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Milžiniškas gaisras nuniokojo
Paryžiaus Dievo motinos katedrą

Mieli skaitytojai,

Šv.Velykų šventė

AFP nuotrauka

Mantvydas

PREKEVIČIUS
Balandžio 15 d., apie 18 val.
Paryžiaus Dievo Motinos
katedroje kilęs gaisras
sunaikino daugiau nei 800
metų katališkąjį paveldą
saugojančios šventovės
stogą.

Pastaruoju metu katedra
buvo renovuojama, bandant
išsaugoti senstančias ir laiko
veikiamas konstrukcijas, todėl labai tikėtina, kad gaisras kilo dėl vykdomų darbų.
Ekspertai įtaria, jog gaisro
priežastis – trumpasis elektros
jungimas.
Apie 18 val. ant katedros
stogo ugnis plykstelėjo būtent ties įrengtais pastoliais.
Gaisras kilo pačiame katedros
stogo centre ir žaibiškai plito į
visas puses.
Vos po valandos nuo gaisro
pradžios deganti katedros medinė smailė griuvo į katedros
vidų, kartu su savimi nusinešdama ir dalį stogo konstrukcijų. Būtent ši griūtis ir padarė
daugiausiai žalos. Griūvanti
smailė pramušė vieną akmeninių skliautinių lubų sekciją,
dalis nuodėgulių sukrito į katedros vidų. Tiesa, gaisravietėje jau dirbę ugniagesiai šią vietą gausiai liejo vandeniu, todėl

sukritę nuodėguliai neįplieskė
gaisro katedros viduje. Vėliau
įgriuvo dar viena akmeninių
skliautų sekcija – pačiame katedros viduryje ties gaisro židiniu, tačiau nuodėgulių vieta,
NUKelta Į 6 p. 
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kviečia mus džiaugtis gyvenimu
ir kiekviena jo diena, šalia esančiu žmogumi.
Gamtai atgimstant, keiskimės ir mes!
Pasisemkime šilumos ir geros nuotaikos iš
saulės spindesio ir paukščių čiulbėjimo.
Tegul Velykų rytą ridenamas margutis
nešą linksmą žinią –
gyvybės virsmo ritmu
bundame džiaugsmui,
santarvei, įkvepiančiam
atsinaujinimui!
Kiekvienam – dosnių gėrio
spindulių Šv. Velykų rytą!
Lietuvos Respublikos
Seimo narys

Sveiki sulaukę šv. Velykų!

Bundanti gamta vėl primena mums apie nenutrūkstantį gyvybės ciklą – žemėje,
gyvenime ir širdyse. Ji dovanoja ir gražiausią pavasario šventę – prisikėlimo džiaugsmą
nešančias šv. Velykas. Tegul jos suburia mus visus prie šildančio gerumo stalo,
apgaubia tikėjimu vienas kitu, suteikia naujų vilčių ir naujų jėgų.
Linkiu visiems gražaus pavasario, džiaugsmingų kasdieninių akimirkų,
drąsių svajonių, stiprios sveikatos, santarvės šeimose.

Prienų rajono savivaldybės meras
Alvydas Vaicekauskas

REKLAMA

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

tegul šv. Velykos į Jūsų namus
atneša džiaugsmą, supratingumą ir ramybę!
Tegul šios šv. Velykos Jūsų
širdyse pasėja tikėjimą ir viltį
bei suteikia išmintį.
Tegul šios šv. Velykos Jums
tampa ne kasdienybės paįvairinimu, o neatrasto atradimu!
Redakcija

Kaina

0,50 €

 EVANGELIJOS TAKU
ŠEŠTAdienis, 2019 m. balandžio 20 d., www.naujasisgelupis.lt

„Achema“ perka SGD iš Rusijos „Novatek“

Pasirašyta deklaracija dėl kelio „Via Carpatia“

Didžiausia dujų vartotoja šalyje – Jonavos trąšų gamintoja
„Achema“ – ir valstybės įmonė „Lietuvos energijos tiekimas“
gamtines dujas perka ne tik iš Rusijos koncerno „Gazprom“, bet ir
iš didžiausios privačios Rusijos dujų bendrovės „Novatek“.

Pasirašyta deklaraciją dėl tolimesnės tarptautinio kelio
„ViaCarpatia“ plėtros bei glaudesnio bendradarbiavimo. Projektą
„Via Carpatia“ įgyvendina Baltarusija, Bulgarija, Kroatija, Vengrija,
Lietuva, Lenkija, Slovakija, Turkija Ukraina, Latvija ir Estija.

Mieli tikintieji!

Kam ieškote gyvojo tarp mirusiųjų?
Nėra jo čia, jis prisikėlė!..

(Lk.24, 5-6)
Kristus nugalėjo mirtį, nugriovė gyvenimą ribojantį mūrą. Jis
nugalėjo ne vien savo mirtį, bet pačią mirtį, visų mirtį ir atvėrė
vartus į gyvenimą!

Jėzus trokšta įtraukti mus į savo Pergalę, kad galėtume dar
kartą su Juo dalyvauti velykiniame triumfe prieš nuodėmę ir
mirtį.
Įsileiskime prisikėlusį Jėzų į savo gyvenimą, sutikime Jį kaip
draugą su pasitikėjimu: Jis yra gyvas! Jeigu lig šiol laikei Jį per
atstumą, ženk pirmyn. Jis priims tave išskėstomis rankomis. Jeigu buvai abejingas, rizikuok: tu nebūsi apviltas. Jei sekimas Juo
atrodo sunkus, nebijok, pasitikėk Juo, būk tikras, kad Jis yra arti
tavęs, Jis yra su tavimi ir tau duoda ramybę, kurios ieškai.

2019 m. Vilkaviškio vyskupo
Rimanto Norvilos velykinis sveikinimas
Velykų dienos Evangelija pasakoja, kad Kristaus prisikėlimo rytą Marija Magdalietė pirmoji, dar labai anksti, atėjo prie jo kapo ir pamatė, jog akmuo nuverstas nuo rūsio
angos. Apsižvalgiusi ji nerado ir Jėzaus kūno. Tad tuoj pat
nuskubėjo apie tai pasakyti apaštalams Petrui ir Jonui. Susirūpinusi ir nesuvokdama, kas įvyko, ji taria: „Paėmė Viešpatį iš kapo, ir mes nežinome, kur jį padėjo“ (Jn 20, 3). Šie
žodžiai rodo jos pasimetimą. Jai buvo nelengva iš karto suprasti, kad Jėzus prisikėlė.
Abu apaštalai nieko nelaukdami bėga prie Jėzaus kapo.
Tuo metu jiems gyvenime nebuvo nieko svarbesnio.
Šiuos įvykius aprašęs evangelistas Jonas, vienas iš tų
dviejų apaštalų ir vienas iš trijų pirmųjų prisikėlimo liudytojų, savo intriguojančiu pasakojimu mus skatina sekti
Kristaus mokiniais ir stengtis įsitikinti Jėzaus prisikėlimu.
Toliau Evangelijoje jis pabrėžia, jog pamatęs tuščią kapą
pats įtikėjo.
Pirmųjų Velykų rytą tarp artimiausių Jėzaus bendražygių
buvo daug nežinios. Jie išgyveno didelę dramą, įtikėjimas
Kristaus prisikėlimu buvo nelengvas, pilnas jausmų sumaišties, žmogiško nesupratimo.
Po daugiau nei dviejų tūkstantmečių mes Kristaus prisikėlimą švenčiame daug ramiau, patogiau, su pakiliu džiaugsmu ir su Bažnyčios tradicijos perduotu tikėjimo tikrumu,
nepatirdami tokių didelių išbandymų. Tačiau, kaip ir anuomet pirmieji Kristaus mokiniai, esame kviečiami Prisikėlimą švęsti bendruomeniškai, ne pavieniui. Taip vieni kitus
stipriname ir drąsiname gyvu tikėjimu.
Šventosios Velykos nėra vien individualiai išgyvenama
tikrovė. Tai ir šeimos, ir kitų artimų žmonių, Kristų tikinčiųjų parapijiečių kartu švenčiama ypatinga iškilmė. Bendrystę
stiprina ir patrauklios Velykų šventimo tradicijos.
Apaštalai tik pamatę Kristų atgavo ramybę ir patyrė tikrą
džiaugsmą. Taip ir mes drauge su kitais broliais ir seserimis
Kristuje labiausiai patiriame autentišką Prisikėlimo džiaugsmą, taip pat ir viltį patys, kaip sako apaštalas Paulius, būti
„su Kristumi prikelti“ (Kol 3, 1).
Mielieji, istorijos perspektyvoje Kristaus prisikėlimas yra
įvykęs tik vieną vienintelį kartą. Tačiau dvasiniu požiūriu
Prisikėlimas išsitęsia laike ir apima visas žmonių kartas.
Kalbėdami, mąstydami apie Kristaus ir mūsų pergalę prieš
mirtį, persikeliame į dvasinę sritį.
Tegul šventosios Velykos mums visiems, drauge jį švenčiantiems, tampa dvasine švente. Per tikėjimą tegul tampa
džiugia, viltinga švente, užtikrinančia, jog Kristaus pergalė
prieš mirtį yra ir mūsų būsimos pergalės pradžia, laiduojanti
didžiausią gyvenime pergalę ir garbingiausią laimėtojo vainiką – amžinąjį gyvenimą.

Velykos – Kristaus prisikėlimas – iš tiesų neša viltį ir džiaugsmą. Linkiu jį patirti, juo gyventi ir juo dalintis.
Prienų dekanato dekanas kan. Jonas Baliūnas

Kun. Kazimieras
Skučas minėjo
85-erių metų
jubiliejų
Balandžio 10 dieną vienas
vyriausių amžiumi ir vienas
ilgiausiai vyskupijoje tarnaujančių kunigų Kazimieras
Skučas minėjo 85-rių metų
jubiliejų. Jo išvakarėse kunigą Jubiliatą aplankė ir pasveikino Villkaviškio vyskupas
Rimantas Norvila kartu su

Šių metų balandžio 4
d. Veiverius aplankė
garbingi svečiai – Vilniaus
vyskupijos arkivyskupas
Gintaras Grušas ir
keturiolika Lietuvos
kariuomenės kapelionų.
Veiverių Šv. Liudviko
bažnyčioje arkivyskupas
Gintaras Grušas aukojo
šv. Mišias už „Tauro“
apygardos kapelioną
kunigą Justiną Lelešių ir
Lietuvos partizanus, kurie
ilsisi Skausmo kalnelyje.

http://www.facebook.com/labirintai
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Vyskupijos inf. 

pasidžiaugė mūsų parapijos
klebono Kęstučio Vosyliaus
gražiai sutvarkytu bažnyčios
vidumi, aplinka, Veiverių pa-

rapijos namais. Arkivyskupas
Gintaras Grušas dėkojo Dalytei Raslavičienei už didžiulį pasiaukojamą darbą. „Šį

skaudų mūsų tautos išgyvenimą jaunimui būtina žinoti. Lai
padeda Jums Dievas atliekant
tokius kilnius darbus“, – sakė
arkivyskupas.
LPKTS Prienų filialo tarybos
informacija 

Po Mišių vykome į Skausmo kalnelį. Čia žuvusiuosius
pagerbėme malda, aplankėme
koplytėlę, Birutės rinktinės
štabo bunkerį. Dalytė Raslavičienė supažindino su šios
kapavietės istorija, su partizanų kapeliono Justino Lelešiaus
žūties aplinkybėmis. Svečiai

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

www.naujasisgelupis.lt

nės kaime. Apsisprendęs tarnauti Dievui, 1964 m. baigė
Kauno tarpdieczinę kunigų
seminariją, ir šioje tarnystėje
darbuojasi jau per 50 metų.

Veiveriuose pagerbti Lietuvos partizanai

LEIDĖJAS:

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

kurijos kancleriu, bei Jaunimo centro bendradarbiais.
Pažėrų parapijos klebonas
kun. Kazimieras Skučas gimė
1934m. Prienų raj., Barauski-
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Šiaurės Korėja išbandė naują taktinį ginklą

Per autobuso avariją Madeiroje žuvo 29

Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong Unas (Kim Čen Unas) stebėjo
naujo „taktinio valdomo ginklo“ bandomąjį paleidimą.
Pranešama, kad šio ginklo „privalumai“ yra „ypatingas skrydžio
valdymo būdas ir galingos kovinės galvutės svoris“.

Portugalijos Madeiros saloje išvakarėse įvykus turistinio autobuso
avarijai, aukų skaičius išaugo iki 29. Avarijoje sužeista 20 žmonių.
Portugalijos prezidentas Marcelo Rebelo de Sousa (Marselu
Rebelu de Soza) nurodė, kad visos aukos buvo Vokietijos piliečiai.

Į klausimus atsako gydytojas

Šv. Mišios Prienų
dekanate
Balbieriškio Švč. M. Marijos Rožančinės parapija
Velyknaktis – 21 val.
Sekmadienis – 8 val.
II Velykų diena – 12 val.
Jūrės Dievo
Gailestingumo koplyčia
Velyknaktis – 18 val.
Sekmadienis – 10 val.
II Velykų diena -10.45 val.
Naujosios Ūtos šv. Vincento Pauliečio parapija
Velyknaktis – 16 val.
Sekmadienis – 10.30 val.
II Velykų diena – 11.30 val.
Pakuonio Švč. M. Marijos
Ėmimo į dangų parapija
Velyknaktis – 21 val.
Sekmadienis – 8 val.
II Velykų diena – 13 val.
Prienų Kristaus
Apsireiškimo parapija
Velyknaktis – 18 val.
Sekmadienis – 8, 10.30 ir
18 val.
II Velykų diena – 8, 10, 12.30
ir 18 val.
Skriaudžių šv. Lauryno
parapija
Velyknaktis – 18 val.
Sekmadienis – 10 val.
II Velykų diena – 10 val.
Šilavoto Švč. Jėzaus
Širdies parapija
Velyknaktis – 19 val.
Sekmadienis – 7 val.
II Velykų diena – 12 val.
Veiverių šv. Liudviko
parapija
Velyknaktis – 20 val.
Sekmadienis – 8 val.
II Velykų diena – 9.30 val.

Momentinė implantacija –
šypsena atkurta per vieną
dieną
Atnaujinta parduotuvė laukia pirkėjų
Praėjusį penktadienį
Prienų miesto centre –
Laisvės aikštėje duris po
remonto atvėrė atnaujinta
KOOPS prekybos sistemos
ženklu pažymėta UAB
„Vilniaus kooperacijos
prekyba“ parduotuvė.

Parduotuvėje, kaip ir prieš
remontą, galima įsigyti būtiniausių maisto ir buities
prekių. Yra ir naujovių. Firminiuose „Išlaužo žuvies“
bei „Lietuviško midaus“
skyreliuose galima rasti šiose įmonėse pagamintos produkcijos. Žvejams skirtame
skyrelyje galima įsigyti kabliukų, plūdžių, jaukų, masalų ir kitų žvejybai reikalingų
priemonių.
Suvenyrų skyrelyje –magnetukai su lietuviška simbolika, šmaikščiais lietuviškais
užrašais papuošti puodeliai ir
kojinės, proginiai saldumynai
bei kitos smulkmenos. Planuojama, kad greitai bus ir
suvenyrų su Prienų bei Birštono simboliais.
Pirmieji į parduotuvę užsukę pirkėjai džiaugėsi, kad
apsipirkti patogu, o ir prekių
asortimentas kur kas didesnis
nei anksčiau. Žuvies mėgėjai
ypač nudžiugo, kad norint
paskanauti Išlauže rūkytos
žuvies ar ten pagamintų kulinarinių gaminių nebereikės
važiuoti į Išlaužą. Tik norintys įsigyti šviežiai skrostos
žuvies jos čia neras – reikės
iš anksto užsisakyti.

Netekus danties, ypač
estetinėje zonoje, t.y.
priekinių dantų srityje,
norime greito ir kokybiško
gydymo. Kai nulūžta
priekinis dantis ar jo
netenkama dėl įvairiausių
priežasčių, pacientams
dažniausiai taikoma
momentinė implantacija.
Apie galimybę per
vieną dieną atkurti
šypseną konsultuoja
Ž. Kazakevičiaus
implantologijos centro
burnos chirurgas Laurynas
Banys.

Momentinės
implantacijos
privalumai

Pardavėjos Asta Mickevičienė ir Virginija Deltuvienė

Parduotuvės vedėja Jurgita Alaveckienė (dešinėje)

Pirkėjus džiugina bei toliau
džiugins ir įvairios akcijos,
kurios keisis kas savaitę. Ir
prekių asortimentas gali keistis – populiariausios prekės
išliks, o vietoj mažiau perkamų bus pasiūlyta naujų.
Parduotuvėje dirba parda-

vėjos Virginija Deltuvienė ir
Asta Mickevičienė bei vedėja
Jurgita Alaveckienė.
Darbo dienomis parduotuvė dirba nuo 8 iki 20 val.,
šeštadieniais – nuo 8 iki 17
val., o sekmadieniais – nuo 9
iki 15 val. 

Ši procedūra padeda minimalizuoti chirurgines intervencijas – jos metu išvengiama ilgai gyjančių pjūvių
dantenose ir juos lydinčių
pasekmių (skausmo, kraujavimo bei tinimo), nes implantas yra įsriegiamas į pašalinto
danties vietą.
Įprastinis dantų implantavimo procesas trunka mažiausiai 5 mėnesius, o šis
inovatyvus metodas padeda
jį sutrumpinti bene dvigubai. Vienos procedūros metu
pašalinama danties šaknis, į
kurios vietą įsriegiamas implantas ir uždedama laikina
danties karūnėlė. Po keleto
mėnesių, įsitikinus, jog implantas prigijo, laikinoji karūnėlė pakeičiama nuolatine.
Tai itin aktualu ne Lietuvoje
gyvenantiems pacientams,
kurie dantų gydymą privalo
planuoti iš anksto.

Operacijos eiga
Planuojant momentinę implantaciją, pirmiausiai, įvertinama bendra burnos būklė,
padaroma panoraminė rentgeno nuotrauka. Kompiuterinės tomografijos pagalba,
nustatoma tiksli būsimo im-

Konsultuoja
Ž. Kazakevičiaus
implantologijos centro
burnos chirurgas
Laurynas Banys

planto vieta bei kryptis, parengiamas detalus operacijos planas.
Keletas svarbiausių veiksnių, į kuriuos atsižvelgiama
sprendžiant, ar galima atlikti
momentinę implantaciją:
> Ar ištrauktas dantis neturėjo infekcijos;
> Kaulo tankis;
> Kaulo kiekis;
> Kaulo defekto lygis po
ištraukimo;
Tik įsitikinus, jog visi duomenys palankūs, atliekama
chirurginė operacija: išraunamas dantis ir į jo šaknų vietą
įsriegiamas implantas, ant kurio uždedama laikina danties
karūnėlė. Ši procedūra yra
itin greita ir neskausminga
(naudojama vietinė nejautra)
nes pažangios technologijos
dėka, pavyksta išvengti ilgai
gyjančių dantenų pjūvių.
Implantacijos procedūros
sėkmės procentas yra pakankamai aukštas ir siekia net
98%. Sėkmės įtakai turi ne
tik kokybiški implantai, bet ir
paties paciento įpročiai, tokie
kaip rūkymas ir higiena. Nesvarbu ar implantas įstatomas
tą pačią dieną, kai išraunamas
dantis, jis vis tiek turi prigyti
prie kaulo.
Daugiau informacijos apie
klinikoje atliekamas dantų
implantacijos paslaugas:
tel. +370 605 27574
www.kazakevičiausklinika.lt 

Prenumeruokite „Naująjį Gėlupį“ ir neatsilikite nuo svarbiausių krašto
ekonominių, kultūrinių ir politikos naujienų!
REKLAMA
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Mirė sau į galvą šovęs buvęs Peru prezidentas

Atėnų Akropolyje per žaibo smūgį sužeisti 4

Buvęs Peru prezidentas Alanas Garsija trečiadienį mirė ligoninėje,
kur buvo išvežtas, kai savo namuose Limoje pamėgino nusižudyti
šūviu į galvą, kad išvengtų arešto dėl vienos korupcijos bylos. Jis
prezidento poste dirbo 1985–1990 ir 2006–2011 metais.

Žaibui pataikius į perkūnsargį netoli nedidelės Erechtėjono
šventyklos, esančios į šiaurę nuo garsiosios Partenono šventovės,
buvo sužeisi du turistai ir du graikai. Žaibas smogė Akropolio
muziejaus bilietų kasai.

sen. Lielionių k., Rūtų g. kamine
dega suodžiai. Suodžiai kamine
išdegė iki gaisrininkų atvykimo.

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

2019-04-08 apie 13.10 val. Prienų
r., kelio Antakalnis–Jieznas–Alytus–Merkinė 20 –ame kilometre
neblaivus (2,67 prom. alkoholio) ir
teisės vairuoti neturintis vyras (g.
1971 m.) vairuodamas automobilį
„VW Passat“ išvažiuodamas iš šalutinio kelio į pagrindinį nepraleido
pagrindiniu keliu važiuojančio
vilkiko „MB 1846“ su puspriekabe,
kurį vairavo Baltarusijos pilietis (g.
1968 m.). Eismo įvykio metu apgadinti abu automobiliai, žmonės
nenukentėjo. Įtariamasis sulaikytas
ir uždarytas į areštinę.
2019-04-08 apie 1.10 val. kelyje
Kaunas–Prienai–Alytus, patikrinimui
sustabdžius automobilį „Mitsubishi
Colt“, jį vairavęs neblaivus (1,55
prom. alkoholio) vyras (g. 1959 m.)
sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
2019-04-09 (11.22 val.) gautas pranešimas, kad Birštone, Vytauto g.
užsidegė suodžiai kamine. Atvykę
ugniagesiai pabudėjo, kol suodžiai
išdegė.
2019-04-09 apie 17.05 val. ugniagesiai, gavę pranešimą, kad Stakliškių sen., Stakliškių k. dega
pieva, užgesinta 20 arų plote
degusią žolę.
2019-04-10 gautas pranešimas,
kad Veiverių sen., Papilvio k., Riešuto g. dega konteineris. Plastikinis
šiukšlių konteineris degė atvira
liepsna.
2019-04-12 04:47 val. pranešta, kad
Birštonas, Kurorto g. dega kamine
suodžiai. Kamine degė suodžiai,
pavojaus gaisrui kilti nebuvo.
Namas mūrinis, 11x12 m, 2 aukštų,
su mansarda.
2019-04-12 vakare, 20.07 val.,
pranešta, kad Stakliškių sen., Vyšniūnų k., Pievų g. dega garažas.
Sudegė prie garažo pristatyta
5x4 m karkasinė malkinė (stogas
dengtas šiferiu), apie 5 m³ malkų,
taip pat nudegė 5x4m mūrinio
garažo stogas (dengtas šiferiu), sudegė viduje buvę namų apyvokos
daiktai. Išgelbėtas už 7 m esantis
gyvenamasis namas.
2019-04-12 vėlų vakarą, 22.03 val.,
gautas pranešimas, kad Stakliškių
REKLAMA

2019-04-12 apie 04.47 val. gautas
pranešimas, kad Birštone, Kurorto
g. dega kamine suodžiai. Pavojaus gaisrui kilti nebuvo. Namas
mūrinis, 11x12 m, 2 aukštų, su
mansarda.
2019-04-13 apie 03.16 val. gautas
pranešimas, kad Veiverių sen.,
Skriaudžių k., Ąžuolų g. dega
pirtis. Atviros liepsnos nesimatė, iš
pirties rūko dūmai, aplink kaminą
degė perdanga. Nudegė ir buvo
nuardyta 6 m² perdangos.
2019-04-13 rytą, 09.07 val., gautas
pranešimas, kad Naujosios Ūtos
sen., Dūmiškių k., Alyvų g. dega du
ūkiniai pastatai. Atvykus PGP, atvira
liepsna degė trys ūkiniai pastatai,
stogai buvo sukritę. Visi trys ūkiniai
pastatai sudegė, taip pat ir juose
buvę namų ir ūkio apyvokos daiktai, 2 t šieno, išdegė apie 2 a žolės.
Išgelbėti gyvenamasis namas,
lauko virtuvė, pavėsinė. Atliekant
baigiamuosius darbus rastas sudegęs graižtvinis šautuvas.
2019-04-13 apie 17.14 val. gautas
pranešimas, kad Prienuose, F.
Vaitkaus g. dega žolė. Užgesinta
1 a žolės.
2019-04-13 apie 18.05 val. Prienuose, Kauno g. sustabdytas
automobilis „Opel Zafira“, kurį
vairavo neblaivus R. M. (g. 1970
m., gyv. Prienuose). Vadovaujantis
LR BPK 140 str., R. M. sulaikytas ir
uždarytas į Alytaus apskrities VPK
areštinę.
2019-04-13, ryte, tiksliai nenustatytu laiku, A. Š. (g. 1992 m. gyv.
Prienų r.), būdamas neblaivus
(nustatytas 1,72 prom. girtumas)
konflikto metu Prienų r., namo
antro aukšto koridoriuje, pastūmė
irgi neblaivią (nustatytas 1,13 prom.
girtumas) savo sugyventinę R. M.
(g. 1998 m.), kuri pargriuvusi pajuto
fizinį skausmą. A. Š., vadovaujantis
LR BPK 140 str., sulaikytas ir uždarytas į Alytaus AVPK areštinę.
2019-04-13, apie 16.00 val., namuose Prienų r. sav., virtuvėje kilusio
žodinio konflikto metu neblaivus
(nustatytas 1,80 prom. girtumas)
M. D. (g. 1964 m.) rankos kumščiu
sudavė sūnui A. D. (g. 1990 m.), tuo
sukeldamas fizinį skausmą. M. D.
sulaikytas 48 valandoms ir uždarytas į Alytaus AVPK areštinę.
2019-04-14 apie 20.10 val. Prienų
r., Balbieriškio sen., kelio Kaunas–
Prienai– Alytus 40-ame kilometre
neblaivi (1,91 prom. alkoholio)
moteris (g. 1972 m.), vairavusi
automobilį „Opel Zafira“, sulaikyta
ir uždaryta į areštinę.

Parama trumpoms maisto tiekimo
grandinėms skatina bendradarbiauti
Iki gegužės 3 dienos dar
galite teikti paraiškas
pagal Lietuvos kaimo
plėtros 2014–2020 metų
programos (toliau
– KPP) priemonės
„Bendradarbiavimas“
veiklos sritį „Parama
trumpoms tiekimo
grandinėms ir vietos
rinkoms skatinti vietos
lygmeniu“. Praėjusiais
metais paraišką pateikė
ir šiemet įrangą įsigyti
planuoja bitininkai iš
Rokiškio rajono.

Bendradarbiauti –
naudinga
Ankstesniais metais nebuvo gauta nė viena paraiška šiai veiklos sričiai, o
pernai, paskelbus paraiškų
priėmimą, buvo gautos trys
paraiškos. Vieni ją pateikusiųjų – bitininkai iš Rokiškio rajono Juodupės miestelio – Rimantas Petras ir
Zita Rušėnai, kurie sutarė
bendradarbiauti su bitininke iš Adutiškio miestelio
(Švenčionių r.) Maryte Pupkevičiene ir įsigyti medaus
perdirbimo įrenginius, padėsiančius greičiau, kokybiškiau bei patogiau paruošti
medaus produktus.
„Naujais įrengimais ruošime ir tieksime rinkai medaus šokoladą. Kiek žinau,
tai naujiena Lietuvoje, o gal
ir pasaulyje, nes lankantis bitininkų parodose užsienyje
tokio gaminio matyti neteko. Tai kremo konsistencijos
produktas, kurį galima tepti
arba valgyti, pavyzdžiui, su
kietuoju sūriu. Tikimės, kad
ši naujovė lietuviams patiks
ir mes galėsime ją pasiūlyti ne vienam gurmanui“,
– planais dalijosi Rušėnų
dukra Diana, talkinanti tė-

Zita ir Rimantas Petras Rušėnai laiko nedaug bičių, todėl jie užsiims
medaus šokolado gamyba. (Z. ir R. P. Rušėnų asmeninio archyvo nuotr.)

vams ūkyje, džiaugdamasi,
kad įrenginys paspartins procesą – ne tik sumaišys, bet ir
steriliai išpilstys medų į indelius. R. P. ir Z. Rušėnų bitynas
nėra didelis – jie laiko apie
šešiasdešimt bičių šeimų. M.
Pupkevičienės ūkis kur kas
stambesnis – ji turi per 800
bičių šeimų. Tad bendradarbiaudami ūkiai ketina pasidalyti pajėgomis – Rušėnų ūkyje stovės už paramą įsigyta
įranga bei vyks gamyba, o M.
Pupkevičienė bus medaus tiekėja. „Tėvų ūkis turi tinkamas
patalpas, kuriose pastatysime
įrangą, – sakė Diana. – Taip
pat turime galimybę perdirbti
medų, nes turime maisto ruošėjo pažymėjimą, o M. Pupkevičienė turi kur kas didesnius
pajėgumus medui tiekti, nes
laiko daugiau bičių.“
„Kooperacija, manau, yra
būtina, be jos nematome ateities, nes vienas visko neaprėpsi. Parama naudinga vien dėl
to, kad gavę vienkartinę injekciją galėsime viską padaryti iš
karto, o ne taupyti ilgus metus,
nes bandant ką nors pasiūlyti rinkai, prekybos centrams,
reikalingi didesni kiekiai. Medaus perdirbimo įrenginiai yra
gana brangūs, o jų reikia ne

vieno“, – teigiamai Europos
Sąjungos paramą vertino Rušėnai. Be to, jei viskas klosis
sėkmingai, Rušėnai neatmeta
galimybės pasikviesti į talką ir
daugiau partnerių.

Būtinas
bendradarbiavimas
Žemės ūkio ministerijos (toliau – ŽŪM) 2-ojo Europos
Sąjungos paramos skyriaus
vyriausioji specialistė Nomeda Padvaiskaitė priminė, kad
ši priemonė išskirtinė tuo, kad
yra įgyvendinama su partneriais, todėl bendradarbiauti turi
mažiausiai du ūkio subjektai,
partnerių skaičius – neribojamas. Šių metų paraiškoms
skirta apie 2,9 mln. eurų.
Anot specialistės, susidomėjimas šia priemone didėja, nors būsimi pareiškėjai gal
kiek ir prisibijo atsakomybe
dalytis su partneriais, kartu
priimti finansinius įsipareigojimus. „Tačiau geroji naujiena
yra ta, kad bendradarbiauti gali ir šeimos nariai, todėl ta visai nepagrįsta baimė tikrai gali

būti eliminuojama“, – teigė
ŽŪM atstovė. Be to, bendradarbiavimą reikia išlaikyti trejus metus ir po projekto
įgyvendinimo (toks nustatytas projekto kontrolės laikotarpis), tačiau tai – tikrai neilgas laiko tarpas, prabėgantis
akimirksniu, ypač jei intensyviai vystomos ir tęsiamos
projekto veiklos.
Be to, pašnekovės teigimu, pareiškėjų patogumui
gerokai supaprastintas paramai gauti reikalingos dokumentacijos teikimas. Anot N.
Padvaiskaitės, verslo planas
nuo šiol įtrauktas į paraišką
kaip sudėtinė jos dalis, vietoj atskiro dokumento buvo
sudarytos keletas lentelių,
kurios atspindi pagrindinius
verslo plano rodiklius bei
veiklos srities priežiūros rodiklius,– tai reikalavimas
įsteigti prekybos vietą (laikiną, stacionarią ar mobilią,
ūkyje, paviljone ar internete)
ir vystyti prekybą, aptarnaujant nustatytą skaičių pirkėjų
per metus.
UžsK. Nr. 022
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Rastas žudynėmis susižavėjusios merginos kūnas

Sprogus bombai automobilyje žuvo 4 žmonės

Floridoje gyvenusi paauglė, kurios veiksmai kėlė nuogąstavimų,
kad ji ketina griebtis smurto, artėjant šaudynių Kolumbaino
mokykloje 20-osioms metinėms ir buvo atšauktos pamokos
pusei milijono moksleivių, buvo rasta negyva Kolorado valstijoje.

Somalio sostinės judriame kelyje sprogus automobilyje paslėptai
bombai žuvo keturi žmonės ir dar penki buvo sužeisti. Gelbėtojai
skelbia, jog iš nelaimės vietos paėmė 13 sužeistų žmonių ir vieną
žuvusįjį. Sprogimas įvyko judriame Maka al Mukaramos kelyje.

Metų kultūros darbuotoja – Ligita Gediminienė
kevičius.
Laima

DUOBLIENĖ
Balandžio 15 dieną
paminėta Pasaulinė
kultūros diena. Ši diena
Lietuvoje minima
tryliktą kartą, o Taikos
vėliavos šalyje keliamos
vienuoliktą kartą.

Konkurso nugalėtoja
– Ligita Gediminienė
Pavakare Prienų kultūros
ir laisvalaikio centre vyko
antroji šventės dalis. Renginį
daina „Baltas paukštis“, kuri
jau tapo šventės himnu, pradėjo Prienų rajono kultūros
darbuotojai.

Į dangų pakilo balta
Taikos vėliava
Prieš vidurdienį Prienų
Laisvės aikštėje skambant
Liudvigo van Bethoveno
muzikai į dangų pakilo balta
Taikos vėliava, kurioje – rubino spalvos žiedas, juosiantis tris rubino spalvos skritulius, simbolizuojančius taikos
per kultūrą idėją, išreiškiančią
pasiryžimą saugoti ir puoselėti dvasines bei materialines
kultūros vertybes.
Taikos vėliavos pakėlimo
ceremonijoje savo šokiu džiugino Prienų KLC pagyvenusiųjų liaudiškų šokių kolektyvas „Vajaunas“, pernai laimėjęs „Aukso paukštę“ – aukščiausią mėgėjų kolektyvų apdovanojimą Lietuvoje.
„Didelis džiaugsmas savo
krašte turėti laisvę ir galimybę skleisti kultūrą, ja naudotis.
Šiandien visi esame tos veiklos dalis ir kiekvienas savaip
prisidedame prie savo tautos
kultūros puoselėjimo. Mūsų
krašte yra daug žmonių, skleidžiančių meną ir savo tautos
kultūrą. Viliuosi, kad mes ne
tik naudosimės tuo, ką turime, bet ir patys kursime bei
mokysime jaunąją kartą kurti, puoselėti, saugoti ir skleisti
tautos kultūrą“, – linkėjo Prienų rajono savivaldybės mero
pavaduotojas Algis MarcinREKLAMA

Konkursui „Metų kultūros
darbuotojas“ Prienų rajono
kultūros ir kitos įstaigos, seniūnaičiai, bendruomenės, seniūnijos šiemet pasiūlė apdovanoti 10 kandidatų. Pateiktus
pasiūlymus svarstė Prienų r.
savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymu sudaryta
konkurso komisija, kurios pirmininkas – mero pavaduotojas Algis Marcinkevičius.
Komisijos sprendimu Prienų rajono savivaldybės konkurso „Metų kultūros darbuotojas“ nugalėtoja tapo
Ligita Gediminienė – Prienų
kultūros ir laisvalaikio centro
direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai, pagyvenusiųjų
liaudiškų šokių grupės „Vajaunas“ vadovė.
Ligita Prienuose nuo 1990ųjų, kai pradėjo dirbti choreografe Prienų kultūros centre,
vadovavo jaunučių, jaunių,

jaunuolių ir merginų liaudiškų
šokių kolektyvams, su kuriais
dalyvavo keturiose moksleivių ir Lietuvos dainų šventėse, rajono renginiuose.
1998 m. ji subūrė pagyvenusiųjų liaudiškų šokių kolektyvą „Vajaunas“. Kolektyvas –Lietuvos dainų švenčių,
respublikinių bei tarptautinių
festivalių, konkursų dalyvis,
koncertuoja rajono bendruomenių, seniūnijų šventėse,
Prienų miesto ir rajono šventėse, atstovauja Prienams užsienyje.
Pastarieji dveji metai „Vajaunui“ ir jo vadovei Ligitai buvo itin sėkmingi. 2017
m. kolektyvas tapo Lietuvių
tautinio kostiumo konkurso
„Išausta tapatybė“ Suvalkijos (Sūduvos) regiono nugalėtoju ir nacionalinio turo dalyviu meno kolektyvų kategorijoje. 2018 m. „Vajaunas“
parsivežė I vietų diplomus iš
tarptautinių šokių konkursų
„Baltic Amberspring“ ir „Baltic Amberautumn“, vykusių
Lenkijoje.
Kolektyvas, ketverius metus skynė laurus suaugusiųjų
liaudiškų šokių konkursuose
„Pora už poros“, 2017 m. tapo
šio konkurso respublikinio rato laureatu. Tais pačiais metais
už meninį lygį, veiklą ir pasiektus rezultatus „Vajaunui“
suteikta I mėgėjų meno kolektyvo kategorija, o 2018 m. pavasarį, pasitinkant kolektyvo
20-metį, Lietuvos nacionalinis kultūros centras ir Pasaulio
lietuvių dainų šventės fondas
jam skyrė konkurso „Aukso
paukštė“ meno kolektyvų ir
jų vadovų 2017 metų apdovanojimą „Geriausia liaudiškų
šokių grupė ir vadovas“. Tai
yra aukščiausias mėgėjų meno kolektyvų apdovanojimas

Lietuvoje.
Be „vizitine kortele“ tapusio kolektyvo „Vajaunas“,
2004 m. Ligita subūrė pučiamųjų orkestro merginų šokių
grupę „Hey“, pati dainuoja
vokaliniuose ansambliuose
„Aksomas“ ir „Pienė“, rašo
renginių scenarijus, turi aktorinių gebėjimų, režisuoja
kalėdinius spektaklius vaikams, įvairius kitus renginius, pati juos veda, rengia
projektus. Bendradarbiauja,
konsultuoja, teikia metodinę
paramą rajono kultūros darbuotojams, vykdo bendrus
projektus su Prienų rajono įstaigomis, bendruomenėmis,
organizacijomis.
Jau 16 metų gyvuoja Ligitos koordinuojamas respublikinis pagyvenusiųjų
liaudiškų šokių kolektyvų festivalis-konkursas
„Revuona“. Ligita 14
metų yra Prienų rajoninės dainų šventės „Tykiai, tykiai Nemunėlis
teka...“ baletmeisterė,
šešiose Lietuvos dainų
šventėse dirbo Šokių
dienos baletmeisterių
asistente.
2013 m. Ligitai Gediminienei įteiktas Prienų
r. savivaldybės konkurso
„Dėkingumas“ apdovanojimas.
Konkurso „Metų kultūros darbuotojas“ nugalėtojai Ligitai Gediminienei įteiktas specialus
stiklo prizas bei piniginis čekis.
Nugalėtoją sveikino ir
Seimo narys Andrius Palionis. Konkurso nugalėtojai bei visiems kultūros
darbuotojams jis dėkojo
už dovanojamą gyvenimo džiaugsmą, linkėjo

sveikatos, meilės, prasmingų
ir gražių darbų.

Savivaldybės vadovų
apdovanojimai
– kultūros
darbuotojams
Komisijos sprendimu, Savivaldybės mero Alvydo Vaicekausko padėkos įteiktos Prienų krašto muziejaus direktorei Lolitai Batutienei ir Prienų
Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos metodininkei Daliai Bredelienei.
Savivaldybės administracijos direktoriaus Egidijaus Visocko padėkomis apdovanoti:
Prienų kultūros ir laisvalaikio
centro dailininkas Dainius Jurevičius, Stakliškių kultūros
ir laisvalaikio centro direktorė Asta Keblikienė, Jiezno
kultūros ir laisvalaikio cen-

tro mėgėjų meno kolektyvų
vadovė Ingrida Valentienė,
Balbieriškio ir Prienų kultūros ir laisvalaikio centrų mėgėjų meno kolektyvų vadovė
Dalė Zagurskienė.
Savivaldybės administracijos Kultūros, sporto ir jaunimo skyriaus vedėjo Rimanto
Šiugždinio padėkomis apdovanota Prienų krašto muziejaus vyr. muziejininkė Viktorija Bielevičienė ir Veiverių
kultūros ir laisvalaikio centro
direktorė Elena Sakavičiūtė.
Net 18-kos kolektyvų vadovams buvo įteikti meninio lygio kategorijų pažymėjimai.
Kultūros darbuotojo dienos proga visų šventės dalyvių laukė dar viena dovana
– Kauno šokio teatro „Aura“
koncertinė programa „Šventinis vakaras su „Aura“.
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Prancūzijoje teisiamas Sirijos prezidento dėdė

JAV prekybos deficitas mažėja

Prieš Prancūzijos teismą stos Sirijos prezidento dėdė, kaltinamas
neteisėtai sukūrus Prancūzijoje nekilnojamojo turto imperiją
grobstant iždo lėšas. Jam ir jo šeimos nariams priklauso 90 mln.
eurų vertės turtas Prancūzijoje bei 500 objektų Ispanijoje.

JAV prekybos deficitas vasarį buvo mažiausias per aštuonis mėnesius,
iš dalies dėl didėjusio orlaivių ir automobilių eksporto.Prekybos
deficitas traukėsi antrą mėnesį iš eilės po to, kai gruodį pasiekė 10
metų aukštumas, o prie mažėjimo prisidėjo paslaugų eksportas.

Miuziklo „Ronja – plėšiko
duktė“ premjera

Pagal A. Lindgren romaną
parašytas miuziklas „Ronja
– plėšiko duktė“ – jau
trečiasis kompozitorės
Indros Mažuikaitės ir
Kristinos Belenavičienės
bendras kūrinys.

Kadangi kūrinio apimtis didelė, dramos būrelio vadovei
Kristinai Belenavičienei teko suburti nemažą komandą
ir plušėti beveik metus laiko,
kad šis muzikinis spektaklis
išvystų sceną.
Miuziklui parengti buvo
suburta aštuonių Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos darbuotojų ir penkiolikos mokinių kūrybinė grupė.
Mokinius dainų mokė ir fonogramomis rūpinosi muzikos
mokytoja metodininkė Ramunė Liutvynskienė. Labai
smagu, kad šiais metais miuziklo komandą papildė dailės ir technologijų mokytoja
metodininkė Rasa Uleckienė.
Jos vadovaujamos dizaino studijos „Modus“ sukurta odinė
kolekcija labai pagyvino vaizdą ir padėjo sukurti pašėlusią
nuotaiką. Spektaklio rekvizitus gamino, rūbus siuvo Asta
Milinskienė, mokiniai, vadovaujami technologijų mokytojos metodininkės Vilmos Glaveckienės, išdrožė šaukštus, o
keramikos būrelio vaikai su
mokytojo Vido Radzevičiaus
pagalba pagamino molinius
dubenėlius ir indą plėšikų košei. Net keturias šokių kompozicijas miuziklui sukūrė gydomosios kūno kultūros mokytoja Gintarė Andriukevičiūtė.

Rengiant miuziklą aktyviai
dalyvavo ir mokyklos administracija. Mokyklos direktorė
teikė įvairiapusę pagalbą, paramą, stebėjo repeticijas, tarėsi
su Kultūros ir laisvalaikio centru dėl salės ir repeticijų grafiko. Specialioji pedagogė metodininkė Inga Kuzminskienė
talkino rašant bei koreguojant
tekstą, priimant režisūrinius
sprendimus, repetuojant įvairias scenas.
Miuziklo premjera įvyko
balandžio 4 dieną Prienų kultūros ir laisvalaikio centro didžiojoje salėje. Kaip smagu
buvo matyti pilną salę žiūrovų. Spektaklyje žiūrovai matė dvi kariaujančias plėšikų
gaujas, kurias sutaikė jų vaikai. Kūrinyje susipynė draugystė ir pyktis, kerštas ir pasiaukojimas. Laimei, nugalėjo taika. Miuzikle nemažai
komiškų scenų, kurios tikrai
neleido žiūrovams nuobodžiauti. Spektaklio dainos ir
šokiai padėjo atskleisti ne tik
siužeto vingius, bet ir veikėjų
charakterius.
Miuziklas „Ronja – plėšiko duktė“ – puikus dar vienas
bendradarbiavimo pavyzdys,
kurio rezultatas džiugino ne
tik žiūrovus, bet ir kiekvieną kūrybinės komandos narį.
Miuziklo kūrybinei grupei už
susitelkimą, aktyvumą, idėjas ir jų „spindinčias akis“ dar
kartą norisi padėkoti J. V. Gėtės žodžiais: „Didelį džiaugsmą galima iškovoti tik dideliu
darbu.“
Kristina Belenavičienė 

Milžiniškas gaisras nuniokojo Paryžiaus Dievo motinos katedrą
ATKelta IŠ 1 p.
kaip ir pirmoji, tuoj pat buvo
lokalizuota.
Visą naktį su ugnimi kovoję
ugniagesiai siekė išsaugoti kitus du – priekinius – bokštus,
kurių griūtis būtų padariusi
dar daugiau žalos. Nors ugnis
persimetė ir į vieną iš bokštų
– šiaurinį, visgi gaisrą bokšte
pavyko suvaldyti ir jis nepakenkė pagrindinėms bokšto
konstrukcijoms.
Daugeliui susirinkusiųjų
apėmė siaubas, nes jie suprato, kad kartu su katedra liepsnose gali žūti ne tik 800 metų
senumo paveldas, bet ir meno
kūriniai. Nors katedra buvo
renovuojama, visiems maldininkams gavėnios metu buvo
sudarytos sąlygos joje lankytis. Katedroje turėjo vykti ir šv.
Velykų iškilmės, todėl katedros viduje, kilus gaisrui, buvo
ir per daug šimtmečių sukauptas meno paveldas.
Tačiau Paryžiaus mero pavaduotojas, dar katedroje šėlstant pragariškam gaisrui, patvirtino, kad katedroje buvę
žmonės, pastebėję ugnį ant
stogo, nepasimetė ir padėjo išgelbėti beveik visus meno kūrinius. Stogu plintant ugniai,
žmonės viską, ką buvo pajėgiama išnešti, nešė į lauką.
Išnešti meno kūriniai ir kiti
paveldo objektai išvežti saugyklas. Vos prieš savaitę nuo
stogo sraigtasparniais buvo
nukeltos ir įžymiosios skulptūros. Katedroje jau seniai yra
parengtas vertybių gelbėjimo
protokolas.
Paryžiaus Švč. Dievo Motinos katedros paveldo direktorius informavo, kad šį gotikos
šedevrą nuniokojęs didžiulis
gaisras viduje apgadino tik
vieną architektūrinį elementą.
1989 metais įrengtas altorius
buvo sudaužytas per gaisrą į
vidų įgriuvusios smailės nuolaužų. Visos XVIII amžiaus
stelos, pietos, freskos, koplyčios ir didieji vargonai išliko
sveiki. Pasak jo, trys didžiulės vitražinės rozetės, vienos
pagrindinių katedros architektūros akcentų, nebuvo sunaikintos, bet apgadintos kaitros,
tad jų būklę dar turės įvertinti
ekspertai.
Katedroje buvo saugoma ir
Jėzaus Kristaus relikvija – erškėčių vainikas. Katedrą ugnis
užklupo likus vos kelioms dienoms iki Jėzaus Kristaus kankinimų prieš 2000 metų ir šio

vainiko uždėjimo jam. Tiesa,
šios relikvijos autentiškumas
dar nėra įrodytas.
Per didžiulę gelbėjimo operaciją su liepsnomis kovojo
400 ugniagesių. Į įvykio vietą suvažiavo dešimtys specialiųjų mašinų; didelio spaudimo vandens čiurkšlės buvo
liejamos ant įgriuvusio stogo
ir navų.
JAV prezidentas Donaldas
Trumpas buvo pasiūlęs pamėginti pilti vandenį iš orlaivių.
Visgi Prancūzijos civilinės
saugos agentūra pabrėžė, jog

do ir pirmieji pažadai suteikti
paramą katedros atstatymui.
Vos per parą prancūzų magnatų ir korporacijų dosniai
pažadėtų lėšų suma viršijo 800
mln. eurų.
Vis dėlto šie pažadai Prancūzijoje sulaukė tam tikros
kritikos. Kontroversiją sukėlė
aukoms taikomos didžiulės
mokestinės lengvatos. Prancūzų bendrovės aukodamos
lėšas paveldo apsaugai turi galimybę susigrąžinti 60
proc. mokesčių. Vyriausybė
trečiadienį padidino mokes-

liejant vandenį iš lėktuvo ant
tokio tipo statinio gali sugriūti
visas pastatas.
Dar šėlstant ugniai, Paryžiaus mero pavaduotojas patvirtino, kad katedra bus atstatyta, nesvarbų, kiek tai kainuotų. Tiesa, tai gali būti sudėtinga. Nors ugnis nesunaikino akmeninių sienų, tačiau
sunaikino visą konstrukciją
rišančias medines sijas, todėl
visas karkasas šiuo metu nėra
itin stabilus. Viena iš išorinių
sienų yra pakrypusi apie 20
cm. Siekiant išsaugoti jos pusėje esančią rozetę, teks nuardyti dalį sienos. Tačiau išsaugotos išorinės sienos suteikia
daugiau vilčių, kad Paryžiaus
simbolis, nors padaryta žala
–didžiulė, išliks ir bus atkurtas.
Praėjus vos porai dienų
po gaisro buvo paskelbta,
kad Prancūzija kvies viso
pasaulio architektus teikti Paryžiaus Dievo Motinos
katedros smailės, sunaikintos
per didžiulį gaisrą, atstatymo
dizaino projektus.
Dar degant katedrai pasigir-

čių lengvatos tarifą aukojant
Dievo Motinai katedrai iki 75
procentų. Didesnėms privačių asmenų aukoms taikomas
įprastas 66 proc. lengvatinis
tarifas.
Prie katedros atkūrimo pasisiūlė prisidėti ir Latvijos įmonė „Groglass“, kuri yra moderniosiomis technologijomis
pagrįsto stiklo, pasižyminčio
mažu atspindžio koeficientu,
gamybos lyderė Europoje.
Šios bendrovės gaminamas
stiklas jau dabar padeda apsaugoti milijonus meno kūrinių visame pasaulyje, įskaitant Paryžiaus Luvro muziejų.

Muziejų vitrinos dažnai gaminamos iš vadinamojo „nematomo stiklo“, kuris leidžia aiš-

kiai matyti meno kūrinius, taip
pat apsaugo juos nuo žalingo
saulės šviesos poveikio.
Laukiančio darbo mastą
iliustruoja ir didžiausio Prancūzijoje ąžuolo medienos
gamintojo pareikštas susirūpinimas dėl esamų atsargų,
kurias būtų galima panaudoti
sudegusio katedros stogo medinėms konstrukcijoms atkurti. Stogo konstrukcijai buvo
panaudota apie 1300 ąžuolų.
Anot gamintojo, reikės kelerių metų, kad būtų sukaupta
pakankamai daug tokios kokybės ąžuolo rąstų.
Tuo tarpu gaisro nuniokotos
Paryžiaus Švč. Dievo Motinos
katedros rektorius trečiadienį
nurodė, kad šis daugybę turistų pritraukdavęs gotikos šedevras gali likti uždarytas iki
šešerių metų. Vyskupas pridūrė, kad kol kas neaišku, kuo artimiausiu metu galėtų užsiimti
67 katedros darbuotojai.
Paryžiaus Dievo Motinos
katedra yra iškilusi vietoj senosios bazilikos, kuri, kaip ir
daugelis kitų krikščionybės
paminklų, buvo pastatyta galų-romėnų šventyklos vietoje. Įkūrus Paryžiaus vyskupiją, vyskupas Morisas de Siuli
1163 m. pradėjo statyti miesto katedrą. Statyba truko beveik 200 metų (katedra baigta
1345 m.).
Katedros ilgis − 130 m, plotis − 48 m, skliautų aukštis −
35 m, bokšto smailė − 90 m.
Vienu metu joje gali tilpti apie
9 tūkst. maldininkų. Penkianavės katedros viduje yra 29
koplyčios, kuriose nemažai
XVII−XVIII a. meno kūrinių. Ties skersine nava − 13
m skersmens langų vitražai.
Šiaurinės pusės rozetė išlikusi
iš XIII a. Centre esančią Dievo Motinos figūrą supa Senojo Testamento personažai.
Pietinė rozetė, kurioje vaizduojamas angelų ir šventųjų
apsuptas Kristus, restauruota
XVIII a. Mediniai drožinėti
klauptai − Liudviko XIII
dovana katedrai. Katedros lobyne saugomi liturginiai indai, drabužiai, relikvijos (erškėčių vainikas, Šv.
Kryžiaus dalelė, vinis).
1455 m. katedroje kanonizuota Žana d’Ark, o 1804
m. popiežius Pijus VII karūnavo Napoleoną Bonapartą
pirmuoju Prancūzijos imperatoriumi.
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Vadovavo su FSB susijusiam fondui Rusijoje

ES pagrasino 12 mlrd. sankcijomis JAV

Arvydas Juozaitis yra vienintelis kandidatas į prezidentus, nepateikęs
jokių duomenų apie savo interesus, išskyrus žmonos, prieš
rinkimus atsisakiusios Rusijos pilietybės, vardą ir pavardę. Anksčiau ji
vadovavo Karaliaučiaus srities gubernatoriaus žmonos fondui.

ES prakalbo apie 12 mlrd. JAV dolerių vertės muitus įvairioms
prekėms dėl JAV subsidijų bendrovei „Boeing“ po to, kai Jungtinės
Valstijos pagrasino 11 mlrd. JAV dolerių muitais už ES subsidijas
Europos orlaivių gamintojai „Airbus“.
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Gerbiami birštoniečiai,

Prisiekė naujos kadencijos Birštono savivaldybės
tarybos nariai
Laima

DUOBLIENĖ
Balandžio 16 d. Birštono
kurhauze vyko pirmasis
naujos kadencijos,
2019–2023 m., Birštono
savivaldybės tarybos
posėdis.

Iškilmingą posėdį pradėjo
Birštono savivaldybės rinkimų komisijos Nr. 5 pirmininkė Asta Revuckaitė. Ji supažindino susirinkusiuosius su
rinkimų rezultatais, pristatė
pirmojo posėdžio eigą. Susirinkusieji sugiedojo Lietuvos
Respublikos himną, 15 Tarybos narių davė priesaiką.
Paskutinė prisiekė tiesiogiai
gyventojų antrą kartą išrinkta Savivaldybės merė Nijolė
Dirginčienė. Jai buvo suteikti įgaliojimai ir įteiktos mero
regalijos.
Po inauguracijos Birštono
savivaldybės merė kreipėsi į
pirmojo posėdžio dalyvius,
REKLAMA

svečius, posėdį stebėjusius
savivaldybės gyventojus ir
posėdyje dalyvavusią savo
šeimą.
„Nuoširdžiai dėkoju kiekvienam iš jūsų už pasitikėjimą, už jūsų balsus, už tai,
kad įvertinote mano ir mano
komandos nuveiktus darbus.
Tai – didžiulė atsakomybė ir
įpareigojimas! Tarybos darbe
įsiklausysiu į jūsų nuomonę,
pasiūlymus, idėjas. Ir toliau,
kartu su visais jumis – Taryba,
įstaigomis, organizacijomis,
Administracija, pažadu dirbti
jums, kartu su jumis, ir toliau
kurti Birštono sėkmės istoriją“, – kreipdamasi į susirinkusiuosius sakė merė.
Ji priminė, kad šios kadencijos Taryboje dirbs 15 narių.
Keturi nariai Tarybos veikloje dalyvaus pirmą kartą. Merė džiaugėsi, kad Taryba atsinaujino, joje daugiau jaunų
žmonių.
Naujos kadencijos Tarybos
nariams N. Dirginčienė linkė-

jo susiklausymo, konstruktyvaus darbo, tapti vieninga
komanda, sprendžiančia birštoniečiams rūpimus aktualius
klausimus, jų problemas. Ji
dėkojo savo vyrui Jonui, sūnums Tadui ir Justui su šeimomis, kurie visuomet ja tikėjo
ir palaikė, Savivaldybės administracijai už aktyvų darbą ir
profesionalumą, svečiams,
kurie atvyko pasveikinti ir atsiuntė sveikinimus.
„Džiaugiuosi, kad galėsiu
tęsti pradėtus darbus, o kartu
įgyvendinti ir naujas idėjas.
Sieksiu, kad birštoniečių gyvenimo kokybė ir toliau gerėtų, kad kiekvienas gautų kokybiškas paslaugas ir teisingą
atlygį už darbą, kad gyventojų
skaičius mūsų savivaldybėje
augtų, kad ir toliau būtų pritraukiamos investicijos, įgyvendinami tarptautiniai projektai“, – kviesdama vieningai
dirbti, kartu siekti užsibrėžtų
tikslų ir kurti klestintį Birštoną, kalbėjo merė.
Pasveikinti naujai išrinktų
ir prisiekusių Tarybos narių,

palinkėti jiems darnaus darbo atvyko Nepriklausomybės akto signataras, ilgametis
LR Seimo pirmininkas, buvęs Seimo narys, Socialdemokratų partijos Garbės pirmininkas Česlovas Juršėnas,
Birštono parapijos klebonas
monsinjoras Jonas Dalinevičius, Vyriausybės atstovo
Kauno apskrityje vyriausioji
patarėja Inga Jablonskienė,
Prienų rajono savivaldybės
meras Alvydas Vaicekauskas
bei Birštono įstaigų, įmonių ir
organizacijų atstovai.
Č. Juršėnas ir valdantiesiems, ir opozicijai linkėjo
gražaus bendro darbo, susitelkimo ir sutarimo, nes tikslas
vienas – klestintis ir žmonėms
malonus kurortas.
Klebonas J. Danilevičius
juokavo, kad ceremonija buvo ne tik graži, bet ir trumpa,
visiems susirinkusiems neteko ilgai stovėti bei kentėti.
Nors ši savaitė yra Didžioji, arba Kančios, joje telpa
dvi priešingybės – kančia ir
NUKelta Į 8 p. 

atgimusi gamta mums dovanoja pačią gražiausią
pavasario šventę – šventas Velykas,
Kristaus Prisikėlimo – gyvybės, tikėjimo ir meilės šventę.
Nuoširdžiai linkiu, kad šilumą skleistų ne tik pavasario
saulė ir bundanti žemė. Lai nuoširdūs žodžiai, mūsų
darbai ir bendravimas sušildo mus supančius žmones.
Sveiki sulaukę Šv. Velykų! Tegul kartu su Šv. Velykomis į
Jūsų namus ateis ramybė, šiluma, džiaugsmas ir tikėjimas.

Birštono savivaldybės merė
Nijolė Dirginčienė

Birštono muziejaus fondus
papildė archeologiniai radiniai
Birštono miesto istorinės
dalies teritorijoje, Birštono
m. sav., Birštono m., Tulpių
g. 4, UAB ,,Alytaus regiono
atliekų tvarkymo centro“
užsakymu 2018 m. rugsėjo
29–30 d. buvo atliekami
detalieji archeologiniai
tyrimai.

Tyrimų vadovas – Panevėžio kraštotyros muziejaus archeologas Dovilas Petrulis.
Tyrimai buvo atliekami pagal
parengtą ir aprobuotą projektą: „Birštono miesto istorinės
dalies, Birštono sav., Birštono
m., Tulpių g. 4 sklypo detaliųjų archeologinių tyrimų 2018
m. projektas“. Kadangi žemės
judinimo darbų vietoje buvo
užfiksuotas XVII–XIX a. archeologinis kultūrinis sluoksnis, detalieji archeologiniai
tyrimai atlikti projektuojamų
požeminių konteinerių vie-

tose. Detaliųjų archeologinių tyrimų metu buvo ištirta
viena archeologinė perkasa.
Archeologinių tyrimų tikslas
– Birštono miesto istorinėje
dalyje, Birštono mieste, Tulpių g. 4 sklype ištirti konteineriais užstatomą vietą, nustatyti
kultūrinio sluoksnio ar archeologinio paveldo objektų būklę (išlikimo laipsnį), archeologinio pobūdžio vertingąsias
savybes, chronologiją, kultūrinio sluoksnio storį, fiksuoti
radinius. Prieš tyrimus užstatomos aikštelės plote stovėjo 4
seni konteineriai. Taigi reikėjo
kruopščiai ištirti 20 kv. m plotą, kuriame planuojama statyti
naujus konteinerius. Siekiant
kuo efektyviau nustatyti archeologiškai vertingą kultūrinį sluoksnį, žemės buvo kasamos iki įžemio rankiniu būdu,
NUKelta Į 9 p. 
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Buvęs Peru prezidentas pateko į ligoninę

Išbandytos modernizuotos haubicos

Dar vienas buvęs Peru prezidentas Pedro Pablo Kuczynski (Pedras
Pablas Kučinskis) pateko į ligoninę praėjus kelioms dienoms po jo
sulaikymo dėl įtariamo pinigų plovimo ir ryšių su kyšininkavimo
skandale atsidūrusia Bazilijos statybų milžine.

Generolo Silvestro Žukausko poligone Pabradėje atlikti pirmieji
koviniai šūviai modernizuotomis Lietuvos kariuomenės
savaeigėmis artilerijos sistemomis PzH2000. Maksimalus šios
haubicos kovinio šūvio nuotolis siekia daugiau nei 30 kilometrų.

Į Birštono muziejų
atkeliavo Italija

Birštono muziejuje
eksponuojama
tautodailininkų sąjungos
nario Vytauto Lazausko
septynioliktoji personalinė
paroda „Lietuva - Italija”.

Sąsajas tarp šalių - tokių
skirtingų tiek savo istorija,
tiek žmonių temperamentu,
tiek gamtos koloritu dailininkas atrado tiesiog tapydamas
peizažus. Gamtos vaizde viskas apgaubiama ypatingo
Dangaus ir Žemės alsavimo.
Žmonės čia lygiai kaip augalai ar įvairūs urbanistikos elementai tėra vandenų, uolų ar
smėlių aksesuarai.
- Niekad nemačiau tiek
miškų,- kartą Frančesko prasitarė važiuodamas iš Kauno
aerouosto. Dailininką tai nustebino, nes mes jų lyg ir nepastebime.... Žingeidumo vedini naršom italų miestus, o jie
- geriau pasirenka pagulėti ant
mūsų pajūrio smėlio, Italijoj
rasti vaizdą be kažkokio pastato yra ką veikti. Dailininkas

galvoja, kad urbanizuota ir sukultūrinta gamta - viena iš pagrindinių itališko peizažo ypatybių. Lietuvoje - atvirkščiai didžiausias grožis - santykinis
gamtos nepaliestumas.
Šioje parodoje pristatomi
Lietuvos peizažai - įdomesni italui, o Italijos - lietuviui.
Tai itališkos uolos ir mūsų
augmenijos vešlumas, itališkas jūros mėlis ir mūsų smėlėti paplūdimiai, be vasariškų
vaizdų - keisti ir nuostabūs,
italo akims, mūsų žiemos
sniegynai, kurie nutapyti šiais
metais.
Pats dailininkas - kaunietis, baigęs Kauno politechnikos institutą, kur apsigynė ir
technikos mokslų kandidato
disetaciją.
Maloniai kviečiame aplankyti šviesią, spalvingą, pilną
teigiamų emocijų parodą, kuri Birštono muziejuje veiks iki
gegužės 15 dienos.
Birštono muziejaus direktorė Vilijeta Šalomskienė 

Prisiekė naujos kadencijos Birštono savivaldybės
tarybos nariai
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džiaugsmas. Išganytojas parodė patį gražiausią balansą
– be kančios nebūna triumfo,
o be triumfo kančia yra beprasmė. Tarybos nariams klebonas linkėjo nei labai kentėti,
nei labai džiaugtis ar liūdėti.
„Tiesiog dirbkite mūsų žmonių labui. Būkite ne funkcionieriai, bet tarnaukite žmonėms, būkite tie, kurie moka
patarnauti, suprasti, užjausti“,
– sakė klebonas.
„Iškilmingai ištarę priesaikos žodžius įgijote ir teisę
tvarkyti bei valdyti pagrindinę
Birštono savivaldybės viešųjų reikalų dalį. Šią teisę jums
suteikė bendruomenė, atiduodama savo balsus už jus. Tai
didžiulė garbė ir atsakomybė.
Nenustokite daryti gerų darbų, mylėkite ir puoselėkite
savo kraštą, nepamirškite rinkimų pažadų,įgyvendinkite
visus sumanymus“, – kalbėjo Vyriausybės atstovo Kauno
apskrityje vyriausioji patarėja
I. Jablonskienė, linkėdama,
kad visi priimti sprendimai
būtų prasmingi ir teisingi.
Prienų r. savivaldybės mero A. Vaicekausko manymu,
Birštonas išsirinko pačią geriausią komandą, kuri tinkamai atstovaus kraštui ir jo
žmonėms, o ši kadencija išsiskirs gerais darbais.
Nuoširdžius sveikinimo
žodžius merei ir Tarybos nariams išsakė daugybė Birštono įstaigų, įmonių ir organizacijų atstovų, visuomenės
narių.

Įkurtos trys frakcijos
Devyni Birštono savivaldybės tarybos nariai, išrinkti pagal Lietuvos socialdemokratų

partijos Birštono skyriaus sąrašą, pareiškė, kad jie įkuria
Birštono savivaldybės tarybos
Socialdemokratų frakciją, taip
sudarydami Tarybos daugumą. Frakcijos seniūnas – Vytas Kederys, jo pavaduotoja
– Dovilė Adamonytė.
Trys Lietuvos socialdemokratų darbo partijos remiami
Tarybos nariai Juozas Aleksandravičius, Stanislovas Martinaitis ir Valė Petkevičienė paskelbė, kad sudaro mažumos
opozicijos frakciją „Demokratijos sargyboje“. Frakcijos seniūnė – V. Petkevičienė, pavaduotojas – S. Martinaitis.
Visuomeninio komiteto
„Vieningas Birštonas“ nariai Audrius Šeržentas ir Jurgita Šeržentienė bei partijos
„Tėvynės sąjunga – Lietuvos
krikščionys demokratai“ atstovas Darius Šeškevičius pareiškė, kad jungiasi į frakciją
„Kartu Birštono labui“. Frakcijos seniūnas – A. Šeržentas,
pavaduotojas – D. Šeškevičius. Jie deklaravo, kad nesiūlo savo kandidato, sudarant savivaldybės vykdomąją
instituciją, nedeleguoja savo
nario į mero pavaduotojo pareigas ir Savivaldybės taryboje pasirenka opozicinę veiklos
kryptį.

Merės pavaduotoju
išrinktas Vytas
Kederys
Prasidėjus antrai posėdžio
daliai, Taryba iš pareigų, pasibaigus įgaliojimams, atleido
Birštono savivaldybės administracijos direktorių Valentiną Vincą Revucką ir jo pavaduotoją Ramūną Noreiką.
Laikinai eiti Savivaldybės
administracijos direktoriaus
pareigas, kol bus paskirtas
naujas administracijos direktorius, pavesta Ramūnui
Noreikai.
Merės teikimu Taryba slaptu balsavimu mero pavaduotoju išrinko ir paskyrė Vytą
Kederį, šias pareigas ėjusį ir
praeitą kadenciją. Merės N.
Dirginčienės siūlymui pritarė 9 Tarybos nariai, 6 buvo prieš.
D. Adamonytei tapus Tarybos nare, Tarybos sekretore
pradėjo dirbti Monika Žilytė, iki šiol dirbusi Tarybos ir
mero sekretoriato administratore.

Naujos kadencijos
Birštono savivaldybės
tarybos nariai:
Dovilė Adamonytė (Lietuvos socialdemokratų partija),

Juozas Aleksandravičius
(remiamas Lietuvos socialdemokratų darbo partijos),
Nijolė Dirginčienė (Lietuvos socialdemokratų partija),
Vytautas Jokimas (Lietuvos
socialdemokratų partija),
Vytas Kederys (Lietuvos
socialdemokratų partija),
Hermanas Lik (Lietuvos
socialdemokratų partija),
Ervinas Marčiulionis (Lietuvos socialdemokratų partija),
Stanislovas Martinaitis (remiamas Lietuvos socialdemokratų darbo partijos).
Valė Petkevičienė (remiama Lietuvos socialdemokratų
darbo partijos),
Valentinas Vincas Revuckas (Lietuvos socialdemokratų partija),
Audrius Šeržentas (visuomeninis rinkimų komitetas
„Vieningas Birštonas“),
Jurgita Šeržentienė (visuomeninis rinkimų komitetas
„Vieningas Birštonas“),
Darius Šeškevičius (Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai),
Birutė Magdelena Vokietaitienė (Lietuvos socialdemokratų partija),
Roma Žentelienė (Lietuvos
socialdemokratų partija).

Iš kairės: Darius Šeškevičius, Jurgita Šeržentienė, Audrius Šeržentas, Stanislovas Martinaitis, Valė Petkevičienė ir Juozas Aleksandravičius.
REKLAMA
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GAZ dėl JAV sankcijų gali bankrutuoti

Dulkių audra, žaibai ir liūtys pareikalavo aukų

Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui artimas oligarchas Olegas
Deripaska perspėjo, jog jo kontroliuojamas vienas pagrindinių
šalies automobilių gamintojų GAZ dėl JAV sankcijų gali
bankrutuoti. O. Deripaskai JAV taiko sankcijas kaip asmeniui.

Indijos vidurio regione ir vakarinėje šalies dalyje per galingą
audrą, atnešusią dulkių debesis, žaibus ir nesezonines liūtis, žuvo
mažiausiai 47 žmonės. Antradienį užklupusios audros vėjo greitis
siekė 50 km per valandą.

Lino Kojalos knyga „Europa? Pokalbiai su
prezidentais, ministrais, patarėjais ir taksistais
apie mūsų ateitį”
Balandžio 10 d. Birštono
kurhauze vyko knygos
pristatymas, kuriame
dalyvavo jos autorius,
politologas, Rytų Europos
studijų centro (RESC)
direktorius Linas Kojala
bei žurnalistas, politologas
Vladimiras Laučius.

Kaip pažymėjo Vladimiras
Laučius, knygoje analizuojamos ne tik esamos problemos ir klausimai, kurie neturi
vienareikšmio atsakymo, bet
ir pateikiama Europos Sąjungos vizija, kaip ji turėtų vystytis ateityje, kokie turėtų būti
valstybių santykiai. Knyga išsiskiria savo informatyvumu
ir objektvumu, nes autorius
išsamiai pateikia kiekvienos
pozicijos argumentus, nereikšdamas simpatijų konkrečiai

pozicijai. Anot svečio, tai yra
didelis privalumas, nes šiandien, kaip reta, viešojoje erdvėje yra daug propogandos,
šališkumo tiek rašant knygas,
tiek straipsnius. Išskirtina ir tai,
kad problemos analizuojamos
istoriniame kontekste, kalbama apie nesutarimų, ginčų, vizijų atsiradimo šaknis.
Knygos autorius Linas Kojala teigė, kad pagrindinis jos
tikslas – būti mini žemėlapiu,
siekiant suprasti vykstančių
procesų kontekstą, nes informacinio triukšmo amžiuje
sekti ir perprasti tokį sudėtingą
procesą kaip Europos Sąjunga yra pakankamai sudėtinga.
Susitikimo metu autorius išanalizavimo priežastis, kodėl
Didžioji Britanija nori išstoti
iš Europos Sąjungos. Pagrin-

dinė priežastis – imperialistinis mentalitetas, nes visai neseniai, dar 1913 m., ji kontroliavo 23 proc. pasaulio teritorijos.
Nepaprasti įdomiai autorius
papasakojo apie Britų parlamento subtilybes. Vladimiras
Laučius papildė, kad breksitui įtakos turėjo ir susidūrios
skirtingos Didžiosios Britanijos bei Prancūzijos minties
politikos: kontinentinė ir imperialistinė, kurios siekia net
17 a. Susirinkusieji išgirdo dar
daug įdomių faktų ir pamąstymų, o atėję į Birštono viešąją
biblioteką ir pasiskolinę Lino

Kojalos knygą, galės sužinoti
viską, kas netilpo į vienos valandos susitikimą.
Knyga parašyta nepaprastai
pagauliai. Suprantamais žodžiais, nuosekliai, išlaikydama dinamiką ir nepaleisdama
skaitytojo dėmesio, pasakoja
ne tik apie Europos idėjos istoriją, Lietuvos kelią į ES, viziją ir iškylančius iššūkius net
iki šių dienų, bet ir atskleidžia
politines dramas vykusias užkulisiuose, linksmus kuriozus.
Tai galimybė pažinti Europos
Sąjungą iš esmės, iš pirmų
lūpų: prezidentų, ministrų ir
patarėjų.
Jei jaučiatės svečiu Europos Sąjungoje, garantuoju,
kad perskaitę knygą pasijusite
tikru didelės, svetingos, nors
ir ne visais klausimais vieningai sutariančios, tačiau Šeimos nariu.
Ledina Tamošiūnienė 

Birštono muziejaus fondus papildė archeologiniai radiniai
ATKelta IŠ 7 p.
naudojant specialius archeologinius įrankius. Žemės paviršius, atkasti sluoksniai buvo tikrinami metalo ieškikliu,
fiksuojami pjūviai ir radiniai.
Būsimos konteinerių aikštelės vietoje pažymėta viena
archeologinė perkasa. D. Petrulis kasinėjimų metu braižė
brėžinius, vykdė fotofiksaciją,
naudojo metalo ieškiklį, niveliavo bei inventorizavo archeologinius radinius. Žemės
kasimo darbus atliko samdomi darbininkai. Iki 2018 m.
saugomoje Birštono miesto
istorinės dalies teritorijoje archeologiniai tyrimai nebuvo
vykdyti. Ištirta viena 2x10 m
dydžio perkasa – iš viso 20 kv.
m plotas. Nustatytas 0,48 m
storio XVII–XIX a. pažeistas
kultūrinis sluoksnis su radiniais. Likusioje perkasos dalyje fiksuoti iki 1,60 m storio
supiltiniai ir perkasto grunto
sluoksniai, kurie datuojami
XX a. Šie perkasti sluoksniai
susiformavo tiesiant komunikacijų tinklus ir statant požeminius konteinerius. Daug
metų slinkusius dirvožemio
REKLAMA

sluoksnius galėjo perklostyti ir patvinusi Nemuno upė
bei į ją nutekantys gruntiniai
vandenys. Tyrimų metu rasta XVII–XX a. pr. radinių. Iš
viso rasta: 2 varinės monetos
(Jono Kazimiero Vazos LDK
šilingai), 8 keraminės molinių
indų šukės, geležinė detalė, 3
stikliniai indai. Archeologiniai
radiniai buvo perduoti Birštono muziejui, ataskaitų kopijos
atiduotos į Kultūros paveldo departamento ir Lietuvos
istorijos instituto archyvus.
Vertingiausi archeologiniai
radiniai, patekę į Birštono muziejaus fondus – du XVII amžiaus viduriu datuojami Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Jono Kazimiero Vazos LDK šilingai.
Šie šilingai yra dažniausiai
šiuo metu žemėje randama
moneta. Šios monetos susiję
su Abiejų Tautų Respublikai
(ATR) sunkiu laikmečiu XVII
a. viduryje. Kraštą alino karai
su Švedija ir Maskva, per šalį
nusirito bado ir maro bangos.
LDK neteko apie 48 proc. šalies gyventojų. Nuolat reikėjo
pinigų atsiskaityti su samdyta
kariuomene, o valstybės iždas

buvo beveik tuščias. Kaip vie- šios monetos ir pradėtos kalnas šios problemos sprendimo dinti. Manoma, kad šis paniebūdų buvo 1659 m. nutarimas kinantis terminas atsirado XIX
pradėti kaldinti varines mo- a. dėl ypač gausaus šių monenetas – šilingus. Šioms mo- tų kiekio.
netoms suteiktas priverstinis
Jono Kazimiero Vazos LDK
kursas: 3 šilingai prilyginti šilingai – moneta, išgelbėjusi
vienam sidabriniam grašiui. Abiejų Tautų Respublikos ižŠių monetų kaldinidą. LDK teritomas turėjo išspręsti
rijoje daugiausia
dar vieną problemą
šių monetų nu– sumažinti valstykaldinta Vilniuje.
bės pinigų apyvar1664m. variniai
toje buvusį milžišilingai pradėti
nišką kiekį svetimų
kaldinti Vilniaus
valstybių šilingų.
monetų kalykloje.
Ypač daug valstyNuo 1664 m. birbės pinigų apyvarželio 4 d. iki 1666
toje buvo švedų
m. gruodžio 30
valdomoje Livonid. jų nukaldinta
joje kaldintų šilindaugiau kaip 400
Jono Kazimiero
gų – taip Švedija
mln. vienetų. MoVazos LDK šilinišveždavo iš ATR
netų kalykla veikė
gai, XVII a. vid.
visavertes sidabriŽemutinės pilies
nes monetas ir alino
teritorijoje. Ant
vietos iždus, didinVilniuje kaldintų
dama Švedijos iždo pajamas. monetų matome LDK žemės
Šiandien variniams Jono Ka- iždininko Jeronimo Krišpizimiero šilingams yra prigijęs no-Kiršenšteino (1663–1676)
„boratinkų“ pavadinimas, ki- monogramą. 1665 m. varinių
lęs nuo Lenkijos ir LDK kaly- šilingų kalykla atidaryta ir
klų nuomininko italo Tito Li- Kaune, Turgaus (dab. Rotuvijaus Boratinio (1617–1682) šės) aikštėje, kur nuo 1665 m.
pavardės, pagal kurio projektą iki 1667 m. nukaldinta dau-

giau kaip 40 mln. monetų. Ant
Kaune kaldintų monetų matome LDK žemės iždininko Jeronimo Krišpino-Kiršenšteino
herbo vieną elementą – elnio
galvą. Iš viso nuo 1660 iki
1666 m. šešiose LDK monetas
kaldinusiose kalyklose nukaldinta daugiau kaip 887 mln.
šilingų. Kiek mažiau nukaldinta lenkiškų šilingų – apie
700 mln. Toks milžiniškas
varinių monetų kiekis leido
atsiskaityti su kariuomene ir
iš apyvartos išstumti svetimų kraštų smulkių nominalų
monetas. Nukaldintų varinių

šilingų kiekis buvo toks didelis, kad jie apyvartoje išbuvo
net 100 metų. Archeologinių
kasinėjimų metu Birštono
mieste, Tulpių g. 4, rastos dvi
XVII amžiumi datuojamos J.
K. Vazos laikų monetos – šilingai yra labai prastos būklės,
todėl jas būtina konservuoti ir
restauruoti. Tinkamai sutvarkytos ir paruoštos eksponuoti,
šios monetos papildys Birštono muziejaus archeologijos
ekspoziciją.
Birštono muziejaus
vyr. fondų saugotoja Angelė
Sabaliauskaitė 
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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

Derybos su Talibanu stringa

Lenkija ir JAV greitai gali susitarti dėl bazės

Talibanas atmetė Kabulo planus pasiųsti 250 savo atstovų
dalyvauti taikos derybose Dohoje. Talibanas taip pat atsisako
tiesiogiai derėtis su Afganistano vyriausybe, kurią laiko „JAV
marionete“, tačiau derėtųsi, jeigu šalį paliktų užsienio pajėgos.

Varšuva greitai gali pasiekti susitarimą su JAV dėl galimybės
įkurti Lenkijoje amerikiečių karinę bazę. Lenkijos pareigūnai
siūlė nuolatinę JAV bazę prezidento D. Trumpo garbei pavadinti
„Trumpo fortu“ ir žada šiam projektui skirti 2 mlrd. JAV dolerių.

„Afganistano mėsmalė
dė, ištisų kišlakų ir didesnių
objektų ne1979–1989“ infrastruktūros
naikino. Vykdė išimtinai taikMindaugas Milinis. Afganistano mėsmalė 1979–1989.
– Vilnius: Briedis. – 376 p.,
iliustr.
Leidykla „Briedis“ pristato Mindaugo Milinio knygą „Afganistano mėsmalė
1979–1989“. Prieš 40
metų, 1979 m. gruodį,
Sovietų Sąjunga, norėdama paremti marionetinį režimą, įvedė savo
karius į Afganistaną. Iš
pradžių planuota, kad
karinė operacija prieš
opoziciją truks kelis
mėnesius, tačiau sovietai ten įklimpo ištisam
dešimtmečiui.
Žiaurus ir negailestingas karas per tuos metus
nusinešė per 13 tūkstančių sovietų karių ir šimtus
tūkstančių afganistaniečių gyvybių. Per šį karą sovietų pusėje kovojo beveik 5 tūkstančiai jaunų vyrų iš Lietuvos. 96
iš jų namo grįžo cinkuotuose
karstuose, šimtai – suluošinti
fiziškai.
Knygoje pateikta kelios dešimtys vaikinų, dalyvavusių
tame kare, ir motinų, kurių
sūnūs žuvo Afganistane, pasakojimų. Dalis buvo sudėta
į 2009 m. išleistą prisiminimų
knygą „Afganistano kariai“.
Autorius sako, kad grįžti
prie šios temos jį privertė Lietuvoje užaugusi nauja karta,
kuri nėra nieko girdėjusi apie
šį konfliktą, bei kaimyninėje
valstybėje vyraujanti politinė
šizofrenija ir regresas. Pasak
M. Milinio, Rusijoje stebimas keistas reiškinys, kurį
jis vadina „visu greičiu atgal
į praeitį“. Šlovinama sovietinė santvarka, dievinami sovietiniai budeliai, aukštinami
nusikaltimai žmogiškumui,
smerkiama Vakarų civilizacija. Kartu propaguojama stačiatikybė, plėtojamas kazokų,
kuriuos naikino bolševikai,
judėjimas, caras Nikolajus II,
kurį su šeima nužudė tie patys bolševikai, tų pačių bolševikų palikuonių paskelbtas
šventuoju.
„Dėsninga, kad, vyraujant
tokiai politikai, Rusijoje pasigirsta kalbų, jog sovietai į Afganistaną įžygiavo „su vietos
valdžios žinia“, žmonių nežu-

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

darišką ir humanitarinę funkciją – saugojo kelius, lydėjo
automobilių kolonas ir „užtikrino sąlygas taikiam šalies
vystymuisi“. Na, jei ir sunaikino kelis narkotikų tiekimo
karavanus, sudegino aguonų

plantacijas, tai tik dėl to, kad
užkirstų kelią narkotikų plitimui“, – sako M. Milinis.
Kalbomis neapsiribojama.
Aukščiausiu lygiu Rusijoje
peržiūrima ir koreguojama
istorija pagal šių dienų aktualijas. 1989 m. tuometės
Sovietų Sąjungos Liaudies
deputatų taryba pasmerkė invaziją į Afganistaną. Tačiau
dabartinės Rusijos Federacijos Dūma ruošiasi paskelbti,
kad sovietų invazija į gretimą
šalį „atitiko tarptautinės teisės
normas“.
„Kurgi ne. Juk tokia pati
taktika, kuri buvo naudojama
Afganistane, buvo naudota ir
Rytų Ukrainoje, ir Kryme, ir
Sirijoje. Neaišku, kuriai šaliai
priklausantys ginkluoti asmenys be skiriamųjų ženklų pasirodo tai vienoje, tai kitoje
šalyje. Operacijai nepavykus,
jų galima išsižadėti, o pasiekus pergalę – karius paskelbti
didvyriais“, – aiškina knygos
autorius.
Šiame kontekste autentiški tame kare dalyvavusiųjų
pasakojimai įgyja kur kas didesnę prasmę. Tie vyrai neturi ko slėpti. Jie pasakoja tai,
ką matė, ką patyrė, o jų prisiminimuose atskleidžiamas
visai kitas paveikslas, nei pageidautų oficialioji Rusijos
valdžia.
Be to, ir Lietuvoje užaugo
bei subrendo nauja karta, kuri
nėra girdėjusi apie karą Afganistane.

LEIDĖJAS:

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

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

Velykiniam stalui

Velykų šventės stalą turėtume puošti ne
tik margučiais, bet ir kitais patiekalais,
simbolizuojančiais atgimimą, stiprybę, pavasarį. Tarp privalomų Velykų stalo atributų
ir Velykų pyragas –Velykinė boba. Senais laikais ant stalo dar būdavo ir kiaulės galva,
riebi kopūstų sriuba. Dabar tokių patiekalų jau nerasime. Tačiau visi ankstų šv. Velykų
rytą grįžę iš Prisikėlimo mišių, linkėdami sveikatos ir gerų metų, susėsime prie
gausaus šventinio stalo. Tegul jis visada būna turtingas, o mes sveiki ir laimingi...

Lydytu
sūriu įdaryti
kiaušiniai

Velykų boba

Reikalinga: 5 kiaušiniai
(kietai virti), 100 g rūkyto
lydyto sūrio, pusė raudonojo svogūno, 3 šaukštai
majonezo, saujelė svogūnų
laiškų, maltų juodųjų pipirų
(pagal skonį).
Gaminimas. Kiaušinius
nulupti ir perpjauti išilgai
perpus.Išimti trynius ir sutrinti šakute. Sūrį sutarkuoti, sumaišyti su tryniais,
majonezu, smulkintu svogūnu ir pagardinti pipirais.
Sūrio mase įdaryti kiaušinių
baltymų puseles. Papuošti
smulkintais žalumynais.

Senovėje per didįjį šeštadienį moterys kepdavo ne tik Velykų bobą, bet ir kitus pyragus. Tam iš anksto užsakydavo
net specialius molinius indus, nes kuo aukštesnis būdavo
pyragas, tuo geresnio kviečių derliaus tais metais buvo tikimasi. Senieji pyragų receptai būdavo panašūs į Velykų bobos receptą, stalą taip pat papuošdavo šakotis, įvairūs keksai, meduoliai, o vėliau ir namuose pagaminti tortai. Velykų
bobos receptų yra daug ir įvairių. Kiekviena šeimininkė gali
improvizuoti ir, šį tą pakeitusi, sukurti savo receptą.
Pyragui iškepti reikės: 20 g sausų mielių, 0,5 kg „Ekstra“
miltų, 250 g drungno pieno,150 g sviesto, 2 kiaušinių, 2 valg.
šaukštų cukraus, razinų, riešutų, žiupsnelio druskos.
Gaminimas. Mieles įmaišyti į miltus. Sviestą ištirpinti.
Visus ingredientus sudėti ir gerai išminkyti, tešlą uždengus,
palaikyti šiltai apie valandą. Tada sudėti į išteptą sviestu
formą, vėl palaikyti apie valandą ir kepti apie 40–45 minutes 160°C.
Iškeptą pyragą aplieti glaistu, pagamintu iš 200 g cukraus
pudros ir šlakelio vandens. Jei šį glaistą pakaitinsite vandens
vonelėje, jis geriau stings.

Kiaulienos vyniotinis su obuolių
sūriu ir karamelizuotais svogūnais
Reikės: 2 kiaulienos išpjovų, 2–3 svogūnų, 1–2 šaukštų aliejaus, 6–8 riekelių obuolių
sūrio (jei nėra, galima pakeisti abrikosais ar
džiovintomis slyvomis), 80 g serano ar kokio kito supjaustyto kumpio (6–8 juostelės),
druskos ir pipirų.
Gaminimas. Svogūnus supjaustyti pusžiedžiais ir pakepinti ant keptuvės apie 20
minučių, kol suminkštės, truputį paruduos ir
iškeps. Kiaulienos išpjovas pabarstyti druska ir pipirais. Kumpį ištiesti ant pjaustymo
lentelės, kad lapeliai būtų vienas šalia kito ir
būtų toks stačiakampis. Ant jo prie krašto dėti
išpjovą, ant jos – svogūnų sluoksnį ir išdėlioti obuolių sūrio riekeles. Ant viršaus dėti dar

Kepsnys su svogūnų
ir sūrio plutele
Reikės:1,8 kg kiaulienos mentės ar sprandinės, 4–5 svogūnų, 4 šaukštų pomidorų padažo,
1 trynio, 100 g fermentinio sūrio, petražolių,
druskos, pipirų, aliejaus kepti. Marinatui: 1/2
stiklinės obuolių acto, 5 šaukštų pomidorų padažo, 1/2 citrinos sulčių, druskos, pipirų.
Gaminimas. Mėsą ištrinti marinatu ir marinuoti per naktį. Po to su visu marinatu dėti į
skardą ir kepti 180 laipsnių temperatūroje 1,5
valandos, vis palaistant.
Keptuvėje įkaitintame aliejuje pakepinti
pjaustytus svogūnus, pagardinti juos pomidorų padažu bei prieskoniais. Atvėsinti. Įmušti
trynį, suberti tarkuotą sūrį, petražoles. Gerai
išmaišyti.
Kepsnio viršuje padaryti daug negilių įpjovų. Visą kepsnį ištepti pasiruošta mase. Dar
kepti apie valandą.

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

SKELBIMAI, REKLAMA
tel. 8 604 80 752

redakcija@naujasisgelupis.lt

vieną išpjovą, tada išpjovas suvynioti į kumpį – kumpio juostelių sujungimo juosta turi
būti po vyniotiniu. Kepimo maišą perpjauti
per kraštą ir į jį suvynioti vyniotinį. Užrišti
galiukus (kaip saldainį) ir maždaug kas 5–6
cm surišti virvele (storu medvilniniu siūlu).
Dėti vyniotinį į kepimo indą, įpilti stiklinę
sauso baltojo vyno arba nesūraus sultinio, arba tiesiog vandens, ir pašauti į 180°C orkaitę. Kepti apie valandą. Kai iškeps, bus gana
nemažai sulčių. Jas nupilti ir dar galima šiek
tiek praskiesti vandeniu. Pavirti nedideliame
puodelyje ir sutirštinti: a) su grietinėle, jei norite švelnaus padažo; b) sumaišyti šaukštelį
krakmolo su šaukštu šalto vandens ir tyrelę
supilti į karštą sultinį, maišyti, kol sutirštės.
Prie vyniotinio tinka bulvių košė su salierais,
su brokoliai.

Sūrio pyragas
Reikės: 225 g sausainių 100 g tirpinto
sviesto 100g mėgstamų riešutų Įdarui: 500
g maskarponės sūrio, 1 indelio kondensuoto pieno (385 g), 250 g plakamosios grietinėlės, 3 v. š. želatinos.
Gaminimas. Mėgstamus riešutus susmulkinti gana stambiai. Sausainius smulkintuvu sutrinti iki trupinių. Viską sumaišyti, užpilti lydytu sviestu ir gerai suslėgti
folija išklotoje formoje (24 cm skersmens).
Padėti į šaldytuvą stingti.
Maskarponės sūrį išplakti su kondensuotu pienu. Grietinėlę išplakti iki standžių putų. Želatiną užpilti vandeniu ir išbrinkinti.
Vėliau ištirpdyti vandens garų vonelėje.
Atvėsinti. Atsargiai įmaišyti į maskarponės
masę. Įmaišyti išplaktą grietinėlę. Viską
supilti ant sausainių pagrindo. Pabarstyti
cinamonu. Dėti į šaldytuvą stingti bent 3
valandoms.
ISSN 2538-9076
Laikraščio priedas „Prie Vytauto kalno“ leidžiamas nuo 2017 sausio 1 d..
Priedas leidžiamas šeštadieniais kartu su laikraščiu „Naujasis Gėlupis
nemokamai arba prenumeruojamas atskirai.
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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
Netark nė žodžio

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!
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06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 Beatos virtuvė
07:00 Bethovenas 2 08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite.
09:00 Hanso Kristiano Anderseno pasakos. 6 s. Stebuklingos kurpės 10:00 Gustavo
enciklopedija 10:30 Šventadienio mintys 10:55 Velykų
šv. Mišios iš Vatikano. Tiesioginė transliacija. 13:00 Urbi et
Orbi. Popiežiaus sveikinimas.
13:30 Velykinis koncertas „Pavasario balsai“. 14:15 Melagi, melagi 15:40 Auklė Makfi
ir didysis sprogimas 17:25
Loterija „Keno Loto“. 17:30
Žinios. Sportas. Orai 18:00
Duokim garo!. Velykos 19:30
Gimę tą pačią dieną 20:25
Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“. 20:30 Panorama. 20:52
Sportas. Orai. 21:00 Auksinis
protas 22:20 Rožinė pantera
23:55 Atpildas. Drama 01:20
Lorenco aliejus 03:30 Legendinio ansamblio „Nerija“ atsisveikinimo koncertas. 05:30
Klausimėlis
06:05 Asteriksas nustebina
Cezarį 07:30 Madagaskaras
09:05 Denis - grėsmė visuomenei 11:00 Žvaigždžių dulkės 13:30 Prekybos centro
kietuolis 15:20 Didžiosios
motušės namai 17:20 Teleloto 18:30 Žinios 19:20 Sportas 19:27 Orai 19:30 Finalo
ketvertas 22:30 Neliečiamieji
00:45 Pagauk, jei gali

TV3

06:15 Televitrina 3 06:30 Čipas ir Deilas skuba į pagalbą
1, 164 07:00 Žvaigždžių karai.
Sukilėliai 2, 6 07:30 Aladinas
1, 157 08:00 Čipas ir Deilas
skuba į pagalbą 1, 165 08:30
Mamyčių klubas 21, 16 09:00
Kulinarinis detektyvas 2, 16
09:30 Penkių žvaigždučių
būstas 6, 16 10:00 Pasaulis
pagal moteris 7, 16 10:30 Svajonių sodai 33 11:30 Namai
13:15 Armijoje 15:10 Ponas
Bynas 17:00 Simpsonai 24,
16 17:30 Visi mes žmonės 2,
12 18:30 TV3 žinios 111 19:22
TV3 sportas 1 19:27 TV3 orai
111 19:30 Lietuvos talentai
6, 8 22:30 Svarbiausios valandos 01:10 Karibų piratai:
Pasaulio pakrašty 04:05 Paskutinis iš Magikianų 4, 1,2
05:05 Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai 26, 2,9
06:30 Žiemos galiūnas 07:30
Iš visų jėgų (19) 08:00 Būk
ekstremalas (19) 08:30 Tauro ragas 09:00 Mažiausi iš
mažiausių 10:05 Jaguaras
12:05 Heraklis (1) 13:50 40asis Tarptautinis Monte Karlo
cirko festivalis 16:10 Užšaldytas 17:55 Skorpionų karalius
19:45 Mumija 22:10 Snaiperis
00:35 Desperado 02:25 Keršto valanda. Atlygis
05:50 „Neprijaukinti. Jukonas“
07:00 Programa 07:04 TV
parduotuvė 07:20 „Gluchariovas“ (2/22) 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“ (6) 14:00 „Pasaulis iš
viršaus“ 14:50 „Meilės lygtis“
(1) 16:00 Žinios 16:18 Orai
16:20 „Meilės lygtis“ (2; 3)
18:00 Žinios 18:28 Orai 18:30
„Meilės lygtis“ (3 tęs; 4) 20:00
Žinios 20:23 Orai 20:25 Skinsiu raudoną rožę 21:00 „24/7“
22:00 Žinios 22:28 Orai 22:30
„Inspektorius Luisas. Kaltės
išpirkimas“ (1/3) 00:40 „Nuostabūs gyvūnų pojūčiai“ 01:45
„Neprijaukinti. Kodjako sala“
02:05 „Mesingas. Aplenkiantis
laiką“ (2) 02:55 „Rasputinas“
(3) 03:45 „Neišsižadėk“ (72)
04:35 „Kelrodė žvaigždė“ (23)
05:20 „Rasputinas“ (3)
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 Prisikėlimo belaukiant. Simfoninis koncertas
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
Atspindžiai 11:00 7 Kauno
dienos 11:30 Linija, spalva,
forma 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 15:45 Laukinės gamtos slėpiniai 16:15 Legendinio
ansamblio „Nerija” atsisveikinimo koncertas 18:15 Audrys
19:15 Riešutų duona 20:30
Panorama 20:52 Sportas.
Orai 21:00 Maža išpažintis
22:20 Vilniaus Bernardinų
bažnyčia 23:15 Monika Linkytė ir London Community
Gospel Choir 00:20 DW naujienos rusų kalba 00:35 Dabar
pasaulyje 01:05 Džiazo muzikos vakaras. XIX tarptautinis
džiazo festivalis „Birštonas
2016” 02:05 Atpildas 03:35 Išminties mylėtojas. Dokumentinė apybraiža, skirta Vydūno
150-osioms gimimo metinėms
04:30 Į sveikatą! 04:55 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis 05:15 Stambiu planu

TV1

06:50 Akloji (48) 07:20 Vandenyno paslaptys su Džefu
Korvinu (54,55) 08:15 Daktaras Ozas 09:10 Tėvas Motiejus (19) 10:25 Būrėja (33,34)
11:30 Akloji (49) 12:00 Klasikiniai kepiniai. Anos Olson receptai (15) 12:30 Gaminame
namie su Reičele Alen (10)
13:00 Sveikinimai 15:45 Širdele mano (106,107) 17:45
Akloji (14,15) 18:50 Būrėja
(77,78) 20:00 Visa menanti (31) 21:00 DETEKTYVO
VAKARAS Kapitonė Marlo.
Filipas Miuiras 22:55 Dangus
tikrai yra 00:55 Trise valtimi
arba be irklo 02:35 Nusikaltimo vieta - Hamburgas. Linksmų Velykų, Falke

Pirmadienis, balandžio 22 d.

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 Ryto suktinis
su Zita Kelmickaite 06:35
Stilius 07:30 Premjera. Skruzdėliukas Z 08:55 Velykų
zuikis 10:30 Premjera. Krudžiai 12:10 Šokiai laukinėje
gamtoje 13:55 Klausimėlis
14:10 Romo Dambrausko ir
grupės gyvo garso koncertas
„Prisiliesk.” 16:00 Premjera
17:25 Loterija „Keno Loto”
17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?” 18:30 Klauskite daktaro 19:30 Velykos su „Dviračio žiniomis” 20:25 Loterija
„Keno Loto” 20:30 Panorama
20:52 Sportas 20:59 Loterija
„Jėga” 21:00 Rimanto Kaukėno fondo paramos koncertas
„Už pergalę gyventi” 23:45
Rožinė pantera 2 00:00 LRT
radijo žinios 00:10 Tvin Pyksas 2 01:00 LRT radijo žinios
01:05 Neužmiršti 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 (Ne)emigrantai 05:00
LRT radijo žinios 05:10 Ponių rojus
06:15 Keista šeimynėlė (19)
06:40 Kung Fu Panda (4)
07:10 Tomo ir Džerio šou (11)
07:35 Leo da Vinčis. Misija
Mona Liza 09:10 Alvinas ir
burundukai 2 10:55 Marmadukas 12:40 Marsupilamio pėdsakais 14:40 Prekybos centro
kietuolis. Las Vegas 16:35
Didžiosios motušės namai 2
18:30 Žinios 19:20 Sportas
19:27 Orai 19:30 PREMJERA Andrius Mamontovas su
orkestru. Šiaurės naktis pusė
penkių 22:05 PREMJERA Lietuviški svingeriai 22:28 Telefoninė loterija 1634 22:30 Tęsinys Lietuviški svingeriai 00:00
PREMJERA Meilužis iš Pietų
02:10 Neliečiamieji

TV3

06:00 Televitrina 3 06:15 Žuviukas Nemo 08:05 Šuo, kuris
išgelbėjo Velykas 09:55 Pono Poperio pingvinai 11:45
Kaimiečiai Beverlyje 13:35
Šanchajaus riteriai 15:50
Kūdikis už 30 milijonų 18:30
TV3 žinios 112 19:22 TV3
sportas 1 19:27 TV3 orai 112
19:30 Džiunglių knyga 21:45
Egzodas. Dievai ir karaliai
00:55 Greitojo reagavimo būrys 02:30 Lemiamas tyrimas
04:30 Paskutinis iš Magikianų 4, 3,4
07:05 40-asis Tarptautinis
Monte Karlo cirko festivalis
09:25 Pono Septimo restoranas 11:15 Heraklis (2) 13:05
Nikulino cirkas. Auksinis sezonas 15:10 Žmogus - orkestras
17:00 Betsafe–LKL. Lietkabelis - Neptūnas 19:30 Mumijos
sugrįžimas 22:00 Mumija.
Drakono imperatoriaus kapas
00:10 Prieglobstis 02:20 Netark nė žodžio
05:20 „Rasputinas“ (3) 06:13

Programa 06:14 TV parduotuvė 06:50 „Gluchariovas“
(2/6; 2/7) 09:00 Europos karatė čempionato apžvalga
iš Vilniaus. Lietuva. 2019 m
10:45 „Kelionė Žeme“ 11:55
„Pavojingiausios kelionės.
Bangladešas“ 12:35 „Pavojingiausios kelionės. Bolivija“
13:15 TV parduotuvė 13:30
„Pasaulis iš viršaus“ (5/4; 5/5)
14:50 „Meilės lygtis“ (5) 16:00
Reporteris 16:18 Orai 16:20
„Meilės lygtis“ (6; 7) 18:00
Reporteris 18:23 Orai 18:25
Rubrika „Mes europiečiai“.”
18:55 „Meilės lygtis“ (7 tęs.;
8) 20:00 Reporteris 20:28
Orai 20:30 Nuoga tiesa 21:30
Speciali tiesioginė laida apie
rinkimus Ukrainoje 22:23 Orai
22:25 Rubrika „Mes europiečiai“.” 00:00 „Miškinis“ (3/14)
01:05 „Gluchariovas“ (2/10)
02:05 „Mesingas. Aplenkiantis
laiką“ (3) 02:55 „Rasputinas“
(4) 03:45 „Neišsižadėk“ (73)
04:35 „Kelrodė žvaigždė“ (24)
05:20 „Rasputinas“ (4)
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 Rožinė pantera
07:35 Stebuklingoji Boružėlė
08:00 Kodėl gi ne?! 08:30 Iš
dar nebaigtų Jeruzalės pasakų 09:00 Sapnuoju, kad einu
10:30 „Kaunas Talent 2018”
13:05 Premjera. Alvinas ir
patrakėliai burundukai 3 13:15
Šikšnosparnis Patas 13:30
Stebuklingoji Boružėlė 14:00
Pasitikiu tavimi 15:05 Išminties mylėtojas 16:00 Kosto
Smorigino autorinis vakaras
16:45 Gražuolė 17:50 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis 18:05 Sadūto tūto 19:20
Naktis Manhatane. Česlovas
Gabalis ir instrumentinis ansamblis „Vilniaus divertismentas” 20:30 Panorama 20:52
Sportas. Orai 21:00 Jausmai
22:30 Grupės „Skamp” 20mečio koncertas 01:00 DW
naujienos rusų kalba 01:15
Dabar pasaulyje 01:45 Džiazo
muzikos vakaras. XIX tarptautinis džiazo festivalis „Birštonas 2016” 02:45 Legendinio
ansamblio „Nerija” atsisveikinimo koncertas 04:40 Mokslo ekspresas 04:55 Kultūrų
kryžkelė. Menora 05:15 Ten,
kur namai 2

TV1

06:55 Tėvas Motiejus (7)
07:55 Rožių karas (19,20)
09:50 Sodininkų pasaulis
(1) 10:25 Akloji (12) 11:00
Būrėja (75) 11:35 Būrėja
(35) 12:10 Nusivylusios namų šeimininkės (23) 13:10
Madagaskaro pingvinai (9)
13:40 Šaunusis Skūbis-Dū
(9) 14:10 Keista šeimynėlė (12) 14:35 Įspūdingasis
Žmogus-voras (24) 15:00
Sunkių nusikaltimų skyrius
(8) 16:00 Svaragini. Amžina
draugystė (71,72) 17:00 Būk
su manim (1290,1291) 18:00
Iš širdies į širdį (122,123)
19:00 Aukštakulnių kerštas
(15) 20:00 Sunkių nusikaltimų skyrius (9) 21:00 Nerimo
dienos 23:20 Amžina meilė
(71,72) 01:10 Paslėptas gyvenimas (3) 02:15 Kapitonė
Marlo. Filipas Miuiras 03:45
Tėvas Motiejus (7)

Antradienis, balandžio 23 d.

Mumija. Drakono imperatoriaus
kapas 03:15 Įstatymas ir tvarka.
06:00 Lietuvos Respublikos him- Specialiųjų tyrimų skyrius (3)
nas 06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios 09:20 Senis 10:25
Štutgarto kriminalinė policija 6 06:13 Programa 06:14 TV par11:15 Aukštuomenės daktaras 4 duotuvė 06:30 Nuoga tiesa 08:00
12:00 Stilius 13:00 Klauskite dak- Reporteris 08:58 Orai 09:00 „Gutaro 13:58 Loterija „Keno Loto” rovo bylos. Bet kokia kaina“ (6/3)
14:00 Žinios 14:15 Laba diena, 10:00 „Gyvybės langelis“ (1/15)
Lietuva 16:40 Premjera. Ponių 11:10 „Deimantų medžiotojai“ (7)
rojus 17:30 Žinios. Sportas. Orai 12:20 „Vienišas vilkas“ (5) 13:30
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?” TV parduotuvė 13:45 „Miškinis“
18:30 Klauskite daktaro 19:30 (4/7) 14:55 „Gluchariovas“ (2/10)
(Ne)emigrantai 20:25 Loterija „Ke- 16:00 Reporteris 16:30 Lietuva tieno Loto” 20:30 Panorama 21:00 siogiai 16:58 Orai 17:00 Po darbų
Dienos tema 21:20 Sportas 21:29 18:00 Reporteris 18:48 Orai 18:50
Loterija „Jėga” 21:30 Ekspedicija Rubrika „Mes europiečiai“.” 18:55
„Nuo Baltijos iki Bengalijos” 22:30 „Krikšto tėvas“ (6) 20:00 ReporteDviračio žinios 23:00 Premjera. ris 20:30 Lietuva tiesiogiai 20:58
12 beždžionių 3 23:45 Klausimė- Orai 21:00 Adomo obuolys 22:00
lis 00:00 LRT radijo žinios 00:10 Reporteris 22:53 Orai 22:55 RuTvin Pyksas 2 01:00 LRT radijo brika „Mes europiečiai“.” 23:00
žinios 01:05 Stilius 02:00 LRT ra- „Tiesa apie alkoholio vartojimą“
dijo žinios 02:05 Klauskite daktaro 00:30 Čempionai 01:05 „Glucha03:00 LRT radijo žinios 03:05 TV riovas“ (2/11) 02:05 „Mesingas.
žaidimas „Kas ir kodėl?” 03:30 Dvi- Aplenkiantis laiką“ (4) 02:55 „Raračio žinios 04:00 LRT radijo žinios sputinas“ (5) 03:45 „Neišsižadėk“
04:05 Ekspedicija „Nuo Baltijos iki (74) 04:35 „Kelrodė žvaigždė“ (25)
Bengalijos” 05:00 LRT radijo žinios 05:20 „Rasputinas“ (5)
05:10 Ponių rojus
06:05 Mano gyvenimo šviesa
(763,764,765) 07:35 Tomo ir Džerio šou (12) 08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (181,182) 09:55 Gyvūnų pasaulis 10:25 Namai, kur
širdis (47) 11:00 Bus visko 12:00
Yra, kaip yra 13:00 Mano likimas
(17,18) 15:00 Dvi šeimos (42,43)
16:00 Oplia! 16:35 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 (46) 21:00 Monikai
reikia meilės (58) 21:30 Žinios
22:20 Sportas 22:27 Orai 22:30
VAKARO SEANSAS Žmogus be
praeities 00:20 Judantis objektas
(8) 01:15 Meilužis iš Pietų

TV3

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Džiazo muzikos vakaras. XIX tarptautinis džiazo festivalis „Birštonas 2016” 07:00 Vilniečiai. Augis Gucas 07:30 Alvinas
ir patrakėliai burundukai 3 07:40
Šikšnosparnis Patas 07:55 Stebuklingoji Boružėlė 08:20 Mokslo
sriuba 08:45 Laukinės gamtos slėpiniai 09:15 Labas rytas, Lietuva
12:00 DW naujienos rusų kalba.
12:15 Gimę tą pačią dieną 13:10
Anapus čia ir dabar 14:00 Naktis
Manhatane. Česlovas Gabalis ir
instrumentinis ansamblis „Vilniaus
divertismentas”. 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
Černobylis, Fukušima. Gyvenimas
po katastrofos 20:10 Kultūros diena. 20:30 Panorama 21:00 Dienos tema 21:20 Sportas. Orai
21:30 Dokumentinė apybraiža
„Mes nugalėjom” 22:00 Premjera.
Iš Barbaros Wood kolekcijos 23:30
Premjera. Palaukit mūsų! 01:25
DW naujienos rusų kalba 01:40
Dabar pasaulyje 02:10 Džiazo
muzikos vakaras. XIX tarptautinis
džiazo festivalis „Birštonas 2016”
03:00 Iš Barbaros Wood kolekcijos 04:30 Pradėk nuo savęs 04:55
Kultūrų kryžkelė. Trembita 05:15
Ten, kur namai 2

06:10 Televitrina 3 06:25 Žvaigždžių karai. Sukilėliai 2, 6 06:55
Simpsonai 10, 18 07:25 Simpsonai 17, 7 07:55 Svajonių sodai 33
08:55 Meilės sūkuryje 190 10:00
Meilės miestas 1, 43,44 12:00 Paskutinis iš Magikianų 4, 7,8 13:00
Pažadėtoji 6, 306,307 15:00 Simpsonai 15, 16,17 16:00 TV3 žinios
80 16:25 TV3 orai 80 16:30 TV
Pagalba 13, 36 18:30 TV3 žinios
113 19:22 TV3 sportas 1 19:27
TV3 orai 113 19:30 Prieš srovę
19, 16 20:30 Prakeikti 7, 40 21:00
TV3 vakaro žinios 64 21:52 TV3
sportas 1 21:57 TV3 orai 64 22:00
Kietas riešutėlis 4.0 00:50 Pasitikėjimas 1, 5 01:40 Kvantikas 3, 7
02:30 Ekstrasensai detektyvai 5,
TV1
20 03:25 Pasitikėjimas 1, 5 04:20
Kvantikas 3, 7 05:10 Paskutinis iš 06:55 Tėvas Motiejus (8) 07:55
Rožių karas (21,22) 09:50 SoMagikianų 4, 5,6
dininkų pasaulis (2) 10:25 Akloji
(13) 11:00 Būrėja (76) 11:35 Bū06:25 Mentalistas (47) 07:20 rėja (36) 12:10 Detektyvė Rizoli
Stoties policija (19) 08:20 Sudu- (1) 13:10 Madagaskaro pingvinai
žusių žibintų gatvės (12) 09:20 (10) 13:40 Šaunusis Skūbis-Dū
Paskutinis faras (22) 10:20 Kobra (10) 14:10 Keista šeimynėlė (13)
11 (4) 11:20 Ekstrasensų mūšis 14:35 Įspūdingasis Žmogus-vo(10) 13:45 Stoties policija (20) ras (25) 15:00 Sunkių nusikaltimų
14:50 Sudužusių žibintų gatvės skyrius (9) 16:00 Svaragini. Amži(13) 15:55 Paskutinis faras (23) na draugystė (73,74) 17:00 Būk
17:00 Info diena 17:30 Kobra 11 su manim (1292,1293) 18:00 Iš
(5) 18:30 Mentalistas (48) 19:30 širdies į širdį (124,125) 19:00 AukšĮstatymas ir tvarka. Specialiųjų ty- takulnių kerštas (16) 20:00 Sunkių
rimų skyrius (3) 20:25 Tautos tar- nusikaltimų skyrius (10) 21:00 DEnas (11) 21:00 Pavojingos gatvės TEKTYVO VAKARAS Brokenvu23:10 Mumijos sugrįžimas 01:30 do paslaptys. Fondas
Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.
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ketvirtadienis, balandžio 25 d.

(1,2) 00:50 Pavojingos gatvės
02:40 Įstatymas ir tvarka. Speci06:00 Lietuvos Respublikos him06:00 Lietuvos Respublikos him- aliųjų tyrimų skyrius (4)
nas 06:05 Labas rytas, Lietuva
nas 06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios 09:20 Senis 10:25
06:30 Žinios 09:20 Senis 10:25
06:13 Programa 06:14 TV parduo- Štutgarto kriminalinė policija 6
Štutgarto kriminalinė policija 6
tuvė 06:30 „Pasaulis iš viršaus“ 11:15 Aukštuomenės daktaras 4
11:15 Aukštuomenės daktaras 4
07:00 Skinsiu raudoną rožę 07:30 12:00 Gyvenimas 13:00 Klaus12:00 Nacionalinė paieškų tarnyKrepšinio pasaulyje su V 08:00 kite daktaro 13:58 Loterija „Keba 13:00 Klauskite daktaro 13:58
Reporteris 08:58 Orai 09:00 „Gu- no Loto” 14:00 Žinios 14:15 LaLoterija „Keno Loto” 14:00 Žinios
rovo bylos. Bet kokia kaina“ (6/4) ba diena, Lietuva 17:30 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva 16:40
10:00 „Gyvybės langelis“ (1/16) Sportas. Orai 18:00 TV žaidimas
Premjera. Ponių rojus 17:30 Ži11:10 „Deimantų medžiotojai“ (8) „Kas ir kodėl?” 18:30 Klauskite
nios. Sportas. Orai 18:00 TV
12:20 „Vienišas vilkas“ (6) 13:30 daktaro 19:30 Specialus tyrimas
žaidimas „Kas ir kodėl?” 18:30
TV parduotuvė 13:45 „Miškinis“ 20:25 Loterija „Keno Loto” 20:30
Klauskite daktaro 19:30 Gyveni(4/8) 14:55 „Gluchariovas“ (2/11) Panorama 20:52 Sportas 20:59
mas 20:25 Loterija „Keno Loto”
16:00 Reporteris 16:30 Lietuva tie- Loterija „Jėga” 21:00 Rinkimai
20:30 Panorama 21:00 Dienos
siogiai 16:58 Orai 17:00 Po darbų 2019. Kandidatų į Respublikos
tema 21:20 Sportas 21:29 Lote18:00 Reporteris 18:48 Orai 18:50 Prezidentus debatai 22:45 Dvirarija „Jėga” 21:30 Aš – laidos veRubrika „Mes europiečiai“.” 18:55 čio žinios 23:10 Premjera. Babidėjas 22:30 Dviračio žinios 23:00
„Krikšto tėvas“ (7) 20:00 Reporte- lonas Berlynas 01:00 LRT radijo
Po vienu dangum 00:00 LRT
ris 20:30 Lietuva tiesiogiai 20:58 žinios 01:05 Gyvenimas 02:00
radijo žinios 00:10 Tvin Pyksas
Orai 21:00 Ant bangos 22:00 Re- LRT radijo žinios 02:05 Gimę tą
2 01:00 LRT radijo žinios 01:05
porteris 22:53 Orai 22:55 Rubrika pačią dieną 03:00 LRT radijo žiVakaras su Edita 02:00 LRT radi“Mes europiečiai“.” 23:00 Nuo- nios 03:05 TV žaidimas „Kas ir
jo žinios 02:05 Klauskite daktaro
ga tiesa 00:00 „Miškinis“ (3/15) kodėl?” 03:30 Ryto suktinis su Zi03:00 LRT radijo žinios 03:05 TV
01:05 „Gluchariovas“ (2/12) 02:05 ta Kelmickaite 04:00 LRT radijo
žaidimas „Kas ir kodėl?” 03:30
„Mesingas. Aplenkiantis laiką“ (5) žinios 04:05 Nacionalinė paieškų
Dviračio žinios 04:00 LRT radijo
02:55 „Rasputinas“ (6) 03:45 „Pa- tarnyba 05:00 LRT radijo žinios
žinios 04:05 Specialus tyrimas
bėgėlė“ (1) 04:35 „Kelrodė žvaigž- 05:10 Ponių rojus
05:00 LRT radijo žinios 05:10
dė“ (26) 05:20 „Rasputinas“ (6)
Ponių rojus
06:05 Mano gyvenimo šviesa
(766,767,768) 07:35 Tomo ir
Džerio šou (13) 08:00 Volkeris,
Teksaso reindžeris (183,184)
09:55 Monikai reikia meilės (58)
10:25 Namai, kur širdis (48) 11:00
Nuo... Iki... 11:30 Paveldėtoja 2
(46) 12:00 Yra, kaip yra 13:00
Mano likimas (19,20) 14:55 Dvi
šeimos (44,45) 16:00 KK2 16:35
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
(47) 21:00 Monikai reikia meilės
(59) 21:30 Žinios 22:20 Sportas
22:27 Orai 22:30 VAKARO SEANSAS Baltųjų rūmų šturmas
01:10 Judantis objektas (9) 02:05
Žmogus be praeities

TV3

06:10 Televitrina 3 06:25 Aladinas 1, 156 06:55 Simpsonai
15, 16,17 07:55 Prieš srovę 19,
16 08:55 Meilės sūkuryje 191
10:00 Meilės miestas 1, 45,46
12:00 Paskutinis iš Magikianų 4,
9,10 13:00 Pažadėtoji 6, 308,309
15:00 Simpsonai 15, 18,19 16:00
TV3 žinios 81 16:25 TV3 orai 81
16:30 TV Pagalba 13, 37 18:30
TV3 žinios 114 19:22 TV3 sportas
1 19:27 TV3 orai 114 19:30 Gero
vakaro šou 5, 32 20:30 Prakeikti
7, 41 21:00 TV3 vakaro žinios 65
21:52 TV3 sportas 1 21:57 TV3
orai 65 22:00 Centurionas 22:25
Vikinglotto 17 00:40 Pasitikėjimas
1, 6 01:40 Kvantikas 3, 8 02:30
Ekstrasensai detektyvai 5, 21
03:20 Pasitikėjimas 1, 6 04:25
Kvantikas 3, 8 05:15 Paskutinis
iš Magikianų 4, 7,8
06:40 Mentalistas (48) 07:35 Stoties policija (20) 08:35 Sudužusių
žibintų gatvės (13) 09:35 Paskutinis faras (23) 10:35 Kobra 11
(5) 11:35 Ekstrasensų mūšis (3)
13:45 Stoties policija (21) 14:50
Sudužusių žibintų gatvės (14)
15:55 Paskutinis faras (24) 17:00
Info diena 17:30 Kobra 11 (6)
18:30 Mentalistas (49) 19:30 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų
skyrius (4) 20:25 Tautos tarnas
(12) 21:00 Ledynmečio grėsmė

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Džiazo muzikos vakaras. XIX tarptautinis džiazo festivalis „Birštonas 2016” 07:05 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė 07:30
Alvinas ir patrakėliai burundukai 3
07:40 Šikšnosparnis Patas 07:55
Stebuklingoji Boružėlė 08:20 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
Kosto Smorigino autorinis vakaras
13:45 Linija, spalva, forma 14:15
Černobylis, Fukušima. Gyvenimas
po katastrofos 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 sriuba 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. Stebuklų šalis 23:20
Premjera. Mes vagiame paslaptis. „Wikileaks” istorija 00:00 DW
naujienos rusų kalba 00:15 Dabar pasaulyje 00:45 Kaunas Jazz
2018. Laura Mvula 02:20 Elito kinas. Stebuklų šalis 04:05 Anapus
čia ir dabar 04:55 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas 05:15 Ten,
kur namai 2

TV1

06:55 Tėvas Motiejus (9) 07:55
Rožių karas (23,24) 09:50 Sodininkų pasaulis (3) 10:25 Akloji
(14) 11:00 Būrėja (77) 11:35 Būrėja (37) 12:10 Detektyvė Rizoli
(2) 13:10 Madagaskaro pingvinai
(11) 13:40 Šaunusis Skūbis-Dū
(11) 14:10 Keista šeimynėlė (14)
14:35 Įspūdingasis Žmogus-voras
(26) 15:00 Sunkių nusikaltimų skyrius (10) 16:00 Svaragini. Amžina
draugystė (75,76) 17:00 Būk su
manim (1294,1295) 18:00 Iš širdies į širdį (126,127) 19:00 Aukštakulnių kerštas (17) 20:00 Sunkių
nusikaltimų skyrius (11) 21:00 DETEKTYVO VAKARAS Brokenvudo paslaptys. Tamsos angelas
23:05 Amžina meilė (75,76) 00:55
Paslėptas gyvenimas (5)

06:05 Mano gyvenimo šviesa
(769,770,771) 07:35 Tomo ir
Džerio šou (14) 08:00 Volkeris,
Teksaso reindžeris (185,186)
09:55 Monikai reikia meilės (59)
10:25 Namai, kur širdis (49) 11:00
Nuo... Iki... 11:30 Paveldėtoja 2
(47) 12:00 Yra, kaip yra 13:00
Mano likimas (21,22) 15:00 Dvi
šeimos (46,47) 16:00 KK2 16:35
Labas vakaras, Lietuva 17:40
Yra, kaip yra 18:30 Žinios 19:20
Sportas 19:27 Orai 19:30 KK2
20:00 Valanda su Rūta 21:00
Monikai reikia meilės (60) 21:30
Žinios 22:20 Sportas 22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Eliziejus 00:35 Judantis objektas
(10) 01:30 Baltųjų rūmų šturmas
03:40 Alchemija. VDU karta 04:10
RETROSPEKTYVA

TV3

06:10 Televitrina 3 06:25 Aladinas
1, 157 06:55 Simpsonai 15, 18,19
07:55 Gero vakaro šou 5, 32
08:55 Meilės sūkuryje 192 10:00
Meilės miestas 1, 47,48 12:00
Paskutinis iš Magikianų 4, 11,12
13:00 Pažadėtoji 6, 310,311,312
15:00 Simpsonai 15, 20,21 16:00
TV3 žinios 82 16:25 TV3 orai 82
16:30 TV Pagalba 13, 38 18:30
TV3 žinios 115 19:22 TV3 sportas
1 19:27 TV3 orai 115 19:30 Farai
12, 32 20:30 Prakeikti 7, 42 21:00
TV3 vakaro žinios 66 21:52 TV3
sportas 1 21:57 TV3 orai 66 22:00
Žala 00:00 X mutantai 1, 13 01:00
Pasitikėjimas 1, 7 02:00 Kvantikas
3, 9 02:50 Ekstrasensai detektyvai
5, 22 03:45 X mutantai 1, 13 04:35
Pasitikėjimas 1, 7 05:30 Paskutinis iš Magikianų 4, 9
06:40 Mentalistas (49) 07:35
Stoties policija (21) 08:35 Sudužusių žibintų gatvės (14) 09:35
Paskutinis faras (24) 10:35 Kobra
11 (6) 11:35 Ekstrasensų mūšis (4) 13:45 Stoties policija (22)
14:50 Sudužusių žibintų gatvės
(15) 15:55 Paskutinis faras (25)
17:00 Info diena 17:30 Kobra 11
(7) 18:30 Mentalistas (50) 19:30
Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (5) 20:25 Tautos tarnas (13) 21:00 Reindžeriai 23:05
Ledynmečio grėsmė (1) 00:55
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Ledynmečio grėsmė (2) 02:35
Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (5)
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 Labas rytas,
Lietuva 06:30 Žinios 09:20
06:13 Programa 06:14 TV parduo- Senis 10:25 Štutgarto krimituvė 06:30 „Pasaulis iš viršaus“ nalinė policija 6 11:15 Aukš07:00 Vantos lapas 07:30 Sveika tuomenės daktaras 4 12:00
ir gardu 08:00 Reporteris 08:58 (Ne)emigrantai 13:00 Vartotojų
Orai 09:00 Ant bangos 10:00 kontrolė 13:58 Loterija „Keno
„Gyvybės langelis“ (1/17) 11:10 Loto” 14:00 Žinios 14:15 Laba
„Rasputinas“ (1) 12:20 „Vienišas diena, Lietuva 16:40 Premjera.
vilkas“ (7) 13:30 TV parduotuvė Ponių rojus 17:30 Žinios. Spor13:45 „Miškinis“ (4/9) 14:55 „Glu- tas. Orai 18:00 TV žaidimas
chariovas“ (2/12) 16:00 Reporteris „Kas ir kodėl?” 18:30 Nacio16:30 Lietuva tiesiogiai 16:58 Orai nalinė paieškų tarnyba 19:30
17:00 Po darbų 18:00 Reporteris Beatos virtuvė 20:25 Loterija
18:48 Orai 18:50 Rubrika „Mes „Keno Loto” 20:30 Panoraeuropiečiai“.” 18:55 „Krikšto tėvas“ ma 21:00 Dienos tema 21:20
(8) 20:00 Reporteris 20:30 Lietu- Sportas 21:29 Loterija „Jėga”
va tiesiogiai 20:58 Orai 21:00 Ne 21:30 Auksinis protas 22:50
spaudai 22:00 Reporteris 22:53 Fantastiškas penktadienis.
Orai 22:55 Rubrika „Mes europie- Premjera. Programišiai 00:00
čiai“.” 23:00 Adomo obuolys 00:00 LRT radijo žinios 00:10 Tvin
„Miškinis“ (3/16) 01:05 „Glucha- Pyksas 2, 11
riovas“ (2/13) 02:05 „Mesingas.
Aplenkiantis laiką“ (6) 02:55 „Rasputinas“ (7) 03:45 „Pabėgėlė“ 06:05 Mano gyvenimo šviesa
(2) 04:35 „Kelrodė žvaigždė“ (27) (772,773,774) 07:35 Tomo ir
05:20 „Rasputinas“ (7)
Džerio šou (15) 08:00 Volkeris,
Teksaso reindžeris (187,188)
09:55 Monikai reikia meilės
06:00 Lietuvos Respublikos him- (60) 10:25 Namai, kur širdis
nas 06:05 Džiazo muzikos vaka- (50) 11:00 Valanda su Rūras. XIX tarptautinis džiazo festiva- ta 12:00 Yra, kaip yra 13:00
lis „Birštonas 2016” 07:00 TV dak- Mano likimas (23,24) 15:00
taras 07:30 Alvinas ir patrakėliai Dvi šeimos (48,49) 16:00 KK2
burundukai 3 07:40 Šikšnosparnis 16:35 Labas vakaras, LiePatas 07:55 Stebuklingoji Boružė- tuva 17:35 Bus visko 18:30
lė 08:20 Į sveikatą! 08:45 Kodėl Žinios 19:20 Sportas 19:27
gi ne?! 09:15 Labas rytas, Lietuva Orai 19:30 KK2 penktadie12:00 DW naujienos rusų kalba. nis 21:00 SAVAITĖS HITAS
12:15 Vilniaus Bernardinų baž- Druska 23:00 Pasaulių karas
nyčia. Architektūra ir restauracija 01:20 Eliziejus
13:10 Stambiu planu 13:55 AtspinTV3
džiai. Paveldo kolekcija 14:20 Kal06:10
Televitrina
3 06:25 Kemnų žolelių paslaptys 15:10 Gampiniukas
Plačiakelnis
1, 144
tosaugos idėjos 15:40 Premjera.
Alvinas ir patrakėliai burundukai 3 06:55 Simpsonai 15, 20,21
15:50 Šikšnosparnis Patas 16:05 07:55 Farai 12, 32 08:55
Stebuklingoji Boružėlė 16:30 La- Meilės sūkuryje 193 10:00
ba diena, Lietuva 18:00 Kultūrų Meilės miestas 1, 49,50 12:00
kryžkelė. Vilniaus albumas 18:15 Paskutinis iš Magikianų 4,
Ten, kur namai 2 19:00 Mokslo 13,14 13:00 Pažadėtoji 6,
sriuba 19:15 „Rokis IV”. Ameri- 313,314,315,316 15:00 Simpkietiškas smūgis 20:10 Kultūros sonai 15, 22 15:30 Simpsodiena 20:30 Panorama 20:52 nai 16, 1 16:00 TV3 žinios 83
Sportas. Orai 21:00 Nacionalinis 16:25 TV3 orai 83 16:30 TV
turtas 21:30 Brandūs pokalbiai Pagalba 13, 39 18:30 TV3 ži22:15 Prisimenu motinos balsą nios 116 19:22 TV3 sportas 1
23:15 Anapus čia ir dabar 00:40 19:27 TV3 orai 116 19:30 ŽuDW naujienos rusų kalba 00:55 vytė Dorė 21:25 Karibų piratai.
Dabar pasaulyje 01:25 Liutauro Ant keistų bangų 00:10 NusiJanušaičio dvigubo albumo „Two kalstami protai. Kitapus sienų
Different Sides” pristatymo koncer- 2, 1 01:05 Pasitikėjimas 1, 8
tas 03:15 Prisimenu motinos balsą 01:55 Kvantikas 3, 10 02:45
04:10 Muzikinė pramoginė progra- Ekstrasensai detektyvai 5, 24
03:45 Nusikalstami protai. Kima „Du balsai – viena širdis”
tapus sienų 2, 1 04:30 PasitiTV1
kėjimas 1, 8 05:20 Paskutinis
06:55 Tėvas Motiejus (10) 07:55 iš Magikianų 4, 10
Rožių karas (25,26) 09:55 Akloji
(53) 10:25 Akloji (15) 11:00 Būrėja (78) 11:35 Būrėja (38) 12:10 06:25 Mentalistas (50) 07:20
Detektyvė Rizoli (3) 13:10 Mada- Stoties policija (22) 08:20 Sugaskaro pingvinai (12) 13:40 Šau- dužusių žibintų gatvės (15)
nusis Skūbis-Dū (12) 14:10 Keista 09:20 Paskutinis faras (25)
šeimynėlė (15) 14:35 Džekio Čano 10:20 Kobra 11 (7) 11:20 Eksnuotykiai (1) 15:00 Sunkių nusikal- trasensų mūšis (5) 13:45 Stotimų skyrius (11) 16:00 Svaragini. ties policija (23) 14:50 SuduAmžina draugystė (77,78) 17:00 žusių žibintų gatvės (16) 15:55
Būk su manim (1296,1297) 18:00 Paskutinis faras (26) 17:00 Info
Iš širdies į širdį (128,129) 19:00 diena 17:30 Kobra 11 (8) 18:30
Aukštakulnių kerštas (18) 20:00 Mentalistas (51) 19:30 AmeriSunkių nusikaltimų skyrius (12) kietiškos imtynės (15) 20:30
21:00 DETEKTYVO VAKARAS. Amerikietiškos imtynės (15)
PREMJERA Prancūziška žmog- 21:30 Nežemiška audra 23:15
žudystė. Havro šmėklos 23:00 Reindžeriai 01:10 Spec. būrys.
Amžina meilė (77,78) 00:50 Pa- Išlieka stipriausi (5)
slėptas gyvenimas (6) 01:55 Brokenvudo paslaptys. Tamsos ange06:13 Programa 06:14 TV
las 03:30 Tėvas Motiejus (10)

parduotuvė 06:30 „Pasaulis
iš viršaus“ 06:35 Krepšinio
pasaulyje su V. Mačiuliu 07:00
Kitoks pokalbis su D 07:30
Atliekų 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“ (8)
13:30 TV parduotuvė 13:45
„Miškinis“ (4/10) 14:55 „Gluchariovas“ (2/13) 16:00 Reporteris 16:30 Kitoks pokalbis su D 16:58 Orai 17:00 Po
darbų 18:00 Reporteris 18:53
Orai 18:55 „Juodosios katės“
(1) 20:00 Reporteris 20:30
Lietuva tiesiogiai 20:58 Orai
21:00 Prezidento rinkimų laida 22:00 Reporteris 22:58
Orai 23:00 Ant bangos 01:25
„Moterų daktaras“ (3/13; 3/14)
02:55 „Šeimininkė“ (1/5; 1/6)
04:35 Vantos lapas 05:00
„Pabėgėlė“ (1; 2)
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(4) 17:00 Betsafe–LKL. Pieno
žvaigždės - Žalgiris 19:30 Mes
vieno kraujo 22:10 MANO HEROJUS Garbės reikalas 00:05
AŠTRUS KINAS Beringo jūros
pabaisa

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas. 06:05 Ekspedicija
„Nuo Baltijos iki Bengalijos“
07:00 Mumija Dumis ir auksinis
skarabėjus 08:20 Šimtas. Įdomioji tarpukario istorija 08:30
Karinės paslaptys 09:00 Labas 07:00 Programa 07:04 TV parrytas, Lietuva 09:30 Žinios. Orai duotuvė 07:20 „Partizanų ke12:00 Laukiniai gyvūnai. Paros liais“ 07:55 „Pavojingiausios
kaleidoskopas 3 12:55 Singa- kelionės. Madagaskaras“ 08:30
pūras – klestintis atogrąžų ro- „Pavojingiausios kelionės. Monjus 13:50 Džesika Flečer 76,7 golija“ 09:00 Skinsiu raudoną
s. 15:25 Klausimėlis 15:43 Lo- rožę 09:30 Vantos lapas 10:00
terija „Keno Loto“ 15:45 Žinios. Skonio reikalas 10:30 Kitoks poOrai 16:00 Sveikinimų kon- kalbis su D 11:00 „Inspektorius
certas 17:30 Žinios. Sportas. Luisas. Muzika, dėl kurios gaOrai 18:00 Teisė žinoti 18:30 lima numirti“ (2/2) 13:00 AdoVakaras su Edita 19:30 Stilius mo obuolys 14:05 Ne spaudai
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir 15:10 „Pasislėpusi Palanga.
„Jėga“. 20:30 Panorama. 20:52 Gintarinė Palanga“ 16:00 ŽiSportas. Orai 21:00 Dvi kartos. nios 16:18 Orai 16:20 ČempiŽvaigždžių duetų konkursas onai 16:50 „Nežinoma Čekijos
23:00 Viskas vardan meilės Lietuva. Adalbertas Vaitiekus ir
00:30 Programišiai 02:40 Lauki- Kryžiaus žygiai“ 17:25 „Neišsiniai gyvūnai. Paros kaleidosko- žadėk“ (98) 18:00 Žinios 18:28
pas 3 03:30 Singapūras – kles- Orai 18:30 „Neišsižadėk“ (98
06:00 Lietuvos Respublikos tintis atogrąžų rojusLT 04:25 tęs.; 99) 20:00 Žinios 20:23
Orai 20:25 „Šelesto bylo“ (5; 6)
himnas 06:05 Kaunas Jazz Džesika Flečer 7/6,7 s.
22:00 Žinios 22:28 Orai 22:30
2018. Laura Mvula 07:35
„Šelesto bylos“ ( 6 tęs.) 23:05
Alvinas ir patrakėliai burun„Mentų karai. Odesa“ (2/11;
06:15
Tomo
ir
Džerio
šou
(14)
dukai 3 07:50 Šikšnosparnis
2/12) 00:30 „Širdies plakimas“
06:40
Žvėrelių
būrys
(23)
07:05
Patas 08:00 Stebuklingoji Boružėlė 08:20 Už kadro 08:45 “Nickelodeon” valanda. Keista (7; 8) 02:00 „Detektyvas Linlis“
Gamtosaugos idėjos 09:15 šeimynėlė (20) 07:35 Kung Fu (7) 03:30 „Kelrodė žvaigždė“
Labas rytas, Lietuva 12:00 Panda (5) 08:05 Kiaulė, Ožka, (33; 34) 05:00 „Mentų karai.
DW naujienos rusų kalba Bananas ir Svirplys (13) 08:35 Odesa“ (1/4) 05:50 „Neprijau12:15 Misija – Pasaulio Lie- Tomo ir Džerio nuotykiai (11) kinti. Norvegija“
tuva 13:00 7 Kauno dienos 09:05 Ogis ir tarakonai (42)
13:25 Stop juosta 13:50 09:15 Ogis ir tarakonai (44)
Lietuva mūsų lūpose 14:15 09:25 KINO PUSRYČIAI Meš- 06:00 Lietuvos Respublikos
„Rokis IV”. Amerikietiškas kiukas Jogis 11:00 Gaisrinės himnas 06:05 Duokim garo!
smūgis 15:10 Gamtosaugos šuo 13:10 Staiga trisdešimties Velykos 07:30 Vilniečiai 08:00
idėjos 15:40 Premjera. Alvi- 15:10 Auksinis berniukas 17:00 Gimtoji žemė 08:30 ARTS21
nas ir patrakėliai burundukai Gyvūnų pasaulis 17:30 Bus vis- 09:00 Aš – laidos vedėjas 10:00
3 15:50 Šikšnosparnis Patas ko 18:30 Žinios 19:20 Sportas Į sveikatą! 10:30 Už kadro 11:00
16:05 Stebuklingoji Boružėlė 19:27 Orai 19:30 SUPERKINAS Pradėk nuo savęs 11:30 Mokslo
16:30 Laba diena, Lietuva Legendos susivienija 21:20 At- sriuba 12:00 Raminta Šerkšny18:00 Kelias 18:15 Grupės rastoji žemė 23:15 Senoji moky- tė. Opera vaikams „Penki Merės
stebuklai” 13:40 XVI vaikų ir jau„Skamp” 20-mečio koncertas kla 01:05 Pasaulių karas
nimo muzikos festivalis „Mes
20:10 Kultūros diena. 20:30
TV3
Panorama 21:00 Dienos 06:15 Televitrina 3 06:30 Čipas – Pasaulis” 15:05 Pirmą kartą
tema 21:20 Sportas. Orai ir Deilas skuba į pagalbą 1, 165 15:15 Skrendam 15:30 Kultūrų
21:30 Europos kinas. Vasaros 07:00 Žvaigždžių karai. Sukilė- kryžkelė. Rusų gatvė 16:00 Eužaros 23:00 Monika Linkytė liai 2, 7 07:30 Aladinas 1, 158 romaxx 16:30 Klauskite daktaro
ir London Community Gos- 08:00 Ilgo plauko istorija 1, 1 17:20 Stilius 18:15 Misija – Papel Choir 00:00 Skrendam 08:30 Kempiniukas Plačiakel- saulio Lietuva 19:00 Daiktų isto00:15 Dabar pasaulyje 00:45 nis 1, 145 09:00 Virtuvės isto- rijos 19:45 Stambiu planu 20:30
Europos kinas. Vasaros žaros rijos 9, 17 09:30 Gardu Gardu Panorama 20:52 Sportas. Orai
02:15 Mokslo sriuba 02:35 At- 7, 18 10:00 Svajonių ūkis 5, 34 21:00 Kino žvaigždžių alėja.
spindžiai. Paveldo kolekcija 10:30 Būk sveikas! 1, 13 11:00 Premjera. Radijo dienos 22:30
03:00 ARTS21 03:30 Brandūs Noriu šio darbo! 1, 2 12:00 Ne- Šv. Kristoforo kamerinio orkespokalbiai 04:15 Klauskite dak- tikras princas 13:55 Karingoji tro 25-asis gimtadienis! 01:15
Pasitikiu tavimi 02:20 Sadūto tūtaro 05:05 Stilius
gražuolė Vendė Vu 15:45 Ha- to. LKS vaidybinis filmas 03:35
vajai 5.0 5, 519 16:45 Ekstra- Kosto Smorigino autorinis vakaTV1
06:55 Tėvas Motiejus (11) sensų mūšis 19, 3 18:30 TV3 ras 04:20 Daiktų istorijos 05:05
07:55 Rožių karas (27,28) žinios 117 19:17 TV3 sportas Vartotojų kontrolė
09:55 Akloji (54,55) 11:00 1 19:22 TV3 orai 117 19:25
TV1
Būrėja (35) 11:35 Būrėja Eurojackpot 17 19:30 Turtuolis
(39) 12:10 Detektyvė Rizoli vargšas 1, 10 21:00 Bruklinas 06:50 Akloji (53) 07:20 Vande(4) 13:10 Madagaskaro pin- 23:10 Auklė pagal iškvietimą nyno paslaptys su Džefu Korgvinai (13) 13:40 Šaunusis 00:10 Laiko kilpa 02:20 Kietas vinu (56,57) 08:15 Daktaras
Skūbis-Dū (13) 14:10 Keista riešutėlis 4.0 04:35 Kvantikas Ozas 09:15 Tėvas Motiejus
šeimynėlė (16) 14:35 Dže- 3, 10 05:25 Paskutinis iš Magi- (20) 10:30 Būrėja (36) 11:00
Būrėja (37) 11:35 Šviežias
kio Čano nuotykiai (2) 15:00 kianų 4, 11
maistas. Anos Olson receptai
Sunkių nusikaltimų skyrius
(29) 12:05 Klasikiniai kepiniai.
(12) 16:00 Svaragini. Amžina
Anos Olson receptai (16) 12:35
07:00
Vaikai
šėlsta
(25,26,27)
draugystė (79,80) 17:00 Būk
su manim (1298,1299) 18:00 08:29 „Top Shop“ televitrina Akloji (55,56) 13:45 NekviesIš širdies į širdį (130,131) 08:45 Sveikatos ABC televi- ta meilė 4 (132,133,134,135)
19:00 Aukštakulnių kerštas trina 09:00 Lietuvos rinktinė - 15:45 Širdele mano (108,109)
(19) 20:00 Sunkių nusikaltimų Pasaulio rinktinė 10:00 Vaikai 17:45 Akloji (16,17) 18:50 Būskyrius (13) 21:00 DETEK- šėlsta (3) 10:30 Iš visų jėgų rėja (79,80) 20:00 Visa meTYVO VAKARAS. PREMJE- (20) 11:00 Būk ekstremalas nanti (32) 21:00 DETEKTYVO
RA Fortitudas (1,2) 23:00 (20) 11:30 Spec. būrys. Išlieka VAKARAS Nusikaltimo vieta SNOBO KINAS Fotojuostelė stipriausi (6) 12:40 Džino vieš- Hamburgas. Sudegintas 22:55
00:50 Paslėptas gyvenimas nagė Italijoje. Saulėtos salos Trise valtimi. Gamtos šauksmas
(7) 01:55 Prancūziška žmog- (5,6) 13:40 Ekstrasensų mūšis 00:45 Fotojuostelė 02:15 Fortižudystė. Havro šmėklos 03:30 (11) 16:25 Nusikaltimų miestas tudas (1,2)
Tėvas Motiejus (11)
Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.
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Matininkas T. Varanka atlieka žemės sklypo (kad. Nr.
6923/0002:14), esančio Juodaraisčio g. 14, Juodaraisčio
k., Prienų r. sav., kadastrinius matavimus. Gretimo žemės
sklypo (Nr. 6923/0002:140), esančio Juodaraisčio k., Prienų
r., savininkus ar įgaliotus asmenis prašome susisiekti tel. 8
614 88155, el. paštu tadasvaranka@gmail.com arba adresu: Kauno g. 133A, Marijampolė.
UAB „Geonetas“ informuoja, kad 2019 m. balandžio 26 d. 9:30 val. bus atliekami žemės sklypo (kad. Nr.
6958/0003:0032), esančio Prienų r. sav., Šilavoto sen., Ingavangio k., Pašilės g. 29, kadastriniai matavimai. Gretimų
sklypų (kad. Nr. 6958/0003:0073 ir Nr. 6958/0003:0048 )
savininkus, naudotojus kviečiame atvykti nurodytu laiku į
savo sklypą arba iki š. m. balandžio 24 d. kreiptis į UAB
„Geonetas“,Vytauto g. 11A, Prienai. Tel. 8 683 98043,
el.paštas geonetas@gmail.com
Informuojame, kad 2019 m. balandžio 30 d. 10:00 val.
bus vykdomi žemės sklypų (kad. Nr. 6915/0001:0327 ir
6915/0001:0134), esančių Prienų r. sav., Jiezno sen., Nibrių
k., Nemuno g. 3, kadastriniai matavimai. Žemės sklypai
nuosavybės teise priklauso Evaldui Krygeriui ir Renatai Krygerienei. Prašome gretimo žemės sklypo (kad. Nr.
6915/0001:0244) savininkę Vandą Kaminskienę (įgaliotus
asmenis) dalyvauti matavimuose. Matavimus atlieka: UAB
„Geoturtas“, matininkas Regimantas Buikus.
Naujoji g. 56-3 , Alytus, tel. 8 602 61044, el. paštas geodezinis@gmail.com

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

Parduoda
2 KAMBARIŲ BUTUS
2 k. bt. (49 kv. m, V a., su baldais,
32 000 Eur) Statybininkų g., Prienuose. Tel. 8 678 39248.

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.
REKLAMA

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.

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
Ieško pirkti 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.

Sodo sklypą (6,5 a žemės) SB
„Kalnų Sodai”, Prienuose. Tel. 8
673 17486.

Automobiliai ir
jų dalys
Parduoda
Dalimis „Audi A6“ (1997 m., 2,5 l,
D, 103 kW, 6 bėgiai, geras stovis,
dalimis). Reikalingas akustinės
bosinės gitaros gitaristas. Gitarinis kubas yra. Tel. 8 609 05853.

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

ŽEMĖS ŪKIS
PARDUODA
Avis auginimui, pjovimui ir veislei.
Lubinų (saldūs) sėklas. Reikalingas traktorininkas (gali būti vyresnio amžiaus, galiu apgyvendinti).
Dovanoja akmenų pasirinkti. Tel.:
(8 319) 41484 (vakare nuo 19
val.), 8 671 42853.

SODYBAS, SODUS

Sodybą (rąstinis namas su patogumais, ūkiniai pastatai, rūsys,
57 a sklypas, asfaltuotas privažiavimas, šalia Prienlaukio ežeras,
25 000 Eur) Klebiškio k., 8 km iki
Prienų. Tel. 8 683 91121.

Dirbanti moteris 1 k. butą arba
kambarį nuosavame name ilgam laikui Prienuose. Tel. 8 600
67335.

Jaunas dedančias vištas. Tel. 8
600 977440.

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.

Sodybą (geras privažiavimas, 25 a
namų valdos sklypas) Paprūdžių
k., Balbieriškio sen., Prienų r. Tel.
8 627 35509.

IŠSINUOMOJA

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.

ŽEMĖS SKLYPUS

IŠNUOMOJA

2,1 ha žemę su troba (1946 m.
statybos, 63 kv. m, yra elektra,
kūdra, sodas) Naujoje Ūtoje,
Prienų r. Tel. 8 619 18261.

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

6YDMRQLǐQDPąNXUNLPHNDUWX
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Pirmaveršę šviežiapienę karvę.
Tel. 8 626 20154.
Maistines ir sėklines bulves „Baltoji rožė“. Grindų lentas ir armatūrą. Tel. 8 611 51557.
Ekologiškai užaugintas maistines
bulves. Tel. 8 605 63202.

Kviečius ir miežius. Tel. 8 680
92789.
Vasarinius kviečius „Triso“. Tel. 8
698 79906.

'YLSXVLRGDå\PRPHWDOLQơV
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Įvairius grūdus sėjimui ir pašarams, grikius, didelę kiaulę ir 1
m. eržiliuką ir kumelaitę. Tel. 8
650 10595.
Šieną „kitkomis“. Tel. 8 677
31879.
Šieną „kitkomis“. Tel. 8 653
86299.
Pigiai šieną „kitkomis“. Tel. 8 615
90307.
Kalnapušes. Perkant didesnį
kiekį, kaina derinama. Tel. 8 683
24058.

Ūkininkas parduoda svilintą
ĮVAIRIUS
kiaulių skerdieną.BRAngIAI
Perkant PERKAME
2
puseles (visą kiaulę) kaina
–
2,35
ARKlIUS, JAUČIUS,
Nori geresnio derliaus? Naudok
Eur/kg. Motininių kiaulių
sker- BIOHUMUSĄ!
TElYČIAS,
KARVES. Parduodamas
diena – 1,87 Eur/kg. Atvežame.
Tel. 8 625grynas
93 679biohumusas 10 ir 30 litrų
Tel. 8 607 12690.
pakuotėse. Tel. 8 682 10225.

Žieminius kviečius (10 Eur/50 kg).
Galime pristatyti už papildomą
kainą. Tel. 8 682 42445.

136 a žemės ūkio paskirties
sklypą su griaunamais statiniais
Vartų k., Balbieriškio sen., Prienų
r., Tel. 8 614 82866.

Tel. 8 657 69 676
.D]LPLHUDV#NOLQNHUDOW
%DOWǐSU.DXQDV
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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.

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.
Savadarbį kultivatorių ir vieno
korpuso plūgą, tinka prie traktoriaus „T-25“. Tel. 8 688 18814.
Kultivatorių „T-40“, šieno vartytuvą, savadarbę priekabą, girnas,
svarsčius (200 kg), 6 metalines
talpas kurui (po 200 l), metalinę
ir plastikinę talpas vandeniui
(po 200 l), vežimą, 2 akselines ir
„kreizą“. Tel. 8 600 19450.
Traktorių „MTZ-50“ su trivagiu
plūgu. Tel. 8 675 63468.

PERKA
Telyčią arba veršį nuo 6 mėn. iki 4
m. auginimui ir pienines telyčias.
Tel. 8 625 93679.

ŠILTNAMIAI

Dengti polikarbonato danga.
10 metų garantija. Teikiame
montavimo paslaugą. Nemokamas pristatymas.
www.siltnamiai24.lt arba
tel. 8 645 70800.
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UAB

SŪDUVOS
GALVIJAI

tiesiogiai be tarpininkų
brangiai PERKA bulius,
karves, telyčias. Moka 6-21
proc. Sutvarko dokumentus
subsidijoms gauti. Sveria,
pasiima iš kiemo.
Atsiskaito iš karto.
Tel.: 8 614 44299 („Bitė“),
8 620 35000 („Omnitel“),
8 613 79515 („Tele 2“).

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

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).
REKLAMA

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.

me patirtį. Dirbame kokybiškai.
Tel. 8 640 50090.

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.
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.
Naudotas baltas plytas (3000
vnt.). Tel. 8 698 29251.

PASLAUGOS
Muzikantai visomis progomis:
dainavimas, muzikavimas, vedimas, žaidimai, filmavimas. Tel. 8
614 06146.
Paminklų, tvorelių, kapaviečių
uždengimų gamyba. Betonavimas, montavimas, užpylimas
skalda, senų kapaviečių restauravimas ir kiti akmens gaminiai.
Nemokama konsultacija. Tel. 8
686 96155.

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

Mobilaus kubilo (jacuzzi) nuoma.
Tel. 8 657 57395, www.7verslai.
lt
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.
Mūriju, betonuoju, šiltinu stogus
ir atlieku kitus statybos darbus.
Taip pat montuoju valymo įrenginius. Tel. 8 607 14112.
Dažome medinius namus (fasadus ir stogus) savo ir užsakovo
medžiagomis. Patirtis. Kokybė.
Tel. 8 636 94394.
Gaminame betoną, kalkinį skiedinį, šulinio žiedus (nuo 0,7
iki 3 m), įvairią gelžbetoninę
produkciją. Vežame žvyrą, smėlį.
Atliekame metalo tekinimo ir
suvirinimo darbus. Tel. 8 687
95399.
Liejame pamatus, betonuojame.
Montuojame gipso kartoną,
glaistome, dažome, kalame dailylentes, dedame visų tipų grindis,
klojame plyteles, atliekame santechnikos, elektros instaliacijos
ir griovimo darbus. Klojame
trinkeles. Lankstome skardas. Tel.
8 600 96399.
Šlifuojame, dedame ir lakuojame parketą, dengiame stogus,
lankstome skardas, skardiname,
šiltiname ir dažome namų fasadus. Statome karkasinius namus.
Kasame pamatus, mūrijame,
tinkuojame, betonuojame, montuojame tvoras, atliekame langų
apdailą, montuojame langus ir
duris. Tel. 8 620 85350.
Kokybiškai remontuojame butus: dažome, glaistome, klojame
laminatą, atliekame kitus darbus.
Tel. 8 606 46488.
Atliekame buto ir namo remonto
darbus: montuojame gipso kartoną, klijuojame plyteles, glaistome, dažome, klojame laminatą.
Tel. 8 671 77427.
Atlieku įvairius vidaus ir lauko apdailos darbus. Tel. 8 689
80927.
Nebrangiai tinkuoju fasadus,
atlieku vidaus apdailos darbus.
Tel. 8 678 62496.

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.
Įvairūs staliaus darbai: gipso
kartono montavimas, vėdinami
fasadai bei betonavimas. Tel. 8
614 21249.

Galingu vikšriniu minikrautuvu
bobcat lyginu sklypus, sklaidau
gruntą, gręžiu skyles ir t.t. Taip pat
traliuku pervežu įvairią techniką
iki 8 t. Tel. 8 679 28782.
Frezuoju ir dirbu žemę su mini
traktoriuku. Tel. 8 615 57976.
Nemokamai tvarkome apleistus
(apžėlusius ir apaugusius medžiais ir krūmais) žemės ūkio
paskirties žemės sklypus. Tel. 8
680 81777.
Mobiliuoju juostiniu gateriu
pjauname medieną iki 9 m ilgio, apipjauname lentas kliento
kieme. Pjauname ir nedidelius
kiekius. Tel. 8 610 03983.
Pjaunu ir skaldau malkas. Griaunu
senus pastatus ir dirbu kitus ūkio
darbus. Tel. 8 677 22930.
Pjaunu ir skaldau malkas bei pjaunu žolę trimeriu. Atvykstu savo
transportu. Tel. 8 603 70769.
Mobiliuoju juostiniu gateriu kokybiškai pjaunu medieną. Atvykstu
į vietą. Tel. 8 601 02662.

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.

8 622 02208
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. Turi-

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

greblysirbebras@gmail.com

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

HOROSKOPAS

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

Balandžio 22-28 d.

SIŪLO DARBĄ
SANDĖLININKUI (-ei)

Kelių statybos ir priežiūros įmonė ieško: 1. Kelio darbininkų; 2.
Buldozerio mašinisto; 3. Ekskavatoriaus mašinisto; 5. Greiderio
mašinisto. Darbas Kauno apskrityje. Įmonė įsikūrusi Ilgakiemio
k., Kauno r. Tel. 8 691 44404.

Alytuje įsikūrusi statybos
įmonė UAB „INSTITA“ į darbą
priims

ekskavatorininkus.
Darbas Lietuvoje.

Tel. 8 699 83548.
Darbui Lietuvoje reikalingas mikroautobuso vairuotojas-ekspeditorius su patirtimi (C kategorija
privalumas). Tel. 8 687 24005.

Jūrų kiaulytes. Tel. 8 686 67449.

Dėkoja

PADĖKA
Mirtis užpučia gyvenimą
kaip žvakės liepsną, tik
niekada iš atminties neištrins žmogaus
atminimo...
Su giliu liūdesiu į
paskutinę kelionę išlydėjome mūsų mylimą vyrą,
tėvelį, senelį
Petrą Lakštauską.
Už velioniui parodytą
pagarbą ir pagalbą, už
paguodos žodžius ir buvimą šalia sunkią valandą dėkojame Visiems.
Liūdi žmona Irena,
sūnus Tomas ir dukra
Vaida

REKLAMA

Gyvenimo aprašymus siųskite:
personalas@agrokoncernas.lt



Telefonas pasiteirauti:
(8-611) 17527

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.



RENGINIAI PRIENŲ RAJONE

Balandžio 25 d. 18 val. Prienų
kultūros ir laisvalaikio centre
– Donato Ulvydo dokumentinis
filmas „Valstybės paslaptis“.
Bilieto kaina – 5 Eur. 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 nacionalinio
orumo paslaptis.
Balandžio 26 d. 18 val. Šilavoto
laisvalaikio salėje – Poezijos
ir muzikos vakaras „Gera būti
drauge“. Dalyvaus rajono skaitovai ir dainuojamosios muzikos
atlikėjai.
Balandžio 27 d. organizuojamas
15 kilometrų žygis Prienų r. savivaldybėje – nuo Balbieriškio iki
Pilotiškių. Žygis skirtas Lietuvos
Nepriklausomybės kovų atminimo ir Lietuvos šaulių sąjungos
100-mečiui.

JAUTIS
(04.21-05.21)

Savaitės viduryje pagaliau būsite
deramai įvertintas ir pagerbtas už
anksčiau padarytus darbus. Pagaliau skinsite kantrybės ir darbštumo prinokintus vaisius. Tik nepervarkite, nes jau kyla grėsmė sveikatai. Būtų labai naudinga kiek
sulėtinti tempą.

Kviečia į renginius

Balandžio 24 d. 17.30 val. Prienų
Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje – paskaita
„Neuromokslai apie asmenybės
atsparumą stresui“. Paskaitą ves
gydytojas, neurochirurgas, doc.
dr. Kęstutis Skauminas. Būtina
išankstinė registracija tel. (8
319) 54 427, 8 678 79995.

AVINAS
(03.21-04.20)

Būti namuose šią savaitę jums bus
paprasčiausiai nuobodu. Užsiimkite
tokia veikla, kuri žada naujos patirties ir įspūdžių. Savaitgalį patartina
kur nors iškeliauti. Turėsite šiokių
tokių papildomų išlaidų, užtat patirtų įspūdžių ilgai nepamiršite.

Kviečia

Balandžio 22 d. 17 val. Prienų
sporto arenoje – LKL krepšinio varžybos: Prienų „Skycop“
– Šiaulių „Šiauliai“.

JAUTIS
(04.21-05.21)

ARTŪRAS ORLAUSKAS
Stichija: Žemė
Planeta: Venera
Savaitės diena: penktadienis
Akmuo: safyras ir turkis
Spalvos: alyvinė, balta, geltona ir žalia

Darbo aprašymas
• Darbas trąšų sandėlyje;
• Prekių priėmimas ir išdavimas;
• Materialinė atsakomybė už prekes;
• Krovos darbai.

Tel. 8 688 35784.

Dovanoja



Mauručiuose (Prienų r.)

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



DVYNIAI
(05.22-06.21)

Jau nebegalite ignoruoti seno troškimo pabėgti nuo įkyrėjusios rutinos. Ko delsiate? Meskite viską ir
eikite atostogų tiesiog dabar. Jei
negalite sau leisti didelės kelionės, bent jau pasistenkite pakeisti
aplinką, ištrūkti iš darbo ir namų
kelioms dienoms. Nauja meilė jau
beldžiasi į duris, būkite pasiruošęs
tinkamai ją pasitikti.



VĖŽYS
(06.22-07.22)

Kiekvienas turi retkarčiais pagalvoti apie savo ateitį. Šią savaitę
teks daug dirbti ir konstruktyviai
pasinaudoti siūlomomis galimybėmis. Kolektyvinis darbas kur
kas geriau seksi antroje savaitės
pusėje. Pirmoji bus sėkmingesnė
individualistams.



LIŪTAS
(07.23-08.21)

Savaitės pradžioje galite prastai
jaustis, būti kiek irzlokas. Savaitės
viduryje nesugalvokite keisti darbo ar prašyti didesnio atlyginimo.
Trečiadienį turėsite būti pastabus ir
įžvalgus. Savaitgalį būkite rimtas ir
dalykiškas, ilsėkitės aktyviai, žaiskite kolektyvinius žaidimus.



MERGELĖ
(08.22-09.23)

Jums jau senokai gadina kraują
užsitęsę kivirčai su senu pažįstamu. Tas labai nepatinka ir jums
pačiam, ir kitiems. Šią savaitę
pagaliau pasiryžkite ir parodykite
iniciatyvą baigti seną vaidą. Beje, tai būtų ir finansiškai naudinga. Savaitės viduryje galite labai
emocingai reaguoti į tai, kad bus
suabejota vertybėmis, kuriomis jūs
šventai tikite.



SVARSTYKLĖS
(09.24-10.23)

Šią savaitę visai teisėtai galite jaustis laimingas. Jūs gerai nusiteikęs, o
ir asmeniniame gyvenime pajutote
pavasario dvelktelėjimą... Komerciniai
projektai ypač gerai seksis antradienį
ir trečiadienį. Antroje savaitės pusėje
labai didelė konflikto su viršininku
tikimybė, tad būkite ypač apdairus
reikšdamas savo nuomonę ir gerai
apgalvokite atsakymą kad ir į patį
paprasčiausią klausimą.



SKORPIONAS
(10.24-11.22)

Savaitės pradžioje laikas - jūsų sąjungininkas. Kruopščiai saugokite paslaptis, tiek savas, tiek svetimas. Nevaržomos emocijos savaitės viduryje tik
sukomplikuos reikalus. Bus aštrių žodžių ir sužeistų širdžių. Savaitgalį šeimoje taip pat prireiks viso jūsų takto
ir subtilumo.



ŠAULYS
(11.23-12.22)

Labai rimti ir ambicingi planai bręsta jūsų galvoje. Deja, kompromisas
savaitės pradžioje bus neišvengiamas. Nekovokite su vėjo malūnais
ir nemanykite, kad tik jūs vienas sugebate suprasti ir adekvačiai įvertinti
tikrąją padėtį. Būkite supratingesnis!
Savaitgalį su mylimu žmogumi ar sutuoktiniu priimsite bendrą sprendimą,
turėsiantį įtakos jūsų ateičiai.



OŽIARAGIS
(12.23-01.20)

Savaitės pradžioje gali išaugti jūsų
populiarumas ir autoritetas. Ketvirtadienį laukia svarbus dalykinis susitikimas. Nauji žmonės, naujos pažintys
reiškia originalias idėjas ir įdomias
perspektyvas. Romantiškas nuotykis
savaitgalį gali turėti ne visai malonių
padarinių.



VANDENIS
(01.21-02.18)

Šią savaitę spręsis jūsų galimybės
pasinaudoti savo padėties privalumais. Beje, galite gauti daugiau nei
kada nors tikėjotės. Savaitės viduryje
gali tekti užsiimti įdomiu ir pelningu
projektu. Savaitgalį šeimos nariai gali
ypač pasigesti jūsų dėmesio.



ŽUVYS
(02.19-03.20)

Jūsų sėkmė šią savaitę susideda iš
planingumo, ištvermės ir kruopštumo.
Pasistenkite nieko nepriimti už tikrą
pinigą pasikliaudamas vien kažkieno
žodžiu. Nesiimkite tvarkyti finansinius
reikalus pirmadienį - didelė tikimybė
nudegti. Apskritai šią savaitę patartina
vengti rizikos bet kokia forma.

16 PASKUTINIS PUSLAPIS
ŠEŠTAdienis, 2019 m. balandžio 20 d., www.naujasisgelupis.lt

Balandžio 20 d.
ŠEŠTADIENIS
Kinų kalbos diena
Pasaulinė cirko diena
Saulė teka 06:08
leidžiasi 20:29
Dienos ilgumas 14.21
Pilnatis (15 mėnulio diena)
Gostautas, Eisvydė, Marcijonas, Agnė
Tinkamas laikas sėti:
šaknines petražoles, ropinius
svogūnus, pomidorus, ropes,
grieščius, bulves, topinambus,
svogūnines gėles.
Sode, darže:
netinkamas laikas laistyti.

Matematinis galvosūkis

Įrašykite skaitmenis nuo 1 iki 9
taip, kad matematiniai veiksmai
atitiktų gautus rezultatus.
Kiekvienas skaitmuo gali būti panaudotas tik vieną kartą.

BALANDŽIO

20

Š E ŠTA D I E N I S
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KLAIPĖDA

VILNIUS

+4 +12

+5 +14

SEKMADIENIS

BALANDŽIO

21

Balandžio 21 d.
SEKMADIENIS
Velykos
Pasaulinė kūrybiškumo ir inovacijų diena
Saulė teka 06:06
leidžiasi 20:31
Dienos ilgumas 14.25
Pilnatis (16 mėnulio diena)
Anzelmas, Konradas, Milgedas,
Skalvė, Amalija, Arijus
Tinkamas laikas sėti:
šaknines petražoles, ropinius
svogūnus, pomidorus, ropes,
grieščius, bulves, topinambus,
svogūnines gėles.
Sode, darže:
netinkamas laikas laistyti.
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BALANDŽIO
Atsakymai

Balandžio 22 d.
PIRMADIENIS
Tarptautinė motinos Žemės
diena
Antroji Velykų diena
Saulė teka 06:03
leidžiasi 20:33
Dienos ilgumas 14.30
Pilnatis (17 mėnulio diena)
Kajus, Visgailas, Norvaidė, Leonidas, Leonas, Vadimas
Tinkamas laikas sėti:
salierus, burokus.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti ir šaldyti vaisius.
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ANTRADIENIS
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Balandžio 23 d.
ANTRADIENIS
Jorė, Jurginės, Ganiklio diena
Pasaulinė knygos ir autorinių
teisių diena
Anglų kalbos diena
Saulė teka 06:01
leidžiasi 20:35
Dienos ilgumas 14.34
Pilnatis (19 mėnulio diena)
Adalbertas, Jurgis, Daugaudas,
Vygailė, Jurgita, Jurga
Tinkamas laikas sėti:
salierus, burokus.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti ir šaldyti vaisius.

Šio kryžiažodžio atsakymas –
Ragasnapis.
6+1

9284200.00€ 0

6

247118.50€ 0

5+1

15781.00€ 0

5

481.00€

6

4+1

101.50€

34

4

8.00€

272

3+1

5.00€

689

3

1.50€

4788

2+1

1.25€

4966

2

0.75€

35844

Kito tiražo prognozė:

3 mln. Eur

vikinglotto lošiama trečiadienį
Eurojackpot lošiama penktadienį
Teleloto lošiama sekmadienį

KET VIRTADIENIS

+8
+19
KLAIPĖDA

VILNIUS

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

BALANDŽIO
Atsakymai

Sudoku

+8 +18

+7 +17

Balandžio 24 d.
TREČIADIENIS
Tarptautinė jaunimo solidarumo diena
Lošimas
DNR diena, Šuns diena
Nr.
1362
Saulė teka 05:59
2019-04-17
leidžiasi 20:37
Dienos ilgumas 14.38
Pilnatis (20 mėnulio diena)
SKAIČIAI
Fidelis, Kantrimas, Gražvyda,
Pagrindiniai skaičiai: 09, 11, 26,
Ervina
30, 32, 37
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Vikingo skaičius: 06
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
Vieno derinio laimėjimų
konservuoti šakniavaisius, nailentelė (laimėtojai iš Lietuvos)
kinti piktžoles.
Balandžio 25 d.
KETVIRTADIENIS
Daržų diena, šv. Morkus
Pasaulinė pingvinų diena
Pasaulinė maliarijos diena
Saulė teka 05:56
leidžiasi 20:39
Dienos ilgumas 14.43
Pilnatis (21 mėnulio diena)
Morkus, Tolmantas, Žadmantė, Žavinta
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
konservuoti šakniavaisius, naikinti piktžoles.

ORAI

m. balandžio 23 d.:
Baltų žemėse nužudytas pirmasis krikščionių misionierius Adalbertas Prahiškis.

1794

m. balandžio 24 d.:
1794 sukilimas: Vilniaus Rotušės aikštėje paskelbtas

+9
+20
KLAIPĖDA

VILNIUS

+10 +22

VANDENS TEMPERATŪRA

Lietuvos sukilimo aktas, vyriau- likviduoti“, sąrašus. Visuose buvo foe knyga „Robinzonas Kruzas“.
siuoju sukilimo vadu paskelbtas minimi armėnų poetai, gydytojai,
m. balandžio 25 d.:
Tadas Kosciuška.
dailininkai, verslininkai ir kt. Genoįvykdyta pirmoji mirm. balandžio 20 d.:
m. pr. m. e. m. ba- cidas truko iki 1918 metų, žuvo ties bausmė, naudojant giljotiną.
Paryžiuje įvyko pirlandžio 24 d.: graikai, apie 1,5 mln. armėnų.
m. balandžio 26 d.:
mosios automobilių lenktynės.
pasinaudoję Trojos arkliu, užėm. balandžio 25 d.:
žydų tautybės mom. pr. m. e. balandžio mė Troją.
pradėtas leisti dien- kiniai buvo išmesti iš Vokietijos
21 d.: pasak legendos,
m. balandžio 24 d.: raštis „Nepriklausomoji Lietuva“. mokyklų;
Romulas įkūrė Romą.
Turkijoje pradėtos Vienas redaktorių – Juozas Tumasm. balandžio 26 d.:
m. balandžio 21 d.: masinės armėnų žudynės. Nak- Vaižgantas.
Černobylio avarija:
Brazilijos miestas tį Stambulo policijos skyriai pam. balandžio 25 d.: sprogimas Černobylio atominėtapo Brazilijos sostine.
viešino žmonių, kuriuos „reikia
išleista Danieliaus De- je jėgainėje.
m. balandžio 22 d.:
Vokietijos armija pirmą kartą panaudojo cheminį
ginklą – mirtinas chloro dujas
(Ipro upės slėnyje, Belgijos pietvakariuose); apsinuodijo 15 tūkst.
žmonių, mirė 5 tūkst.
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Savaitė
istorijos puslapiuose

1887
753
1960
1915

26

+9 +19

1184
1915

1919
1719

1792
1933

1986

+6 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
+9 KAUNO MARIOS
+6 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+8 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

SAULĖS AKTYVUMAS

G0
S0
R0

Geomagnetinės audros
nenumatomos.

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

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

GAMA RADIACINIS FONAS

38
40

KAUNE
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE
8830 nSv/val.

ALYTUJE ČERNOBYLIO AE
8180 nSv/val.

nSv/val.

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

