 17:00 Būk su manim
(1282,1283) 18:00 Iš širdies į širdį
(116,117) 19:00 Aukštakulnių kerštas (11) 20:00 Sunkių nusikaltimų
skyrius (5) 21:00 DETEKTYVO
VAKARAS Brokenvudo paslaptys. Mirtina baimė 23:00 Amžina
meilė (65) 00:00 Amžina meilė
(66) 00:55 Sicilijos mafija (7) 02:35
Žmogiška silpnybė 04:55 Tėvas
Motiejus (3)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Nik Bärtsch’s Ronin.
Džiazo vakaras. 1 d. 07:00 Vilniečiai. Antanas Dilys 07:30 Alvinas
ir patrakėliai burundukai 3 07:40
Šikšnosparnis Patas 07:55 Stebuklingoji Boružėlė 08:20 Mokslo
sriuba 08:45 Kodėl gi ne?! 09:15
Labas rytas, Lietuva 12:00 DW
naujienos rusų kalba 12:15 Gimę
tą pačią dieną 13:10 Anapus čia
ir dabar 13:55 Nacionalinis turtas 14:20 Iš arti 15:10 Premjera.
Kodėl gi ne?! 15:40 Premjera.
Alvinas ir patrakėliai burundukai 3
15:50 Šikšnosparnis Patas 16:05
Stebuklingoji Boružėlė 16:30 Laba diena, Lietuva 18:00 Kultūrų
kryžkelė. Menora 18:15 Ten, kur
namai 2 19:00 Mokslo ekspresas
19:15 Juodoji naktis Paryžiuje
20:10 Kultūros diena. 20:30 Panorama 21:00 Dienos tema 21:20
Sportas. Orai 21:30 Dokumentinė
apybraiža „Mes nugalėjom” 22:00
Antradienio detektyvas. Premjera.
Komisaras ir jūra 23:30 Premjera.
Prancūzų branduolinių bombų
aukos 00:15 DW naujienos rusų kalba 00:30 Dabar pasaulyje
01:00 Džiazo muzikos vakaras.
XIX tarptautinis džiazo festivalis
„Birštonas 2016” 02:15 Komisaras
ir jūra 03:45 Kultūringai su Nomeda 04:30 Dokumentinė apybraiža
„Mes nugalėjom” 04:55 Kultūrų
kryžkelė. Trembita

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.
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Trečiadienis, balandžio 17 d.

ketvirtadienis, balandžio 18 d.

Penktadienis, balandžio 19 d.

rius (23)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios 09:20 Senis 10:25
Štutgarto kriminalinė policija 6
11:15 Aukštuomenės daktaras 4
12:00 Nacionalinė paieškų tarnyba 13:00 Klauskite daktaro 13:58
Loterija „Keno Loto” 14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva 16:40
Premjera. Ponių rojus 17:30 Žinios. Sportas. Orai 18:00 Speciali laida dėl LR Konstitucijos
12 straipsnio pakeitimo 19:30
Gyvenimas 20:25 Loterija „Keno Loto” 20:30 Panorama 21:00
Dienos tema 21:20 Sportas 21:29
Loterija „Jėga” 21:30 Aš – laidos
vedėjas 22:30 Dviračio žinios
23:00 Premjera. Iškyla prie Kabančios uolos 00:00 LRT radijo
žinios 00:10 Tvin Pyksas 2 01:00
LRT radijo žinios 01:05 Vakaras
su Edita 02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro 03:00
LRT radijo žinios 03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?” 04:00 LRT
radijo žinios 04:05 Specialus tyrimas 05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus
06:05 Mano gyvenimo šviesa
(754,755,756) 07:35 Tomo ir Džerio šou (8) 08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (175,176) 09:55
Monikai reikia meilės (55) 10:25
Namai, kur širdis (44) 11:00 Nuo...
Iki... 11:30 Paveldėtoja 2 (44)
12:00 Yra, kaip yra 13:00 Mano
likimas (11,12) 15:00 Dvi šeimos
(37,38) 16:00 KK2 16:30 Labas
vakaras, Lietuva 17:40 Yra, kaip
yra 18:30 Žinios 19:20 Sportas
19:27 Orai 19:30 KK2 20:00
Nuo... Iki... 20:30 Paveldėtoja 2
(45) 21:00 Monikai reikia meilės
(56) 21:30 Žinios 22:20 Sportas
22:27 Orai 22:30 VAKARO SEANSAS MS1. Kalėjimo griūtis
00:20 Judantis objektas (6) 01:20
Smogiamoji jėga

TV3

06:10 Televitrina 3 06:25 Aladinas
1, 154 06:55 Simpsonai 15, 10,
11 07:55 Prieš srovę 19, 15 08:55
Meilės sūkuryje 187 10:00 Meilės
miestas 1, 37, 38 12:00 Paskutinis iš Magikianų 4, 1, 2 13:00
Pažadėtoji 6, 295, 296, 297, 298
15:00 Simpsonai 15, 12, 13 16:00
TV3 žinios 76 16:25 TV3 orai 76
16:30 TV Pagalba 13, 33 18:30
TV3 žinios 107 19:22 TV3 sportas
1 19:27 TV3 orai 107 19:30 Gero
vakaro šou 5, 31 20:30 Prakeikti
7, 38 21:00 TV3 vakaro žinios 61
21:52 TV3 sportas 1 21:57 TV3
orai 61 22:00 Nešdintis visu greičiu 22:25 Vikinglotto 16 00:30
Pasitikėjimas 1, 2 01:40 Kvantikas 3, 4 02:30 Ekstrasensai detektyvai 5, 17
06:45 Mentalistas (44) 07:40
Stoties policija (16) 08:40 Sudužusių žibintų gatvės (9) 09:40
Paskutinis faras (19) 10:40 Kobra
11 (1) 11:40 Ekstrasensų mūšis
(13) 13:45 Stoties policija (17)
14:50 Sudužusių žibintų gatvės
(10) 15:55 Paskutinis faras (20)
17:00 Info diena 17:30 Kobra 11
(2) 18:30 Mentalistas (45) 19:30
Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius (1) 20:25 Tautos
tarnas (9) 21:00 Deganti žemė
22:50 Bėgliai 00:45 Įstatymas
ir tvarka. Specialiųjų tyrimų sky-

05:20 „Deimantų medžiotojai“
(8) 06:13 Programa 06:14 TV
parduotuvė 06:30 „Pasaulis iš
viršaus“ 07:00 Skinsiu raudoną
rožę 07:30 Krepšinio pasaulyje su V 08:00 Reporteris 08:58
Orai 09:00 „Gurovo bylos. Bet
kokia kaina“ (6/2) 10:00 „Gyvybės
langelis“ (1/13) 11:10 „Deimantų
medžiotojai“ (5) 12:20 „Vienišas
vilkas“ (2) 13:30 TV parduotuvė 13:45 „Miškinis“ (4/4) 14:55
„Gluchariovas“ (2/3) 16:00 Reporteris 16:30 Lietuva tiesiogiai
16:58 Orai 17:00 Po darbų 18:00
Reporteris 18:48 Orai 18:50 Rubrika „Mes europiečiai“.” 18:55
„Krikšto tėvas“ (3) 20:00 Reporteris 20:30 Lietuva tiesiogiai
20:58 Orai 21:00 Ant bangos
22:00 Reporteris 22:53 Orai
22:55 Rubrika „Mes europiečiai“.”
23:00 Nuoga tiesa 00:00 „Miškinis“ (3/12) 01:05 „Gluchariovas“
(2/4) 02:05 „Širdies plakimas“
(26) 02:55 „Rasputinas“ (1) 03:45
„Kita moteris“ (3) 04:35 „Kelrodė
žvaigždė“ (21)

TV1

06:55 Tėvas Motiejus (4) 07:55
Rožių karas (13,14) 09:55 Akloji
(49) 10:25 Akloji (10) 11:00 Būrėja (73) 11:35 Būrėja (32) 12:10
Nusivylusios namų šeimininkės
(20) 13:10 Madagaskaro pingvinai (6) 13:40 Šaunusis SkūbisDū (6) 14:10 Keista šeimynėlė
(9) 14:35 Įspūdingasis Žmogusvoras (21) 15:00 Sunkių nusikaltimų skyrius (5) 16:00 Svaragini.
Amžina draugystė (65,66) 17:00
Būk su manim (1284,1285) 18:00
Iš širdies į širdį (118,119) 19:00
Aukštakulnių kerštas (12) 20:00
Sunkių nusikaltimų skyrius (6)
21:00 DETEKTYVO VAKARAS
Brokenvudo paslaptys. Neištekėjusi nuotaka 23:00 Amžina meilė
(67,68) 00:55 Sicilijos mafija (8)
02:30 Brokenvudo paslaptys.
Mirtina baimė 04:00 Tėvas Motiejus (4)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Nik Bärtsch’s Ronin.
Džiazo vakaras. 2 d. 06:55 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė 07:25
Alvinas ir patrakėliai burundukai 3
07:35 Šikšnosparnis Patas 07:50
Stebuklingoji Boružėlė 08:15
Pradėk nuo savęs 08:45 Kodėl
gi ne?! 09:15 Labas rytas, Lietuva 12:00 DW naujienos rusų
kalba 12:15 Brandūs pokalbiai
13:00 Kultūringai su Nomeda
13:45 Dokumentinė apybraiža
„Mes nugalėjom” 14:15 Juodoji
naktis Paryžiuje 15:10 Premjera.
Kodėl gi ne?! 15:40 Premjera.
Alvinas ir patrakėliai burundukai 3
15:50 Šikšnosparnis Patas 16:05
Stebuklingoji Boružėlė 16:30 Laba diena, Lietuva 18:00 Kultūrų
kryžkelė. Trembita 18:15 Ten, kur
namai 2 19:00 Mokslo ekspresas
19:15 Premjera. Kalnų žolelių
paslaptys 20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama 21:00 Dienos
tema 21:20 Sportas. Orai 21:30
Elito kinas. Vaikystė 00:00 DW
naujienos rusų kalba. 00:15 Dabar pasaulyje 00:45 Džiazo muzikos vakaras. XIX tarptautinis
džiazo festivalis „Birštonas 2016”
01:30 Elito kinas. Vaikystė 04:10
Anapus čia ir dabar 04:55 Kultūrų
kryžkelė. Vilniaus albumas

06:13 Programa 06:14 TV parduotuvė 06:30 „Pasaulis iš viršaus“ 07:00 Vantos lapas 07:30
Sveika ir gardu 08:00 Reporteris 08:58 Orai 09:00 Ant bangos 10:00 „Gyvybės langelis“
(1/14) 11:10 „Deimantų medžiotojai“ (6) 12:20 „Vienišas
vilkas“ (3) 13:30 TV parduotuvė 13:45 „Miškinis“ (4/5) 14:55
„Gluchariovas“ (2/4) 16:00 Reporteris 16:30 Lietuva tiesiogiai
16:58 Orai 17:00 Po darbų
18:00 Reporteris 18:48 Orai
18:50 Rubrika „Mes europiečiai“.” 18:55 „Krikšto tėvas“ (4)
20:00 Reporteris 20:30 Lietuva
tiesiogiai 20:58 Orai 21:00 Ne
spaudai 22:00 Reporteris 22:53
Orai 22:55 Rubrika „Mes europiečiai“.” 23:00 Adomo obuolys
00:00 „Miškinis“ (3/13) 01:05
„Gluchariovas“ (2/5) 02:05 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“ (1)
02:55 „Rasputinas“ (2) 03:45
„Kita moteris“ (4) 04:35 „Kelro06:05 Mano gyvenimo šviesa dė žvaigždė“ (22) 05:20 „Ras(757,758,759) 07:35 Tomo ir putinas“ (2)
Džerio šou (9) 08:00 Volkeris,
TV1
Teksaso reindžeris (177,178)
06:50
Tėvas
Motiejus (5) 07:55
09:55 Monikai reikia meilės
Rožių
karas
(15,16)
09:55 Aklo(56) 10:25 Namai, kur širdis (45)
11:00 Nuo... Iki... 11:30 Pavel- ji (50) 10:25 Akloji (11) 11:00
dėtoja 2 (45) 12:00 Yra, kaip Būrėja (74) 11:35 Būrėja (33)
yra 13:00 Mano likimas (13,14) 12:10 Nusivylusios namų šeimi15:00 Dvi šeimos (39,40) 16:00 ninkės (21) 13:10 MadagaskaKK2 16:30 Labas vakaras, Lie- ro pingvinai (7) 13:40 Šaunusis
tuva 17:40 Yra, kaip yra 18:30 Skūbis-Dū (7) 14:10 Keista šeiŽinios 19:20 Sportas 19:27 mynėlė (10) 14:35 ĮspūdingaOrai 19:30 KK2 20:00 Valanda sis Žmogus-voras (22) 15:00
su Rūta 21:00 Monikai reikia Sunkių nusikaltimų skyrius (6)
meilės (57) 21:30 Žinios 22:20 16:00 Svaragini. Amžina drauSportas 22:27 Orai 22:30 VA- gystė (67,68) 17:00 Būk su
KARO SEANSAS. PREMJERA manim (1286,1287) 18:00 Iš
Įkalinti 00:20 Judantis objektas širdies į širdį (120) 19:00 Aukš(7) 01:20 MS1. Kalėjimo griū- takulnių kerštas (13) 20:00
tis 02:55 Alchemija. VDU karta Sunkių nusikaltimų skyrius (7)
21:00 DETEKTYVO VAKA03:25 RETROSPEKTYVA
RAS. PREMJERA Prancūziška
TV3
žmogžudystė. Juodosios Uolos
06:10 Televitrina 3 06:25 Aladi- 22:55 Amžina meilė (69) 23:50
nas 1, 155 06:55 Simpsonai 15, Amžina meilė (70) 00:45 Pa12, 13 07:55 Gero vakaro šou 5, slėptas gyvenimas (1) 01:55
31 08:55 Meilės sūkuryje 188 Brokenvudo paslaptys. Neiš10:00 Meilės miestas 1, 39, 40 tekėjusi nuotaka 03:25 Tėvas
12:00 Paskutinis iš Magikianų Motiejus (5)
4, 3, 4 13:00 Pažadėtoji 6, 299,
300, 301, 302 15:00 Simpsonai
15, 14, 15 16:00 TV3 žinios 77 06:00 Lietuvos Respublikos
16:25 TV3 orai 77 16:30 TV Pa- himnas 06:05 Džiazo muzikos
galba 13, 34 18:30 TV3 žinios vakaras. XIX tarptautinis džia108 19:22 TV3 sportas 1 19:27 zo festivalis „Birštonas 2016”
TV3 orai 108 19:30 Farai 12, 07:20 TV daktaras 07:45 Alvi31 20:30 Prakeikti 7, 39 21:00 nas ir patrakėliai burundukai 3
TV3 vakaro žinios 62 21:52 TV3 07:55 Stebuklingoji Boružėlė
sportas 1 21:57 TV3 orai 62 08:20 Į sveikatą! 08:45 Kodėl gi
22:00 Greitojo reagavimo bū- ne?! 09:15 Labas rytas, Lietuva
rys 23:50 X mutantai 1, 11, 12 12:00 DW naujienos rusų kalba
00:55 Pasitikėjimas 1, 3 02:00 12:15 Legendos 13:10 Stambiu
Kvantikas 3, 5 02:50 Ekstrasen- planu 13:55 Atspindžiai 14:20
sai detektyvai 5, 18
Kalnų žolelių paslaptys 15:10
Premjera. Kodėl gi ne?! 15:40
Premjera. Alvinas ir patrakėliai
06:10 Mentalistas (45) 07:00 burundukai 3 15:50 ŠikšnosStoties policija (17) 08:00 Sudu- parnis Patas 16:05 Stebuklinžusių žibintų gatvės (10) 09:00 goji Boružėlė 16:30 Laba diena,
Paskutinis faras (20) 09:55 Ko- Lietuva 18:00 Kultūrų kryžkelė.
bra 11 (2) 10:55 Ekstrasensų Vilniaus albumas 18:15 Ten, kur
mūšis (1) 13:45 Stoties policija namai 2 19:00 Mokslo ekspre(18) 14:50 Sudužusių žibintų sas 19:15 Vadimas. Misteris
gatvės (11) 15:55 Paskutinis fa- Šaunusis 20:10 Kultūros diena.
ras (21) 17:00 Info diena 17:30 20:30 Panorama 20:52 SporKobra 11 (3) 18:30 Mentalistas tas. Orai 21:00 Nacionalinis
(46) 19:30 Įstatymas ir tvarka. turtas 21:30 Brandūs pokalbiai
Specialiųjų tyrimų skyrius (2) 22:20 Rašytojo Romualdo Gra20:25 Tautos tarnas (10) 21:00 nausko 80-osioms gimimo metiTaikinių žymėtojas 22:55 De- nėms 23:10 Anapus čia ir dabar
ganti žemė 00:40 Įstatymas 00:00 DW naujienos rusų kalba.
ir tvarka. Specialiųjų tyrimų 00:15 Dabar pasaulyje 00:45
skyrius (1)
Džiazo muzikos vakaras
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 Labas rytas,
Lietuva 06:30 Žinios 09:20 Senis 10:25 Štutgarto kriminalinė
policija 6 11:15 Aukštuomenės
daktaras 4 12:00 Gyvenimas
13:00 Klauskite daktaro 13:58
Loterija „Keno Loto” 14:00 Žinios 14:15 Laba diena, Lietuva
16:40 Premjera. Ponių rojus
17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?” 19:30 Specialus tyrimas
20:25 Loterija „Keno Loto” 20:30
Panorama 20:52 Sportas 20:59
Loterija „Jėga” 21:00 Rinkimai
2019. Kandidatų į Respublikos Prezidentus debatai 22:30
Dviračio žinios 23:00 Premjera. Babilonas Berlynas 23:50
Smegenų paslaptys. Marselis
Prustas. 01:15 Trys skrybėlės
02:00 LRT radijo žinios 02:05
Gyvenimas

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 Labas rytas,
Lietuva 06:30 Žinios 09:20
Senis 10:25 Štutgarto kriminalinė policija 6 11:15 Aukštuomenės daktaras 4 12:00
(Ne)emigrantai 13:00 Vartotojų kontrolė 13:58 Loterija „Keno Loto” 14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
116:40 Premjera. Ponių rojus 17:30 Žinios. Sportas.
Orai 18:00 TV žaidimas
„Kas ir kodėl?” 18:30 Nacionalinė paieškų tarnyba 19:30
Beatos virtuvė 20:25 Loterija
„Keno Loto” 20:30 Panorama
20:52 Sportas 20:59 Loterija
„Jėga” 21:00 Premjera 22:10
Kryžiaus kelias iš Romos Koliziejaus 23:50 Klausyk savo širdies
06:05 Mano gyvenimo šviesa (760,761,762) 07:35 Tomo ir Džerio šou (10) 08:00
Volkeris, Teksaso reindžeris
(179,180) 09:55 Monikai reikia meilės (57) 10:25 Namai,
kur širdis (46) 11:00 Valanda
su Rūta 12:00 Yra, kaip yra
13:00 Mano likimas (15,16)
15:00 Dvi šeimos (41) 16:00
KK2 16:30 Labas vakaras,
Lietuva 17:35 Bus visko 18:30
Žinios 19:20 Sportas 19:27
Orai 19:30 KK2 penktadienis 21:00 SAVAITĖS HITAS
Bornas. Palikimas 23:40 Padangių riteriai 01:45 Žemės
branduolys

TV3

06:10 Televitrina 3 06:25
Kempiniukas Plačiakelnis 1,
143 06:55 Simpsonai 15, 14,
15 07:55 Farai 12, 31 08:55
Meilės sūkuryje 189 10:00
Meilės miestas 1, 41,42 12:00
Paskutinis iš Magikianų 4, 5, 6
13:00 Pažadėtoji 6, 303, 304,
305 15:00 Simpsonai 10, 18
15:30 Simpsonai 17, 7 16:00
TV3 žinios 78 16:25 TV3 orai
78 16:30 TV Pagalba 13, 35
18:30 TV3 žinios 109 19:22
TV3 sportas 1 19:27 TV3 orai
109 19:30 Žuviukas Nemo
21:20 Karibų piratai: Pasaulio pakrašty 00:50 Pasitikėjimas 1, 4 01:50 Kvantikas 3,
6 02:40 Ekstrasensai detektyvai 5, 19
06:30 Džino viešnagė Italijoje. Saulėtos salos (3) 07:00
Stoties policija (18) 08:00
Sudužusių žibintų gatvės
(11) 09:00 Paskutinis faras
(21) 09:55 Kobra 11 (3) 10:55
Ekstrasensų mūšis (2) 13:50
Stoties policija (19) 14:50 Sudužusių žibintų gatvės (12)
15:55 Paskutinis faras (22)
17:00 Info diena 17:30 Kobra
11 (4) 18:30 Mentalistas (46)
19:30 Amerikietiškos imtynės
(14) 21:30 Roninas 23:55 Taikinių žymėtojas
05:20 „Rasputinas“ (2) 06:10
„Pasaulis iš viršaus“ 06:13
Programa 06:14 TV parduotuvė 06:30 „Pasaulis iš viršaus“
06:35 Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu 07:00 Kitoks
pokalbis su D 07:30 Atlie-

kų kultūra 08:00 Reporteris
08:58 Orai 09:00 Nuoga tiesa 10:30 10 min iki tobulybės
su Jurijumi 10:45 Čempionai
11:20 Adomo obuolys 12:20
„Vienišas vilkas“ (4) 13:30 TV
parduotuvė 13:45 „Miškinis“
(4/6) 14:55 „Gluchariovas“
(2/5) 16:00 Reporteris 16:30
Kitoks pokalbis su D 16:58
Orai 17:00 Po darbų 18:00
Reporteris 18:53 Orai 18:55
„Krikšto tėvas“ (5) 20:00 Reporteris 20:30 Kitoks pokalbis su D 20:58 Orai 21:00
„Tiesa apie alkoholio vartojimą“ 22:00 Reporteris 22:58
Orai 23:00 Ant bangos 01:25
„Moterų daktaras“ (3/11; 3/12)
02:55 „Šeimininkė“ (1/3; 1/4)
04:35 Vantos lapas 05:00 „Kita moteris“ (3; 4)

TV1

06:50 Tėvas Motiejus (6)
07:55 Rožių karas (17,18)
09:55 Akloji (51,52) 11:00
Būrėja (30,34) 12:10 Nusivylusios namų šeimininkės (22)
13:10 Madagaskaro pingvinai
(8) 13:40 Šaunusis Skūbis-Dū
(8) 14:10 Keista šeimynėlė
(11) 14:35 Įspūdingasis Žmogus-voras (23) 15:00 Sunkių
nusikaltimų skyrius (7) 16:00
Svaragini. Amžina draugystė
(69,70) 17:00 Būk su manim
(1288,1289) 18:00 Iš širdies
į širdį (121) 19:00 Aukštakulnių kerštas (14) 20:00 Sunkių nusikaltimų skyrius (8)
21:00 DETEKTYVO VAKARAS. PREMJERA Fortitudas
(11,12) 23:05 SNOBO KINAS Viskis, tango, fokstrotas
01:20 Paslėptas gyvenimas
(2) 02:25 Prancūziška žmogžudystė. Juodosios Uolos
03:55 Tėvas Motiejus (6)
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 Džiazo muzikos vakaras. XIX tarptautinis
džiazo festivalis „Birštonas
2016” 06:50 Mokytojų kambarys 07:20 Alvinas ir patrakėliai burundukai 3 07:30
Šikšnosparnis Patas 07:55
Stebuklingoji Boružėlė 08:20
Už kadro 08:45 Kodėl gi ne?!
09:15 Labas rytas, Lietuva
12:00 DW naujienos rusų
kalba. 12:15 Misija – Pasaulio Lietuva 13:00 Skrendam
13:15 Stop juosta 13:45
Lietuva mūsų lūpose 14:10
Vadimas. Misteris Šaunusis
15:10 Premjera. Kodėl gi
ne?! 15:40 Premjera. Alvinas ir patrakėliai burundukai
3 15:50 Šikšnosparnis Patas
16:05 Stebuklingoji Boružėlė
16:30 Laba diena, Lietuva
18:00 Kelias 18:20 Lietuvos
tūkstantmečio vaikai 19:15
Šimtas reginių senoviniame
mieste 20:10 Kultūros diena. 20:30 Panorama 20:52
Sportas. Orai 21:00 Rašytojo Romualdo Granausko
80-osioms gimimo metinėms
21:40 Europos kinas. Diena
sulig gyvenimu 23:10 Orkestro muzikos koncertas 00:20
Dabar pasaulyje 00:50 Europos kinas. Diena sulig gyvenimu 02:20 Skrendam 02:35
ARTS21 03:05 Pradėk nuo
savęs 03:30 Brandūs pokalbiai 04:15 Klauskite daktaro
05:05 Stilius

Šeštadienis, balandžio 20 d.

Netark nė žodžio
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 Ekspedicija “Nuo
Baltijos iki Bengalijos” 07:00
Bethovenas 08:30 Karinės paslaptys 09:00 Labas rytas, Lietuva 09:30 Žinios. Orai 12:00
Laukiniai gyvūnai. Paros kaleidoskopas 12:55 Misija “Galapagai” Ateities kontūrai 3 13:50
Džesika Flečer 4,5 15:25 Klausimėlis 15:43 Loterija “Keno
Loto” 1640 15:45 Žinios. Orai
16:00 Sveikinimų koncertas
17:30 Žinios. Orai 18:00 Keliai.
Mašinos. Žmonės 18:30 Vakaras su Edita 19:30 Stilius 20:25
Loterijos “Keno Loto” ir “Jėga”
20:30 Panorama 20:52 Sportas. Orai 21:00 Velyknakčio
liturgija iš Vilniaus arkikatedros
bazilikos 23:30 Lorenco aliejus
01:15 Trys skrybėlės
06:15 Tomo ir Džerio šou (9)
06:40 Žvėrelių būrys (22) 07:05
“Nickelodeon” valanda. Keista
šeimynėlė (19) 07:35 Kung Fu
Panda (4) 08:05 Kiaulė, Ožka,
Bananas ir Svirplys (12) 08:30
KINO PUSRYČIAI Tomas ir
Džeris. Šnipų žaidimai 10:00
Broliai meškinai. Į pagalbą!
11:55 Išprotėjęs profesorius 2:
Klampų šeimynėlė 14:00 Nikis
Tūzas 15:25 Nuogas ginklas
33 1/3. Paskutinis įžeidimas
17:00 Gyvūnų pasaulis 17:30
Bus visko 18:30 Žinios 19:20
Sportas 19:27 Orai 19:30 SUPERKINAS Kitokia Pelenės istorija 21:20 Kartu ne savo noru
23:50 Devyni jardai 01:50 Savaitė be žmonų 03:30 Bornas.
Palikimas

TV3

06:15 Televitrina 3 06:30 Čipas ir Deilas skuba į pagalbą
1, 163 07:00 Žvaigždžių karai.
Sukilėliai 2, 5 07:30 Aladinas
1, 156 08:00 Čipas ir Deilas
skuba į pagalbą 1, 164 08:30
Kempiniukas Plačiakelnis 1,
144 09:00 Virtuvės istorijos 9,
16 09:30 Gardu Gardu 7, 17
10:00 Svajonių ūkis 5, 33 10:30
Būk sveikas! 1, 12 11:00 Noriu
šito darbo! 12:00 Gražuolė ir
Sebastianas. Draugai visam gyvenimui 14:00 Princas ir aš. Karališkas medaus mėnuo 15:50
Ekstrasensų mūšis 19, 2 17:30
Namų idėja su IKEA 1, 8 18:30
TV3 žinios 110 19:17 TV3 sportas 1 19:22 TV3 orai 110 19:25
Eurojackpot 16 19:30 Turtuolis
vargšas 1, 9 21:00 Po medžiu
22:50 Lemiamas tyrimas 00:55
Dievo sūnus 03:25 Kietas riešutėlis. Kerštas su kaupu
07:00 Vaikai šėlsta (22,23,24)
08:29 „Top Shop“ televitrina
08:45 Sveikatos ABC televitrina 09:00 Žiemos galiūnas
10:00 Vaikai šėlsta (2) 10:30 Iš
visų jėgų (19) 11:00 Būk ekstremalas (19) 11:30 Spec. būrys.
Išlieka stipriausi (5) 12:35 Džino viešnagė Italijoje. Saulėtos
salos (4) 13:05 Ekstrasensų
mūšis (10) 15:50 Kas žudikas?
(17) 17:00 Betsafe–LKL. Dzūkija – Pieno žvaigždės 19:30
Mes vieno kraujo 22:15 MANO
HEROJUS Keršto valanda. Atlygis 00:10 AŠTRUS KINAS

06:20 „Pasaulis iš viršaus“
06:40 Kitoks pokalbis su D. Žeimyte 07:00 Programa 07:04 TV
parduotuvė 07:20 „Partizanų
keliais“ (3) 07:55 „Pavojingiausios kelionės. Ladakas“ 09:00
Skinsiu raudoną rožę 09:30
Vantos lapas 10:00 Skonio reikalas 10:30 Kitoks pokalbis su
D 11:00 „Inspektorius Luisas. Ir
mėnulio spinduliai bučiuoja jūrą“ (2/1) 13:00 Adomo obuolys
14:05 Ne spaudai 15:10 „Pasaulio turgūs. Nuotykiai turguje“
16:00 Žinios 16:18 Orai 16:20
Europos karatė čempionato
apžvalga iš Vilniaus 18:00 Žinios 18:28 Orai 18:30 Nuoga
tiesa 20:00 Žinios 20:23 Orai
20:25 „Šelesto bylos“ (3; 4)
22:00 Žinios 22:28 Orai 22:30
„Šelesto bylos“ (4 tęs.) 23:05
„Mentų karai. Odesa“ (2/9; 2/10)
00:30 „Širdies plakimas“ (5; 6)
02:00 „Detektyvas Linlis“ (6)
03:30 „Kelrodė žvaigždė“ (31;
32) 05:00 „Mentų karai. Odesa“ (1/3) 05:50 „Neprijaukinti.
Jukonas“

TV1

06:50 Akloji (47) 07:20 Vandenyno paslaptys su Džefu
Korvinu (52,53) 08:15 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo
patarimai (26) 09:15 Tėvas
Motiejus (18) 10:35 Būrėja
(32) 11:10 Būrėja (31) 11:45
Šviežias maistas. Anos Olson
receptai (28) 12:15 Merės Berės Velykų vaišės (1,2) 14:45
Nekviesta meilė 4 (130,131)
15:45 Širdele mano (104,105)
17:45 Akloji (12) 18:20 Akloji
(13) 18:50 Būrėja (75) 19:25
Būrėja (76) 20:00 Visa menanti
(30) 21:00 DETEKTYVO VAKARAS Nusikaltimo vieta - Hamburgas. Linksmų Velykų, Falke
22:55 Trise valtimi arba be irklo
00:55 Viskis, tango, fokstrotas
02:50 Fortitudas (11) 03:40 Fortitudas (12)
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 Romualdas Granauskas
14:10 Nuo Bacho iki mambo
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. Hana ir jos seserys
22:45 Prisikėlimo belaukiant.
Simfoninis koncertas 00:55 Kino žvaigždžių alėja. Hana ir jos
seserys 02:40 Audrys 03:40
Atspindžiai

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

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.
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Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyrius (K. Donelaičio g. 33-403, Kaunas)
prašo atsiliepti mirusio Alvydo Valentos turto paveldėtojus ar
jų įgaliotus asmenis. 2019 m. balandžio 23 d. 14.00 val. Jūs
kviečiami atvykti Prienų r., Jiezno sen., Vėžionių k. prie paveldimo žemės sklypo (kad. Nr. 6965/0001:93), suderinti jo
ribas su gretimu žemės sklypu (kad. Nr. 6965/0001:112), kuriam nurodytu laiku bus atliekami kadastriniai matavimai.
Taip pat prašome atsiliepti Giedrių Volkauską arba įgaliotus
asmenis bei mirusios Marijos Misevičiūtės turto paveldėtojus
ar jų įgaliotus asmenis. 2019 m. balandžio 24 d. 9.00 val.
Jūs kviečiami atvykti į Prienų r., Jiezno sen., Mediniškių k.
prie savo žemės sklypo (kad. Nr. 6920/0002:156), suderinti jo ribas su gretimu žemės sklypu (proj. Nr.964-1), kuriam
nurodytu laiku bus atliekami kadastriniai matavimai.
Su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, paveldėjimo dokumentus ar įgaliojimus. Pasiteirauti
galite VĮ Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyriuje K. Donelaičio g. 33-403, Kaunas arba tel.
867501473. Jums neatvykus darbai bus tęsiami.

Nekilnojamasis
turtas
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
Medinį apmūrytą gyvenamąjį
namą (66 kv. m., vietinis centrinis
šildymas, vandentiekis, kanalizacija, mūrinis garažas ir tvartas,
18 a žemės) Prienuose. Tel. 8
607 59331.
2 a namą (200 kv. m, su patogumais, apšildymas kietu kuru,
14,5 a žemės, šalia miško ir 2
magistralinių kelių) Žalgirio g.,
Prienuose. Tel. 8 621 07006.
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 (6,5 a žemės) SB
„Kalnų sodai”, Prienuose. Tel. 8
673 17486.

ŽEMĖS SKLYPUS
136 a žemės ūkio paskirties
sklypą su griaunamais statiniais
Vartų k., Balbieriškio sen., Prienų
r., Tel. 8 614 82866.
2,1 ha žemę su troba (1946 m.
statybos, 63 kv. m, yra elektra,
tvenkinys, sodas) Naujoje Ūtoje,
Prienų r. Tel. 8 619 18261.
3 ha ūkio paskirties žemę Vartų
k., Balbieriškio sen., Prienų r. Tel.
8 601 60414.
3,5 ha žemės ūkio paskirties
sklypą Šilavoto sen., Prienų r. Tel.
8 608 80979.

Perka
2 arba 3 kambarių butą Prienuose. Tel. 8 607 49133.
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.

ŽEMĖS ŪKIS

Kaimo turizmo sodyboje „Pas Justiną“
mielai kviečiame

švęsti: vestuves, krikštynas, jubiliejus, gimtadienius, įmonės vakarėlius, seminarus, produktų pristatymus-prezentacijas, viešus renginius ar įvairius draugų
susibūrimus.
Ūkininkas parduoda svilintą
Pokylių salėje telpa iki 80
kiaulių skerdieną. Perkant 2
svečių, galime pasiūlyti ir
puseles (visą kiaulę) kaina – 2,35
nakvynės kambarius.
Eur/kg. Motininių kiaulių skerTai puiki poilsio ir pasilinksminimo vieta! Sodyboje niekada nebus
diena – 1,87 Eur/kg. Atvežame.
dviejų švenčiančių kompanijų.
Tel. 8 607 12690.
Sodyba įsikūrusi Bačkininkų kaime, netoli Prienų, važiuojant link
Pakuonio 2-ame kilometre (Šilo g. 1, Bačkininkų k., Prienų r.)
Darbinį arklį (1500BRAngIAI
Eur). Tel. PERKAME
8
ĮVAIRIUS

PARDUODA

PERKAME
MIŠKĄ

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

Tel. 8 680 81777

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

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.
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.

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

602 02939.

Tel. 8 687 12363, info@pasjustinasodyboje.lt

ARKlIUS, JAUČIUS,
TElYČIAS, KARVES.

6 sav. pieninę telyčią auginimui.
Tel. 8 625 93 679
Tel. 8 651 72835.
Šviežiapienes melžiamas karves.
Tel. 8 670 07980.
Maistines ir sėklines bulves „Baltoji rožė“. Grindines lentas ir
armatūrą. Tel. 8 611 51557.
Baltąsias garstyčias „Braco“,
vasarinius kviečius sėklai. Tel. 8
616 46727.

♦ Gaminame iš juodojo ir spalvotojo
akmens paminklus ir tvoreles.
♦ Dengiame kapavietes įvairių spalvų
akmens granito plokštėmis.
♦ Taikoma 25 proc.
nuolaida paminklams.
♦	Atvežimas ir pastatymas nemokamas.
♦	Taip pat iš įvairių spalvų akmens gaminame laiptų pakopas, židinius, palanges, virtuvinius stalviršius.

Kviečius (10 Eur/50 kg). Galime
pristatyti už papildomą kainą. Tel.
8 682 42445.
Kviečius ir miežius. Tel. 8 680
92789.

Tel. 8 687 12363.

Vasarinius kviečius „Triso“. Tel. 8
698 79906.
Šieną „kitkomis“. Tel. 8 677
31879.
Pigiai šieną „kitkomis“. Tel. 8 615
90307.
Nori geresnio derliaus? Naudok
BIOHUMUSĄ! Parduodamas
grynas biohumusas 10 ir 30 litrų
pakuotėse. Tel. 8 682 10225.
Kalcio 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.
Grūdų malūną-girnas. Tel. 8 688
48822.
Kultivatorių (plotis 2,7 m), žemės
tankinimo volus (pentininis ir
lygus, 2 vnt.), statines-konteinerius (vandeniui arba kurui),
savadarbiam traktoriui tiltus,
ankstyvas sėklines bulves. Tel. 8
698 36208.
Kultivatorių, lėkštes, šieno pūstuvą ir rinktuvą. Dovanoja šieną (15
ritinių). Tel. 8 609 78487.
Traktorių „MTZ-50“ su trivagiu
plūgu. Tel. 8 675 63468.

Tel. 8 657 69 676
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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.
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“).

Vilniaus apskrities ūkininkas nuolat perka
arklius. Suteikia transporto paslaugas.
Tel.: 8 656 39189,
8 616 14424.
ŽŪB „Žara“ perka karves, jaučius, telyčias.
Atsiskaito iš karto.
Tvarko valstybines išmokas.
Sveria el. svarstyklėmis.
Pasiima patys. Tel.: 8 685
86121, 8 699 57191.
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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.
BRAngIAI PERKAME ĮVAIRIUS

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

Pigiai lapuočių malkas (skaldytas,
kaladėmis, rąsteliais). Prienuose
atvežimas nemokamas. Tel. 8
682 31133.
Įvairias malkas kaladėmis. Pristato. Tel. 8 671 94231.
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
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.

Muzikantai visomis progomis:
dainavimas, muzikavimas, vedimas, žaidimai, filmavimas. Tel. 8
614 06146.

Giedame
laidotuvėse

(1 vakaras ir
palydėjimas – 120 Eur,
keturnedėlis ir
metinės – 60 Eur).

Atvažiuojame
nemokamai.

Tel.: 8 636 47223, 8 616 92369.

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.

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.
REKLAMA

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.
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.

Paskolos!!! Turimų paskolų ir skolų refinansavimas. Suteikiame paskolas ir
refinansuojame turimas bei kt.
skolas sumoje nuo 100 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.

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).
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.

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.
Atliekame buto ir namo remonto
darbus: montuojame gipso kartoną, klijuojame plyteles, glaistome, dažome, klojame laminatą.
Tel. 8 671 77427.
Glaistau, tapetuoju, dažau ir atlieku kitus smulkius buto remonto
darbus. Tel. 8 615 57976.
Atlieku įvairius vidaus ir lauko apdailos darbus. Tel. 8 689
80927.

Kokybiškos elektriko paslaugos: varžų matavimai, elektros gedimų taisymas, naujos
statybos namų elektros instaliacija, sąmatų sudarymas ir
kiti darbai. Tel. 8 671 88433.
Visi santechnikos darbai: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos.
Komplektuojame medžiagas su
nuolaidomis. Tel. 8 640 39204.
Plastikinių ir medinių langų apdaila po montavimo. Balkonų ir
durų apdaila. Kiti smulkūs statybiniai darbai. Dirbu vienas. Tel. 8
648 16788.

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

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

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

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

8 622 02208

greblysirbebras@gmail.com

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

Remontuoju ir prijungiu skalbykles, elektrines virykles, orkaites,
indaploves, džiovykles. Atvykstu
į namus. Suteikiu garantiją. Tel.
8 647 55929.
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.
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.
Pjauna ir kapoja malkas.
Vasarą pjauna žolę su trimeriu. Tel. 8 606 17618.
Greitai ir kokybiškai MOBILIUOJU GATERIU PJAUNAME medieną (iki 11 m ilgio)
jums patogioje vietoje.
Elektra nebūtina. Dirbame
ir savaitgaliais. Tel. 8 657
57395, www.7verslai.lt
Mobiliuoju juostiniu gateriu kokybiškai pjaunu
medieną. Atvykstu į vietą.
Tel. 8 601 02662.

DARBO
SKELBIMAI
REIKALINGA
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

Tel. 8 688 35784.

Darbui Lietuvoje su patirtimi reikalingas mikroautobuso vairuotojas-ekspeditorius. (C kategorija
privalumas). Tel. 8 687 24005.

SIŪLO DARBĄ
Mauručiuose (Prienų r.)

SANDĖLININKUI (-ei)
Darbo aprašymas
• Darbas trąšų sandėlyje;
• Prekių priėmimas ir išdavimas;
• Materialinė atsakomybė už prekes;
• Krovos darbai.
Gyvenimo aprašymus siųskite:
personalas@agrokoncernas.lt
Telefonas pasiteirauti:
(8-611) 17527
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Nori susipažinti
37 m. tvarkingas, simpatiškas, be
žalingų įpročių (1,80 m, 80 kg)
vyras ieško draugės. Parduoda
kemperį „Peugeot J5“ (1988 m.,
2,5 l., D, 6 vietos, yra WC ir dušas,
1800 Eur, galimas keitimas į kitą
automobilį). Tel. 8 646 50737.

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.
2019 metų balandžio 17-18 dienomis Laisvės aikštėje, Prienuose, vyks VELYKINĖ MUGĖ. Visus
mažus ir didelius, miestelėnus
ir jų svečius maloniai kviečiame
apsilankyti.

Dėkoja
Kviečia į renginius
ARTIMIAUSI RENGINIAI
PRIENŲ RAJONE
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.
Informacija tikslinama. Renginys
nemokamas.

HOROSKOPAS
Balandžio 15-21 d.



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 15 d. Prienuose – renginys, skirtas Kultūros dienai. 11.00
val. – Taikos vėliavos pakėlimo
ceremonija Prienų miesto Laisvės
aikštėje.18.00 val. – Prienų r. savivaldybės konkurso „Metų kultūros
darbuotojas“ apdovanojimai Prienų kultūros ir laisvalaikio centre.
Kauno šokio teatro „Aura“ koncertinė programa „Šventinis vakaras
su „Aura“.Renginys nemokamas.
Maloniai kviečiame visus.
Balandžio 15 d. Prienų kultūros
ir laisvalaikio centre – renginys,
skirtas Kultūros dienai. Prienų
rajono savivaldybės konkurso
„Metų kultūros darbuotojas“
apdovanojimai, koncertas.
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)

VIDAS BLEKAITIS
Stichija: Vanduo
Planeta: Neptūnas
Savaitės diena: ketvirtadienis
Akmuo: ametistas ir perlai
Spalvos: pilka ir sidabrinė



AVINAS
(03.21-04.20)

Savaitės pradžioje būsite labai
išsiblaškęs, darbus dirbsite ką
nugriebdamas - tai tą, tai kitą.
Turite pagaliau apsispręsti ir nurimti. Jei iš tiesų norite kažką pasiekti, turite jau šią savaitę imtis
vienos konkrečios srities.



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)

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.



VĖŽYS
(06.22-07.22)

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



LIŪTAS
(07.23-08.21)

Savaitės pradžioje gali atsiverti
visiškai naujos finansinės galimybės. Iš pradžių naujoji situacija gali sukelti rimtų nesutarimų šeimoje, bet galiausiai
visi įsitikins realia būsima nauda. Pamatysite, rūpesčiai atsipirks su kaupu ir reikalai eisis
sklandžiai.



REKLAMA

MERGELĖ
(08.22-09.23)

Nuo ankstesnių laikų jūs jaučiate permainų tendencijas jūsų gyvenime. Nuo šios savaitės
tai įgaus konkrečią formą, todėl
būtina įtempti protines ir fizines
jėgas, kad paskubintumėte pozityvias permainas. Senokai varginusios finansinės problemos
pagaliau pradės spręstis.



SVARSTYKLĖS
(09.24-10.23)

Sulaukęs įdomaus pasiūlymo
šią savaitę pateksite į gana
pikantišką situaciją. Galite
šiek tiek supanikuoti visiškai
neteisingai interpretuodamas
vyresnybės pasisakymą. Pasitikslinkite geriau dar kartą!
Pasistenkite išsaugoti gerą
nuotaiką. Jūs turite teisę būti
vertinamas, o jūsų nuomonės
turėtų būti paisoma.



SKORPIONAS
(10.24-11.22)

Gausite svarbų vyresnybės nurodymą. Nepamirškite, kad turite teisę pareikšti ir savo nuomonę. Laimė, prieštarauti vargu ar teks - pasikeitimai atitiks
jūsų interesus. Beje, jūsų artimieji taip pat norėtų, kad būtų
paisoma ir jų nuomonės.



ŠAULYS
(11.23-12.22)

Gausite svarbų vyresnybės nurodymą. Nepamirškite, kad turite teisę pareikšti ir savo nuomonę. Laimė, prieštarauti vargu ar teks - pasikeitimai atitiks
jūsų interesus. Beje, jūsų artimieji taip pat norėtų, kad būtų
paisoma ir jų nuomonės.



OŽIARAGIS
(12.23-01.20)

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. Taip pat neatidėliokite ir vizito pas gydytoją.



VANDENIS
(01.21-02.18)

Šiuo metu būtų gerai neprarasti perspektyvos, nuosekliai
laikytis savo paties nustatytų taisyklių. Antroje savaitės
pusėje gali užsimegzti nauja
subtili draugystė. Asmeniui,
kuriam jūs neabejingas, reikia
jūsų pagalbos ir paramos.



ŽUVYS
(02.19-03.20)

Jei iš tiesų prieš akis turite
vertą tikslą, energingai dirbkite ta kryptimi ir nesigąsdinkite laikinų komplikacijų. Sėkmingi jūsų projektai privers
nutilti kritikus ir pavydžius
varžovus.
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Balandžio 13 d.
ŠEŠTADIENIS
Saulė teka 06:25
leidžiasi 20:16
Dienos ilgumas 13.51
Priešpilnis (9 mėnulio diena)
Martynas, Mingaudas, Algaudė, Ida
Tinkamas laikas sėti:
šaknines petražoles, morkas,
pastarnokus, česnakus, ropinius svogūnus, ridikus, ridikėlius, pomidorus, ropes, grieščius, burokus, bulves, topinambus, braškes, sodo žemuoges,
svogūnines gėles.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius
ir šaldyti vaisius, naikinti piktžoles, netinkamas laikas tręšti.

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 15 d.
PIRMADIENIS
Kultūros diena
Saulė teka 06:20
leidžiasi 20:20
Dienos ilgumas 14.00
Priešpilnis (11 mėnulio diena)
Gema, Vilnius, Vaidotė, Modestas, Anastazijus, Liudvina
Tinkamas laikas sėti:
česnakus, ropinius svogūnus,
pomidorus, bulves, topinambus.
Sode, darže:
tinkamas laikas sodo darbams,
netinkamas laikas kaupti ir
konservuoti vaisius.
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Šio kryžiažodžio atsakymas –
Trombonai.

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

Balandžio 16 d.
ANTRADIENIS
Saulė teka 06:18
leidžiasi 20:22
Dienos ilgumas 14.04
Priešpilnis (11 mėnulio diena)
Benediktas, Giedrius, Algedė,
Kalikstas, Ūdrys
Lošimas
Tinkamas laikas sėti:
Nr.
1361
česnakus, ropinius svogūnus,
2019-04-10
pomidorus, bulves, topinambus.
SKAIČIAI
Sode, darže:
tinkamas laikas sodo darbams, Pagrindiniai skaičiai: 15, 18, 26,
netinkamas laikas kaupti ir
39, 46, 48
konservuoti vaisius.
Vikingo skaičius: 03

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

7367851.50€ 0

6

458902.50€ 0

5+1

7232.50€

2

5

377.50€

7

4+1

138.00€

23

4

9.00€

223

3+1

5.50€

576

3

1.50€

4252

2+1

1.25€

4697

2

0.75€

31194

Kito tiražo prognozė:

9,1 mln. Eur

vikinglotto lošiama trečiadienį
Eurojackpot lošiama penktadienį
Teleloto lošiama sekmadienį
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Savaitė
istorijos puslapiuose

1940

m. balandžio 13
d.: Prasidėjo dvi
dienas trukusi antroji masinė
gyventojų deportacija į Sibirą
iš 1939 m. rugsėjo 17 d. SSRS
okupuotos Lietuvos teritorijos
dalies.

1975

BALANDŽIO
Atsakymai

Sudoku

19

+8

SEKMADIENIS

BALANDŽIO

Balandžio 14 d.
SEKMADIENIS
Verbų (palmių) sekmadienis
Saulė teka 06:22
leidžiasi 20:18
Dienos ilgumas 13.56
Priešpilnis (10 mėnulio diena)
Liudvika, Liuda, Valerijonas,
Vaišvydė, Visvaldas, Justinas,
Luiza
Tinkamas laikas sėti:
česnakus, ropinius svogūnus,
pomidorus, bulves, topinambus.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius
ir šaldyti vaisius, naikinti piktžoles, netinkamas laikas tręšti.

Balandžio 17 d.
TREČIADIENIS
Lietuvos energetikų diena
Pasaulinė hemofilijos diena
Sekretorės diena
Saulė teka 06:15
leidžiasi 20:23
Dienos ilgumas 14.08
Priešpilnis (12 mėnulio diena)
Anicetas, Dravenis, Skaidra,
Robertas
Tinkamas laikas sėti:
šaknines petražoles, ropinius
svogūnus, pomidorus, ropes,
grieščius, bulves, topinambus,
svogūnines gėles.
Sode, darže:
netinkamas laikas laistyti.

ORAI

+4 +16
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+2
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KLAIPĖDA

VILNIUS

+3 +15
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VANDENS TEMPERATŪRA
tas vedė Šventosios Romos imperijos imperatoriaus Ferdinando dukterį Elžbietą.

1917

m. balandžio 16 d.:
po Vasario revoliucijos į Petrogradą (dabartinis Sankt
Peterburgas) iš tremties grįžo
Leninas, kitą dieną paskelbęs
balandžio tezes.

1892

m. balandžio 17 d.:
m. balandžio 13 d.:
Rietave, Bogdano
vėlų vakarą plūstant miniai iš Vilniaus koncertų ir Oginskio dvare, įžiebta pirmoji
sporto rūmų į miesto centrą su- Lietuvoje elektros lemputė.
m. balandžio 18
griuvo pontoninis tiltas per Nerį. Į
d.: Vilniaus vyskuvandenį įkrito daug žmonių, tikspas Konstantinas Kazimieras
lus aukų skaičius nežinomas.
m. balandžio 14 Bžostovskis ekskomunikavo
d.: įvyko pasikė- įtakingiausią Lietuvos didiką ir
sinimas prieš JAV prezidentą kariuomenės vadą Kazimierą
Abraomą Linkolną, kuris kitą Joną Sapiegą.

+6 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
+8 KAUNO MARIOS
+4 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+6 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

SAULĖS AKTYVUMAS

G0
S0
R0

Geomagnetinės audros
nenumatomos.

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

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

1694

1865
dieną mirė;

2005

m. balandžio 19
d.: vokiečių kardim. balandžio 14 d.:
Titaniko katastrofa. nolas Jozefas Racingeris išrinktas
naujuoju popiežiumi ir pasirinko
m. balandžio 15 d.:
Benedikto XVI vardą.
Žygimantas Augus-

1912
1542

GAMA RADIACINIS FONAS

38
39

KAUNE
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE
7807 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.

