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Prenumeruokite Nemuno krašto laikraštį „Naujasis Gėlupis“ 2019 m.!
Prenumeruokite „Naująjį Gėlupį“ ir neatsilikite nuo svarbiausių krašto ekonominių, kultūrinių ir politikos naujienų!
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Balandžio 17 d. Prienų 
Justino Marcinkevičiaus 
viešojoje bibliotekoje 

Kraštiečiai kolekcininkai – Prienų Justino 
Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje

buvo atidaryta rašomųjų 
mašinėlių paroda. Parodą 

Pirmoji vardinė Justino Marcinkevičiaus 
premija - Eimučiui Valentinui Sventickui

Balandžio 16 d. Lietuvos 
mokslų akademijoje buvo 
įteikta pirmoji vardinė 
Justino Marcinkevičiaus 
(literatūrologija) premija.  

Ji paskirta rašytojui, eseis-
tui, literatūros kritikui Eimu-
čiui Valentinui Sventickui už 
lietuvių poezijos, jos socia-
linių ir estetinių turinių tyri-
mus, už kūrybingą leidybinę 

literatūros tekstologiją. Kaip 
rašo savo pranešime spau-
dai LMA, „E. V. Sventickas, 
dėkodamas pažymėjo esąs 
greta akademinės terpės, bet 
buvo ekspertų, pamačiusių 
ir įvertinusių jo veiklą, ir tai 
jam yra svarbu. Pamalonin-
tas, kad Just. Marcinkevičiaus 
premiją gauna pirmasis, kaip 
prizinę vietą, pakvietė visus 
dar tą patį vakarą skirti keletą 
minučių atsiversti ir paskaityti 
Poeto knygą, o kas nespės, te-
prisimena dvi eilutes: „Pasau-
lis – už mus. / Prieš mus – tik 
mes patys“. 

Prienų Justino Marcinkevi-
čiaus viešosios bibliotekos  

informacija

Gerbiami medicinos darbuotojai,
Gyvybe ir spalvomis alsuojantis pavasaris dovanoja 

mums dar vieną šviesią, vilties kupiną šventę –  
Medicinos darbuotojų dieną. 

Jokia kita profesija taip nesisieja su žmonių viltimis,  
humanistiniais idealais, kaip mediko. Savo  

profesionalumu, atsakomybe, pasišventimu Jūs  
pateisinate profesinį vardą ir žmonių viltis.  

Sveikindamas šventės proga, dėkoju Jums už pasirinktą 
kilnią gyvenimo misiją, rūpestingų rankų ir širdies šilu-
mą, kasdien kuriamus mažus bei didelius stebuklus. Lin-
kiu profesinės ir asmeninės sėkmės, stiprybės, optimizmo, 

kolegų pagarbos ir nuoširdaus pacientų dėkingumo.

Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas

Laima
DUOBLIENĖ

Balandžio 18 d. naujos, 
2019 – 2023 m., kadencijos 
Prienų rajono savivaldybės 
tarybos nariai susirinko 
į iškilmingą posėdį. Jį 
pradėjo Prienų rajono 
savivaldybės rinkimų 
komisijos pirmininkė 
Sonata Labanauskienė. 

Tarybos nariai davė 
priesaiką 

Paskutinis prisiekė tiesio-
giai gyventojų antrą kartą 
išrinktas Prienų rajono sa-
vivaldybės meras Alvydas 
Vaicekauskas. Jam buvo su-
teikti įgaliojimai ir įteiktos 
mero regalijos. 

Prienų rajono savivaldy-
bės tarybos narių pažymėji-
mai įteikti: 

Lietuvos socialdemokra-
tų partijos atstovams: Alek-
sui Banišauskui, Deividui 

Dargužiui, Angelei Mickie-
nei, Henrikui Radvilavičiui, 
Mindaugui Rukui, Alvydui 
Vaicekauskui, Jūratei Zails-
kienei; 

Lietuvos valstiečių ir ža-
liųjų sąjungos atstovams: 
Artūrui Buitkui, Ritai Ke-
turakienei, Jonui Vilioniui, 
Egidijui Visockui;

Partijos„Tvarka ir teisin-
gumas“ atstovams: Loretai 
Jakinevičienei, Cezarui Pa-
cevičiui, Vaidui Kupstui;

Lietuvos socialdemokra-
tų darbo partijos atstovams: 
Vytui Bujanauskui, Algi-
mantui Šidlauskui, Arūnui 
Vaidogui;

Lietuvos laisvės sąjungos 
(liberalų) atstovams: Algir-
dui Kederiui, Algiui Mar-
cinkevičiui;

Tėvynės sąjungos – Lietu-
vos krikščionių demokratų 
atstovams: Vytautui Joneliui, 
Audriui Narvydui;

visuomeninio rinkimų ko-
miteto „Už Prienų kraštą“ at-

stovams: Rasai Ivanauskie-
nei, Dovilei Ručytei; 

Darbo partijos atstovei 
Rimai Zablackienei bei Lie-
tuvos Respublikos liberalų 
sąjūdžio atstovui Gintautui 
Bartuliui. 

„Tai didelė garbė ir 
atsakomybė“

Po inauguracijos Prienų 
rajono savivaldybės meras 
A. Vaicekauskas kreipėsi į 
pirmojo posėdžio dalyvius, 
svečius, posėdį stebinčius 
savivaldybės gyventojus ir 
posėdyje dalyvaujančią sa-
vo šeimą. 

„Gyventojų valia vie-
ni tapome Tarybos nariais, 
o mane išrinko meru. Tai 
didelė garbė ir atsakomy-
bė – tęsti pradėtus darbus, 
pradėti naujus, kelti tikslus 
ir juos įgyvendinti. Dėkoju 
visiems gyventojams, iš-
reiškusiems tokį pasitikė-
jimą. Manau, kad sutelkus 

Tarptautinė kultūrinių 
mainų programa 

SKAITYKITE 6 P.

Birštono viešojoje 
bibliotekoje – nauja 
Technologijų ir 
mokslo erdvė 

SKAITYKITE 8 P.

LR Seimo nariai Vytautas Kamblevičius ir Andrius Palionis L. Jakinevičienė ir A. Vaicekauskas
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Ką jums reiškia 
gegužės 1-oji?

Gytis Adomaitis

Žinau, kad gegužės 1-oji 
– nedarbo diena, bet nieko 
nežinau apie demonstraci-
jas, vykdavusias prieš ke-
lis dešimtmečius, net tiks-
liai nežinau, kaip dabar ši 
diena vadinama. Man – tai 
tiesiog laisvadienis, tikrojo 
pavasario pradžia. Oras jau 
geras, todėl žmonės turės 
galimybę į gamtą išvykti ar 
daržuose padirbėti. 

Laima

Nieko nereiškia. Nelabai 
suprantu, kodėl dabar gegu-
žės 1-oji, vadinamoji Darbi-
ninkų diena, yra laisvadienis. 
Nematau jokio tikslo ir pras-
mės. Ir be šios dienos užten-
ka laisvadienių. Daug kas šią 
dieną sieja su tarybinių laikų 
demonstracijomis ir šūkiais 
apie šviesų rytojų, bet man 
tai – jau seniai pamiršti ir ne-
beaktualūs dalykai. 

Arvydas Naruševičius

Net neatkreipiau dėmesio, 
kad ir dabar gegužės 1-oji yra 
poilsio diena. Nežinau, kodėl 
jos reikia. Gal geriau, pavyz-
džiui, balandžio 1-oji būtų 
laisvadienis – juokautume 
visi, gal ir švenčių kokių nors 
surengtų. Jei rimtai, tai lais-
vadienių pas mus per daug. 
Seniau gegužės 1-ąją visiems 
būdavo privaloma eiti į de-
monstracijas, nešti transpa-
rantus, o po demonstracijų 
skubėdavome bulvių sodinti, 
nes dažniausiai tądien būda-
vo labai geras oras. 

Deimantė Marčiulaitienė 

Net nežinau, kodėl gegu-
žės 1-oji yra laisvadienis. 
Jei, kaip sakote, tai –Darbi-
ninkų diena, tai gal tiems, 
kurie dirba penkias dienas 
per savaitę, kartą per me-
tus suteikiama papildoma 
galimybė pailsėti? Bet jei 
niekas šios dienos niekaip 
įsimintiniau nepažymi, 
manau, tokia poilsio diena 
– betikslė. 

Vytautas Šiumeta 

Seniau gegužės 1-ąją 
vykdavo minėjimai, de-
monstracijos. Būdavo pro-
ga ne darbo vietoje susitikti 
su bendradarbiais, „pašpo-
sinti“, o kartais ir po de-
monstracijos dar kur nors 
į būrį susibėgti. Visai ne-
blogai būdavo tą dieną ir į 
demonstracijas eiti, nors ir 
nežinodavome, kodėl rei-
kia eiti, bet eidavome su 
gera nuotaika. Gal ir dabar 
darbininkams tokia diena 
reikalinga. Tik negirdė-
jau, kad šios dienos proga 
vyktų koks renginys. Net 
ir patys žmonės nenori po 
darbo su kolegomis susitik-
ti, bičiuliautis. Tik ir girdi: 
„Neturiu laiko, neturiu pi-
nigų“. 

Buvo uždarytas pravažiavimas į Baltarusiją
Trečiadienio vakarą dėl miško gaisro Baltarusijos pusėje asmenys 
ir automobiliai per sieną Raigardo pasienio punkte nebuvo 
praleidžiami maždaug puspenktos valandos. Pasikeitus vėjo 
krypčiai, gaisras lokalizuotas.

Miestuose padidėjo oro tarša 
Miestuose trečiadienį padidėjo kietųjų dalelių (KD10) 
koncentracija. Klaipėdoje užfiksuotas tris kartus viršijantis normą 
užterštumas. Įtakos galėjo turėti transporto ir pakeltoji tarša bei 
tarša iš Baltarusijoje ir Ukrainoje vykstančių miškų gaisrų.

Gydytoja įspėja:  
netekus dantų, privalu juos 
atstatyti nedelsiant

Žmogus atrodo daug 
senesnis, nei yra iš 

tiesų
Dantis praradę žmonės 

slepia ne tik šypseną, bet tam 
tikra prasme ir patys save. 
Jie tampa drovūs, užsisklen-
džia ir vengia bendravimo. 
Paveikiama ne tik socialinė 
aplinka – dantų praradimas 
stipriai atsiliepia ir sveikatai. 
Ilgą laiką neatstatant dantų, 
bedantėje srityje nyksta kau-
las, žemėja sukandimo aukš-
tis, dėl to kinta veido bruo-
žai ir žmogus atrodo žymiai 
senesnis. Gyd. odontologės-
ortopedės Aušros Pakarklės 
teigimu, dauguma žmonių 
dėl implantacijos kreipiasi 
tik tuomet, kai kaulo aptir-
pimas jau stipriai išreikš-
tas. Odontologės nuomone, 
delsimą lemia informacijos 
stoka, susikurti klaidingi ste-
reotipai ar įvairios baimės. 
„Noriu įspėti, kad netekus 
dantų, labai svarbu juos at-
kurti nedelsiant. Dantų ne-
tekę žmonės susiduria ne 
tik su neestetiška išvaizda ir 
kaulo tirpimu, bet ir praranda 
efektyvią kramtymo funkci-
ją. Be to, kramtymo krūvis 
pasiskirsto likusiems dan-
tims, dėl to jie greičiau dyla, 
dėvisi, o kiti dantys chaotiš-
kai griūna į atsiradusį tarpą. 
Laiku atlikta dantų implan-
tacija padės išvengti tokios 
problemų lavinos.“ 

Šveicariška kokybe 
pasitiki gydytojai ir 

pacientai
Tikodenta klinikoje paci-

entams siūlomas tik aukš-
čiausios klasės produktas 

– šveicariški implantai. Dirb-
dami su bene populiariausiais 
implantais pasaulyje, klinikos 
gydytojai yra tikri, kad atlikta 
implantacijos procedūra bus 
ne trumpalaikis džiaugsmas, 
o ilgametis rezultatas. „Mano 
nuomone, šveicariški implan-
tai pelnė besąlygišką gydyto-
jų ir pacientų pasitikėjimą dėl 
kelių esminių priežasčių. Visų 
pirma, šie implantai pagamin-
ti iš unikalaus lydinio, todėl 
puikiai prigyja ir garantuoja 

ilgalaikius rezultatus. Kaip 
protezuojančią gydytoją, ma-
ne džiugina ne tik šveicariškų 
implantų ilgaamžiškumas, bet 
ir plačios protezavimo gali-
mybės, leidžiančios atkurti 
dantis tokius, kokie yra sukurti 
gamtos“, – implantų privalu-
mus aptaria gyd. odontologė-
ortopedė A. Pakarklė. 

Implantacija 
– pažangus dantų 
atkūrimo būdas

Dantų atstatymas implan-
tais – tai viena pažangiausių 
gydymo metodikų, atlieka-
ma greitai ir neskausmingai. 
Šiomis dienomis dantų im-
plantais galima efektyviai at-
kurti ne tik pavienius ir kelių 
prarastų dantų defektus, bet ir 
tvirtinti silpnai besilaikančius 
plokštelinius protezus ar net 
ant 4–6 implantų pagaminti 

neišimamus protezus. 
Gydytoja odontologė-orto-

pedė Aušra Pakarklė pastebi, 
kad dantų implantacija ne tik 
sugrąžina šypseną, bet lemia 
ir asmenybės pokyčius. „Dan-
tis praradę pacientai buvo pri-
versti slėpti šypseną, riboti 

maisto racioną ir kęsti daugy-
bę kitų nepatogumų. Atkūrus 
dantis implantais, akivaizdžiai 
pasikeičia pacientų emocinė 
būsena. Jie jaučiasi tarsi nu-
simetę didžiulę naštą, išlais-
vėję. Tokie esminiai pokyčiai 
ir sėkmingi ilgalaikiai rezul-

tatai mane labiausiai moty-
vuoja kasdienėje praktikoje 
ir skatina pranokti pacientų 
lūkesčius.“ 

Ištobulėjusios implantaci-
jos sistemos atveria galimybę 
kiekvienam turėti estetiškus 
ir funkcionalius dantis. Lai-

ku atlikta implantacija padės 
išvengti sveikatos problemų 
bei neigiamų išvaizdos po-
kyčių. Pasikonsultuokite su 
implantuojančiu gydytoju dėl 
palankiausių dantų atkūrimo 
galimybių ir pasitikite kitokį 
rytojų su šypsena. 

Netekus dantų, organizme vyksta nepageidaujami 
procesai, kurie su kiekviena diena vis aštrėja. 
Pastebima ydinga tendencija: dantis praradę žmonės 
pagalbos kreipiasi komplikacijoms jau gerokai 
įsišaknijus ir stipriai paveikus išvaizdą, sveikatą 
bei psichologinę būseną. Jeigu ši problema būtų 
sprendžiama nedelsiant, dantų netekimas tebūtų 
laikinas nepatogumas, po implantacijos pamirštas 
visam laikui. Apie dantų praradimo pasekmes ir 
implantacijos pažangą kalbamės su Tikodenta klinikos 
gydytoja odontologė-ortopedė Aušra Pakarklė. 

                    Vienmomentė dantų implantaciją                           Kelių  dantų implantaciją                Visų dantų atstatymas 
                         ant 4 implantų

Gyd. odontologė - ortopededė Aušra Pakarklė
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Žada neleisti referendumo dėl Škotijos
Londonas trečiadienį atmetė galimybę organizuoti dar vieną 
referendumą dėl Škotijos nepriklausomybės. Per 2014 metais 
vykusį panašų referendumą 55 proc. škotų pasisakė prieš 
nepriklausomybę, o 45 proc. – už.

ES nuo 2021 metų ribos transriebalų kiekį
Europos Sąjunga trečiadienį patvirtino reikalavimą sumažinti 
transriebalų kiekį tokiuose maisto produktuose kaip užkandžiai, 
siekiant sumažinti širdies ligų ir insultų atvejų skaičių Europoje.

PRIENŲ RAJONO  
SAVIVALDYBĖS TARYBOS 
POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ
2019 m. balandžio 29 d. 10 val.
1. Dėl Prienų rajono savivaldybės adminis-

tracijos direktoriaus skyrimo
2. Dėl pritarimo Balbieriškio kultūros ir 

laisvalaikio centro vadovo 2018 metų vei-
klos ataskaitai

3. Dėl pritarimo Jiezno kultūros ir laisva-
laikio centro vadovo 2018 metų veiklos atas-
kaitai

4. Dėl pritarimo Prienų kultūros ir laisva-
laikio centro vadovo 2018 metų veiklos atas-
kaitai 

5. Dėl pritarimo Stakliškių kultūros ir lais-
valaikio centro vadovo 2018 metų veiklos 
ataskaitai

6. Dėl pritarimo Veiverių kultūros ir lais-
valaikio centro vadovo 2018 metų veiklos 
ataskaitai

7. Dėl pritarimo Prienų Justino Marcinkevi-
čiaus viešosios bibliotekos vadovo 2018 metų 
veiklos ataskaitai 

8. Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės 
kūno kultūros ir sporto centro vadovo 2018 
metų veiklos ataskaitai

9. Dėl pritarimo VšĮ Stakliškių pirminės 
sveikatos priežiūros centro 2018 metų vei-
klos ataskaitai

10. Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldy-
bės socialinių paslaugų centro 2018 metų vei-
klos ataskaitai

11. Dėl pritarimo uždarosios akcinės ben-
drovės „Prienų butų ūkis“ 2018 metų veiklos 
ataskaitai

12. Dėl pritarimo uždarosios akcinės ben-
drovės „Prienų vandenys“ 2018 metų veiklos 
ataskaitai

13. Dėl pritarimo akcinės bendrovės „Prie-
nų šilumos tinklai“ 2018 metų veiklos atas-
kaitai

14. Dėl Prienų rajono savivaldybės mero 
darbo užmokesčio nustatymo

15. Dėl vykdomosios institucijos įgalio-
jimų suteikimo Prienų rajono savivaldybės 
administracijos direktoriaus pavaduotojo pa-
reigybei ir Prienų rajono savivaldybės admi-
nistracijos direktoriaus ir administracijos di-
rektoriaus pavaduotojo pareigybių aprašymų 
patvirtinimo 

16. Dėl Prienų rajono savivaldybės admi-
nistracijos struktūros patvirtinimo

17. Dėl atstovų delegavimo į Lietuvos savi-
valdybių asociacijos suvažiavimą

18. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 
komitetų sudarymo, jų narių skaičiaus ir ko-
mitetų įgaliojimų nustatymo

19. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 
komitetų sudėties patvirtinimo

20. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 
2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3-
251 „Dėl Apmokėjimo už pagrindinės sesijos 
valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų 
kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagri-
nėjimą, pakartotinės sesijos valstybinių ir mo-
kyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandi-
datų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą 
tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

21. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 

2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T3-174 
„Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir ben-
druomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 
metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 prie-
monės „Remti bendruomeninę veiklą savi-
valdybėse“ įgyvendinimo Prienų rajono sa-
vivaldybėje aprašo patvirtinimo“ pripažinimo 
netekusiu galios

22. Dėl Prienų rajono savivaldybės admi-
nistracijos 2018 metų finansų kontrolės bū-
klės ataskaitos

23. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 
2019 m. vasario 14 d. sprendimo Nr. T3-24 
„Dėl Prienų rajono savivaldybės 2019 metų 
biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

24. Dėl 2020 metų žemės mokesčio tarifų 
nustatymo

25. Dėl 2020 metų nekilnojamojo turto mo-
kesčio tarifų nustatymo

26. Dėl padidėjusios turto vertės perdavimo 
Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijai

27. Dėl leidimo atlikti kapitalinio remon-
to darbus

28. Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto 
panaudos sutarčių nutraukimo

29. Dėl turto perdavimo valdyti ir naudoti 
panaudos teise

30. Dėl nekilnojamojo turto išbraukimo iš 
Prienų r. Jiezno gimnazijos buhalterinės aps-
kaitos

31. Dėl sutikimo įregistruoti juridinio as-
mens buveinę

32. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą 
Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo 
perdavimo Prienų krašto muziejui

33. Dėl valstybės turto nurašymo
34. Dėl sutikimo įkeisti perkamą Prienų ra-

jono savivaldybės būstą
35. Dėl Prienų rajono savivaldybės 2019 

metų Kelių priežiūros ir plėtros programos 
finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės 
reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, tai-
symo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, 
saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių 
inventorizavimo objektų sąrašo patvirtinimo

36. Dėl Prienų rajono savivaldybės tary-
bos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T3-
185 „Dėl Prienų rajono savivaldybės kapinių 
tvarkymo taisyklių, aprašų, susijusių su kapi-
nių priežiūra ir laidojimu jose, patvirtinimo“ 
pakeitimo

37. Dėl Prienų rajono savivaldybės tary-
bos 2007 m. liepos 26 d. sprendimo Nr. T3-
115 „Dėl Prienų rajono savivaldybės sociali-
nių paslaugų skyrimo ir vertinimo komisijos 
nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo neteku-
siu galios

38. Dėl Globos centro veiklos ir vaiko bu-
dinčio globotojo vykdomos priežiūros Prienų 
rajono savivaldybėje organizavimo ir kokybės 
priežiūros tvarkos aparašo patvirtinimo

39. Dėl Pagalbos pinigų mokėjimo už tė-
vų globos netekusių vaikų priežiūrą ir globą 
(rūpybą) Prienų rajono savivaldybėje tvarkos 
aparašo patvirtinimo

_________________
Tarybos sprendimų projektai skelbiami Sa-

vivaldybės interneto svetainėje www.prienai.
lt, skyriuje „Tarybos posėdžių darbotvarkės“. 
Tarybos posėdžių tiesiogines transliacijas ga-
lima stebėti Savivaldybės interneto svetainėje 
www.prienai.lt.

Šv. Velykos pasibeldė į širdis

Balandžio  16 dieną 
Šilavoto pagr. mokyklos  
bibliotekos darbuotojos 
su grupele mokinių bei 
Šilavoto laisvalaikio salės 
folkloro grupe ,,Akacija“ 
aplankė Šilavoto Globos 
namų gyventojus. Jauki 
namų aplinka, pasipuošę 
seneliai nuteikė ramybės 
ir džiaugsmo valandėlei. 

Folkloro grupės vadovė 
Saulė Blėdienė papasakojo 

įvairių vietovardžių atsiradi-
mo istorijas. Ypač gyventojus 
sudomino Šilavoto vietovar-
džio kilmė. Galbūt  niekas iš 
senelių net nepagalvojo, kad 
gyvenimo saulėlydį sutiks 
Šilavoto kaime. ,,Akacijos“ 
dainininkai linksmino gy-
ventojus  gražiomis dainomis, 
mokinukai kartu su mokyto-
ja Elvyra skaitė posmus apie 
pavasario atėjimą, mėgdžiojo 
paukščių balsus. Seneliai ga-

vo ir užduočių: buvo pateikti 
įvairūs klausimai apie šv. Ve-
lykų papročius, reikėjo įmin-
ti mįsles, pabaigti patarles. 
Baigiantis renginiui mokyto-
ja Kazimiera padovanojo gy-
ventojams po gražų velykinį 
margutį ir palinkėjo džiugiai 
švęsti gražią atbundačio pa-
vasario šventę – šv. Velykas, 
o vaikai dar aplankė senelius, 
jau nebegalinčius pakilti iš sa-
vo lovų...

Dėkojame Globos namų 
soc. darbuotojai Jolantai bei 
visam kolektyvui už didelį rū-
pestį šių namų gyventojais bei 
šiltą bendravimą su svečiais, 
o Šilavoto laisvalaikio salės 
renginių organizatorei Saulei 
– už bendradarbiavimą.

Šilavoto pagr. mokyklos 
informacija 

visus Tarybos narius, nepai-
sant partijų, pažiūrų, taip pat 
sulaukus administracijos, įs-
taigų, gyventojų palaikymo, 
galėsime kartu nuveikti daug 
prasmingų, gerų darbų, kad 
Prienų krašte būtų gera, sau-
gu gyventi, kad į mūsų kraštą 
būtų miela užsukti svečiams. 
Be visų jūsų palaikymo aš to 
nebūčiau pasiekęs“, – kalbė-
jo meras A. Vaicekauskas. 
Jis taip pat padėkojo rinki-
mų komisijos pirmininkei, 
nariams ir visiems, dirbu-
siems rinkimų metu, visiems 
išreiškusiems pasitikėjimą 
ir visuomet jį palaikiusiai 
šeimai.

Iškilmingo posėdžio metu 
Tarybą ir merą sveikino Sei-
mo nariai Andrius Palionis 
ir Vytautas Kamblevičius, 
Birštono savivaldybės merė 
Nijolė Dirginčienė, Prienų 
rajono savivaldybės admi-
nistracijos, Prienų rajono įs-
taigų, organizacijų, bendruo-
menių atstovai.

„Linkiu, kad šiandien iš-
tarti priesaikos žodžiai ne-
būtų pamiršti, kad darbas 
Taryboje būtų konstruktyvus 
ir pateisinantis rinkėjų lūkes-
čius“, – perduodama posė-
džio „vairą“ merui, linkėjo 
rinkimų komisijos pirminin-
kė S. Labanauskienė. 

„Žmonės pasitikėjo jumis 
ir aš tikiu, kad šiandien iš-
tarti priesaikos žodžiai lydės 
visą kadenciją. Linkiu gra-

žaus darbo, nebijoti iššūkių 
ir siekti, kad Prienų kraštas 
klestėtų, kad būtų smagu ir 
atvykstantiems, ir čia gyve-
nantiems“, – sveikindamas 
merą ir Tarybos narius lin-
kėjo Seimo narys A. Palio-
nis. Jis taip pat ragino į pa-
laikymo „komandą“ įtraukti 
ir tris Prienų krašto Seimo 
narius.

Birštono savivaldybės me-
rė N. Dirginčienė linkėjo to-
lesnio abiejų savivaldybių 
glaudaus bendradarbiavimo. 
Ji pasidžiaugė, kad merui, 
Tarybos nariams ir adminis-
tracijos darbuotojams kartu 
ir vieningai dirbant pavyko 
pakeisti Prienų kraštą, taip 
pat linkėjo tęsti pradėtus dar-
bus ir išlaikyti vienybę. 

N. Dirginčienė asmeniškai 
pasveikino ir Birštono savi-
valdybės įstaigų vadovus – 
Prienų rajono savivaldybės 
tarybos narius Cezarą Pace-
vičių ir Algirdą Kederį. 

„Graži ir nuostabi šven-
tė – žmonių pasitikėjimas 
atsispindėjo tarusiųjų iškil-
mingus priesaikos žodžius 
veiduose“, – kalbėjo Seimo 
narys V. Kamblevičius ir lin-
kėjo tapti pirmąja Taryba, 
kuri šventai vykdys žmonių 
lūkesčius. 

Mero pavaduotoja – 
Loreta Jakinevičienė
Savivaldybės meras A. 

Vaicekauskas perskaitė pa-
reiškimą apie pasirašytą koa-

licinę sutartį dirbti vieningo-
je koalicijoje ir įgyvendinti 
bendrą programą. Šią sutartį 
pasirašė ir valdančiąją dau-
gumą sudaro Lietuvos soci-
aldemokratų partijos, parti-
jos „Tvarka ir teisingumas“, 
Lietuvos laisvės sąjungos 
(liberalai), Liberalų sąjūdžio 
atstovai. 

Tarybos narys A. Narvy-
das perskaitė pareiškimą dėl 
TS – LKD partijos atstovų V. 
Jonelio ir A. Narvydo darbo 
Prienų rajono savivaldybės 
tarybos mažumoje. 

Naujos kadencijos Savi-
valdybės tarybos pirmieji 
sprendimai – atleisti Prienų 
rajono savivaldybės admi-
nistracijos direktorių Egidi-
jų Visocką ir jo pavaduotoją 
Rimą Zablackienę iš parei-
gų, pasibaigus jų įgaliojimų 
laikui. Laikinai, kol bus pa-
skirtas naujas administraci-
jos direktorius, šias pareigas 
eis Bendrojo skyriaus vedėja 
Jūratė Mickevičienė.

Mero siūlymu po slapto 
balsavimo (19-kai pritarus, 
penkiems – ne ir vienam su-
silaikius) į mero pavaduo-
tojo postą paskirta partijos 
„Tvarka ir teisingumas“ ats-
tovė Loreta Jakinevičienė. 
Ji dėkojo už pasitikėjimą, 
išreikštą ir balsavimo, ir rin-
kimų metu, o Tarybos na-
riams linkėjo gero koman-
dinio darbo. 

Kitas Tarybos posėdis 
vyks balandžio 29 d. 

Prisiekė naujos kadencijos Prienų 
rajono savivaldybės tarybos nariai
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Sodinantiems mišką – parama 
Žemių savininkams 
nederlingi žemės 
plotai dažnai kelia 
galvos skausmą. 
Nenaudojamais sklypų 
paversti nesinori, bet 
ir ką nors užauginti 
juose sudėtinga. Išeitis 
– apsodinti plotus 
medžiais. Su Lietuvos 
kaimo plėtros 2014–2020 
m. programos (KPP) 
priemonės „Investicijos 
į miško plotų plėtrą ir 
miškų gyvybingumo 
gerinimą“ veiklos sritimi 
„Miško veisimas“ tai 
padaryti nesudėtinga. 
Statistika rodo, kad net 
99 proc. paraiškų yra 
patvirtinamos. Norintys 
gauti paramą „Miško 
veisimui“ paraiškas 
Nacionalinei mokėjimo 
agentūrai gali teikti iki 
balandžio 30 dienos. 

Jaunuolynas vietoje 
nederlingų kalvų
Lazdijų rajone gyvenan-

čiam Kazimierui Juknai 
nuosavybės teise priklau-
santi žemės ūkio paskirties 
žemė dideliu našumu nepa-
sižymi. Vyras seniai svars-
tė, kaip nederlingą žemę 
paversti bent kiek naudin-
ga. Kultūrų, kurioms nerei-
kalinga soti dirva, auginimo 
galimybė atkrito – sklypai 
labai kalvoti. Tuomet plotą 
sugalvojo apsodinti mišku. 
Galimybė gauti KPP para-
mą tapo paskata įgyvendinti 
sumanymą. 

– Kad porą ar trejetą hek-
tarų galėtum apsodinti ko-
kybiškais medžių sodinu-
kais, reikia turėti nemažai 
pinigų. Pakankamai inves-
ticinių lėšų tam neturėjau. 
Sužinojęs, kad miškui veisti 
yra galimybė gauti paramą, 

nusprendžiau teikti paraišką. 
Iš pradžių kilo nemažai klausi-
mų, tačiau atidžiai perskaičius 
veiklos srities įgyvendinimo 
taisykles viskas tapo aišku. 
Mano džiaugsmui, paraiška 
buvo patvirtinta. Medžių so-
dinukai jau pasodinti, belieka 
sulaukti, kada jie taps stipriais 
medžiais. Apčiuopiamos nau-
dos jaunuolynas kol kas ne-
duoda, tačiau plotas nėra ap-
leistas, jame neželia beverčiai 
krūmai. Tai labiau investicija į 
ateitį, kuri bus vertinga jei ne 
man, tai mano anūkams, – pa-
sakojo pašnekovas.

Miško dydis ir sudėtis
Be to, kaip pastebi K. Jukna, 

miškų veisimas užkerta kelią 
apleistų plotų plėtrai, jaunuo-
lynai prisideda ir prie kovos 
su klimato kaita. Kuo miškų 
plotai didesni, tuo daugiau 
anglies dvideginio absorbuo-
jama ir sumažinami jo emi-
sijos kiekiai žemės ūkyje bei 
miškininkystėje. 

Nors pareiškėjai mišką daž-
niausiai veisia nederlingos 
žemės plotuose, tai nebūtina 
sąlyga gauti paramą. Svar-
biausia, kad vientiso veisiamo 
miško plotas būtų ne mažesnis 
kaip 0,5 ha, išskyrus tam ti-
krus atvejus, taip pat, kad būtų 

UžsK. Nr. 023

sodinamos tik vietinės kilmės 
medžių rūšys, kurių kilmė 
pagrindžiama kilmės doku-
mentais. Pageidaujama, kad 
miškas būtų suprojektuotas 
taip, kad jo želdinių rūšinėje 
sudėtyje būtų ne mažiau kaip 
10 proc. lapuočių medžių rū-
šių ir ne daugiau kaip 6 dalys 
ąžuolų ir 4 dalys liepų.

Tinkamumo kriterijai
Paramos pagal veiklos sritį 

„Miško veisimas“ gali kreip-
tis juridiniai ir ne jaunesni 
kaip 18 metų amžiaus fiziniai 
asmenys, kuriems želdintina 
žemė, planuojama apželdinti 
mišku, priklauso nuosavybės 
teise, arba savivaldybės, ku-
rios tokią žemę valdo patikė-
jimo teise.

Privalomas mažiausias pa-
ramos paraiškų atrankos balų 
skaičius – 30 balų. Jei para-
mos paraiškų atrankos ver-
tinimo metu nustatoma, kad 
paramos paraiškai neskirta 
privalomo mažiausio 30 balų 
skaičiaus, paramos paraiška 
atmetama. Tačiau reikalingus 
balus surinkti nėra sunku. Pa-
vyzdžiui, visi su paramos pa-

Pavyko suvaldyti miško gaisrą Mažeikių rajone
Trečiadienio vakarą ugniagesiams pavyko suvaldyti didelį miško 
gaisrą Mažeikių rajone esančiame Jonaičių miške. Jonaičių miške 
liepsnojo 30 hektarų miško paklotės. Gaisrą gesino 11 ugniagesių, 
keturios miškininkų autocisternos bei 20 žmonių.

Kanceliarinėms reikmėms - 287 tūkst. eurų
Seimo nariai per pirmąjį šių metų ketvirtį kanceliarinėms ir kitoms 
darbo reikmėms išleido per 287 tūkst. eurų. Tradiciškai didžioji 
dalis išlaidų tenka automobilio eksploatavimui, biuro nuomai, 
viešosios informacijos rengėjų paslaugoms.

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

2019-04-14 apie 02.40 val. pra-
nešta, kad Prienuose, Žemaitės 
g. moteris neatsiliepia į telefono 
skambučius, galimai sutriko svei-
kata. Laužtuvu pro langą patekta 
į namą, kambaryje miegojusi mo-
teris (g. 1932 m.) medikų pagalbos 
atsisakė.

2019-04-14 apie 09.45 val. gautas 
pranešimas, kad Jiezno sen., Ka-
šonių k., Žvejų g. dega gyvatvorė. 
Apdegė apie 10 m gyvatvorės. 

2019-04-14 per pietus,13.57 val., 
gautas pranešimas, kad Išlaužo 
sen., Čiudiškių k., Senojo malūno g. 
žmogus įkrito į vandens perlaidos 
šulinį tarp tvenkinių. Šulinio gylis 
apie 6 m. Gaisrine gelbėjimo virve 
žmogus buvo ištrauktas. 

2019-04-15 Alytaus apskr. VPK 
Prienų r. PK gautas moters (g. 1972 
m.) pranešimas, kad balandžio 6 d. 
apie 8 val. Prienuose, Vaitkaus g., 
sodybos kieme esančiame voljere 
rado galimai nunuodytą jai priklau-
santį šunį (auksaspalvį retriverį). 
Nuostolis – 1000 eurų.

2019-04-15 apie 8.30 val. Prienų 
r., Išlaužo sen., Šaltupio k. ribose, 
kelio Kaunas–Prienai–Alytus 23-
iame kilometre vyro (g. 1997 m.) 
vairuojamas automobilis „Škoda 
Fabia“ išvažiavo į priešpriešinio 
eismo juostą ir susidūrė su prieš-
priešine kryptimi važiavusiu krovi-
niniu automobiliu „MB Sprinter“, 
vairuojamu vyro (g. 1957 m.). 
Eismo įvykio metu apgadinti abu 
automobiliai, sužalotas lengvojo 
automobilio vairuotojas, kuris 
greitosios medicininės pagalbos 
automobiliu nugabentas į Kauno 
klinikas.

2019-04-15 apie 9.50 val. Prienuo-
se, Vytauto g., moteris (g. 1954 
m.), vairuodama jai priklausantį 
automobilį „Audi A2“, partrenkė 
pėsčiųjų perėja ėjusią pėsčiąją (g. 
1968 m.). Nukentėjusiajai nustaty-
tas šeivikaulio galvutės lūžis.

2019-04-15 apie 08.30 val. gautas 
pranešimas, kad Išlaužo sen., 
Šaltupio k., Šaltupio g. susidūrė 
lengvasis ir sunkiasvoris automobi-
liai, yra prispaustas žmogus. Buvo 
susidūrę „Mercedes-Benz Sprinter“ 

ir „Škoda Fabia“. Pirmojo auto-
mobilio vairuotojas nenukentėjo. 
Antrojo automobilio vairuotojas 
nebuvo prispaustas, tik sužalotas, jį 
reikėjo iškelti. Atvykus GMP, sąmo-
ningas sužalotasis įkeltas į medikų 
automobilį ir išgabentas į klinikas. 
Nuvalyta kelio danga.

2019-04-15 apie 14.03 val. gautas 
pranešimas, kad Veiverių sen., 
Šilėnų k., Miško g. 5 dega žolė. 
Išdegė apie 40 arų.

2019-04-16 apie 08.38 val. gautas 
pranešimas, kad Šilavoto sen., 
Klebiškio k., Juodaraisčio g., nuo 
pagrindinio kelio įsukus ir pava-
žiavus apie 200 m, deginamos 
šiukšlės. Vyras laukuose degino 
sukrautas šakas. Pavojaus niekam 
nebuvo.

2019-04-16 apie 16.07 val. pilietis 
pranešė, kad Jiezno sen., Musninkų 
k. už Jiezno apie 2–3 km dega žolė, 
sukrautos šakos. Degė labai didelis 
plotas žolės ir krūmų. Išdegė apie 2 
ha durpingos pievos ir krūmynų.

2019-04-16 apie 21.32 val. gautas 
pranešimas, kad Birštone, Lelijų 
g., bute yra dūmų. Gaisro požymių 
nerasta. Iškvietimas nepagrįstas.

2019-04-16 apie 15.30 val. Prie-
nuose., Žalgirio g., moteris, atvy-
kusi į jai priklausantį negyvenamą 
namą, pastebėjo, kad sugadinus 
lauko durų spyną buvo įsibrauta 
į namo vidų ir pavogti du buteliai 
vyno, vienas butelis šampano 
„Moet“, elektrinis bulvių tarkavimo 
įrenginys. Nuostolis – 200 eurų.

2019-04-16 Prienų r., Veiverių mstl., 
Aušros g., vyrui (g. 1986 m.) atvy-
kus pas motiną, jos neblaivus (1,17 
prom. alkoholio) sugyventinis (g. 
1973 m.) jam grasino. Įtariamasis 
sulaikytas ir uždarytas į areštinę.

2019-04-17 gautas pranešimas 
(00.02 val.), kad Prienuose, Sta-
diono g. dega ūkinis pastatas. 
Atvykus pirmosioms PGP, ūkinis 
pastatas (5x9 m, medinis, stogas 
dengtas šiferiu) degė atvira lieps-
na. Nudegė pastato stogas, išdegė 
vidus ir viduje buvę ūkio paskirties 
daiktai, dalis malkų. Išgelbėtas už 
5 m esantis gyvenamasis namas 
(8x9 m, mūrinis) ir už 10 m esantis 
kaimynų ūkinis pastatas.

2019-04-17 apie 08.50 val. gautas 
pranešimas, kad Jiezno sen., Vėžio-
nių k. Gėlių g. prie Jiezno deginama 
žolė. Moteris degino sugrėbtas 
gamtines atliekas 5–6 m atstumu 
nuo pastatų. Laužas užgesintas

2019-04-17 apie 12.20 val. pranešta, 
kad Balbieriškio sen., Vazgaikiemio 
k. dega pieva. Gaisras užgesintas 
iki PGP atvykimo. Išdegė apie 15 
arų žolės.

raiška pateikti projektai skirti 
tik miško žėliniais apaugusio 
ploto priežiūrai, apsaugai 
ir ugdymui ir (arba) miškui 
veisti miško žėliniais apau-
gančiame plote, kuriame rei-
kalingas tik papildomas žel-
dinimas, gauna 20 balų. 

15 balų skiriama, jei dau-
giau nei 50 proc. ploto, ku-
riame veisiamas miškas, pri-
skiriama prie vietovių, ku-
riose esama gamtinių ar kitų 
specifinių kliūčių. Jei miškas 
veisiamas žemėje, kurios 
bent vieno sklypo našumas 
yra iki 32 balų imtinai, – ski-
riama 15 balų. Tuo atveju, 
kai visi su paramos paraiška 
pateikti projektai suprojek-
tuoti taip, kad beržai, pušys, 
eglės ar juodalksniai arba jų 
kombinacija želdinių sudė-
tyje sudaro daugiau kaip 80 
proc., – skiriama 15 balų. Kai 
miškas veisiamas savivaldy-
bės teritorijoje, kurios miš-
kingumas yra iki 33,3 proc., 
pareiškėjui skiriama 10 balų. 
Pareiškėjams, kurie yra fizi-
niai asmenys, skiriama 15 ba-
lų, juridiniai – 10 balų.

„Miško veisimas“ gali būti naudingas ne tik žemės savininkams, 
bet ir klimatui.   (Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka)

2019-04-17 apie 12.58 val. gautas 
pranešimas, kad Stakliškių sen., 
Užuguosčio k., Dvaro g. dega pie-
va. Išdegė apie 50 arų durpingos 
pievos.

2019-04-17 apie 17.34 val. GMP pra-
nešė, kad Veiverių sen., Tarpiškių 
k. Žirgyno g. reikalinga pagalba 
ištraukti GMP automobilį. Buksy-
ravimo lynu įklimpęs automobilis 
ištrauktas ant kelio.

2019-04-18 apie 13.13 val. gautas 

pranešimas, kad Birštono sen., Pa-
dvariškių k. Pamiškio g. dega me-
dinis namas. Atvira liepsna degė 
ūkinis pastatas (10 x 4 m, rąstinis, 
stogas dvišlaitis, dengtas šiferiu). 
Ūkinis pastatas ir viduje buvę namų 
apyvokos daiktai sudegė.

2019-04-18 apie 15.01 val. gautas 
pranešimas, kad Birštono sav., 
Birštono sen. Siponių k. dega žolė 
prie miško, Užgesinta žolė ir krūmai 
10 arų plote.

2019-04-18 apie 18.15 val. Prie-
nuose, J. Lukšos g., patikrinimui 
sustabdžius automobilį „VW Golf“, 
jį vairavęs neblaivus (1,93 prom. 
alkoholio) vyras (g. 1981 m.) sulai-
kytas ir uždarytas į areštinę.

2019-04-19 apie 8.53 val. gautas 
pranešimas, kad Veiverių sen., Les-
kavos k., kelyje Prienai–Skriaudžiai, 
ties Leskavos k., po eismo įvykio 
ant kelio išsiliejo dyzelino. Surink-
tas 3 m² plote išsiliejęs dyzelinas, 
nuplauta kelio danga.

2019-04-19 apie 16.08 val. gautas 
pranešimas, kad Veiverių sen. 
Papilvio k. Pilvės g., SB „Riešutas“ 
kaimynai degina šakas, žolę, 
gaisras išsiplėtė. Išdegė apie 15 
arų plotas.

2019-04-19 apie 18.27 val. gautas 
pranešimas, kad Šilavoto sen., 
Stuomenų k. Ąžuolų g. dega žolė, 
netoli – miškas. Užgesinta žolė, 
pavieniais židiniais degusi 50 arų 
plote.
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Putinas leido Rytų Ukrainai gauti pilietybę
Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas trečiadienį pasirašė 
įsaką, leisiantį Rytų Ukrainos gyventojams paprasčiau gauti 
Rusijos pilietybę. Tokią teisę turės tam tikrų Ukrainos Donecko ir 
Luhansko sričių rajonų nuolatiniai gyventojai.

Ragina skelbti Rusijai sankcijas
Išrinktasis Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis trečiadienį 
paragino paskelbti Maskvai daugiau tarptautinių sankcijų dėl jos 
sprendimo palengvinti Rusijos pilietybės suteikimo tvarką Rytų 
Ukrainos gyventojams. 

Meras su KASP ir šaulių atstovais 
aptarė Prienuose gegužės 4–5 dienomis 
planuojamų karinių pratybų klausimus

Balandžio 23 d. Prienų 
r. savivaldybės meras 
Alvydas Vaicekauskas 
susitiko su KASP Dariaus ir 
Girėno apygardos 2-osios 
rinktinės bei LŠS Vytauto 
Didžiojo 2-osios šaulių 
rinktinės savanorių pajėgų 
atstovais dėl planuojamų 
pratybų Prienuose. 

Susitikime dalyvavo ir LŠS 
Vytauto Didžiojo šaulių 2-
osios rinktinės Prienų šaulių 
6-osios kuopos vadas Egidi-
jus Visockas.

Kaip informavo Krašto ap-
saugos tarnybos atstovai, ge-
gužės 4–5 dienomis, šeštadie-
nį ir sekmadienį, KASP 2R 
Prienų mieste ir jo apylinkėse 
planuoja vykdyti lauko tak-
tikos pratybas, kuriose daly-
vaus apie 200 karių. Objektai, 
kurie bus naudojami praty-
boms, – Prienų šaulių namai, 
buvusi Specialioji mokykla 
(internatas) ir estrada prie Ne-
muno (Paprienėje). Pratybų 
metu kariai treniruosis vykdy-
ti gynybines operacijas. 

Kariai pabrėžė, kad Prie-
nų kraštas jiems labai patin-
ka – ne tik itin gražus savo 
kraštovaizdžiu, bet ir palan-
kus karinėms pratyboms. 
Savivaldybės meras taip pat 
išreiškė moralinį palaikymą 
ir pritarimą karių savanorių 
operacijoms ir įvairioms pa-
rodomosioms akcijoms Prie-
nų krašte bei sutarė dėl toles-
nio bendradarbiavimo – ne tik 

karinių pratybų metu, bet ir 
įvairių švenčių, renginių, ku-
rie vyksta Prienų rajone. Anot 
mero, tai, kas vyksta taikos są-
lygomis, ką mato visuomenė, 
yra patriotizmo, moralinės ir 
pilietinės atsakomybės už sa-
vo šalį, jos saugumą pavyzdys 
jaunajai kartai. Be to, jauni-
mui tai puiki proga susipažinti 
su savanoriška tarnyba, kari-
ne technika, betarpiškai pa-
bendrauti su kariais, užduoti 
jiems klausimų.

Šeštadienį KASP 2R pra-
tybos vyks prie estrados, se-
kmadienį – Prienų mieste. 
Visą savaitgalį vyksiančių 
karinių pratybų metu bus 
naudojama garsinė imitaci-
ja, pirotechninės ir dūminės 
priemonės. Pratybų metu ga-
li būti sutrikdyta įprasta rim-
tis, todėl tikimasi gyventojų 
supratimo. 

Pagrindiniai pratybų veiks-
mai sekmadienį Prienuose 
prasidės nuo 7.00 val.  Nuo 
11.00 val. iki 12.30 val. „Ži-
burio“ gimnazijos ir „Ąžuo-
lo“ progimnazijos stadione 
numatyta parodomoji karinė 
operacija, bus organizuota 
ginkluotės ir ekipuotės eks-
pozicija. Krašto apsaugos sa-
vanoriai ir šauliai maloniai 
kviečia gyventojus stebėti pa-
rodomąją operaciją, susitikti 
su kariais. Be to, visi bus vai-
šinami kareiviška koše.

Prienų r. savivaldybės  
informacija 

Mano rankinė gražiausia

Laima
DUOBLIENĖ

Balandžio 16 dieną Prienų 
„Revuonos“ pagrindinėje 
mokykloje vyko trečiojo 
technologijų konkurso 
„Mano rankinė gražiausia“ 
nugalėtojų apdovanojimo 
šventė.

Konkursui buvo pateikti 43 
darbai, kuriuos kūrė mokiniai 
iš 11 ugdymo įstaigų: Ky-
bartų Kristijono Donelaičio 
gimnazijos, Kalvarijos me-
no mokyklos, Birštono meno 
mokyklos dizaino studijos, 
Birštono gimnazijos, Prienų 
„Žiburio“ ir Stakliškių gim-
nazijų, „Ąžuolo“ progimna-
zijos, Balbieriškio, Naujosios 
Ūtos ir „Revuonos“ pagrindi-
nių mokyklos bei Prienų ben-
druomenės vaikų dienos užim-
tumo centro.

Konkurso dalyvius bei jų 
mokytojus sveikino „Revuo-
nos“ pagrindinės mokyklos 
direktorė Ilona Balčiukynienė, 
Švietimo skyriaus vyr. speci-
alistė Laimutė Jančiukienė, 
Švietimo pagalbos tarnybos 
metodininkė Danguolė Da-
mijonaitytė. Jos, žvelgdamos 
į išrikiuotas mokinių sukur-
tas rankines, linkėjo, kad kū-
rėjams nepristigtų energijos, 
kūrybinių idėjų ir dar ne kartą 
dalyvauti konkurse. 

Šio konkurso sumanytoja 
Rasa Uleckienė, pasidžiaugu-
si dalyvių gausa ir jų darbais, 
kvepiančiais natūralia oda, 
kavos pupelėmis, knygomis, 
prisiminimais, priminė, kad 

darbai galėjo būti pateikia-
mi į dvi kategorijas: „Ranki-
nė – madingas aksesuaras“ 
ir „Rankinė – interjero deta-
lė“. Konkurso dalyvių darbai 
buvo vertinami dviejose am-
žiaus grupėse: 5–8 ir 9–12 
klasių. Pasak R. Uleckienės, 
kadangi konkursui buvo pa-
teiktas ir vienas antrokės dar-
bas, matyt, reikia praplėsti da-
lyvių amžių. 

„Visi jūs esate laimėtojai, 
nors ne visi šiandien gausi-
te nugalėtojų diplomus, nes 
visi jūs gebate kurti gražius 
erdvinius darbus. Tikiu, kad 
kai kurie iš jūsų taps kūrybiš-
kais žmonėmis, dizaineriais 
ar iliustratoriais“, – kalbėjo R. 
Uleckienė.  

Matydama, kaip konkur-
so vertinimo komisijos nariai 
žavėjosi mokinių kūriniais ir 
buvo norinčiųjų nusipirkti, ji 
siūlė pasvarstyti, ar neverta 
kito konkurso baigiamosios 
šventės metu surengti mugę, 
kad norintys galėtų įsigyti ran-
kines ar užsisakyti.

Konkursui pateiktus darbus 
vertino komisija, kuriai teko 
nelengva užduotis, nes ranki-
nių buvo įvairių įvairiausių: 
siūtų iš audinio ir odos, veltų 
iš vilnos, rištų, nertų, klijuotų 
iš popieriaus, pagamintų iš an-
trinių žaliavų, lego kaladėlių, 
plastiko, senų knygų, o puo-
šybai buvo panaudoti ne tik 
įprasti elementai: spalvotos 
juostelės, karoliukai, sagos, 
bet ir makaronai, kompakti-
niai diskai... 

Komisijos narė Prienų Justi-
no Marcinkevičiaus viešosios 

bibliotekos Vaikų literatūros 
skyriaus vedėja Eglė Uleckie-
nė, dalyvaujanti jau trečiojo 
konkurso vertinimo komisi-
jos darbe, pastebėjo, kad darbų 
kūrėjai tobulėja, jų kūrybišku-
mas ir atlikimo kokybė auga. 
Pasak komisijos narės, komi-
sijai nelengva atrinkti geriau-
sius, nes įdomūs visi darbai. Ji 
linkėjo ir toliau kurti bei džiu-
ginti savo kūryba.  

Komisijos sprendimu 5–8 
klasių amžiaus grupėje I kate-
gorijoje pirmoji vieta paskir-
ta Taurintui Talačkai (Prienų 
r. Stakliškių gimnazija, 7 kl., 
mokyt. E. Kreizienė), antroji – 
Brigitai Vaitiekūnaitei (Naujo-
sios Ūtos pagrindinė mokykla, 
8 kl., mokyt. V. Glaveckienė), 
trečioji – Evelinai Klimaitei 
(„Ąžuolo“ progimnazija, 8 
kl., mokyt. D. Dragūnienė). 
Nominacijos už estetinį pa-
jautimą įteiktos „Revuonos“ 
pagrindinės mokyklos 7a kl. 
mokinėms Viktorijai Šuliaus-
kaitei ir Emilijai Mitrulevičiū-
tei (mokyt. R. Uleckienė). 

Tarp II kategorijos darbų 
geriausiu pripažinta Darijos 
Kuzmickaitės sukurta rankinė 
(„Revuonos“ pagrindinė mo-
kykla, 5 kl., mokyt. A. Deltu-
vienė). Antroji vieta atiteko Ai-
ridai Alaveckaitei („Ąžuolo“ 
progimnazija, 8 kl., mokyt. D. 
Dragūnienė), trečioji – Adrijai 
Andriuškevičiūtei, Medai Da-
nilevičiūtei („Revuonos“ pa-
gr. mokykla, 8 kl., mokyt. V. 
Glaveckienė). Nominacijos už 
dekoratyvumą įteiktos Domi-
nykui Akamauskui ir Mantui 
Charbakai (Balbieriškio pa-
gr. mokykla, 7 kl., mokyt. D. 
Kundrotienė). 

9–12 klasių grupėje I kate-
gorijoje pirmoji vieta atiteko 
Martynui Gusui („Žiburio“ 
gimnazija, IIb kl., mokyt. I. 
Rasimavičienė), antroji – Mei-
rūnei Čižauskaitei (Kybartų 
Kristijono Donelaičio gimna-
zija, IIg kl., mokyt. D. Viliušie-
nė), trečioji – Rugilei Akelytei 
(Kalvarijos meno mokykla, 15 
m., mokyt. I. Šidlauskienė).

II kategorijoje pirmoji vie-
ta atiteko Mildai Dulinskaitei 
(Kalvarijos meno mokykla, 15 
m., mokyt. I. Šidlauskienė), 
antroji – Medai Aldakauskaitei 
(„Revuonos“ pagr. mokykla, 9 
kl., mokyt. R. Uleckienė), tre-
čioji – Patricijai Bratkauskaitei 
(„Revuonos“ pagr. mokykla, 9 
kl., mokyt. V. Glaveckienė). 

Nugalėtojai apdovanoti 
Prienų r. savivaldybės Švieti-
mo skyriaus vedėjo diplomais 
ir asmeninėmis dovanomis. 

Didelis būrys jaunųjų kūrėjų 
apdovanoti ir rėmėjų dovano-
mis. O rėmėjų būrys šiais me-
tais itin gausus. 

Visiems konkurso daly-
viams buvo įteiktos organi-
zatorių – „Revuonos“ pagrin-
dinės mokyklos direktorės 
I. Balčiukynienės padėkos 
ir saldūs prizai, juos rengu-
siems mokytojams – padėkos 
ir konkurso simboliai kerami-
niai antpirščiai, kuriuos sukūrė 
mokyt. A. Deltuvienė. 

Šventėje buvo demonstruo-
jamos rūbų kolekcijos „Ron-
ja – plėšiko duktė“ ir „Netoli 
nuėjom…“. Rūbus kūrė „Re-
vuonos“ pagrindinės moky-
klos dizaino studijos „Mo-
dus“ jaunieji dizaineriai ir 9 
klasės mokinys Danielius Al-
dakauskas. 

5–8 klasių amžiaus grupės nugalėtojai.

9–12 klasių amžiaus grupės nugalėtojai.
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Ragina NATO nutraukti savo veiklą prie Rusijos
Rusijos kariuomenės Generalinio štabo vadas Valerijus 
Gerasimovas trečiadienį paragino NATO nutraukti papildomą karių 
dislokavimą ir karinės infrastruktūros kūrimą Baltijos valstybėse ir 
Rytų Europoje bei sumažinti konfrontaciją su Rusija.

Siunčia „ginkluotus karius“ į Meksikos pasienį
JAV prezidentas pranešė, kad amerikiečiai siunčia ginkluotus 
karius prie savo pietinės sienos, meksikiečių kariams „pakėlus 
ginklus“ prieš amerikiečių karius. Anksčiau buvo pranešta, kad 
Meksikos kariai apklausė ir buvo nutaikę ginklus į du JAV karius.

jose: nežiūrint nieko, jo neįma-
noma padaryti istorijos mokslu, 
nes nė viena iš evangelijų ne-
pasakoja, kaip įvyko prisikėli-
mas. Kiekvienas evangelistas tą 
„pirmąją dieną“ aprašo savaip, 
kitaip, negu kiti, ir, labai norint, 
įmanoma netgi sakyti, kad tie 
pasakojimai vienas kitam kaž-
kiek prieštarauja.

Pagal apaštalą Joną, vis-
kas sutelkta Jeruzalėje: Jėzaus 
mirtis, susitikimas su Marija 
Magdaliete, pasirodymas mo-
kiniams Paskutinės Vakarienės 
kambaryje įvyksta per trumpą 
laiką tą pačią dieną. Tuo tarpu 
evangelistas Matas sako, jog 
Jėzus su mokiniais susitinka 
Galilėjoje, iki kurios nukeliau-
ti reikėjo keturių dienų. Lukas 
kalba dar ir apie du mokinius, 
kurie tą pačią dieną nusivylę 
keliavo į Emausą ir ten duonos 
laužymo metu atpažino Jėzų. 
Evangelijoje pagal Morkų aps-
kritai atrodo, kad sudėti vienas 
kitam prieštaraujantys faktai, 
Lukas pasakoja apie du baltais 
drabužiais apsirengusius žmo-
nes, kurie apaštalams praneša 
apie Jėzaus prisikėlimą, Ma-
tas mini angelą, „nuritusį nuo 
angos akmenį ir atsisėdusį ant 
jo“, tuo tarpu pagal evangelistą 
Joną pats Jėzus, kaip sodininkas 
pasirodo Jo ieškančiai Marijai 
Magdalietei.

Vienintelis dalykas, dėl ku-
rio sutaria visi evangelistai, 
yra žinia, kad visi, Velykų rytą 
nuėję prie Jėzaus kapo, jį rado 
tuščią …

Gali atrodyti keista, ir tai ti-
krai neįtelpa į žemiškąsias pa-
tirtis, tačiau šiuo atveju kaip tik 
tuštuma ir atskleidžia Viešpa-
ties buvimą. Tuščias kapas, tar-
si nereikalingi daiktai paliktos 
drobulės ir skepeta mums kalba 
apie gyvenimą, „niekas“ liudi-
ja „Viską“.

Tikėti tai yra esminis dalykas 
krikščioniui. Šventasis Paulius 
ne veltui atkreipia  į tai dėmesį: 
„Jei Kristus nebuvo prikeltas, 
tai tuščias mūsų skelbimas ir 
tuščias jūsų tikėjimas“.

Jėzaus prisikėlimas yra ne 
istorijos, bet tikėjimo dalykas. 
Tai ne kronikos epizodas, bet 
faktas, persmelkiantis ir sukre-
čiantis visą žmogaus egzisten-
ciją. Mes turime tikėti Jėzaus 
prisikėlimu ne vien todėl, kad 
tai moko Bažnyčia, ir netgi ne 
todėl, kad tai parašyta Evange-

Viešpaties Jėzaus 
Kristaus Prisikėlimas 

(Velykos)
Velykos – tai ta perėjimo die-

na, kai Viešpats ir visi mes, ku-
rie Jį tikime, pereiname į švie-
są. Reikia tik leisti prisikėlusio 
Jėzaus kapo tuštumai užpildyti 
širdį, meilei vadovauti visiems 
mūsų pasirinkimams, kad mes 
būtume dovana kitiems, taip 
liudydami su mumis gyvenan-
tį Dievą.

Pirmąją savaitės dieną, labai 
anksti, dar neišaušus, Marija 
Magdalietė atėjo pas kapą ir pa-
matė, kad akmuo nuverstas nuo 
rūsio angos. Ji nubėgo pas Si-
moną Petrą ir kitą mokinį, kurį 
Jėzus mylėjo, ir pranešė jiems: 
„Paėmė Viešpatį iš kapo, ir mes 
nežinome, kur jį padėjo“. Petras 
ir tas kitas mokinys nuskubėjo 
prie kapo. Bėgo abu kartu, bet 
tasai kitas mokinys pralenkė 
Petrą ir pirmas pasiekė kapo 
rūsį. Pasilenkęs jis mato palik-
tas drobules, tačiau į vidų nėjo. 
Netrukus iš paskos atbėgo ir 
Simonas Petras. Jis įėjo į rūsį ir 
mato paliktas drobules ir skarą, 
buvusią ant Jėzaus galvos, ne 
su drobulėmis paliktą, bet su-
vyniotą ir atskirai padėtą. Tuo-
met įėjo ir kitas mokinys, kuris 
pirmas buvo atbėgęs prie kapo. 
Jis pamatė ir įtikėjo. Mat jie dar 
nebuvo supratę Rašto, kad jis 
turėsiąs prisikelti iš numirusių. 
(Jn 20, 1–9)

Užpildanti tuštuma
Mes priklausome žemei ir 

laikui. Čia vyksta mūsų gyve-
nimas, čia susiduriame su įvai-
riais reiškiniais ir kitais žmo-
nėmis. Visa, ką žinome ir su-
prantame, kyla iš kasdieninės 
patirties, gyvenant konkrečiose 
aplinkybėse. Mes liečiame ir 
matome…

Kristaus prisikėlimo neįma-
noma sutalpinti šiose kategori-

lijoje, tuo labiau, kad, kaip buvo 
kalbėta prieš tai, tie aprašymai 
nėra iki galo aiškūs, bet todėl, 
kad tai patiriame: Jėzus yra gy-
vas ir gyvena mumyse, ir mes Jį 
atrandame savyje diena iš die-
nos, susidurdami su gyvenimo 
priešingybėmis. Evangelija kaip 
tik ir pasakoja, kaip Jėzaus mo-
kiniai patyrė ir išgyveno Jo bu-
vimą. Tai ir žinia, jog Prisikėlu-
sio Viešpaties buvimą įmanoma 
patirti tada, kai mes leidžiamės 
Jo vadovaujami, ir tada susitin-
kame su Juo ten, kur niekuomet 
nebūtume to planavę.

Reikia tik išdrįsti atverti savo 
širdį, kad suprastume, jog Jėzus 
yra gyvas ir teikia gyvenimą. 
Kristus ne „grįžo į gyvenimą“, 
Jo miręs kūnas buvo ne atgai-
vintas, bet perkeistas tiek, kad 
apaštalams ne iš karto pavyko 
Jį atpažinti. Jėzus yra tas pats ir 
visiškai atsimainęs.

Velykos – tai ta perėjimo die-
na, kai Viešpats ir visi mes, ku-
rie Jį tikime, pereiname į švie-
są. Reikia tik leisti prisikėlusio 
Jėzaus kapo tuštumai užpildyti 
širdį, meilei vadovauti visiems 
mūsų pasirinkimams, kad mes 
būtume dovana kitiems, taip 
liudydami su mumis gyvenan-
tį Dievą.

MONS. ADOLFAS GRUŠAS

Ir katalikai juokiasi...
vienas nusenęs altaristas, 

vardu Adomas, buvo mėgėjas 
gerokai įkaušti. pasigėręs prisie-
kinėdavo, kad tai esąs paskutinis 
kartas, bet... neilgam. pasitai-
kius pirmai progai, pasielgdavo 
taip pat.

Kartą parodė nemenką pasi-
ryžimą nebegerti, nes sode su-
pylė kapą (atseit „palaidojau sa-
vo girtuoklystę“) ir įkasęs stačią 
lentą ant jos lotyniškai parašė: 
Hiciacet vetus Adam! (Čia ilsi 
senasis Adomas).

Kurį laiką tai gelbėjo: išėjęs į 
sodą pasižiūrėdavo į savo paties 
supiltą kapą ir pakartodavo sau, 
kad senasis girtuoklis jau palai-
dotas. Dabar jis – naujas, blaivus 
žmogus.

Atėjo velykos. senasis kuni-
gėlis nutarė aplankyti artimes-
nius parapijiečius, draugus.

vienur truputį pasivaišino, ki-
tur... Kas buvo toliau, nebeatsi-
minė. Tik ryto metą išėjęs į sodą 
rado kapą išardytą ir ant tos pa-
čios lentos prikeverzota: Resur-
rexit, sicut dixit (prisikėlė, kaip 
buvo sakyta).

Tarptautinė kultūrinių mainų programa „Kultūrinės 
kompetencijos ir ambasadoriaus lyderystė“, įgyvendinama 
jau nuo 2014 m., „Žiburio“ gimnazijoje tęsiasi

2014 m. rugsėjį 
Prienų „Žiburio“ 
gimnazijai pasirašius 
bendradarbiavimo 
sutartį dėl mokinių 
mainų programos su 
universitetine privačia 
akademija Sietle, 
Vašingtono valstijoje, ši 
programa tapo gražios ir 
prasmingos draugystės su 
amerikiečiais pradžia, gal 
net tradicija- gimnazijoje 
kultūrinių mainų programa 
gyvuoja jau penktus 
metus. 

Šešių mokinių ir dviejų 
mokytojų komanda iš Prep 
University, Sietlo, nuo ba-
landžio 3 iki balandžio 11 d. 
gyveno gimnazijos mokinių 
ir mokytojų šeimose, susi-

pažino su mūsų tradicijomis, 
dalyvavo pamokose ir kitose 
įvairiose veiklose, aplankė 
įžymias Prienų krašto ir Lie-
tuvos vietas. Svečiai žavėjosi 
Lietuvos gamta , istoriniu pa-
veldu, žmonių draugiškumu, 
svetingumu, neatsispyrė ame-
rikiečiai ir lietuviškai virtuvei 
– gyrė mūsų šaltibarščius ir 
cepelinus... Kiekvienas da-
lyvaujantis programoje turė-
jo puikią galimybę susirasti 
naujų draugų, įgyti gyveni-
miškos patirties, pažinti dalį 
lietuviškos kultūros. Šis pro-
jektas suartina ne tik du toli-
mus ir skirtingus miestus, bet 
ir mokinius bei mokytojus, 
dalyvaujančius šioje progra-
moje.

Nuoširdžiai dėkoju visiems, 
kurie prisidėjo ir prisideda, 
kad mainų programa gim-
nazijoje būtų įgyvendinama. 
Atskirai noriu padėkoti gim-
nazijos mokytojoms Daliai 
Šklėriūtei ir Irenai Mažeikie-
nei, mokinių Atėnės Žukovai-
tės, Eglės Danilevičiūtės, Jo-
kūbo Bucevičiaus, Kristupo 
Kupsto, Kristijono Raibužio ir 
Adomo Kurlavičiaus tėvams, 
kurie apgyvendino amerikie-
čius savo šeimose. 

Prienų „Žiburio“ gimnazis-
tų komanda iš Lietuvos į Sie-
tlą išvyks 2019 m. rudenį.

Tarptautinės kultūrinių 
mainų programos koordina-

torė - Prienų „Žiburio“  
gimnazijos direktorė  

Irma Kačinauskienė

Kraštiečiai kolekcininkai – Prienų Justino Marcinkevičiaus 
viešojoje bibliotekoje

surengė prieniškių 
kolekcininkų klubas 
„SENASIS HEMINGVĖJUS“. 

Atidaryme dalyvavo vienas 
iš klubo narių – Prienuose gy-
venantis Mindaugas Kundro-
tas. Kiti klubo nariai – dabar 
Australijoje gyvenantis Dei-
vidas Paplauskas ir Olandijo-
je gyvenantis Egidijus Šeškus 
– perdavė nuoširdžiausius lin-
kėjimus kraštiečiams. 

Į parodos atidarymą su-
sirinkusiems lankytojams 
Mindaugas papasakojo, kaip 
prasidėjo aistra kolekcionuo-
ti rašomąsias mašinėles, pasi-
dalino savo įžvalgomis, kad 
ir šiais laikais, kai kompiu-
teriai yra užvaldę visą mūsų 
gyvenimą, rašomųjų mašinė-
lių paklausa yra didelė. Ir ne 
tik todėl, kad tai antikvarinis, 
niekada savo vertės nebepra-
rasiantis daiktas, bet ir dėl 
mašinėlių skleidžiamos toli-
mo laikmečio dvasios, nuke-

liančios į 20 amžiaus pradžią, 
į sudėtingą ir įdomų istorinį 
laikmetį, kurio atgarsiai dar 
skamba rašomųjų mašinėlių 
klavišuose. 

Dalyvavusieji parodos ati-
daryme turėjo puikią galimy-
bę ne tik susipažinti su įvairių 
gamintojų rašomosiomis ma-
šinėlėmis, bet ir patys paban-
dyti spausdinti dar veikian-
čiais eksponatais, pasklaidyti 
žurnalą „Vintažo ženklai“, ku-
rio 2017 m. 1 numeryje yra ir 
straipsnis apie mūsų kraštiečių 
kolekcininkų rašomųjų maši-
nėlių kolekciją. Knygos apie 
20 amžiaus istorinius įvykius, 
bibliotekos direktoriaus pava-
duotojo Artiomo Marchockio 
sukaupta, kad ir nedidelė, bet 
įdomi, senų pinigų kolekcija, 
visus lankytojus norom ne-
norom sugrąžino į praėjusios 
šimtmečio pradžią, ne vieno 
atmintyje atgaivino praėjusių 
dienų asmenines patirtis, pri-
vertė kalbėti ir dalintis prisi-

minimais su kitais. 
Jaukioje parodos aplinkoje, 

skambant romantiškiems 20 
a. pradžios šlageriams, len-
gvai mezgėsi pokalbiai, nau-
jos pažintys, ateities planai 
organizuoti įdomių kolekci-
jų parodų ciklą bibliotekoje. 
Juolab, kad ir konkrečių pa-
siūlymų jau sulaukta. Kokių? 
Tegul tai bus staigmena būsi-
mų parodų bibliotekoje lan-
kytojams.

Prienų Justino Marcinkevi-
čiaus viešoji biblioteka dėko-
ja parodos rėmėjams – UAB 
„Scapa Baltic“ ir jos vadovui 
Juliui Strampickui už bendra-
darbiavimą ir paramą bibli-
otekai įsigyjant ekspozicijų 
įrangą – rašomosios mašinė-
lės eksponuojamos ant „Sca-
pa Baltic“ gamykloje paga-
mintų ir bibliotekai padova-
notų kūbų. 

Paroda bibliotekoje (II aukš-
te) veiks iki gegužės 17 d. 

Prienų Justino Marcinkevi-
čiaus viešosios bibliotekos  

informacija

atKelta IŠ 1 p.
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Tėvai turi pareigą bendrauti su vaikais
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) patvirtino, kad tėvai turi ne 
tik teisę, bet ir pareigą bendrauti su vaikais. Teismas skyrė 100 
eurų baudą tėvui, kuris pagal teismo patvirtintą tvarką su vaikais 
bendravo tik pusę metų, vėliau su vaikais nebendravo visiškai.

„Gazprom“ įmonė grasina EK teismu
Per Baltijos jūrą iki Vokietijos nutiesto Rusijos eksporto dujotiekio 
„Nord Stream“ savininkas Rusijos koncernas „Gazprom“, grasina 
Europos Komisijai teismu, jei neseniai priimtos Europos Sąjungos 
dujų direktyvos pataisos bus pritaikytos ir šiam projektui.

Izraelio kino seansai Birštone ir 
visoje Lietuvoje
Šių metų balandžio 11 d. 
Lietuvoje startavo antrasis 
kino projektas „Izraelio 
kinas tavo mieste“. 2018 
m. ši Izraelio ambasados 
iniciatyva subūrė 
daugiau kaip 30 Lietuvos 
miestų savivaldybių ir jų 
atstovaujamų kultūros 
organizacijų, ir pristatė per 
150 Izraelio kino seansų, 
kuriuos aplankė virš 6000 
Lietuvos žiūrovų.

„Kultūra yra vienas ge-
riausių įrankių ne tik suburti 
žmones, bet ir geriau pažinti 
vienas kitą. Esame laimingi 
galėdami ir šiais metais tęsti 
„Izraelio kinas tavo mieste“ 
projektą“ – sako Izraelio am-
basadorius Lietuvoje Amir 
Maimon.

Kino programą sudaro 5 fil-
mai. Kiekvienas filmas rodo-
mas originalo – hebrajų – kal-
ba su lietuviškais subtitrais. 
Kiekvienoje savivaldybėje ki-
no seansus atidarys romantinė 
komedija „Buvau kadaise“. 

Programoje pristatomi filmai: 
„Buvau kadaise“, „Obuoliai 
iš dykumos“, „Testamentas“, 
„Raudoni lapai“ – Lietuvoje 
bus rodomi pirmą kartą. Dra-
ma „Kalnas“, pažįstama „Ki-
no pavasario“ lankytojams, 
bus rodoma antrąjį kartą.

Izraelio kino filmų sean-
sai Lietuvoje vyks šių metų 
balandžio – lapkričio mėne-
siais. Nemokami Izraelio kino 
seansai Lietuvoje pristatomi 
bendradarbiaujant su Izraelio 
kino fondu, didžiausiu Lie-
tuvoje kino festivaliu „Kino 
pavasaris“, Gargždų, Varėnos, 
Šilalės, Alytaus, Pasvalio, Za-
rasų, Marijampolės, Birštono, 
Palangos, Panevėžio, Trakų, 
Kaišiadorių, Šilalės, Utenos, 
Jurbarko, Telšių, Druskinin-
kų, Ukmergės, Žagarės, Kau-
no bei kitų miestų ir rajonų sa-
vivaldybėmis.

Birštono kultūros centre ki-
no seansai vyks gegužės 1, 9, 
14, 21, 29 dienomis.

Visi kviečiami nemokamai 
apsilankyti.

Gerbiamieji medikai,  
nuoširdžiai sveikinu Jus profesinės šventės – Medicinos  
darbuotojų dienos – proga. Ačiū, kad kiekvieną dieną  

įgyvendinate ypatingą misiją – rūpinatės kiekvieno iš mūsų  
fizine ir dvasine sveikata.

Linkiu Jums sėkmės, kantrybės, nuoširdaus rūpesčio,  
susiklausymo, pagarbos ir tolerancijos profesinėje veikloje. 

Tegul Jūsų profesionalumas būna visuomet vertinamas,  
o mylinti širdis ir geranoriškumas kiekvienam iš mūsų suteikia 

ramybę, viltį ir stiprybę.
Gražios Jums šventės! 

Birštono savivaldybės merė  
Nijolė Dirginčienė

Saulėta Birštono sporto diena

Balandžio 18 d., Birštono 
stadione, vyko Birštono 
sporto diena. Sporto 
šventėje dalyvavo 
Birštono lopšelių-
darželių „Vyturėlis“ ir 
„Giliukas“ vaikai, Birštono 
gimnazijos pradinių klasių 
ir 5–10 klasių mokiniai.

Šventės atidaryme daly-
vavo Savivaldybės adminis-
tracijos Švietimo, kultūros ir 
sporto skyriaus vedėja Angelė 
Žiūraitienė, mažuosius daly-
vius pasveikino Sporto centro 
direktorius Saulius Smailys ir 
Švietimo, kultūros ir sporto 
skyriaus vyr. specialistė Vida 
Gadliauskienė.

Darželių vaikams ir pradi-
nukams nuotaikingą mankštą 

vedė treneris Povilas Juozaitis 
ir Linksmo lagamino anima-
torės: šuniukas Čeisas ir trolė 
Popė, kurios vėliau vedė kū-
rybines užduotis.

Centro treneriai vaikams 
padėjo žaisti krepšinio, fut-
boliuko, linksmosios estafetės 
žaidimus. Vyresnieji mokiniai 
su pakilia nuotaika dalyvavo 
estafečių, lengvosios atletikos 
rungtyse.

Visiems šventės dalyviams 
pateiktos gaivinančios sultys, 
mineralinis vanduo.

Džiugu, kad mažieji Biršto-
no gyventojai sportiškai pasi-
tinka pavasarį!

Birštono savivaldybės  
informacija
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Panevėžio rajone sudegė penki pastatai
Trečiadienį Panevėžio rajone esančiame Glitėnų kaime sudegė 
penki pastatai. Gaisrą gesino aštuonios ugniagesių autocisternos. 
Gaisro metu sudegė du gyvenamieji ir trys ūkiniai pastatai. 
Žmonės įvykio metu nenukentėjo.

Saudo Arabijoje beveik visi nuteistieji - šiitai
Mažiausiai 33 iš 37 nuteistų Saudo Arabijos piliečių, kuriems buvo 
įvykdyta mirties bausmė, priklausė šios sunitiškos karalystės 
šiitų mažumai. Jie „pripažinti kaltais pareiškus jiems suklastotus 
kaltinimus teismuose“ - „Amnesty International“.

Birštono viešojoje bibliotekoje 
– galimybė Kurti, Pajausti ir Atrasti

Nuo kovo mėnesio 
Birštono viešojoje 
bibliotekoje prasidėjo 
projektas „Kurk. Pajausk. 
Atrask“, skirtas vaikų, 
jaunimo ir šeimų meninių 
gebėjimų, kūrybiškumo 
puoselėjimui, žinių apie 
kultūrą bei meno procesus 
gilinimui.

Iki pat žiemos viešojoje bi-
bliotekoje ir Nemajūnų bei 
Birštono vienkiemio pada-
liniuose vyks įdomūs rengi-
niai, kviečiantys kurti kartu 
su žinomais, profesionaliais 
aktoriais, muzikantais, dai-
lininkais, iliustratoriais, gra-
fikais, vaikų rašytoju ir ope-
ratoriumi. 

Pasitelkiant 5 pojūčius: 
vaizdą, garsą, skonį, kvapą 
ir lytėjimą, visi norintys kurs 
didžiulę interaktyvią erdvinę 
knygą apie Birštoną. Mažieji 
dalyvaus pasakos kūrybinėse 
dirbtuvėse, teatro užsiėmi-
muose, šeimos susipažins su 
popieriaus menu, karpiniais, 
išmoks suteikti jiems iškylan-
čias formas, sužinos spalvų 
maišymo paslaptis, reikšmes, 
kurs, iliustruos, dekoruos mu-
zikinius instrumentus, įvai-
riausius herojus, dekoracijas, 
maišys kvapus.

Jaunimo prašymu bus plė-

tojama pamėgta sritis – video 
kūrimo užsiėmimai, lavinan-
tys vaizduotę, gilinantys sce-
narijaus, kadruočių kūrimo, 
filmavimo, montavimo ži-
nias.

Baigiamajame renginyje 
persipins visi kūrybiniai vei-
klų rezultatai. Profesionalūs 
aktoriai sukurs ir pristatys žai-
dybinį spektaklį pagal sukurtą 
knygą – kvies vaidinti, groti, 
mėgautis kvapais. Paskutinia-
me, interaktyviame, knygos 
lape, jaunimas pristatys savo 
kurtą filmuką, kviečiantį kurti 
bibliotekoje.

Projektas jau sulaukė nema-
žo susidomėjimo! Aktore, stu-
dijos „Šilkaus pupa“ įkūrėja, 
radijo stoties „Tėvystės įkvė-
pimai“ kūrėja Kristina Savic-
kytė kvietė į įdomą paskaitą-
diskusiją apie vaikų/paauglių 
kūrybiškumą, teatralizuotą 
pasakų skaitymo vakarą, ra-
šytojas Virgias Šidlauskas 
kartu su vaikais pradėjo kurti 
pasaką apie Birštoną. Pirmieji 
projekto renginiai suartino da-
lyvius per kūrybą, per idėjas, 
įkvėpė tolimesniems ieškoji-
mams bei atradimams.

Projekto veiklos dar tik pra-
sidėjo! Nepraleisk progos pa-
sinerti į kūrybą!      

Birštono viešoji biblioteka 

Birštono viešojoje bibliotekoje – nauja Technologijų ir mokslo erdvė 
Kartu su bundančiu 
pavasariu Birštono 
viešojoje bibliotekoje 
pradėtas įgyvendinti 
įdomus ir prasmingas 
Lietuvos nacionalinės 
Martyno Mažvydo 
bibliotekos inicijuotas 
projektas „Gyventojų 
skatinimas išmaniai 
naudotis internetu 
atnaujintoje viešosios 
interneto prieigos 
infrastruktūroje“. 

Juo siekiama plėtoti ir at-
naujinti viešos prieigos kom-
piuterių ir interneto infrastruk-
tūrą viešosiose bibliotekose, 
sudarant sąlygas gyventojams 
dalyvauti skaitmeninių kom-
petencijų ugdymo ir vietos 
skaitmeninio turinio kūrimo 
bei kitose skaitmeninės infor-
macijos iniciatyvose.

Įgyvendinant projektą, dau-
giau nei 1200 viešos interneto 
prieigos taškų viešosiose bi-
bliotekose ketinama atnaujin-
ti kompiuterinę ir programinę 
įrangą. Planuojama, kad iki 
2021 metų regionų centruose 
esančios bibliotekos turės ga-
limybę pasiūlyti tokias tech-
nologijas, kurių gyventojai 
ar namų ūkiai dar neturi. Taip 
pat numatoma apmokyti nau-
dotis įranga apie 3 tūkst. vie-
šųjų bibliotekų darbuotojų, 
modernizuoti lankytojų, ku-
rie naudojasi įrengtomis vie-
šomis darbo vietomis biblio-
tekose, registravimo ir statis-
tikos sistemą.

Bendradarbiaujant su 
projekto organizatoriais, 
Birštono viešojoje bibliote-
koje jau įrengta nauja, jau-
ki, kūrybiška Technologijų 
ir mokslo erdvė, kviečianti 
ir vaikus, ir suaugusius ne-
mokamai išbandyti šiuolai-
kiškus robotikos bei progra-
mavimo rinkinius.

Balandžio 23 d., pasitinkant 
Nacionalinę Lietuvos bibliote-
kų savaitę, kartu su šiuolaiki-
nėmis technologijomis bei jų 
galimybėmis besidominčiais 
Birštono švietimo įstaigų ir 
savivaldybės atstovais, vaikais 
bibliotekoje džiaugsmingai at-
vertos dar dažais kvepiančios 
erdvės durys. 

Projektą ir naujoves pri-
stačiusi bibliotekos direktorė 
Alina Jaskūnienė pasidžiaugė 

nuostabia galimybe tobulin-
ti bibliotekos paslaugas, pa-
kviesti lankytojus į įdomias 
veiklas, pasiūlyti jiems puikią 
programavimo, robotikos ir 
konstruktorių bazę, 3D spaus-
dinimo, dronų užsiėmi-
mus, netrukus kviesian-
čias kūrybinio paketo, 
kurį sudarys negatyvų 
ir nuotraukų skaitme-
ninimo skeneris, rašali-
nis spausdintuvas nuo-
traukoms, 360 skeneris, 
Web tipo FHD kamera, 
grafinė planšetė ir kt., 
veiklas. 

Iš arčiau su turimais 
rinkiniais susipažinti 
pakvietusios projektų 
iniciatorė, vadovė Sol-
veiga Pempienė ir bibli-
otekininkė Ingrida Vait-
kevičienė priminė, kad 
robotikos rinkiniai „Lego We-
Do2“ 5-8 metų vaikams į bi-
blioteką atkeliavo prieš 2 me-
tus įgyvendinant projektą „Bi-
blioteka – kūrybinių atradimų 
namai“. Robotikos dirbtuvėlės 
iki šiol vyksta sėkmingai, su-
laukia didelio mažųjų susido-
mėjimo, tačiau juose dalyvauti 
gali ribotas skaičius dalyvių. 
Šiuo projektu sulaukta rinki-
nių papildymo, o nauji, su-
dėtingesni konstruktoriai yra 
ypač laukiami vyresniųjų.

Ypač džiuginantis momen-
tas – užsimezgusi draugystė, 
bendradarbiavimas su Kau-
no technologijos universiteto 
Informatikos fakultetu. Ren-
ginyje taip pat dalyvavo, or-
ganizatorius sveikino KTU 
mokslo administratorė Giedrė 
Vasiljevienė, KTU projektą 
„Videogames 4 Teachers” pri-
statė KTU projektų iniciatorė 
Neringa Kelpsaitė, plačiau 
apie rinkinius papasakojo, 
jais sukurtą robotą pristatė ir 
į pirmąjį mikrovaldiklių pro-
gramavimo užsiėmimą vaikus 

pakvietė KTU dėstytoja Lina 
Narbutaitė.

Technologijų ir mokslo 
erdvėje Jūsų laukia: roboti-
kos rinkiniai „Lego WeDo2“ 
(5-8 m. vaikams), „Lego 

Mindstorms“ (nuo 10 m.); 
programavimo rinkiniai: 
„Micro:bit“ (nuo 8 m.), „Ar-
duino“, (nuo 12 m.) „Rasp-
berry“ (nuo 14 m.); kons-
truktoriai „Fishertechnik“ 
(nuo 10 m.). 

Šiais rinkiniais gali naudo-
tis visi norintys! Kviečiame 
tėvelius su vaikučiais, fizi-
kos, chemijos, informatikos 
mokytojus ir moksleivius, 
studentus pasitikti naujo-

ves kartu! ATEIKI-
TE, KURKITE ČIA 
IR DABAR!

Jeigu išmanote pro-
gramavimą ar domitės 
konstruktoriais, kvie-
čiame prisidėti prie 
šaunios projekto įgy-
vendinimo komandos 
– SAVANORIAUTI. 

Projektas finansuoja-
mas iš 2014–2020 metų 
Europos Sąjungos struk-
tūrinių fondų investici-
jų veiksmų programos 
projekto 2 prioriteto „In-
formacinės visuome-
nės skatinimas“ 02.2.2-

CPVA-V-524 priemonės „Gy-
ventojų skatinimas išmaniai 
naudotis internetu atnaujinto-
je viešosios interneto prieigos 
infrastruktūroje“. 

 Birštono viešosios  
bibliotekos informacija 
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Kinija planuoja pastatyti Mėnulyje stotį
Pekinas planuoja per ateinantį dešimtmetį nusiųsti pilotuojamą 
misiją į Mėnulį ir pastatyti ten tyrimų stotį. Kinija sausį tapo 
pirmąja valstybe, nuleidusia zondą nematomojoje Mėnulio 
pusėje ir išlaidomis kosmoso programoms nusileidžia tik JAV.

Saudo Arabija užfiksavo biudžeto perteklių 
Saudo Arabija pirmąjį šių metų ketvirtį užfiksavo biudžeto 
perteklių – pirmą kartą nuo 2014-ųjų. Perteklius Saudo Arabijoje 
sudarė 7,4 mlrd. JAV dolerių. Tai lėmė didėjęs naftos eksportas (iki 
37 mlrd. JAV dolerių) bei didesnės įplaukos ne iš naftos sektoriaus.

Šventėje „Šimtakojis“ pasirodys 
geriausi vaikų ir jaunimo teatrai 

Smagi, spalvinga vaikų 
ir jaunimo teatrų šventė 
„Šimtakojis“ šį sekmadienį 
visus kviečia į Birštoną. 
Čia vyks pirmasis iš dviejų 
Lietuvos nacionalinio 
kultūros centro (LNKC) 
organizuojamos apžiūros 
baigiamasis turas, kuriame 
pasirodys septyni geriausi 
šalies jaunimo teatrai.

Sukvietęs jaunuosius sce-
nos mylėtojus festivalis „Šim-
takojis“ jau dešimtą kartą ke-
liavo po Lietuvos miestus, 
miestelius ir kaimus. Šiais 
metais apžiūrose dalyvavo 
net 300 vaikų ir jaunimo tru-
pių. Regioninės apžiūros vy-
ko Pasvalyje, Mažeikiuose ir 
Širvintose. Jose parodyti 73 
spektakliai ir net 24 teatrai 
pelnė laureatų diplomus. Ge-
riausi iš jų pasirodys baigia-
mosiose šventėse.

Regioninis turas sureng-
tas ir Punske – ten dalyvavo 
keturi išeivijos lietuvių vaikų 
teatrai. 

„Visada be galo įdomu ste-
bėti, kaip jauni aktoriai siekia 
pasinerti į teatro pažinimo 
paslaptis, jų nuoširdžias pa-
stangas kuriant personažus ir 
jų gyvenimus. Džiugina išau-
gęs režisierių meistriškumas, 
pasirinktų temų gelmė“, – 
džiaugėsi festivalio rengėjas, 
LNKC atstovas, režisierius 
Ramūnas Abukevičius. 

Balandžio 28 d. 10 val. 
Birštono kultūros centre pra-
sidės apžiūros-šventės „Šim-
takojis“ baigiamasis turas, 
kuriame pasirodys septyni 
geriausi šalies jaunimo kolek-
tyvai: Alytaus jaunimo centro 
dramos studija „Skrajokliai“, 
Tauragės moksleivių kūrybos 
centro „Pilies teatras“, jung-

tinis Pasvalio kultūros centro 
jaunimo teatras „Drama“ bei 
Petro Vileišio gimnazijos te-
atras, Vilniaus Simono Dau-
kanto gimnazijos teatro gru-
pė, Ignalinos gimnazijos tea-
tras „Iki“, Klaipėdos Aitvaro 
gimnazijos teatras „Talisman“ 
ir Molėtų kultūros centro tea-
tro studija „Remarka“. 

Gegužės 10 d. 11 val. Plun-
gės kultūros centre pasirodys 
geriausi vaikų teatrai: Plun-
gės kultūros centro vaikų ir 
jaunimo teatro „Saula“ vai-
kų grupė, Alytaus „Drevinu-
ko“ mokyklos-darželio teatro 
studija „Drevinukas“, Šiaulių 
moksleivių namų vaikų ir jau-
nimo teatro studija „Kompa-
nija šauni“, Pandėlio vaikų te-
atras, Vilniaus kultūros centro 
teatro studija „Elementorius“, 
Radviliškio miesto kultūros 
centro teatras „Balta“, Klai-
pėdos karalienės Luizės jau-
nimo centro vaidybos studija 
„Trepsė“.

Siekdamas skatinti vaikų ir 
jaunimo teatrų veiklą, festi-
valį 2001 m. inicijavo LNKC 
Teatro poskyris. Apžiūrų me-
tu vaidinami spektakliai gali 
būti sukurti pagal lietuvių ar 
užsienio dramaturgiją, pačių 
dalyvių ar režisieriaus scena-
rijų, galima prozos ar poezijos 
kūrinio inscenizacija, etiudų 
spektaklis. Spektaklius stebi 
ir vertina komisija, sudaryta 
iš mėgėjų meną kuruojančių 
kultūros ir švietimo darbuo-
tojų, režisierių, teatro peda-
gogų. 

Apžiūrą „Šimtakojis 2019“ 
Lietuvos nacionalinis kultūros 
centras rengia kartu su miestų, 
rajonų savivaldybių kultūros, 
kultūros ir švietimo skyriais, 
kultūros centrais.     LNKC 

,,Laimės ieškojau kitiems, o tapau 
laimingas pats...“
2019 – ieji Seimo nutarimu 
yra paskelbti Juozo – 
Tumo Vaižganto metais. J. 
Tumas – Vaižgantas – viena 
ryškiausių XX a. pirmosios 
pusės asmenybių, tautinio 
atgimimo ir moderniosios 
kultūros reiškėjas, lietuvių 
prozos klasikas, kritikas, 
kurio kūrybinis palikimas 
yra gausiausias tarp to 
meto rašytojų. 

Šiemet visoje Lietuvoje 
vyksta minėjimai, renginiai, 
skirti šio iškilaus rašytojo 150-
osioms gimimo metinėms pa-
minėti.

Balandžio 18 dieną Kauno 
r. Piliuonos gimnazijoje vyko 
renginys „Laimės ieškojau 
kitiems, o tapau laimingas 
pats“…, skirtas šiam rašyto-
jui, kultūros veikėjui, kuni-
gui Vaižgantui paminėti, kurio 
tikslas – didinti lietuvių kalbos 
ir literatūros prestižą, ugdyti 
literatūros suvokimą, puoselė-
ti humanitarinę kultūrą, gilinti 
lietuvių kalbos, literatūros ir 
istorijos žinias, skatinti moki-
nių domėjimąsi tautos kultū-
ra. Siekdami puoselėti moki-
nių bendradarbiavimą ir ben-
dravimą bei skatinti mokyklų 
bendradarbiavimą, keičiantis 
patirtimi, ugdyti bendrąsias 
ir dalykines kompetencijas, 
renginio organizatoriai (mok. 
Dalė Bubelienė, Virginija 
Mikšaitė, Dana Stankevičiū-
tė, Elena Vainiūnaitė, Nijolė 
Žitkauskienė) dalyvauti jame 
pakvietė Birštono gimnazijos 
(mok. Asta Frevičienė, Daina 
Vyšniauskienė), Kauno Rokų 
(mok.Vanda Mažeikienė) ir 
Marijampolės sav. Sasnavos 
pagrindinės mokyklos (mok.
Stefanija Navickienė) moki-
nius bei mokytojus. 

Renginio metu skambėjo 
dainos, kurias atliko Piliuonos 

gimnazijos mokiniai, dalyviai 
išgirdo skaitomą ištrauką iš 
Vaižganto apsakymo ,,Valiu-
lio pasaka’, kurią parengė Sas-
navos pagrindinės mokyklos 
5-9 klasių mokiniai, dalyvius 
pakerėjo būgnų ritmai. Mo-
kinių komandos atliko kūry-
bingumo reikalaujančias už-
duotis, susijusias su Vaižganto 
asmenybe ir kūryba.

Renginyje „Laimės ieško-
jau kitiems, o tapau laimin-
gas pats...“ dalyvavo aktorė 
ir rašytoja Doloresa Kazra-
gytė, kuri susirinkusiems ne 
tik paskaitė Vaižganto kūri-
nio ištrauką, bet ir šmaikščiai 
papasakojo apie kasdieninę 
aktorės duoną, o atsisveikin-
dama visiems renginio da-
lyviams palinkėjo: ,,Visada 
turėkite sparnus, kuriais ga-
lėtumėte kilti, skristi ir siekti 
svajonių...“

O apibendrindama visą ren-
ginį mok. Asta Ferevičienė 
baigė pamąstymais: 

„Einu lauku su Severiute, 
krembliautoja.

Girdžiu „-Kai noriu, rimtai 
dirbu, kai nenoriu...“

...nutrūko styga.
Gera ir liūdna truputį lai-

ku keliauti:
Širdis lyg smuikas virpa, 

dejuoja...
...juk pabaiga liūdna.
Einu ir kalbinu Severiutę...

Šviesi diena, pakvietusi at-
vykti į Piliuoną

Kalbėk, siela, Lietuvoj lais-
vai auganti tarsi duona,

Ir šviesk veide darbštaus 
lietuvio, išdidume

Te iškeros mintis prasmin-
ga, aplankius šitą kraštą.

Lai žodis Vaižganto vėl 
skamba, atgyja raštas.

Vėl juntame šaknis, lietuviš-
kai stiprybei duotas.“

 Virginija Mikšaitė 

Velykinis šachmatų turnyras ir 
kitos geros naujienos

Balandžio 9–17 d. Birštono 
gimnazijoje vyko velykinis 
greitųjų šachmatų 
turnyras.

Vaikų grupėje žaidė 10 vai-
kų – 3 mergaitės ir 7 berniu-
kai.Geriausiai sekėsi darže-
linukui Augustui Jančiuliui, 
nepralaimėjusiam nei vienos 
partijos. Augustas ir užėmė 1 
vietą savo amžiaus grupėje. 2 
vieta atiteko antrokui Dovy-
dui Jančiuliui, surinkusiam 7 
taškus, o 3 vietą užėmė ketvir-
tokas Libertas Kulieša, savo 
sąskaitoje įsirašęs 5,5 taško. 
Iš mergaičių 1 vietą užtikrintai 
laimėjo trečiaklasė Neda Žu-
vininkaitė, surinkusi 8 taškus, 
2 vietą užėmė pirmokė Ugnė 
Naudžiūnaitė (4,5 tšk.), o 3 
vieta atiteko Ugnei Vėgėly-
tei (darželinukei), surinkusiai 
3 taškus.

Suaugusiųjų grupėje žaidė 
9 žaidėjai. Jie žaidė tarpusa-
vyje po dvi partijas. 1 vietą 
užėmė Danutė Urbanavičiū-
tė, surinko 15 taškų iš 16 ga-
limų, lygiosiomis sužaidusi 
su antros ir trečios vietos pri-
zininkais. 2 vietą užėmė Vir-
ginija Černevičienė, pelniusi 
11,5 taško, o 3 vieta atiteko 
Algimantui Janauskui, surin-
kusiam 10 taškų.

Prizininkams labai gražius 
velykinius diplomus ir dova-
nėles įteikė Birštono spor-
to centro direktorius Saulius 
Smailys ir buhalterė Nijolė 

Verseckienė.
Trenerė pasidžiaugė, kad 

balandžio 13 d. birštoniečiai 
dalyvavo Adolfo Ramanaus-
ko-Vanago 100-ųjų gimimo 
metinių atminimo greitųjų 
šachmatų turnyre, iš kurio 
parsivežė net tris aukso meda-
lius. Augustas Jančiulis laimė-
jo 1 vietą vaikų turnyre iki 10 
metų (4,5 tšk. iš 6 galimų) ir 
tapo absoliučiu vaikų turnyro 
nugalėtoju. Neda Žuvininkai-
tė iškovojo 1 vietą tarp mer-
gaičių (surinkusi 4 taškus iš 6 
galimų) ir 4 vietą tarp 15 daly-
vių. Dovydas Jančiulis surin-
ko 2 taškus ir buvo 11-as ben-
droje įskaitoje.Trečiasis aukso 
medalis buvo įteiktas trenerei 
Danutei Urbanavičiūtei, mo-
terų grupėje surinkusiai 5,5 
tšk. ir užėmusiai 1 vietą, o 
bendroje įskaitoje tarp 64 da-
lyvių likusiai 19 vietoje ir ap-
lenkusiai birštoniečius vyrus 
Kazimierą Senavaitį (5,5 tšk., 
20 vieta) bei Joną Džervų (5,5 
tšk., 21 vieta).

Kovo 29 d. Vilniuje vyku-
sioje vadovų konferencijoje 
trenerė Danutė buvo pakvies-
ta žaisti simultaną tarp 7 Lie-
tuvos šachmatininkų su EBIT 
pasaulio šachmatų čempionu 
Gariu Kasparovu. Čempiono 
nugalėti niekam nepavyko, 
bet trenerė atsilaikė ir baigė 
žaisti priešpaskutinė.

Birštono sporto centro  
informacija ir nuotraukos
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Kviečia į renginius
ARTIMIAUSI RENGINIAI 
BIRŠTONE

Balandžio 27 d. 10:00 val. Tarp-
tautinis Antano Mikėno XXXII-asis 
sportinio ėjimo varžybų memoria-
las. Vieta: Birštono sporto centras 

Balandžio 27 d. 18:00 val. Degus-
tacinė vakarienė „Vytautas mineral 
SPA“ restorane „Moon“. Vieta: 
Vytautas Mineral SPA 

Balandžio 27 d. 09:30 val. Šešta-
dienio rytai su joga. Vieta: Eglės 
sanatorija 

Balandžio 27 d. 21:30 val. Rūta 
Ščiogolevaitė. Vieta: Vytautas 
Mineral SPA 

Balandžio 30 d. 19:15 val. Funkci-
nės treniruotės su Vytautu. Vieta: 
Sanatorijos „Tulpės“ gydykla 

Balandžio 30 d. 19:00 val. Vaižgan-
tas – deimantinis pėdsakas mūsų 
Tautos kultūros istorijoje. Vieta: 
Birštono kurhauzas

Gegužės 1 d. 08:00 val. Jogos 
treniruotės. Vieta: Vytautas Mi-
neral SPA 

Gegužės 1 d. 19:00 val. Kangoo 
Jumps su Egle, Birštone!. Vieta: 
Vytautas Mineral SPA 

Gegužės 3 d. Jogos treniruotės. 
Vieta: Vytautas Mineral SPA 

Gegužės 3 d. 19:00 val. Kangoo 
Jumps su Egle, Birštone!. Vieta: 
Vytautas Mineral SPA 

Gegužės 4 d. 10:40 val. Birštono 
pusmaratonis 2019. Vieta: Biršto-
no sporto centras 

Gegužės 4 d. 18:00 val. Degusta-
cinė vakarienė „Vytautas mineral 
SPA“ restorane „Moon“. Vieta: 
Vytautas Mineral SPA 

Gegužės 4 d. 19:00 val. Aš galiu 
skrist / Ieva Zasimauskaitė. Vieta: 
Birštono kurhauzas

Gegužės 4 d. 09:30 val. Šešta-
dienio rytai su joga. Vieta: Eglės 
sanatorija 

Gegužės 5 d. 10:00 val. Dviračių 
žygis aplink Birštoną 2019. Vieta: 
Vasaros estrada prie Nemuno 

Gegužės 6 d. 19:00 val. Kangoo 
Jumps su Egle, Birštone!. Vieta: 
Vytautas Mineral SPA 

Gegužės 7 d. 19:00 val. Donato Ul-
vydo filmas „Valstybės paslaptis“. 
Vieta: Birštono kultūros centras 

Gegužės 8 d. 19:00 val. Kangoo 
Jumps su Egle, Birštone!. Vieta: 
Vytautas Mineral SPA 

Darbininkai Paryžiaus katedroje rūkė
Paryžiaus Dievo Motinos katedros renovacijos darbus vykdę 
darbininkai nepaisė draudimo joje rūkyti, trečiadienį pripažino 
rangovas, tačiau neigė bet kokias sąsajas su praėjusią savaitę 
katedrą nuniokojusiu gaisru.

Filipinai pagrasino grąžinti šiukšles Kanadai
Filipinų prezidentas pagrasino nusiųsti daugybę šiukšlių Kanadai, 
jeigu kanadiečių pareigūnai neatsiims atliekų, kurias, prieš daug 
metų neteisėtai atvežė į šią šalį. 2013-2014 m. 100 konteinerių su 
atliekomis buvo deklaruota kaip perdirbimui skirtas plastikas.

ja keisis. 
„Iki šiol Alytaus regionas 

buvo ir yra rūšiavimo lyderis 
Lietuvoje, tad labai viliamės, 
kad ir maisto atliekų rūšiavi-
mas sėkmingai įsibėgės, bei 
tikime, kad tai leis labai žen-
kliai sumažinti mišrių komu-
nalinių atliekų kiekius bei 
deginimo kaštus“, - viliasi 
A. Reipas.

Atskirai surinkus maisto 
atliekas atsiranda galimybė 
technologiškai išgryninti  bi-
ologines atliekas ir gaminti 
biologines dujas bei kokybiš-
ką kompostą. 

ARATC veikla per metus: su naujovėmis - arčiau 
žiedinės ekonomikos 

Alytaus regionas atski-
rai rinkti maisto ir virtuvės 
atliekas iš gyventojų pradėjo 
pirmasis ir kol kas vieninte-
lis Lietuvoje. Maisto atliekų 
konteineriai buvo išdalinti 
miestų ir miestelių individu-
alių namų gyventojams, ne-
turėjusiems kompostavimo 
konteinerių.

Šiais metais maisto atlie-
kų konteineriais planuojama 
aprūpinti visus miestų indi-
vidualių namų gyventojus, 
o įrengus kolektyvinio ko-
munalinių atliekų surinkimo 
aikšteles, maisto atliekos ats-

kirai bus surenkamos ir dau-
giabučiuose namuose.

Naudotų daiktų 
atgimimas

Per visą Lietuvos regioni-
nės atliekų tvarkymo siste-
mos gyvavimo istoriją taip 
jau susiklostė, kad ARATC 
viską pradeda daryti pirma-
sis. Tad nenuostabu, kad pir-
masis Lietuvoje jis pradėjo 
kurti ir atliekų pakartotinio 
naudojimo ir paruošimo pa-
kartotinai naudoti sistemą.

Pernai visose regione vei-
kiančiose didelių gabaritų bei 
kitų atliekų surinkimo aikšte-
lėse buvo pastatyti paviljonai, 
kuriuose priimami ir laiko-
mi vieniems atliekomis tapę, 
bet kitiems dar reikalingais  
ir naudojamais galintys būti 
daiktai. Šiuos daiktus: dra-
bužius, baldus, namų apyvo-
kos reikmenis ir kitus – no-
rintys gali užeiti ir pasiimti. 
Tą ir daro. 

O Alytaus regiono atliekų 
tvarkymo technologijų centre 
jau statomas ir centrinis pa-
ruošimo pakartotinai naudoti 
gamybinis pastatas, kuriame 
paviljonuose surinkti daiktai 
bus ruošiami pakartotiniam 
naudojimui.  

„Pakartotinio naudojimo 
sistemos kūrimas bus di-
džiausias iššūkis įmonei šiais 
metais. Teks daug mokytis, 
bendrauti su visais sociali-
niais partneriais, valdžios ins-
titucijomis, kad visi procesai 
būtų suvaldyti ir sistema ga-
lėtų finansiškai funkcionuo-
ti“, - sakė A. Reipas.

Anot jo, tokios sistemos 
labai sėkmingai veikia dau-
gelyje Europos Sąjungos ša-
lių ir suteikia gyventojams 
daug teigiamų emocijų bei 
sukuria palankų požiūrį į visą 
komunalinių atliekų surinki-
mo sistemą. 

Kaip ir atskiras maisto 
atliekų surinkimas, pakarto-
tinio naudojimo sistemos su-
kūrimas būtų dar vienas dide-
lis žingsnis link žiedinės eko-
nomikos, įgyvendinant pa-
grindinį jos principą -  atlie-
kos turi tapti tuo, kuo buvo 
– vėl naudojamais daiktais. 
ARATC užtikrintai ir nuose-
kliai eina šia linkme.    

Alytaus regiono atliekų 
tvarkymo centro inf. 

Tikrino, mokė, 
kontroliavo

Gyventojams buvo ne tik 
siunčiami, kartu su kontei-
neriais dalijami lankstinukai 
su informacija, kaip naudoti 
maisto atliekų konteinerius 
- ARATC specialistai patys 
važiavo pas žmones ir kan-
triai aiškino žmonėms, ko-
kias atliekas būtina mesti į 
naujuosius konteinerius. 

Ne mažesnį, o gal net di-
desnį poveikį nei aiškinimai, 
turėjo Kontrolės padalinio 
darbuotojų perspėjimai, kad 
nei mišrių atliekų kontei-
neriai, aptikus juose maisto 
atliekų, nei maisto atliekų 
konteineriai su netinkamo-
mis atliekomis nebus ištuš-
tinami.  

Ant neištuštintų konteine-
rių užklijuoti įspėjamieji pra-
nešimai ne vienam gyvento-
jui tapo paskata pasidomėti, 
kokias atliekas mesti į maisto 
atliekų konteinerius ir pradėti 
jas atsakingiau rūšiuoti.  

Atskiras maisto atliekų, 
kurios yra labai sunkios ir jų 
susidaro labai dideli kiekiai, 
surinkimas yra privalomas 
reikalavimas, numatytas ir 
Lietuvos, ir Europos Sąjun-
gos teisės aktuose. 

Jei lyderis – tai visur!
Jis pripažino: ruošiantis 

atskiram maisto atliekų surin-
kimui, buvo nusiteikta, kad iš 
pradžių rūšiavimo kokybė gal 
ir nebus labai gera, bet neabe-
jojama, kad ilgainiui situaci-

Turime dvi naujienas ir 
abi - geros. Taip galima 
pasakyti, kalbant apie 
praėjusių metų Alytaus 
regiono atliekų tvarkymo 
centro (ARATC) veiklą. 
Tiesa, gerų naujienų buvo 
daugiau, bet dvi – labai 
išskirtinės.  Tai – atskiras 
maisto atliekų surinkimas 
ir naudotų daiktų mainų 
punktų atsiradimas. 

Tenka keisti senus 
įpročius

„Kiekviena naujovė yra 
iššūkis. Ne tik įmonei, bet ir 
visiems žmonėms, kuriems 
su ta naujove reikia susi-
pažinti, ją priimti ir įsileis-
ti į savo gyvenimą. Atliekų 
tvarkymo srityje atsiradusios 
naujovės reikalauja keisti 
nusistovėjusius įpročius ir 
tai ne visiems patinka. Bent 
jau ir pradžių. Bet nuolatinė 
kaita yra progreso variklis 
– keisdamiesi mes tampame 
pažangesni ir sąmoninges-
ni“, - apžvelgdamas praėju-
sių metų rezultatus kalbėjo 
ARATC direktorius Algir-
das Reipas. 

Keisti ankstesnius įpročius 
regiono miesto ir miestelių 
individualių namų gyvento-
jams teko gavus maisto atlie-
kų konteinerių komplektus: 
konteinerį, kibirėlį ir talpą 
naudotam aliejui ir rieba-
lams surinkti. Iš viso regio-
ne buvo išdalinta 5751 toks 
komplektas.   

Atskiras maisto atliekų 
surinkimas prasidėjo pernai 
spalį, pirmoji startavo Drus-
kininkų savivaldybė. Vėliau 
paslauga pradėta teikti Aly-
taus miesto, Birštono, Lazdi-
jų ir Prienų rajonų savivaldy-
bėse. Pirmųjų apvažiavimų 
metu daugelis maisto atlie-
kų konteinerių stovėjo nė 
nepajudinti, o prie jų sutikti 
gyventojai dievagojosi netu-
rintys ko į juos dėti. 

Bet atidarius čia pat sto-
vintį mišrių atliekų konteine-
rį, patys „nustebdavo“ išvy-
dę, kad jame primesta bulvių 
lupenų, papuvusių obuolių ir 
kitokių virtuvės atliekų, ku-
rių vieta nuo šiol – maisto 
atliekų konteineriuose.  

„Keisdamiesi mes tampame pažangesni ir sąmoningesni“, - sako 
ARATC vadovas A. Reipas, apžvelgdamas pokyčius regione. 

Atliekų surinkimo aikštelėse veikiantys daiktų mainų punktai – pirmas 
žingsnis, kuriant pakartotinio daiktų naudojimo sistemą. 
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06:00 lietuvos respublikos him-
nas 06:05 Beatos virtuvė 07:00 
Šventadienio mintys 07:30 Klau-
simėlis 08:00 Gyventi kaime gera 
08:30 ryto suktinis su Zita Kel-
mickaite 09:00 Brolių Grimų pa-
sakos 10:00 Gustavo enciklope-
dija 10:30 lietuvos tūkstantmečio 
vaikai 11:30 Mūsų gyvūnai 12:00 
pasaulio dokumentika. Ypatingi 
gyvūnų jaunikliai 12:55 pasaulio 
dokumentika. papūgų planeta 
13:50 Mis Marpl 1 15:25 Klausi-
mėlis 15:43 Loterija „Keno Loto” 
15:45 žinios. Orai  16:00 Istori-
jos detektyvai 16:45 savaitė su 
„Dviračio žiniomis” 17:30 žinios. 
sportas. Orai  18:00 Duokim 
garo! 19:30 savaitė 20:25 Lote-
rijos „Keno loto” ir „Jėga” 20:30 
panorama 20:52 sportas 21:00 
Keliai 21:30 premjera. laisvės 
kaina. Disidentai 22:30 apetitas 
meilei 00:00 lrt radijo žinios 
00:10 tvin pyksas 2  01:00 lrt 
radijo žinios 01:05 savaitė 02:00 
lrt radijo žinios 02:05 Klauskite 
daktaro 03:00 lrt radijo žinios 
03:05 tV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?” 03:30 Dviračio žinios 04:00 
lrt radijo žinios 04:05 Vartotojų 
kontrolė 05:00 lrt radijo žinios 
05:10 ponių rojus  

 
06:15 tomo ir Džerio šou (15) 
06:40 žvėrelių būrys (24) 07:05 
“Nickelodeon” valanda. sveiki 
atvykę į “Veiną” (1) 07:30 Kung 
Fu panda (6) 08:00 Kiaulė, Ožka, 
Bananas ir svirplys (14) 08:30 To-
mo ir Džerio nuotykiai (12) 09:00 
Ogis ir tarakonai (43) 09:10 KINO 
pUsrYČIaI Šuniški šokiai 10:50 
Džekis Čanas. pirmasis smūgis 
12:35 Bukas ir bukesnis. Kai Ha-
ris sutiko loidą 14:20 apgavikai 
16:40 Ne vienas kelyje 17:20 Te-
leloto 18:30 žinios 19:20 sportas 
19:27 Orai 19:30 Finalo ketvertas 
22:30 preMJera susikaupk 
00:35 Galutinis tikslas 02:25 At-
rastoji žemė 

TV3
05:20 paskutinis iš Magikianų 
4/12s.  06:15 televitrina 3 06:30 
Ilgo plauko istorija 1/1s.  07:00 
žvaigždžių karai. sukilėliai 2/8s. 
07:30 aladinas 1/159s. 07:55 Il-
go plauko istorija 1/2s. 08:30 Ma-
myčių klubas 21/17s. 09:00 Ku-
linarinis detektyvas 2/17s. 09:30 
penkių žvaigždučių būstas 6/17s. 
10:00 pasaulis pagal moteris 
7/17s. 10:30 svajonių sodai 34 
11:30 ričis Didysis 13:10 Keis-
tuolis ir gražuolė 15:20 Kadetė 
Kelė 17:30 Visi mes žmonės 
2/13s. 18:30 tV3 žinios 118 19:22 
tV3 sportas 1 19:27 tV3 orai 118 
19:30 lietuvos talentai 6/9s. 22:30 
Matau tik tave 00:40 Bruklinas  

06:30 lietuvos rinktinė - pasau-
lio rinktinė 07:30 Vaikai šėlsta (3) 
08:00 Iš visų jėgų (20) 08:30 Tau-
ro ragas 09:00 sveikatos kodas 
09:30 sveikatos kodas televitrina 
10:00 Vaikai šėlsta (4) 10:30 Ne-
paliesta Meksika (1) 11:35 Iš visų 
jėgų (21) 12:05 Būk ekstremalas 
(21) 12:35 Džinas. Nepažintoji Ita-
lija (1) 13:05 ekstrasensų mūšis 
(12) 15:25 Nusikaltimų miestas 
(5) 15:55 Dakaras. Merzugos ra-
lis 17:00 Betsafe–lKl. lietkabelis 
- rytas 19:30 žiurkių medžiotojas 
(11,12) 21:30 Iliuzija (7) 22:30 

Kriminalinė Maskva (7) 23:30 
Nežemiška audra 01:10 Beringo 
jūros pabaisa  

05:50 „Neprijaukinti. Norvegija“ 
07:00 programa 07:04 tV parduo-
tuvė 07:20 „Gluchariovas“ (2/23) 
08:30 Kaimo akademija 09:00 
„pasaulis iš viršaus“ 09:30 sko-
nio reikalas 10:00 Šiandien kimba 
11:00 atliekų kultūra 11:30 sveika 
ir gardu 12:00 „Detektyvas linlis“ 
(7) 14:00 „Šerlokas Holmsas“ (1) 
16:00 žinios 16:18 Orai 16:20 
Krepšinio pasaulyje su V 17:00 Ne 
spaudai 18:00 žinios 18:28 Orai 
18:30 „pabėgėlė“ (3; 4) 20:00 ži-
nios 20:23 Orai 20:25 „pabėgėlė“ 
( 4 tęs) 21:00 „24/7“ 22:00 žinios 
22:28 Orai 22:30 „Inspektorius 
luisas. Ir mėnulio spinduliai bu-
čiuoja jūrą“ (2/1) 00:00 „Miškinis“ 
(3/17) 01:05 „Gluchariovas“ (2/14) 
02:05 „Mesingas. aplenkiantis 
laiką“ (7) 02:55 „rasputinas“ (8) 
03:45 „Neišsižadėk“ (73) 04:35 
„Kelrodė žvaigždė“ (28) 05:20 
„rasputinas“ (8) 

 
06:00 lietuvos respublikos him-
nas 06:05 Naktis Manhatane. 
Česlovas Gabalis ir instrumentinis 
ansamblis „Vilniaus divertismen-
tas”.  07:05 Dokumentinė apybrai-
ža „Mes nugalėjom”  07:30 Kultūrų 
kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis 07:45 
Kultūrų kryžkelė. Menora  08:00 
Kultūrų kryžkelė. trembita 08:15 
Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas 
08:30 Kelias 08:45 Krikščionio žo-
dis 09:00 premjera. tV daktaras 
09:30 euromaxx  10:00 pasaulio 
lietuvių žinios 10:30 atspindžiai 
11:00 7 Kauno dienos 11:30 Li-
nija, spalva, forma 12:00 Gailes-
tingumo sekmadienis 13:00 stop 
juosta 13:30 Muzikinė pramoginė 
programa „Du balsai – viena širdis” 
15:35 Šventadienio mintys  16:00 
Mokytojų kambarys 16:30 Moks-
lo sriuba 17:00 Vartotojų kontro-
lė  18:00 Kultūringai su Nomeda 
18:45 ekspedicija „Nuo Baltijos 
iki Bengalijos” 19:40 premjera. 
Dauntono abatija 3  20:30 pano-
rama  20:52 sportas. Orai  21:00 
legendos 22:00 Nacionalinio 
muziejaus lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės valdovų rūmų 
10-mečio šventinis vakaras 23:05 
anapus čia ir dabar 23:50 Kino 
žvaigždžių alėja. radijo dienos 
00:35 DW naujienos rusų kalba 
00:50 Dabar pasaulyje 01:20 Kęs-
tutis Vaiginis Quartet 02:15 apeti-
tas meilei 02:30 rokis 4  03:40 
Šv. Kristoforo kamerinio orkestro 
25-asis gimtadienis!  04:00 legen-
dos 04:55 Kultūrų kryžkelė. Meno-
ra  05:15 ten, kur namai 2

TV1
 06:50 akloji (54) 07:20 Vande-
nyno paslaptys su Džefu Korvinu 
(58,59) 08:15 Daktaras Ozas. Šei-
mos gydytojo patarimai (29) 09:15 
tėvas Motiejus (21) 10:25 Būrėja 
(38,39) 11:30 akloji (57) 12:00 
Klasikiniai kepiniai. anos Olson 
receptai (17) 12:30 Gaminame 
namie su reičele alen (11) 13:00 
sveikinimai 15:45 Širdele ma-
no (110,111) 17:45 akloji (18,19) 
18:50 Būrėja (81,82) 20:00 Visa 
menanti (33) 21:00 DeteKtYVO 
VaKaras. preMJera Kapitonė 
Marlo. seserų Mejer dvaras 23:05 
pabrolių nuoma 00:50 “paslėptas 
gyvenimas” (8) 02:00 Kapitonė 
Marlo. seserų Mejer dvaras

 
06:00 lietuvos respublikos 
himnas 06:05 labas rytas, lie-
tuva 06:30 žinios 09:20 senis 
10:25 aukštuomenės daktaras 
4,5 12:00 Beatos virtuvė 13:00 
Klauskite daktaro 13:58 Loterija 
„Keno Loto” 14:00 žinios 14:15 
laba diena, lietuva 16:40 prem-
jera. ponių rojus 17:30 žinios. 
sportas. Orai 18:00 tV žaidimas 
„Kas ir kodėl?” 18:30 Klauskite 
daktaro 19:30 Vartotojų kontrolė 
20:25 Loterija „Keno Loto” 20:30 
panorama 21:00 Dienos tema 
21:20 sportas 21:29 Loterija 
„Jėga” 21:30 speciali laida dėl 
lr Konstitucijos 12 straipsnio 
pakeitimo 22:30 Dviračio žinios 
23:00 premjera. Veisenzė. Ber-
lyno meilės istorija 4 00:00 lrt 
radijo žinios 00:10 tvin pyksas 
2 01:00 lrt radijo žinios 01:10 
Istorijos detektyvai 02:00 lrt ra-
dijo žinios 02:05 Klauskite dakta-
ro 03:00 lrt radijo žinios 03:05 
tV žaidimas „Kas ir kodėl?” 03:30 
Dviračio žinios 04:00 lrt radi-
jo žinios 04:05 (Ne)emigrantai 
05:00 lrt radijo žinios 05:10 
ponių rojus  

 
06:05 Mano gyvenimo šviesa 
(775,776,777) 07:35 tomo ir Dže-
rio šou (16) 08:00 Volkeris, tek-
saso reindžeris (189,190) 09:55 
Gyvūnų pasaulis 10:25 Namai, 
kur širdis (51) 11:00 Bus visko 
12:00 Yra, kaip yra 13:00 Mano 
likimas (25,26) 15:00 Dvi šeimos 
(50,51) 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 
(48) 21:00 Monikai reikia meilės 
(61) 21:30 žinios 22:20 sportas 
22:27 Orai 22:28 telefoninė lo-
terija 1634 22:30 VaKarO se-
aNsas Bėgančios kortos 00:15 
Judantis objektas (11) 01:15 
susikaupk 

TV3
06:10 televitrina 3 06:25 žvaigž-
džių karai. sukilėliai  2, 7 06:55 
simpsonai  15, 22 07:25 simp-
sonai  16, 1 07:55 svajonių so-
dai  34 08:55 Meilės sūkuryje 
194 10:00 Meilės miestas 1, 
51,52 12:00 paskutinis iš Magi-
kianų 4, 15,16 13:00 pažadėtoji 
6, 317,318,319,320 15:00 simp-
sonai 16, 2,3 16:00 tV3 žinios 
84 16:25 tV3 orai 84 16:30 TV 
pagalba 13, 40 18:30 tV3 žinios 
119 19:22 tV3 sportas 1 19:27 
tV3 orai 119 19:30 Namas 1, 10 
20:30 prakeikti 7, 43 21:00 tV3 
vakaro žinios 67 21:52 tV3 spor-
tas 1 21:57 tV3 orai 67 22:00 16 
kvartalų  00:40 Bruklinas  02:35 
auklė pagal iškvietimą  04:15 
paskutinis iš Magikianų  4, 13,14 
05:10 Juokingiausi amerikos na-
mų vaizdeliai 26, 3 

06:25 Mentalistas (51) 07:20 
stoties policija (23) 08:20 sudu-
žusių žibintų gatvės (16) 09:20 
paskutinis faras (26) 10:20 Kobra 
11 (8) 11:20 ekstrasensų mūšis 
(11) 13:45 stoties policija (24) 
14:50 sudužusių žibintų gatvės 
(17) 15:55 paskutinis faras (27) 
17:00 Info diena 17:30 Kobra 11 
(9) 18:30 Mentalistas (52) 19:30 
Įstatymas ir tvarka. specialiųjų 
tyrimų skyrius (6) 20:25 Tautos 

tarnas (14) 21:00 supermenas. 
sugrįžimas 00:00 Garbės reika-
las 02:00 Iliuzija (7) 02:40 Krimi-
nalinė Maskva (7)   

06:13 programa 06:14 tV par-
duotuvė 06:30 „pasaulis iš vir-
šaus“ 07:00 Šiandien kimba 
08:00 Ne spaudai 09:00 „24/7“ 
10:00 „Gyvybės langelis“ (1/18) 
11:10 „rasputinas“ (2) 12:20 
„Vienišas vilkas“ (9) 13:30 TV 
parduotuvė 13:45 „Miškinis“ 
(4/11) 14:55 „Gluchariovas“ 
(2/14) 16:00 reporteris 16:58 
Orai 17:00 po darbų 18:00 re-
porteris 18:48 Orai 18:50 ru-
brika „Mes europiečiai“.” 18:55 
„Juodosios katės“ (2) 20:00 re-
porteris 20:28 Orai 20:30 Nuoga 
tiesa 22:00 reporteris 22:53 Orai 
22:55 rubrika “Mes europiečiai“.” 
23:00 Ne spaudai 00:00 „Miški-
nis“ (3/18) 01:05 „Gluchariovas“ 
(2/15) 02:05 „Mesingas. aplen-
kiantis laiką“ (8) 02:55 „Krikšto 
tėvas“ (1) 03:45 „Neišsižadėk“ 
(74) 04:35 „Kelrodė žvaigždė“ 
(29) 05:20 „Krikšto tėvas“ (1)

 
06:00 lietuvos respublikos him-
nas 06:05 Kęstutis Vaiginis Quar-
tet. 1 d.  07:00 Vilniečiai. audronė 
Girdzijauskaitė  07:30 alvinas ir 
patrakėliai burundukai 3 07:40 
Šikšnosparnis patas 07:55 ste-
buklingoji Boružėlė  08:05 Šikš-
nosparnis patas 08:20 Mokslo 
sriuba 08:45 linija, spalva, for-
ma 09:15 labas rytas, lietuva  
12:00 DW naujienos rusų kalba 
12:15 Gimę tą pačią dieną 12:55 
pasaulio ledo ritulio čempionatas. 
I diviziono a grupė. lietuva – Bal-
tarusija. tiesioginė transliacija  
13:10 anapus čia ir dabar  13:55 
pasaulio lietuvių žinios 14:20 Iš 
arti 15:10 Gamtosaugos idėjos 
15:35 premjera. alvinas ir patra-
kėliai burundukai 3 15:50 Šikš-
nosparnis patas 16:05 stebuklin-
goji Boružėlė 16:30 laba diena, 
Lietuva  18:00 Kultūrų kryžkelė. 
Menora 18:15 ten, kur namai 2 
19:00 Mokslo sriuba 19:15 Šal-
tojo karo paslaptys. atominės 
bombos vagystė  20:10 Kultūros 
diena. 20:30 panorama  21:00 
Dienos tema  21:20 sportas. Orai  
21:30 premjera. Iš Barbaros Wo-
od kolekcijos  23:00 premjera. Už 
laisvę bėgti 00:45 DW naujienos 
rusų kalba 01:00 Dabar pasauly-
je 01:30 Kęstutis Vaiginis Quartet 
02:30 rokis 4 04:00 legendos 
04:55 Kultūrų kryžkelė. Menora  
05:15 ten, kur namai 2

TV1
06:40 “tėvas Motiejus” (12) 
07:45 “rožių karas” (29,30) 
09:55 “akloji” (58) 10:25 “aklo-
ji” (16) 11:00 “Būrėja” (79) 11:35 
“Būrėja” (40) 12:10 “Detektyvė 
rizoli” (5)  13:10 “Madagaskaro 
pingvinai” (14)  13:40 “Šaunusis 
skūbis-Dū” (14) 14:10 “Keista 
šeimynėlė” (17) 14:35 “Džekio 
Čano nuotykiai” (3)  15:00 “sun-
kių nusikaltimų skyrius” 16:00 
“svaragini. amžina draugystė” 
(81,82) 17:00 “Būk su manim” 
(1300,1301) 18:00 “Iš širdies į šir-
dį” (132,133) 19:00 “aukštakulnių 
kerštas” (20) 20:00 “sunkių nusi-
kaltimų skyrius” (14) 21:00 Mielas 
Diktatoriau  22:50 “amžina meilė” 
(79,80)  00:55 “Byla” (1) 01:50 
Mielas Diktatoriau  03:15 “tėvas 
Motiejus” (13)

 
06:00 lietuvos respublikos him-
nas 06:05 labas rytas, lietuva 
06:30 žinios 09:20 senis 10:25 
aukštuomenės daktaras 5 12:00 
stilius 13:00 Klauskite daktaro 
13:58 Loterija „Keno Loto” 14:00 
žinios 14:15 laba diena, lietuva 
16:40 premjera. ponių rojus 17:30 
žinios. sportas. Orai 18:00 tV žai-
dimas „Kas ir kodėl?” 18:30 Klaus-
kite daktaro 19:30 (Ne)emigrantai 
20:25 Loterija „Keno Loto” 20:30 
panorama 21:00 Dienos tema 
21:20 sportas 21:29 loterija „Jė-
ga” 21:30 ekspedicija „Nuo Balti-
jos iki Bengalijos” 22:30 Dviračio 
žinios 23:00 premjera. 12 bež-
džionių 3 23:45 Klausimėlis  00:30 
tvin pyksas 2 01:15 stilius 02:10 
Klauskite daktaro 03:00 lrt radi-
jo žinios 03:05 tV žaidimas „Kas 
ir kodėl?” 03:30 Dviračio darbo 
ir poilsio žinios 04:00 lrt radi-
jo žinios 04:05 ekspedicija „Nuo 
Baltijos iki Bengalijos” 05:00 lrt 
radijo žinios 05:05 prisimenu mo-
tinos balsą

 
06:05 Mano gyvenimo šviesa 
(778,779,780) 07:35 tomo ir 
Džerio šou (17) 08:00 Volkeris, 
teksaso reindžeris (191,192) 
09:55 Monikai reikia meilės (61) 
10:25 Namai, kur širdis (52) 11:00 
Nuo... Iki... 11:30 paveldėtoja 2 
(48) 12:00 Yra, kaip yra 13:00 
Mano likimas (27,28) 15:00 Dvi 
šeimos (52,53) 16:00 KK2 16:35 
labas vakaras, lietuva 17:40 Yra, 
kaip yra 18:30 žinios 19:20 spor-
tas 19:27 Orai 19:30 KK2 20:00 
Nuo... Iki... 20:30 paveldėtoja 2 
(49) 21:00 Monikai reikia meilės 
(62) 21:30 žinios 22:20 spor-
tas 22:27 Orai 22:30 VaKarO 
seaNsas Kontrabanda 00:45 
Judantis objektas (12) 01:40 Bė-
gančios kortos

TV3
06:10 televitrina 3 06:25 žvaigž-
džių karai. sukilėliai  2, 8 06:55 
simpsonai  16, 2,3 07:55 Na-
mas  1, 10 08:55 Meilės sūku-
ryje 195 10:00 Meilės miestas 1, 
53,54 12:00 paskutinis iš Magi-
kianų 4, 17,18 13:00 pažadėtoji 
6, 321,322,323,324 15:00 simp-
sonai 16, 4,5 16:00 tV3 žinios 
85 16:25 tV3 orai 85 16:30 TV 
pagalba 13, 41 18:30 tV3 žinios 
120 19:22 tV3 sportas 1 19:27 
tV3 orai 120 19:30 prieš srovę 
19, 17 20:30 prakeikti 7, 44 21:00 
tV3 vakaro žinios 68 21:52 tV3 
sportas 1 21:57 tV3 orai 68 22:00 
Kietas riešutėlis. puiki diena mirti 
23:55 Nusikalstami protai. Kitapus 
sienų 2, 3,2 01:00 pasitikėjimas 1, 
9 01:55 Kvantikas 3, 11 02:45 eks-
trasensai detektyvai 5, 25 03:45 
Nusikalstami protai. Kitapus sienų 
2, 2 04:35 pasitikėjimas 1, 9 05:30 
paskutinis iš Magikianų 4, 15  

06:35 Mentalistas (52) 07:30 
stoties policija (24) 08:30 sudu-
žusių žibintų gatvės (17) 09:30 
paskutinis faras (27) 10:30 Kobra 
11 (9) 11:30 ekstrasensų mūšis 
(12) 13:45 stoties policija (25) 
14:50 sudužusių žibintų gatvės 
(18) 15:55 paskutinis faras (28) 
17:00 Info diena 17:30 Kobra 11 
(10) 18:30 Mentalistas (53) 19:30 
Įstatymas ir tvarka. specialiųjų ty-
rimų skyrius (7) 20:25 Tautos tar-

nas (15) 21:00 tamsos angelas 
22:50 supermenas. sugrįžimas 
01:45 Įstatymas ir tvarka. speci-
aliųjų tyrimų skyrius (6)  

06:13 programa 06:14 tV par-
duotuvė 06:30 Nuoga tiesa 08:00 
reporteris 08:58 Orai 09:00 „Še-
lesto bylos“ (1) 10:00 „Gyvybės 
langelis“ (1/19) 11:10 „rasputi-
nas“ (3) 12:20 „Vienišas vilkas“ 
(10) 13:30 tV parduotuvė 13:45 
„Miškinis“ (4/12) 14:55 „Gluchario-
vas“ (2/15) 16:00 reporteris 16:30 
lietuva tiesiogiai 16:58 Orai 17:00 
po darbų 18:00 reporteris 18:48 
Orai 18:50 rubrika „Mes europie-
čiai“.” 18:55 „Juodosios katės“ (3) 
20:00 reporteris 20:30 Lietuva 
tiesiogiai 20:55 rubrika „renova-
cija iš arčiau“.” 20:58 Orai 21:00 
adomo obuolys 22:00 reporteris 
22:53 Orai 22:55 rubrika „Mes 
europiečiai“.” 23:00 prezidento 
rinkimų laida 00:30 Čempionai 
01:05 „Gluchariovas“ (2/16) 02:05 
„Mesingas. aplenkiantis laiką“ (9) 
02:55 „Krikšto tėvas“ (2) 03:45 
„Neišsižadėk“ (75) 04:35 „Kelro-
dė žvaigždė“ (30) 05:20 „Krikšto 
tėvas“ (2) 

 
06:00 lietuvos respublikos him-
nas 06:05 Kęstutis Vaiginis Quar-
tet. 1 d.  07:00 Vilniečiai. audronė 
Girdzijauskaitė 07:30 alvinas ir 
patrakėliai burundukai 3 07:40 
Šikšnosparnis patas 07:55 ste-
buklingoji Boružėlė 08:20 Mokslo 
sriuba  08:45 linija, spalva, forma  
09:15 labas rytas, lietuva  12:00 
DW naujienos rusų kalba. 12:15 
Gimę tą pačią dieną 13:10 anapus 
čia ir dabar 13:55 pasaulio lietuvių 
žinios 14:20 Iš arti 15:10 Gamto-
saugos idėjos 15:40 premjera. 
alvinas ir patrakėliai burundukai 3 
15:50 Šikšnosparnis patas  16:05 
stebuklingoji Boružėlė 16:30 laba 
diena, lietuva  18:00 Kultūrų kryž-
kelė. Menora 18:15 ten, kur na-
mai 2 19:00 Mokslo sriuba 19:15 
Šaltojo karo paslaptys. atominės 
bombos vagystė  20:10 Kultūros 
diena. 20:30 panorama  21:00 
Dienos tema  21:20 sportas. Orai  
21:30 premjera. Iš Barbaros Wo-
od kolekcijos  23:00 premjera. Už 
laisvę bėgti  00:20 DW naujienos 
rusų kalba. 00:35 Dabar pasau-
lyje 01:05 Džiazo muzikos vaka-
ras. XXX tarptautinis džiazo festi-
valis „Vilnius Jazz 2017” 02:10 Iš 
Barbaros Wood kolekcijos 03:40 
Kultūringai su Nomeda 04:30 Tu-
mo kodeksas  

TV1
06:40 “tėvas Motiejus” (13) 07:45 
“rožių karas” (31,32)  09:45 “Di-
delės svajonės, mažos erdvės” (1)  
11:00 “Būrėja” (80) 11:35 “Būrėja” 
(41) 12:10 “Detektyvė rizoli” (6) 
13:10 “Madagaskaro pingvinai” 
(15)  13:40 “Šaunusis skūbis-Dū” 
(15) 14:10 “Keista šeimynėlė” (18) 
14:35 “Džekio Čano nuotykiai” (4) 
15:00 “sunkių nusikaltimų skyrius” 
(14) 16:00 “svaragini. amžina 
draugystė” (83,84) 17:00 “Būk 
su manim” (1302,1303) 18:00 
“Iš širdies į širdį” (134,135)  19:00 
“aukštakulnių kerštas” (21) 20:00 
“sunkių nusikaltimų skyrius” (15) 
21:00 “DeteKtYVO VaKaras 
Be kaltės” (1) 22:55 “amžina mei-
lė” (81,82)  00:55 “Byla” (2) 01:50 
“Be kaltės” (1) 03:20 “tėvas Mo-
tiejus” (14) 

 
06:00 lietuvos respublikos 
himnas.  06:05 ekspedicija 
„Nuo Baltijos iki Bengalijos“ 
07:00 Mumija Dumis ir auksi-
nis skarabėjus 08:20 Šimtas. 
Įdomioji tarpukario istorija 08:30 
Karinės paslaptys 09:00 labas 
rytas, lietuva 09:30 žinios. Orai 
12:00 laukiniai gyvūnai. paros 
kaleidoskopas 3 12:55 singa-
pūras – klestintis atogrąžų ro-
jus 13:50 Džesika Flečer 76,7 
s. 15:25 Klausimėlis 15:43 Lo-
terija „Keno Loto“ 15:45 žinios. 
Orai 16:00 sveikinimų kon-
certas 17:30 žinios. sportas. 
Orai 18:00 teisė žinoti 18:30 
Vakaras su edita 19:30 stilius 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir 
„Jėga“. 20:30 panorama. 20:52 
sportas. Orai 21:00 Dvi kartos. 
žvaigždžių duetų konkursas 
23:00 Viskas vardan meilės 
00:30 programišiai 02:40 lauki-
niai gyvūnai. paros kaleidosko-
pas 3 03:30 singapūras – kles-
tintis atogrąžų rojuslt 04:25 
Džesika Flečer 7/6,7 s. 

 
06:15 tomo ir Džerio šou (14) 
06:40 žvėrelių būrys (23) 07:05 
“Nickelodeon” valanda. Keista 
šeimynėlė (20) 07:35 Kung Fu 
panda (5) 08:05 Kiaulė, Ožka, 
Bananas ir svirplys (13) 08:35 
tomo ir Džerio nuotykiai (11) 
09:05 Ogis ir tarakonai (42) 
09:15 Ogis ir tarakonai (44) 
09:25 KINO pUsrYČIaI Meš-
kiukas Jogis 11:00 Gaisrinės 
šuo 13:10 staiga trisdešim-
ties 15:10 auksinis berniukas 
17:00 Gyvūnų pasaulis 17:30 
Bus visko 18:30 žinios 19:20 
sportas 19:27 Orai 19:30 sU-
perKINas legendos susi-
vienija 21:20 atrastoji žemė 
23:15 senoji mokykla 01:05 
pasaulių karas 

TV3
06:15 televitrina 3 06:30 Čipas 
ir Deilas skuba į pagalbą 1, 165 
07:00 žvaigždžių karai. sukilė-
liai 2, 7 07:30 aladinas 1, 158 
08:00 Ilgo plauko istorija 1, 1 
08:30 Kempiniukas plačiakel-
nis 1, 145 09:00 Virtuvės isto-
rijos 9, 17 09:30 Gardu Gardu 
7, 18 10:00 svajonių ūkis 5, 34 
10:30 Būk sveikas! 1, 13 11:00 
Noriu šio darbo! 1, 2 12:00 Ne-
tikras princas   13:55 Karingoji 
gražuolė Vendė Vu  15:45 Ha-
vajai 5.0 5, 519 16:45 ekstra-
sensų mūšis 19, 3 18:30 tV3 
žinios 117 19:17 tV3 sportas 
1 19:22 tV3 orai 117 19:25 
eurojackpot 17 19:30 turtuolis 
vargšas 1, 10 21:00 Bruklinas 
23:10 auklė pagal iškvietimą  
00:10 laiko kilpa 02:20 Kietas 
riešutėlis 4.0  04:35 Kvantikas 
3, 10 05:25 paskutinis iš Magi-
kianų  4, 11

07:00 Vaikai šėlsta (25,26,27) 
08:29 „top shop“ televitrina 
08:45 sveikatos aBC televi-
trina 09:00 lietuvos rinktinė - 
pasaulio rinktinė 10:00 Vaikai 
šėlsta (3) 10:30 Iš visų jėgų 
(20) 11:00 Būk ekstremalas 
(20) 11:30 spec. būrys. Išlieka 
stipriausi (6) 12:40 Džino vieš-
nagė Italijoje. saulėtos salos 
(5,6) 13:40 ekstrasensų mūšis 
(11) 16:25 Nusikaltimų miestas 

(4) 17:00 Betsafe–lKl. pieno 
žvaigždės - žalgiris 19:30 Mes 
vieno kraujo 22:10 MaNO He-
rOJUs Garbės reikalas 00:05 
aŠtrUs KINas Beringo jūros 
pabaisa  

07:00 programa 07:04 tV par-
duotuvė 07:20 „partizanų ke-
liais“ 07:55 „pavojingiausios 
kelionės. Madagaskaras“ 08:30 
„pavojingiausios kelionės. Mon-
golija“ 09:00 skinsiu raudoną 
rožę 09:30 Vantos lapas 10:00 
skonio reikalas 10:30 Kitoks 
pokalbis su D 11:00 „Inspekto-
rius luisas. Muzika, dėl kurios 
galima numirti“ (2/2) 13:00 Ado-
mo obuolys 14:05 Ne spaudai 
15:10 „pasislėpusi palanga. 
Gintarinė palanga“ 16:00 ži-
nios 16:18 Orai 16:20 Čempi-
onai 16:50 „Nežinoma Čekijos 
lietuva. adalbertas Vaitiekus ir 
Kryžiaus žygiai“ 17:25 „Neišsi-
žadėk“ (98) 18:00 žinios 18:28 
Orai 18:30 „Neišsižadėk“ (98 
tęs.; 99) 20:00 žinios 20:23 
Orai 20:25 „Šelesto bylo“ (5; 6) 
22:00 žinios 22:28 Orai 22:30 
„Šelesto bylos“ ( 6 tęs.) 23:05 
„Mentų karai. Odesa“ (2/11; 
2/12) 00:30 „Širdies plakimas“ 
(7; 8) 02:00 „Detektyvas linlis“ 
(7) 03:30 „Kelrodė žvaigždė“ 
(33; 34) 05:00 „Mentų karai. 
Odesa“ (1/4) 05:50 „Neprijau-
kinti. Norvegija“ 

 
06:00 lietuvos respublikos 
himnas 06:05 Duokim garo! 
Velykos 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 Moks-
lo sriuba 12:00 raminta Šerkš-
nytė. Opera vaikams „penki 
Merės stebuklai” 13:40 XVI 
vaikų ir jaunimo muzikos fes-
tivalis „Mes – pasaulis” 15:05 
pirmą kartą 15:15 skrendam 
15:30 Kultūrų kryžkelė. rusų 
gatvė 16:00 euromaxx 16:30 
Klauskite daktaro  17:20 stilius  
18:15 Misija – pasaulio lietu-
va 19:00 Daiktų istorijos 19:45 
stambiu planu 20:30 panorama  
20:52 sportas. Orai  21:00 Kino 
žvaigždžių alėja. premjera. ra-
dijo dienos 22:30 Šv. Kristoforo 
kamerinio orkestro 25-asis gim-
tadienis! 01:15 pasitikiu tavimi 
02:20 sadūto tūto. lKs vaidy-
binis filmas 03:35 Kosto smo-
rigino autorinis vakaras 04:20 
Daiktų istorijos 05:05 Vartoto-
jų kontrolė  

TV1
06:50 akloji (53) 07:20 Vande-
nyno paslaptys su Džefu Kor-
vinu (56,57) 08:15 Daktaras 
Ozas 09:15 tėvas Motiejus 
(20) 10:30 Būrėja (36) 11:00 
Būrėja (37) 11:35 Šviežias 
maistas. anos Olson receptai 
(29) 12:05 Klasikiniai kepiniai. 
anos Olson receptai (16) 12:35 
akloji (55,56) 13:45 Nekvies-
ta meilė 4 (132,133,134,135) 
15:45 Širdele mano (108,109) 
17:45 akloji (16,17) 18:50 Bū-
rėja (79,80) 20:00 Visa menanti 
(32) 21:00 DeteKtYVO VaKa-
ras Nusikaltimo vieta - Ham-
burgas. sudegintas 22:55 Tri-
se valtimi. Gamtos šauksmas 
00:45 Fotojuostelė 02:15 For-
titudas (1,2)
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06:00 lietuvos respublikos him-
nas 06:05 labas rytas, lietuva 
06:30 žinios 09:20 senis) 10:25 
aukštuomenės daktaras 5  12:00 
Gyvenimas 13:00 Klauskite dak-
taro 13:58 Loterija „Keno Loto” 
14:00 žinios 14:15 laba diena, 
Lietuva 16:40 premjera. ponių 
rojus 17:30 žinios. sportas. Orai 
18:00 tV žaidimas „Kas ir kodėl?” 
18:30 Klauskite daktaro 19:30 
specialus tyrimas 20:25 Loteri-
ja „Keno Loto” 20:30 panorama 
20:52 sportas 20:57 loterija „Jė-
ga” 21:00 rinkimai 2019. Kandi-
datų į respublikos prezidentus 
debatai 22:45 Dviračio žinios 
23:10 premjera. Babilonas Berly-
nas 00:35 Klausimėlis 01:00 lrt 
radijo žinios 01:05 Gyvenimas 
02:00 lrt radijo žinios 02:05 
Beatos virtuvė 03:00 lrt radi-
jo žinios 03:05 Keliai. Mašinos. 
žmonės 03:30 ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite  04:00 lrt radijo 
žinios 04:05 Nacionalinė paieškų 
tarnyba 05:00 lrt radijo žinios 
05:10 ponių rojus 

 
06:05 Mano gyvenimo šviesa 
(781,782,783) 07:35 tomo ir 
Džerio šou (19) 08:00 Volkeris, 
teksaso reindžeris (193,194) 
09:55 Monikai reikia meilės (62) 
10:25 Namai, kur širdis (53) 11:00 
Nuo... Iki... 11:30 paveldėtoja 2 
(49) 12:00 Yra, kaip yra 13:00 
Mano likimas (29,30) 15:00 Dvi 
šeimos (54,55) 16:00 KK2 16:35 
labas vakaras, lietuva 17:40 Yra, 
kaip yra 18:30 žinios 19:20 spor-
tas 19:27 Orai 19:30 KK2 20:00 
Valanda su rūta 21:00 Monikai 
reikia meilės (63) 21:30 žinios 
22:20 sportas 22:27 Orai 22:30 
VaKarO seaNsas raudonojo 
spalio medžioklė 01:10 Judantis 
objektas (13) 02:05 Inferno 03:55 
alchemija. VDU karta 04:25 re-
trOspeKtYVa 

TV3
06:10 televitrina 3 06:25 aladinas  
1, 159 06:55 simpsonai  16, 4,5 
07:55 prieš srovę  19, 17 08:55 
Meilės sūkuryje 196 10:00 Meilės 
miestas 1, 55,56 12:00 paskuti-
nis iš Magikianų 4, 19,20 13:00 
pažadėtoji 6, 325,326,327,328 
15:00 simpsonai 16, 6,7 16:00 
tV3 žinios 87 16:25 tV3 orai 87 
16:30 tV pagalba 13, 42 18:30 
tV3 žinios 122 19:22 tV3 spor-
tas 1 19:27 tV3 orai 122 19:30 
Farai 12, 33 20:30 prakeikti 7, 
45 21:00 tV3 vakaro žinios 70 
21:52 tV3 sportas 1 21:57 tV3 
orai 70 22:00 Uola 01:40 Tironas 
2, 1 02:35 Kvantikas 3, 12 03:25 
ekstrasensai tiria 6, 97 04:50 Ti-
ronas 2, 1  

06:40 Mentalistas (53) 07:35 sto-
ties policija (25) 08:35 sudužusių 
žibintų gatvės (18) 09:35 pasku-
tinis faras (28) 10:35 Kobra 11 
(10) 11:35 ekstrasensų mūšis 
(6) 13:45 stoties policija (26) 
14:50 sudužusių žibintų gatvės 
(19) 15:55 paskutinis faras (29) 
17:00 Info diena 17:30 Kobra 11 
(11) 18:30 Mentalistas (54) 19:30 
Įstatymas ir tvarka. specialiųjų tyri-
mų skyrius (8) 20:25 Tautos tarnas 
(16) 21:00 sąžiningas žaidimas 
22:50 10,5 balo (1) 00:30 10,5 
balo (2) 02:10 Įstatymas ir tvarka. 
specialiųjų tyrimų skyrius (8) 

06:13 programa 06:14 tV par-
duotuvė 06:30 „pasaulis iš vir-
šaus“ 07:00 Vantos lapas 07:30 
sveika ir gardu 08:00 reporte-
ris 08:58 Orai 09:00 ant bangos 
10:00 „Gyvybės langelis“ (1/20) 
11:10 „rasputinas“ (4) 12:20 
„Vienišas vilkas“ (11) 13:30 TV 
parduotuvė 13:45 „Miškinis“ (4/13) 
15:00 lrytas tiesiogiai 16:00 re-
porteris 16:30 lietuva tiesiogiai 
16:58 Orai 17:00 po darbų 18:00 
reporteris 18:48 Orai 18:50 ru-
brika „Mes europiečiai“.” 18:55 
„Juodosios katės“ (4) 20:00 re-
porteris 20:30 lietuva tiesiogiai 
20:58 Orai 21:00 Ne spaudai 
22:00 reporteris 22:53 Orai 22:55 
rubrika „Mes europiečiai“.” 23:00 
adomo obuolys 00:00 „Miškinis“ 
(3/20) 01:05 „Gluchariovas“ (2/18) 
02:05 „Mesingas. aplenkiantis lai-
ką“ (11) 02:55 „Krikšto tėvas“ (4) 
03:45 „pabėgėlė“ (4) 04:35 „Kel-
rodė žvaigždė“ (32) 05:20 „Krikš-
to tėvas“ (4) 

 
06:00 lietuvos respublikos him-
nas 06:05 Džiazo muzikos va-
karas. XXX tarptautinis džiazo 
festivalis „Vilnius Jazz 2017” 
07:10 tV daktaras 07:35 alvinas 
ir patrakėliai burundukai 3  07:45 
Šikšnosparnis patas 08:00 stebu-
klingoji Boružėlė 08:25 Į sveikatą! 
08:50 Gamtosaugos idėjos  09:25 
pasaulio ledo ritulio čempionatas. 
I diviziono a grupė. lietuva – Ven-
grija. tiesioginė transliacija 12:00 
DW naujienos rusų kalba 12:15 
legendos 13:10 stambiu planu  
13:55 atspindžiai 14:20 Šaltojo 
karo paslaptys. atominės bom-
bos vagystė 15:10 Gamtosaugos 
idėjos 15:40 premjera. alvinas 
ir patrakėliai burundukai 3 15:50 
Šikšnosparnis patas 16:05 ste-
buklingoji Boružėlė  16:30 laba 
diena, lietuva  18:00 Kultūrų 
kryžkelė. Vilniaus albumas 18:15 
ten, kur namai 2 19:00 Mokslo 
sriuba 19:15 Busteris Keatonas. 
Holivudo palaužtas genijus 20:10 
Kultūros diena 20:30 panorama  
20:52 sportas. Orai  21:00 Eu-
romaxx 21:30 Brandūs pokalbiai 
22:15 Kitokie vaikai 22:45 sigutė 
23:15 anapus čia ir dabar 00:15 
DW naujienos rusų kalba 00:30 
Dabar pasaulyje 01:00 Džiazo 
muzikos vakaras. XXX tarptauti-
nis džiazo festivalis „Vilnius Jazz 
2017” 02:00 Kitokie vaikai 02:30 
sigutė 03:00 atspindžiai 03:25 Į 
sveikatą! 03:50 Muzikinė pramo-
ginė programa „Du balsai – vie-
na širdis” 

TV1
06:35 “tėvas Motiejus” (15) 07:45 
“rožių karas” (35,36) 09:50 “so-
dininkų pasaulis” (5) 10:25 “aklo-
ji” (18) 11:00 “Būrėja” (82)  11:35 
“Būrėja” (43) 12:10 “Detektyvė 
rizoli” (8) 13:10 “Madagaskaro 
pingvinai” (17) 13:40 “Šaunusis 
skūbis-Dū” (17) 14:10 “Keista 
šeimynėlė” (20) 14:35 “Džekio 
Čano nuotykiai” (6) 15:00 “sun-
kių nusikaltimų skyrius” (16) 16:00 
“svaragini. amžina draugystė” 
(87,88)  17:00 “Būk su manim” 
(1306,1307) 18:00 “Iš širdies į šir-
dį” (138,139) 19:00 “aukštakulnių 
kerštas” (23) 20:00 “sunkių nusi-
kaltimų skyrius” (17) 21:00 DE-
teKtYVO VaKaras. preM-
Jera prancūziška žmogžudystė. 
Velnio tiltas

 
06:00  l ietuvos respubl i-
kos h imnas 06:05  labas 
rytas, lietuva 06:30 žinios 
09:20  senis 10:25  aukš -
tuomenės daktaras 5 12:00 
(Ne)emigrantai 13:00 Var-
totojų kontrolė 13:58 Loteri-
ja „Keno Loto” 14:00 žinios 
14:15 laba diena, lietuva 
16:40 premjera. ponių ro-
jus 17:30 žinios. sportas. 
Orai 18:00 rinkimai 2019. 
Kandidatų į europos parla-
mentą debatai 19:30 Beatos 
virtuvė 20:25 Loterija „Keno 
Loto” 20:30 panorama 21:00 
Dienos tema 21:20 sportas 
21:29 loterija „Jėga” 21:30 
auksinis protas 22:50 Fantas-
tiškas penktadienis. premjera. 
ex machina  

 
06:05 Mano gyvenimo švie-
sa (784,785,786) 07:35 To-
mo ir Džerio šou (20) 08:00 
Volkeris, teksaso reindžeris 
(195,196) 09:55 Monikai rei-
kia meilės (63) 10:25 Namai, 
kur širdis (54) 11:00 Valanda 
su rūta 12:00 Yra, kaip yra 
13:00 Mano likimas (31,32) 
15:00  Dvi šeimos (56,57) 
16:00 KK2 16:35 labas vaka-
ras, lietuva 17:35 Bus visko 
18:30 žinios 19:20 sportas 
19:27 Orai 19:30 KK2 penk-
tadienis 21:10 saVaItĖs HI-
tas ekvalaizeris 23:55 Kapų 
plėšikė lara Kroft 01:50 rau-
donojo spalio medžioklė 

TV3
06:10  televitr ina 3 06:25 
Kempiniukas plačiakelnis  1, 
145 06:55 simpsonai  16, 
6,7 07:55 Farai  12, 33 08:55 
Meilės sūkuryje 197 10:00 
Mei lės  mies tas  1 ,  57,58 
12:00 paskutinis iš Magikia-
nų 5, 1,2 13:00 pažadėtoji 6, 
329,330,331,332 15:00 simp-
sonai 16, 8,9 16:00 tV3 žinios 
88 16:25 tV3 orai 88 16:30 
tV pagalba 13, 43 18:30 tV3 
žinios 123 19:22 tV3 sportas 
1 19:27 tV3 orai 123 19:30 
ralfas Griovėjas 21:40 Melas 
vardan tiesos 00:50 tironas 2, 
2 01:40 Kvantikas 3, 13 02:30 
ekstrasensai tiria 6, 98 03:55 
tironas 2, 2 04:45 Kvantikas 
3, 13 05:30 Virtuvė 5, 1 

06:10 Mentalistas (54) 07:05 
stoties policija (26) 08:05 su-
dužusių žibintų gatvės (19) 
09:05 paskutinis faras (29) 
10:05 Kobra 11 (11) 11:05 
ekstrasensų mūšis (7) 13:45 
stoties policija (27) 14:50 su-
dužusių žibintų gatvės (20) 
15:55 paskutinis faras (30) 
17:00 Info diena 17:30 Kobra 
11 (12) 18:30 Mentalistas (55) 
19:30 amerikietiškos imtynės 
(16) 21:30 pavojingas sandė-
ris 23:40 sąžiningas žaidimas 
01:25 spec. būrys. Išlieka sti-
priausi (6)  

06:13 programa 06:14 TV 
parduotuvė 06:30 „pasaulis 
iš viršaus“ 06:35 Krepšinio 
pasaulyje su V. Mačiuliu 07:00 
Kitoks pokalbis su D 07:30 
atliekų kultūra 08:00 repor-
teris 08:58 Orai 09:00 Nuoga 

tiesa 10:30 10 min iki tobuly-
bės su Jurijumi 10:45 Čem-
pionai 11:20 adomo obuolys 
12:20 „Vienišas vilkas“ (12) 
13:30 tV parduotuvė 13:45 
„Miškinis“ (4/14) 15:00 lry-
tas tiesiogiai 16:00 reporte-
ris 16:30 Kitoks pokalbis su 
D 16:58 Orai 17:00 po darbų 
18:00 reporteris 18:53 Orai 
18:55 „Juodosios katės“ (5) 
20:00 reporteris 20:30 Ki-
toks pokalbis su D 20:58 Orai 
21:00 europos parlamento 
rinkimų laida. (1) 22:00 re-
porteris 22:58  Orai 23:00 
ant bangos 01:25 „Moterų 
daktaras“ (3/15; 3/16) 02:55 
„Šeimininkė“ (1/7; 1/8) 04:35 
„pabėgėlė“ (3; 4)  

 
06:00 lietuvos respublikos 
himnas 06:05 Džiazo muzi-
kos vakaras. XXX tarptauti-
nis džiazo festivalis „Vilnius 
Jazz 2017” 07:00 Mokyto-
jų kambarys  07:30 alvinas 
ir patrakėliai burundukai 3 
07:40 Šikšnosparnis patas 
07:55 stebuklingoji Boružėlė 
08:20 Už kadro 08:45 Gam-
tosaugos idėjos 09:15 labas 
rytas, lietuva  12:00 DW nau-
jienos rusų kalba. 12:15 Misi-
ja – pasaulio lietuva 13:00 
7 Kauno dienos  13:25 stop 
juosta  13:50 lietuva mūsų 
lūpose 14:15 Busteris Keato-
nas. Holivudo palaužtas geni-
jus 15:10 Neribotos žmogaus 
galimybės 15:40 premjera. al-
vinas ir patrakėliai burundukai 
3 15:50 Šikšnosparnis patas 
16:05 stebuklingoji Boružėlė 
16:30 laba diena, lietuva  
18:00 Kelias 18:15 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai 19:10 
skrendam  19:25 FIBa Čem-
pionų lyga. pusfinalis. Boloni-
jos „segafredo Virtus” – Bam-
bergo „Brose Baskets” 21:30 
Kultūros diena 21:45 ten bū-
ti čia. australija 22:10 FIBA 
Čempionų lyga. pusfinalis. 
tenerifės „Iberostar” – antver-
peno „Giants” 00:00 skren-
dam  00:15 Dabar pasaulyje 
00:50 pasaulio ledo ritulio 
čempionatas. I diviziono a 
grupė. lietuva – pietų Korėja.  
03:00 arts21 03:30 Brandūs 
pokalbiai  04:15 Klauskite 
daktaro  05:05 stilius 

TV1
06:40 “tėvas Motiejus” (16) 
07:45 “rožių karas” (37,38) 
09:50 “sodininkų pasaulis” 
(6) 10:25 “akloji” (19) 11:00 
“Būrėja” (40) 11:35 “Būrėja” 
(44) 12:10 “Detektyvė rizo-
li” (9) 13:10 “Madagaskaro 
pingvinai” (18) 13:40 “Šau-
nusis skūbis-Dū” (18)  14:10 
“Keista šeimynėlė” (21)  14:35 
“Džekio Čano nuotykiai” (7)  
15:00 “sunkių nusikaltimų 
skyrius” (17) 16:00  “sva-
ragini. amžina draugystė” 
(89,90) 17:00 “Būk su manim” 
(1308,1309) 18:00 “Iš širdies į 
širdį” (140,141) 19:00 “aukš-
takulnių kerštas” (24) 20:00 
“sunkių nusikaltimų skyrius” 
(18) 21:00  “DeteKtYVO 
VaKaras. preMJera For-
titudas” (3,4) 23:00 sNOBO 
KINas septynios velniškai 
ilgos dienos 00:50 septynios 
velniškai ilgos dienos 02:35 
“Fortitudas” (3,4)   

 
06:00 lietuvos respublikos 
himnas 06:05 ekspedicija „Nuo 
Baltijos iki Bengalijos” 07:00 
premjera. Mumija Dumis ir Ša-
kabos sfinksas 08:30 Karinės 
paslaptys 09:00 labas rytas, 
Lietuva 09:30 žinios 12:00 pa-
saulio dokumentika. laukiniai 
gyvūnai. paros kaleidoskopas 
3 12:55 pasaulio dokumentika. 
singapūras – klestintis atogrą-
žų rojus 13:50 premjera. Dže-
sika Flečer 7 15:25 Klausimėlis 
15:43 Loterija “Keno Loto” 15:45 
žinios. Orai 16:00 sveikinimų 
koncertas 17:30 žinios. sportas. 
Orai 18:00 teisė žinoti 18:30 
Vakaras su edita 19:30 stilius 
20:25 Loterijos “Keno Loto” ir 
“Jėga” 20:30 panorama 20:52 
sportas. Orai 21:00 Dvi kartos 
23:00 Šimtas kelių iki grabo 
lentos 00:35 Klausimėlis 01:00 
lrt radijo žinios 01:05 Gyve-
nimas 02:00 lrt radijo žinios  
02:05 Beatos virtuvė 03:00 lrt 
radijo žinios

 
06:25 tomo ir Džerio šou (19) 
06:50 žvėrelių būrys (25) 07:20 
“Nickelodeon” valanda. sveiki 
atvykę į “Veiną” (2) 07:50 Kung 
Fu panda (7) 08:20 Kiaulė, Ož-
ka, Bananas ir svirplys (15) 
08:50 Ogis ir tarakonai (45) 
09:00 KINO pUsrYČIaI ant 
bangos 10:45 Nensė Driu 12:45 
Mis slaptoji agentė 2. Ginkluota 
ir žavinga 14:55 roko karalienė 
17:00 Gyvūnų pasaulis 17:30 
Bus visko 18:30 žinios 19:20 
sportas 19:27 Orai 19:30 sU-
perKINas Meškiukas pading-
tonas 21:20 Kaip atsikratyti bo-
so? 23:15 Bernvakaris australi-
joje 2 01:05 Vampyrai užkniso 
juodai 02:35 ekvalaizeris 

TV3
06:10 televitrina 3 06:25 Il-
go plauko istorija 1, 2 07:00 
žvaigždžių karai. sukilėliai 2, 
9 07:30 aladinas 1, 160 08:00 
Ilgo plauko istorija 1, 3 08:30 
Kempiniukas plačiakelnis 1, 
146 09:00 Virtuvės istorijos 9, 
18 09:30 skaniai ir paprastai 2, 1 
10:00 svajonių ūkis 5, 35 10:30 
Būk sveikas! 1, 14 11:00 Noriu 
šio darbo! 1, 3 12:00 princesė 
Ir Janekas 13:45 Urmu pigiau  
15:50 Havajai 5.0 5, 520 16:45 
ekstrasensų mūšis 19, 4 18:30 
tV3 žinios 124 19:17 tV3 spor-
tas 1 19:22 tV3 orai 124 19:25 
eurojackpot 18 19:30 turtuolis 
vargšas 1, 11 21:00 Kandelari-
ja 22:50 Meilės priesaika  00:30 
p2  02:20 Uola 04:45 paskutinis 
iš Magikianų 4, 19 05:15 Juokin-
giausi amerikos namų vaizdeliai 
26, 13,14   

06:05 Vaikai šėlsta (28,29,30) 
07:30 Džiunglių princesė Šina 
(1) 08:29 „top shop“ televitri-
na 08:45 sveikatos aBC tele-
vitrina 09:00 lietuvos galiūnų 
čempionato atrankinis etapas 
10:00 Vaikai šėlsta (5) 10:30 Iš 
visų jėgų (22) 11:00 Būk eks-
tremalas (22) 11:30 atranka. 
Išlieka stipriausi (1) 12:35 Dži-
nas. Nepažintoji Italija (2) 13:05 
ekstrasensų mūšis (13) 15:35 
Kas žudikas? (1) 17:00 Betsa-
fe–lKl. lietkabelis - žalgiris 

19:30 Mes vieno kraujo 22:15 
MaNO HerOJUs Kapitonas 
Filipsas 00:55 aŠtrUs KINas 
Karo menas. atpildas   

06:20 „pasaulis iš viršaus“ 
06:40 Kitoks pokalbis su D. 
žeimyte 07:00 programa 07:04 
tV parduotuvė 07:20 „partizanų 
keliais“ (5) 07:55 „ tV europa 
pristato. Vyrų šešėlyje. rašy-
toja Gabrielė petkevičaitė-Bi-
tė“ 08:30 „ tV europa pristato. 
Vyrų šešėlyje. Marija pečkaus-
kaitė-Šatrijos ragana“ 09:00 
skinsiu raudoną rožę 09:30 
Vantos lapas 10:00 skonio rei-
kalas 10:30 Kitoks pokalbis su 
D 11:00 „Inspektorius luisas. 
Iš ugnies gimusi gyvybė“ (2/3) 
13:00 adomo obuolys 14:05 
Ne spaudai 15:10 „pasislėpusi 
palanga. palangos architektūra“ 
16:00 žinios 16:18 Orai 16:20 
Čempionai 16:50 „Švari mity-
ba: purvina tiesa“ 18:00 žinios 
18:28 Orai 18:30 Nuoga tiesa 
20:00 žinios 20:23 Orai 20:25 
„Šelesto bylos“ (7; 8) 22:00 ži-
nios 22:28 Orai 22:30 „Šelesto 
bylos“ ( 8 tęs.) 23:05 „Deimantų 
medžiotojai“ (1; 2) 00:30 „Širdies 
plakimas“ (9; 10) 02:00 „Detek-
tyvas linlis“ (8) 03:30 „Kelrodė 
žvaigždė“ (35; 36) 05:00 „Mentų 
karai. Odesa“ (1/5) 05:50 „Nepri-
jaukinti. turkija“  

 
06:00 lietuvos respublikos 
himnas 06:05 Duokim garo! 
07:30 Misija: Vilnija 08:00 Gim-
toji žemė 08:30 arts21 09:00 
aš – laidos vedėjas  10:00 Į 
sveikatą! 10:25 Už kadro 10:55 
pasaulio ledo ritulio čempiona-
tas. I diviziono a grupė. lietu-
va – pietų Korėja. tiesioginė 
transliacija 13:30 Mokslo sriuba 
13:50 XVI vaikų ir jaunimo mu-
zikos festivalis „Mes – pasaulis” 
15:15 skrendam 15:30 Kultūrų 
kryžkelė. rusų gatvė 16:00 Eu-
romaxx 16:30 Klauskite daktaro  
17:20 stilius  18:15 Misija – pa-
saulio lietuva 19:00 Daiktų isto-
rijos 19:45 stambiu planu 20:30 
panorama  20:52 sportas. Orai  
21:00 Kino žvaigždžių alėja. 
premjera. Nusikaltimai ir pra-
sižengimai 22:45 Gloria Juozui 
Naujaliui 00:10 Kino žvaigždžių 
alėja. Nusikaltimai ir prasižen-
gimai 01:50 Šlagerių festivalis 
„palanga 2018”  03:55 strazda-
nota vasara 05:00 legendos  

TV1
06:20 “akloji” (58)  06:50 “Neat-
skleistos tanzanijos paslaptys” 
(1)  07:20 “Vandenyno paslaptys 
su Džefu Korvinu” (60,61) 08:15 
“Daktaras Ozas 09:15 “tėvas 
Motiejus” (22)  10:30 “Būrėja” 
(41,42) 11:35 “Šviežias maistas. 
anos Olson receptai” (30) 12:05 
“Klasikiniai kepiniai. anos Ol-
son receptai” (18) 12:35 “akloji” 
(61,62) 13:45 “Mylėk savo sodą” 
(1) 14:45 “Nekviesta meilė 4” 
(136,137) 15:45 “Širdele mano” 
(112,113) 17:45 “akloji” (20,21) 
18:50 “Būrėja” (83,84) 20:00 
“Visa menanti” (34) 21:00 DE-
teKtYVO VaKaras Nusikalti-
mas prie Baltijos jūros. Kruvinas 
persekiojimas 22:55 Laris Krau-
nas 01:40 Laris Kraunas  03:15 
Nusikaltimas prie Baltijos jūros. 
Kruvinas persekiojimas

 
06:00 lietuvos respublikos 
himnas 06:05  Klausimėlis 
06:20 Duokim garo! 07:50 
Beatos virtuvė 08:45 Šešios 
gulbės 10:20 Juozo erlicko 
kūrybos vakaras „Įrašysiu į 
knygą raudonąją” 12:00 Vė-
liavų pakėlimo ceremonija ir 
šventinis koncertas lietuvos 
įstojimo į es 15 metų proga.
tiesioginė transliacija iš s. 
Daukanto aikštės 13:30 Juo-
zo erlicko kūrybos vakaras 
„Įrašysiu į knygą raudonąją” 
15:00 tadas Blinda 17:28 Lo-
terija „Keno Loto” 17:30 žinios. 
sportas. Orai 18:00 tV žai-
dimas „Kas ir kodėl?” 18:30 
Klauskite daktaro 19:30 Gy-
venimas 20:25 Loterija „Keno 
Loto” 20:30 panorama 20:52 
sportas 20:59 loterija „Jėga” 
21:00 Dviračio darbo ir poilsio 
žinios 21:30 aš – laidos vedė-
jas 22:30 robotas policininkas 
00:00 lrt radijo žinios 00:10 
tvin pyksas 2 01:00 lrt radijo 
žinios 01:05 Vakaras su edita 
02:00 lrt radijo žinios 02:05 
Klauskite daktaro 03:00 lrt 
radijo žinios 03:05 tV žaidimas 
„Kas ir kodėl?” 03:30 Dviračio 
žinios 04:00 lrt radijo ži-
nios 04:05 specialus tyrimas 
05:00 lrt radijo žinios 05:10 
ponių rojus 

 
06:25 tomo ir Džerio šou (18) 
06:50 Kriminalinė raudonkepu-
raitės istorija 2 08:20 smurfai 
10:20 alvinas ir burundukai 
3 12:00 auksinis kompasas 
14:10 pamišėlis laisvėje 16:10 
Marlis ir aš 18:30 žinios 19:20 
sportas 19:27 Orai 19:30 
preMJera Didžiapėdžio vai-
kis 21:15 preMJera Inferno 
23:40 preMJera Gidas vieni-
šiams 01:40 Kontrabanda 

TV3
06:25 televitrina 3 06:40 aladi-
nas  1, 158 07:10 Fiksikai. Di-
džioji paslaptis 08:50 Beždžio-
niukas Montis 10:25 Bremeno 
plėšikai 12:00 Magiškoji nosis 
14:15 edvardas žirkliarankis 
16:30 Bibliotekininkas. likimo 
ieties beieškant 18:30 tV3 ži-
nios 121 19:22 tV3 sportas 1 
19:27 tV3 orai 121 19:30 alisa 
Veidrodžio karalystėje 21:45 
Moterys meluoja geriau. ro-
bertėlis 22:20 Vikinglotto 18 
23:45 16 kvartalų  00:50 pa-
sitikėjimas 1, 10 01:45 eks-
trasensai detektyvai 5, 26,27 
03:40 Nusikalstami protai. Ki-
tapus sienų 2, 3 04:25 pasiti-
kėjimas 1, 10 05:20 paskutinis 
iš Magikianų 4, 16  

07:15 pašvaistė. liepsnojan-
ti padangė 08:20 Kiti pasau-
liai. tradicijų sergėtojai (1,2) 
10:30 Uraganas. Vėjo odisėja 
12:05 35-asis pasaulinis ryto-
jaus cirkas 14:00 ponas auklė 
15:45 Neteisingai apkaltintas 
17:30 Šoklys 19:15 10,5 balo 
(1) 21:00 10,5 balo (2) 22:45 
Faras skeneris 00:40 tam-
sos angelas 02:20 Įstatymas 
ir tvarka. specialiųjų tyrimų 
skyrius (7) 

06:13 programa 06:14 TV 

parduotuvė 06:30 „ tV europa 
pristato. Vyrų šešėlyje. emilija 
pliaterytė“ 07:15 rubrika „Mes 
europiečiai“.” 07:20 „Nuos-
tabūs gyvūnų pojūčiai“ (1; 2) 
08:40 „24 valandos žemėje“ 
(1; 2) 10:50 „pasaulis iš vir-
šaus“ (5/4; 5/5) 12:10 „senos 
sodybos vaiduoklis“ 14:30 
„Ginkluota meilė“ (1; 2) 16:00 
žinios 16:28 Orai 16:30 „Gin-
kluota meilė“ (2 tęs; 3) 18:00 
žinios 18:23 Orai 18:25 rubri-
ka „Mes europiečiai“.” 18:30 
„Ginkluota meilė“ (4) 20:00 
žinios 20:28 Orai 20:30 „Gin-
kluota meilė“ (4 tęs.) 21:00 
ant bangos 22:00 žinios 22:23 
Orai 22:25 rubrika „Mes eu-
ropiečiai“.” 22:30 Kitoks po-
kalbis su D 23:00 Nuoga tiesa 
00:00 „Miškinis“ (3/19) 01:05 
„Gluchariovas“ (2/17) 02:05 
„Mesingas. aplenkiantis lai-
ką“ (10) 02:55 „Krikšto tėvas“ 
(3) 03:45 „pabėgėlė“ (3) 04:35 
„Kelrodė žvaigždė“ (31) 05:20 
„Krikšto tėvas“ (3)  

 
06:00 lietuvos respublikos 
himnas 06:05 Kęstutis Vaigi-
nis Quartet. 2 d.  07:00 Kultūrų 
kryžkelė. rusų gatvė 07:30 al-
vinas ir patrakėliai burundukai 
3 07:40 Šikšnosparnis patas 
07:55 stebuklingoji Boružėlė 
08:20 pradėk nuo savęs 08:45 
petras Vaičiūnas 11:50 tumo 
kodeksas 13:25 pasaulio le-
do ritulio čempionatas. I divi-
ziono a grupė. Kazachstanas 
– lietuva. tiesioginė translia-
cija 16:00 premjera. alvinas 
ir patrakėliai burundukai 3 
16:10 Šikšnosparnis patas 
16:25 stebuklingoji Boružė-
lė 16:50 strazdanota vasara 
17:55 Šlagerių festivalis „pa-
langa 2018” 20:00 ten būti čia. 
australija 20:30 panorama  
20:52 sportas. Orai  21:00 eli-
to kinas. Vasara vasarį 22:40 
premjera. Viskas arba nieko. 
Bondo istorija 00:00 DW nau-
jienos rusų kalba. 00:15 Dabar 
pasaulyje 00:45 Džiazo muzi-
kos vakaras. XXX tarptauti-
nis džiazo festivalis „Vilnius 
Jazz 2017” 01:45 elito kinas. 
Vasara vasarį 03:20 pradėk 
nuo savęs  03:45 anapus čia 
ir dabar 04:30 Mokslo sriu-
ba  04:55 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus albumas  05:15 ten, 
kur namai 2 

TV1
06:35 “tėvas Motiejus” (14) 
07:45 “rožių karas” (33,34) 
09:50 “sodininkų pasaulis” 
(4) 10:25 “akloji” (17) 11:00 
“Būrėja” (81) 11:35 “Būrėja” 
(42) 12:10 “Detektyvė rizoli” 
(7) 13:10 “Madagaskaro pin-
gvinai” (16) 13:40 “Šaunusis 
skūbis-Dū” (16) 14:10 “Keis-
ta šeimynėlė” (19) 14:35 “Dže-
kio Čano nuotykiai” (5) 15:00 
“sunkių nusikaltimų skyrius” 
(15) 16:00 “svaragini. amžina 
draugystė” (85,86)  17:00 “Būk 
su manim” (1304,1305) 18:00 
“Iš širdies į širdį” (136,137)  
19:00 “aukštakulnių kerštas” 
(22) 20:00 “sunkių nusikalti-
mų skyrius” (16) 21:00 “DE-
teKtYVO VaKaras Be kal-
tės” (2) 22:55 “amžina meilė” 
(83,84,85)  01:00 “Byla” (3) 
(Case) 01:55 “Be kaltės” (2)  
03:25 “tėvas Motiejus” (15)
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Du didelius garažus komercinei 
veiklai Prienuose. Parduoda 
motobloką (kultivatorius). Tel. 8 
656 35185.

IŠSINUOMOJA
Dirbanti moteris 1 k. butą arba 
kambarį nuosavame name il-
gam laikui Prienuose. Tel. 8 600 
67335.

Automobiliai ir 
jų dalys

Perka
Brangiai perkame 

automobilius,  
mokame nuo 50 
Eur iki 5000 Eur.  
Tel. 8 627 32407.

Superkame senus automobilius, 
gali būti su defektais, nevažiuo-
jantys. Pasiimame patys. Tel. 8 
698 16209.

ŽEMĖS ŪKIS

PARDUODA
Jaunas dedančias vištas. Tel. 8 
600 97440.

Avis auginimui, pjovimui ir veislei. 
Lubinų (saldūs) sėklas. Reikalin-
gas traktorininkas (gali būti vyres-
nio amžiaus, galiu apgyvendinti). 
Dovanoja akmenų pasirinkti. Tel.: 
(8 319) 41484 (vakare nuo 19 
val.), 8 671 42853.

Ūkininkas parduoda svilintą 
kiaulių skerdieną. Perkant 2 
puseles (visą kiaulę) kaina – 2,35 
Eur/kg. Motininių kiaulių sker-
diena – 1,87 Eur/kg. Atvežame. 
Tel. 8 607 12690.

Apie 170 kg kiaulę. Pramoni-
nę siuvimo mašiną. Tel. 8 678 
04167.

Pirmaveršę šviežiapienę karvę. 
Tel. 8 626 20154.

Dvi jaunas šviežiapienes karves. 
Tel. 8 614 13931.

7 m. veršingą karvę. Tel. 8 645 
06200.

Baltąsias garstyčias „Braco“, 
vasarinius kviečius sėklai. Tel. 8 
616 46727.

Parduodu sėklines bulves. Tel. 8 
604 93428.

Ekologiškai užaugintas maistines 
bulves. Tel. 8 605 63202.

Perka
Jauna šeima, auginanti mažą 
berniuką, ieško galimybės Birš-
tone įsigyti butą, namą ar jo dalį. 
Šiuo metu gyvename nuomoja-
mame bute, tačiau planuojame 
kelių metų laikotarpiu įsikurti 
Birštone savo namuose. Jei 
galvojate parduoti savo būstą 
ateityje, būtinai paskambinkite. 
Galimi įvairūs atsiskaitymo grafi-
kai. Tel. 8 618 51445.

Ieško pirkti 2 arba 3 kamba-
rių butą Prienuose. Tel. 8 607 
49133.

Brangiausiai Lietuvoje miškus 
(brandžius, jaunus, malkinius, 
iškirstus), žemes, sodybas. 
Atsiskaito iš karto. Tel. 8 676 
41155.

Visoje Lietuvoje brangiai perka-
me įvairaus brandumo mišką ir 
žemę, apaugusią medžiais. Tel. 8 
625 44123.

Brangiai mišką (gali turėti ben-
drasavininkių, būti neatidalin-
tas, su skolomis, areštuotas). 
Sutvarkau dokumentus. Tel. 8 
644 55355.

Perkame mišką didžiausiomis 
kainomis Lietuvoje. Mokame 
avansus. Atsiskaitome iš karto. 
Tel. 8 605 44445.

PERKAME
MIŠKĄ

Atliekame sanitarinius kirtimus
bei retinimus. Konsultuojame.

Tel. 8 680 81777

ir apvaliąją
medieną su žeme
arba išsikirsti.

Tel. 8 625 93 679

BRAngIAI PERKAME ĮVAIRIUS
ARKlIUS, JAUČIUS, 
TElYČIAS, KARVES.

PERKAME MIŠKĄ
SU ŽEME (ir išsikirsti),
APVALIĄJĄ MEDIENĄ.

Tel. 8 682 61641.

IŠNUOMOJA
Tvarkingiems gyventojams iš-
nuomoja dalį namo Paprienėje, 
Prienuose. Arba parduoda. Tel. 
8 602 50767.

Rąstinį namą (prižiūrimas, pa-
keistas stogas, langai, vietinis 
centrinis šildymas ir patogumai, 
yra ūkiniai pastatai, rūkykla, 30 a 
žemės ir šalia 60 a ūkio paskirties 
žemė iki tvenkinių) Išlauže, Prienų 
r. Tel. 8 614 63499.

Dviejų aukštų namą (130 kv. m, 
15 a žemės) Naujosios Ūtos k., 
Prienų r. Arba keičia į 2 k. bt. 
Prienuose su priemoka. Tel. 8 
685 65359.

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

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

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

3 ha ūkio paskirties žemę Vartų 
k., Balbieriškio sen., Prienų r. Tel. 
8 601 60414.

3,5 ha žemės ūkio paskirties 
sklypą Šilavoto sen., Prienų r. Tel. 
8 608 80979.

Nekilnojamasis 
turtas

Parduoda
2 KAMBARIŲ BUTUS
2 k. bt. (54 kv. m, I a. 2 a. n., auto-
nominis dujinis šildymas, mūrinis 
40 kv. m garažas) Birštono vnk. 
Tel. 8 602 75937.

3 KAMBARIŲ BUTUS
3 k. bt. (62 kv. m, I a., renovuota-
me name) Stadiono g., Prienuo-
se. Tel. 8 686 97801.

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

NAMUS
Medinį apmūrytą gyvenamąjį 
namą (66 kv. m, vietinis centrinis 
šildymas, vandentiekis, kanaliza-
cija, mūrinis garažas ir tvartas, 
18 a žemės) Prienuose. Tel. 8 
607 59331.

2 a. namą (200 kv. m, su pato-
gumais, apšildymas kietu kuru, 
14,5 a žemės, šalia miško ir 2 
magistralinių kelių) Žalgirio g., 
Prienuose. Tel. 8 621 07006.

NUKelta Į 14 p. 

Pavasarinė akcija! Užsakius akinius  
regėjimo tikrinimas NEMOKAMAI.

Akinių rėmeliai nuo 2 Eur. 

„OPTIKA ARMELT“
Adresas: Vytauto g. 24, Prienai.

TEL. 8 612 26398.

Svajonių namą kurkime kartu!

Tel. 8 657 69 676
Kazimieras@klinkera.lt
Baltų pr. 36, Kaunas

- Prekyba stogo dangomis
- Stogų priedais, fasadais, 
tvoromis
- Medžiagų paskaičiavimas
- konsultacijos, pristatymas
- Nuolaidos ir spec. 
pasiūlymai...

Plieninė stogo 
danga

tik nuo 3,90 Eur/m2

Dvipusio dažymo metalinės 
tvoralentės nuo 1,09 Eur

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

Kviečius ir miežius. Tel. 8 680 
92789.

Vasarinius kviečius „Triso“. Tel. 8 
698 79906.

Šieną „kitkomis“. Tel. 8 677 
31879.

Kokybišką šieną ritiniais (laikomas 
kluone). Tel. 8 606 91063.

Nori geresnio derliaus? Naudok 
BIOHUMUSĄ! Parduodamas 
grynas biohumusas 10 ir 30 litrų 
pakuotėse. Tel. 8 682 10225.

Kalcio amonio salietrą didmai-
šiais po 500 kg. Pristatau į vietą. 
Tel. 8 689 62945.

Parduodami šiltnamiai su poli-
karbonato danga. Polikarbonato 
danga, stogeliai. Dabar taikomos 
akcijos. Garantija 10 metų. Tel.: 8 
659 08776, 8 604 98184.

Barstytuvą (lenkiškas), vartytuvą-
ristuvą, grėbtuvą, dvi cisternas 
(3,2 kub.) ir 1 cisterną (3 kub.), 
malūnus (kapoklinis ir akmeni-
nis). Tel. 8 600 70580.

Kultivatorių (plotis 2,7 m), žemės 
tankinimo volus (pentininis ir 
lygus, 2 vnt.), statines-kontei-
nerius (vandeniui arba kurui), 
savadarbiam traktoriui tiltus, 200 
l metalinę statinę su dangčiu. Tel. 
8 698 36208.

Savadarbį kultivatorių ir vieno 
korpuso plūgą, tinka prie trakto-
riaus „T-25“. Tel. 8 688 18814.

Informuojame: gretimų žemės sklypų (kad. Nr. 
6940/0002:365; 6940/0001:37) savininkus, kad 2019 m. 
gegužės 7 d. 10.00 val. Prienų r. sav., Pakuonio sen., Pa-
šventupio k., bus atliekami sklypo (kad. Nr. 6940/0001:15) 
kadastriniai matavimai; 

gretimų žemės sklypų (kad. Nr. 6901/0003:241; 
6901/0003:242) savininkus, kad 2019 m. gegužės 7 d. 
11.00 val. Prienų r. sav., Pakuonio sen., Antakalnio k., bus 
atliekami sklypų (kad. Nr. 6901/0003:292; 6901/0003:211; 
6901/0003:210) kadastriniai matavimai.

Darbus vykdys UAB ,,Inžinerijos centras“, Draugystės 
g. 20, Elektrėnai, tel. 8 683 04443, info@inzinerijoscen-
tras.lt 

Informuojame, kad 2019 m. gegužės 7 d. 10.00 val. bus 
vykdomi žemės sklypo Prienų r. sav., Stakliškių sen., Gan-
ciūnų k. (projekt. Nr. 832-1) kadastriniai matavimai. Prašo-
me gretimų sklypų (kad. Nr. 6968/0004:76, 6968/0004:156) 
savininkus, paveldėtojus ar suinteresuotus asmenis dalyvauti 
žemės sklypų ribų ženklinime.

Darbus atlieka UAB „Geoginta“, Žiburio g. 9-43, Alytus, 
tel. 8 645 94361, el. p. info@geoginta.lt

2019 m. gegužės 8 d. nuo 10.00 val. bus ženklinamos 
žemės sklypo (kad. Nr. 6903/0006:0443), esančio Gerulių 
k., Balbieriškio sen., Prienų r., ribos ir atliekami kadastri-
niai matavimai. Kviečiami dalyvauti gretimo žemės sklypo 
(kad. Nr. 6903/0006:0448, savininkė Stasė Stefanija Čepu-
lienė) naudotojai, paveldėtojai.

Matavimus atlieka A. Baranausko geodezijos IĮ, geode-
zininkas Artūras Baranauskas, Tvirtovės g. 16, Alytus, tel.8 
612 12597, el. paštas geofanai@gmail.com

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

naujienų!
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SKLYPŲ KADASTRINIAI 
MATAVIMAI 

♦ statinių kadastriniai matavi
mai – inventorizacija,

♦ geodeziniai ir topografiniai 
matavimai,

♦ pastato ašių nužymėjimas,
♦ žemės sklypų formavimo ir 

pertvarkymo projektai.

UAB „GEONETAS“  
 Adresas: Vytauto g. 11A,  
Prienai (priešais Autobu

sų stotį, laiptais į rūsį).
Tel.: 8 683 98043,  

8 614 38124. 

Kaminų įdėklai, gaminimas, 
montavimas, kaminų valymas. 
Tel. 8 645 87304 (Vytautas).

Skardinimo darbai: kraigai, vė-
jinės, pakalimai, kaminai ir t.t. 
Montuojame „Cedral“ dailylen-
tes. Dengiame stogus. Patirtis. 
Garantijos. Kokybė. Tel. 8 636 
94394.

Profesionali stogdengių brigada 
atlieka visus stogo remonto, įren-
gimo darbus. Sudarome sąma-

tas, pristatome medžiagas, sutei-
kiame garantijas.  
Tel. 8 677 68382.

Mūriju, betonuoju, šiltinu stogus 
ir atlieku kitus statybos darbus. 
Taip pat montuoju valymo įren-
ginius. Tel. 8 607 14112.

Dažome medinius namus (fasa-
dus ir stogus) savo ir užsakovo 
medžiagomis. Patirtis. Kokybė. 
Tel. 8 636 94394.

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

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

Naujus klausos aparatus (kaina 
nuo 40 Eur), naujus žvejybos tin-
klus (40 Eur). Tel. 8 678 66028. 

Dujų balioną Šilavoto sen., Prienų 
r. Tel. 8 608 80979.

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

PASLAUGOS

Muzikantai visomis progomis: 
dainavimas, muzikavimas, vedi-
mas, žaidimai, filmavimas. Tel. 8 
614 06146.

Giedame  
laidotuvėse  

(1 vakaras ir  
palydėjimas – 120 Eur,  

keturnedėlis ir  
metinės – 60 Eur).  
Atvažiuojame  
nemokamai.

Tel.: 8 636 47223, 8 616 92369.

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

Šiltnamių g. �, �911� prienai
mob. tel.: (� ���)77��7, (� ��0) ��7��.

El. p. aaukuras@gmail.com

Laidojimo paslaugos:
Prienuose, Birštone, Balbieriškyje, 

Pakuonyje, N.Ūtoje, Jiezne,  
Veiveriuose, Žemaitkiemyje, Išlauže.

Šarvojimo salė
Karstai, urnos ir ritualiniai rūbai

Autokatafalkas
Kremavimas Lenkijoje ir Lietuvoje

Gedulo gėlės ir vainikai

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

Paskolos!!! Turimų pa-
skolų ir skolų refinansa-
vimas. 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. Konsultuo-
jame pensijų kaupimo II - III 
pakopoje klausimais. Tarpininkas 
Ričiardas (ind. veiklos pažym. Nr. 
621263). Tel. 8 601 50935.

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

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

ĮVAIRIOS PREKĖS

PARDUODA

M A L KO S

Nuolat prekiaujame  
lapuočių malkomis. Skaldytos, 

kaladėmis arba rąsteliais.  
Malkos tvarkingai sukrautos.  

Skubus nemokamas pristatymas.  
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.

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.

Statybinę medieną. Pjauname 
pagal klientų užsakymą. Tel. 8 
625 83061.

Kultivatorių „T-40“, šieno varty-
tuvą, 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.

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

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

Tel.: 8 656 39189, 
8 616 14424.

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

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

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

Tel. 8 612 02125.

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

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

PERKAME
MIŠKĄ

Atliekame sanitarinius kirtimus
bei retinimus. Konsultuojame.

Tel. 8 680 81777

ir apvaliąją
medieną su žeme
arba išsikirsti.

Tel. 8 625 93 679

BRAngIAI PERKAME ĮVAIRIUS
ARKlIUS, JAUČIUS, 
TElYČIAS, KARVES.

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

Įmonė tiesiogiai galvijus aukš-
čiausiomis ŽŪKB „Krekenavos 
mėsa“ kainomis. Tel. 8 613 
79515.

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

Šlifuojame, dedame ir lakuoja-
me parketą, dengiame stogus, 
lankstome skardas, skardiname, 
šiltiname ir dažome namų fasa-
dus. Statome karkasinius namus. 
Kasame pamatus, mūrijame, 
tinkuojame, betonuojame, mon-
tuojame tvoras, atliekame langų 
apdailą, montuojame langus ir 
duris. Tel. 8 620 85350.

Kokybiškai remontuojame bu-
tus: dažome, glaistome, klojame 
laminatą, atliekame kitus darbus. 
Tel. 8 606 46488.

Ilgą patirtį turintis meistras koky-
biškai ir greitai klijuoja visų rūšių 
plyteles. Tel. 8 638 86086.

Atlieku įvairius vidaus ir lau-
ko apdailos darbus. Tel. 8 689 
80927.

Dažymas, glaistymas, senų me-
dinių namų bei butų remonto 
darbai, laminato klojimas ir grio-
vimo darbai. Tel. 8 647 02708.

Kokybiškos elektriko paslau-
gos: varžų matavimai, elek-

tros gedimų taisymas, naujos 
statybos namų elektros insta-
liacija, sąmatų sudarymas ir 
kiti darbai. Tel. 8 671 88433. 

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

Gaminame duris namams, ūki-
niams pastatams bei laiptų pa-
kopas 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.

Kokybiškai taisau  
automatines 

SKALBIMO 
MAŠINAS  

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

Remontuojame 
skalbykles, džiovy-
kles, el. virykles ir 
kt. Suteikiame ga-
rantiją, taikome

nuolaidas! Atvykstame į 
namus, dirbame ir savait-
galiais. Tel. 8 645 04370.

 

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

Suteikia garantiją. 

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

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

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

Galingu vikšriniu mini krautuvu 
„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 me-
džiais ir krūmais) žemės ūkio 
paskirties žemės sklypus. Tel. 8 
680 81777.

Mobiliuoju juostiniu gateriu 
pjauname medieną iki 9 m il-
gio, 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 pjau-
nu žolę trimeriu. Atvykstu savo 
transportu. Tel. 8 603 70769.

Mobiliuoju juostiniu gateriu koky-
biškai pjaunu medieną. Atvykstu 
į vietą. Tel. 8 601 02662.

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“).
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REKLAMA

HOROSKOPAS
Balandžio 29 - Gegužės 5 d.

 JAUTIS 
(04.21-05.21)

DONATAS BANIONIS
stichija: žemė

planeta: venera
savaitės diena: penktadienis

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

 AVINAS 
(03.21-04.20)

savaitės pradžioje būsite jau-
tresnis ir jausmingesnis nei pa-
prastai, labiau pasitikėkite intu-
icija. gali tekti ginti savo terito-
rijas iki pat savaitės vidurio. sa-
vaitgalis, ypač šeštadienis, bus 
tingus ir ramus.

 JAUTIS 
(04.21-05.21)

Šią savaitę jums atrodys, kad vi-
si žmonės, su kuriais jūs kažkur 
ir kažkada turėjote reikalų, stai-
ga panorės su jumis susisiekti 
ir pasidalyti savo naujienomis. 
Nuobodžiauti, matyt, neteks. 
Dalykinių pasiūlymų nepriimkite 
iš karto - galite išsiderėti palan-
kesnes sąlygas.

 DVYNIAI 
(05.22-06.21)

Šią savaitę jausitės pakanka-
mai pasitikįs savimi. kad tikėtu-
mėte ir kitais. Kelionė savaitės 
pradžioje bus sėkminga. Antro-
je savaitės pusėje nesitikėki-
te per daug iš giminaičių - jie 
nežino realios jūsų padėties ir 
poreikių.

 VĖŽYS 
(06.22-07.22)

savaitės pradžioje ypač jautriai 
reaguosite į agresyvų aplinkinių 
elgesį. savaitės viduryje neturė-
site daug laiko apmąstymams 
- sprendimus turėsite priimti 
greitai. gali tekti ir paspėlioti, 
pasikliauti intuicija.

 LIŪTAS 
(07.23-08.21)

jums atrodo, kad jūsų gyveni-
mas šiek tiek susipainiojo? Ne-
sibaiminkite, viskas labai grei-
tai pasikeis. Šiomis dienomis 
nutiks kažkas tokio, kas atneš į 
jūsų kasdienybę daugiau polė-
kio, nei tikėjotės. Taigi, ruoškitės 
siurprizams!

 MERGELĖ 
(08.22-09.23)

pirmadienį dėl anksčiau patirto 
streso gali pablogėti savijauta. 
Trečiadienį ir ketvirtadienį pa-
žadai nereiškia nieko, kol pinigai 
nepadėti ant stalo. savaitgalį į 
galvą gali šauti gera mintis, vė-

liau atnešianti nemažą pelną.

 SVARSTYKLĖS 
(09.24-10.23)

Kai kuriems reikalams tiesiog 
dar neatėjo laikas tvarkyti, to-
dėl nesukite dėl jų jau dabar sau 
galvos. Kodėl? Todėl, kad jūs ne-
galite to nei paskubinti, nei nuo 
savęs nustumti. palikite viską 
ramybėje ir, pamatysite, atėjus 
laikui viskas susitvarkys.

 SKORPIONAS 
(10.24-11.22)

savaitės pradžioje seksis įtikimai 
kalbėti ir daryti įtaką kitiems. 
Nesivaržykite priimti pagalbą 
savaitės viduryje - tai nesuvar-
žys nei jūsų savarankiškumo, nei 
nepriklausomybės. Nesistenkite 
būti visų galų meistras - įsiklau-
sykite į profesionalų žodžius.

 ŠAULYS 
(11.23-12.22)

pirmoje savaitės pusėje suge-
bėsite kontroliuoti bent kelis 
procesus iš karto. Antradienį tu-
rėtumėte ištaikyti trumpą, bet 
intensyvią atokvėpio valandėlę. 
patys svarbieji sprendimai laukia 
darbo savaitės pabaigoje.

 OŽIARAGIS 
(12.23-01.20)

Šią savaitę turėtų išsispręsti 
bendrus interesus liečiančios 
problemos. Ir, jei diskusijos me-
tu kalbėsite atvirai, nesusiprati-
mų turėtumėte išvengti. galimi 
gana žymūs pokyčiai tarnyboje 
ar versle.

 VANDENIS 
(01.21-02.18)

pagaliau galite atsikvėpti! Netru-
kus turėtumėte gauti informaci-
jos, kurios seniai laukėte ir kuri 
paspartins jūsų problemų spren-
dimą. Ir jeigu jūs viską, turėda-
mas laiko, gerai apmąstysite, 
reikalai turėtų eitis sklandžiai.

 ŽUVYS 
(02.19-03.20)

Šią savaitę jūsų laukia netikėta 
pažintis. mėgaukitės gražiomis 
vienybės valandomis, tačiau ne-
darykite bent jau didelių klaidų ir 
nepuoselėkite ypatingų lūkesčių. 
jūsų partneris ar senas bičiulis 
gali turėti finansinių problemų.

Pavojingų medžių 
pjovimas, genėjimas. 

Sklypų valymas.  
Tel.: 8 683 99 233,  

greblysirbebras@gmail.com

DARBO 
SKELBIMAI

REIKALINGA
Viešbučiui-restoranui Birštone 
reikalinga administratorė su pa-
tirtimi, virėja (-as) ir virėjos (-os) 
padėjėja. Tel. 8 687 53756. CV 
galima siųsti el.p. pusynebirsto-
ne@gmail.com

Ieškomi prekių atrinkėjai 
Kaune, Garliavoje.

Gaiviųjų gėrimų atrinkimas 
pagal važtaraščius.  

Jei gali dirbti pamaininiu 
grafiku, paskambink  

tel. 8 652 21682.

Baldų įmonei – stalius. Gami-
name nestandartinius medinius 
baldus ir duris. Tel. 8 679 11884, 
www.baldaiirspalvos.lt

UAB „Nemira“
Modulinių namų gamybos įmonei 

reikalingi: 
1. Staliai; 2. Langų montuotojai; 
3. Elektrikai; 4. Plytelių klojėjai;  
5. Santechnikai; 6. Pagalbiniai 

darbininkai (-ės);  
7. Dažytojai (-os). 

Visos socialinės garantijos. 
Apmokamos kelionės išlaidos. 
Informacija: info@k-ready.eu 

Tel. 8 688 35784.

Pagalbinis ūkio darbininkas. Ap-
gyvendiname. Tel. 8 675 04704.

Pagalbinis darbininkas žvėrelių 
ūkyje Šilavoto sen., Prienų r. 
(privalumas – vairuotojo pažymė-
jimas). Tel. 8 685 83504.

Tinkuotojas F. Vaitkaus g. 34, 
Prienuose. Tel. 8 678 60227.

Kelių statybos ir priežiūros įmo-
nė ieško: 1. Kelio darbininkų; 2. 
Buldozerio mašinisto; 3. Ekska-
vatoriaus mašinisto; 5. Greiderio 
mašinisto. Darbas Kauno apskri-
tyje. Įmonė įsikūrusi Ilgakiemio 
k., Kauno r. Tel. 8 691 44404.

Laikyti 
negaliojančiu

Prienų „Žiburio“ gimnazijos bran-
dos atestatą 3014V Nr. 400593 
ir priedą 3016VP Nr. 429032, 
išduotą Pauliui Gyliui, laikyti 
negaliojančiu. 

Nori susipažinti

37 m. tvarkingas, simpatiškas, be 
žalingų įpročių (1,80 m, 80 kg) 
vyras ieško draugės. Parduoda 
kemperį „Peugeot J5“ (1988 m., 
2,5 l., D, 6 vietos, yra WC ir dušas, 
1800 Eur, galimas keitimas į kitą 
automobilį). Tel. 8 646 50737.

Kviečia

Jeigu turite problemų su alkoho-
lizmu, Jums gali padėti Birštono 
anoniminių alkoholikų draugija. 
Susirinkimai vyksta: II, IV – 19 
val., VII – 17 val., Birutės g. 10A 
(„Carito“ bendruomenės namai), 
Birštone. Tel. 8 689 36747.

Kviečiame Į ALFA kurso užbaigimo 
šventę balandžio 28 d. 11 val. 
Prienų parapijos namuose. *Su-
žinosite, kas tas Alfa? *Išgirsite 
baigusiųjų Alfa kursą liudijimus 
*Jaukiai bendrausime prie vaišių 
stalo *Šoksime ir linksminsimės. 
Kviečiame kiekvieną norintį – at-
eikite, atsiveskite ar paraginkite 
ateiti kitus. Alfa kurso komanda 
ir dalyviai.

Kviečia į renginius
RENGINIAI PRIENŲ RAJONE

Balandžio 27 d. organizuojamas 
15 kilometrų žygis Prienų r. savi-
valdybėje – nuo Balbieriškio iki 
Pilotiškių. Žygis skirtas Lietuvos 
Nepriklausomybės kovų atmini-
mo ir Lietuvos šaulių sąjungos 
100-mečiui. Žygio programa: Žy-
gio dalyviai renkasi prie Balbieriš-
kio Rožinio Švč. Mergelės Marijos 
bažnyčios esančioje automobilių 
aikštelėje (Vilniaus g. 36, Balbie-
riškio mstl.).  10.00–10.30 val. 
galutinė registracija. Iškilminga 
rikiuotė, organizatorių ir svečių 
prisistatymai, sveikinimai. Lie-
tuvos savanorių pagerbimas, 
žygio programos pristatymas. 
10.30–11.40 val. žygio startas. 

Pirmas etapas 5300 m. Balbie-
riškis – Medvišiai (Balbieriškio 
sen.).  Susitikimas su Balbieriškio 
seniūnijos kaimų bendruomene 
,,Dūmė“. 12.10–13.20 val. an-
tras etapas 5330 m. Medvišiai 
(Balbieriškio sen.) – Būdos (Nau-
josios Ūtos sen.). Susitikimas su 
Žemaitkiemio krašto bendruo-
mene. 13.50–14.30 val. trečias 
etapas 4500 m. Būdos – Pilotiškės 
(Naujosios Ūtos sen.). Trumpas 
poilsis prie mitologinio akmens, 
vadinamo Velnio pinigine, Bū-
dninkų miške. 14.30–16.00 val. 
finišas Vinco Mykolaičio-Putino 
tėviškėje Pilotiškių kaime. Žygio 
dalyvius pasitiks, globos ir vaišins 
sodybos šeimininkai kartu su 
Naujosios Ūtos kaimo bendruo-
mene. Tradicine šaulių koše ir ar-
bata vaišins LŠS Prienų 206-osios 
kuopos šauliai.  Žygio dalyvių 
pažymėjimų įteikimas, Vinco My-
kolaičio-Putino gimtosios sody-
bos-muziejaus lankymas. 16.00 
val. renginio pabaiga, išvykimas į 
namus.Žygio dalyviai iš Pilotiškių 
į Balbieriškį bus parvežti užsakytu 
transportu.Organizatoriai: Jiezno 
seniūnija ir LŠS Kauno Vytauto 
Didžiojo II rinktinės Prienų 206 
kuopa  Pagrindiniai partneriai: 
Prienų rajono savivaldybė, Bal-
bieriškio seniūnija, Naujosios 
Ūtos seniūnija

Balandžio 27 d. Prienuose – bai-
kerių sezono atidarymas (10 
RMCC sezonas). 13 val. baikeriai 
renkasi prie Prienų sporto are-
nos.14 val. – motociklų kolona 
maršrutu Prienai – Birštonas 
– Prienai.Atvirų durų vakaras 
RAPTORIAL MCC klube.

Balandžio 27 d., po 13 val. vyk-
siančių Šv. Mišių Pakuonio Švč. 
Mergelės Marijos Ėmimo į dangų 
bažnyčioje, bažnyčios šventoriuje 
– Atvelykio šventė šeimoms 
„Margučiai šypsos, margučiai 
juokias“. Margučių ridenimo 
varžybos, smagūs žaidimai, gra-
žiausio ir kiečiausio margučio rin-
kimai, vaišės. Kviečiame atsinešti 
patį gražiausią ir patį kiečiausią 
margutį. 

Balandžio 28 d. Išlauže – Atvely-
kio šventė „Mažosios Velykėlės“. 
11.00 val. – Šv. Mišios Išlaužo 
Švč. Mergelės Marijos Krikščio-
nių Pagalbos bažnyčioje. 12.30 
val. – Šventinės atrakcijos visai 
šeimai Išlaužo seniūnijos kaimų 
bendruomenės namuose. Pasi-
slėpusių margučių ieškojimas, 
stipriausio, gražiausio margučio 
rinkimai. Atvelykio viktorina. 
Bažnyčios klebono vaišės – Atve-
lykio saldumynai. Mielai lauksime 
paragauti ir jūsų atsinešto pyrago. 
Nepamirškite atsinešti „pačio 
pačiausio“ margučio. Visų laukia 
prizai.

Balandžio 29 d. 10 val. Skriau-
džių laisvalaikio salėje – Vaikų 

Velykėlės „Ridu, ridu, riduonėli“. 
Dalyvauja vaikų ir jaunimo folklo-
ro ansamblis „Kankliukai“. Jūsų 
laukia smagūs žaidimai, dainos, 
mįslės, rateliai ir margučių ride-
nimo varžybos.

Gegužės 4 d. 18 val. Balbieriškio 
kultūros ir laisvalaikio centre – 
Vilmos Kvedaravičiūtės koncertas 
„Gražiausios dainos Mamai“. Bi-
lietų kaina: suaugusiems – 5 Eur, 
mokiniams ir senjorams – 3 Eur. 
Koncerto dieną bilietai brangs. 
Bilietai parduodami Balbieriškio 
kultūros ir laisvalaikio centre. 
Informacija tel. 8 685 31572.

Gegužės 17 d. 10 val. Prienų 
kultūros ir laisvalaikio centre 
– konferencija „Man reikalingi 
pasaulio centrai, kuriuose aš 
noriu užkariauti Lietuvai vietą“ 
(Matas Šalčius), skirta Pasaulio 
lietuvių metams. Konferencijos 
metu bus įteikta Mato šalčiaus 
premija. Pranešimus skaitys:
mdr. Benediktas Šetkus, Vilniaus 
universitetas. Dalia Henke, Pa-
saulio lietuvių bendruomenės 
(PLB) pirmininkė. Vyks viešos 
diskusijos. Diskusijas modernuos 
žurnalistai Aurimas Perednis ir 
Edmundas Jakilaitis. Diskusijose 
dalyvaus:  Dalia Henke, pasaulio 
lietuvių bendruomenės pirminin-
kė, Vilma Aleksandrova ir Aistė 
Sabaliauskaitė Tsachev, Bulga-
rijos lietuvių bendruomenės 
atstovės, Jonas Vaičiulis, Punsko 
lietuvių bendruomenės atstovas, 
Linas Kojala, žurnalistas, Vytautas 
Benokraitis, Delfi generalinis 
direktorius, kraštietis, Vytau-
tas Kandrotas, Leidybos namai 
„Terra Publica“ plėtros vadovas, 
kraštietis, kiti kraštiečiai, Prienų 
rajono savivaldybės atstovai. Bus 
pasirašytos Tarptautinės kultūri-
nio bendradarbiavimo sutartys. 
Susidomėjusius konferencija 
Prienuose kviečiame registruotis 
tel. +370 319 60 380, +370 319 60 
arba el. p. daiva.cepeliauskiene@
prienubiblioteka.lt, dalia.brede-
liene@prienubiblioteka.lt, arba 
internetu.

Gegužės 17–19 dienomis – Prie-
nų krašto vasaros šventė. Gegu-
žės 17 d. – konferencija, skirta 
Pasaulio lietuvių metams Prienų 
kultūros ir laisvalaikio centre. 
Akcija „Tarptautinė muziejų nak-
tis“ Prienų krašto muziejuje. 
Gegužės 18 d. – Jaunimo diskusijų 
forumas„Laimingas Prienų kraš-
tas“, LR VRM  Reprezentacinio 
pučiamųjų orkestro šventinė 
programa, atlikėjo Lino Adomai-
čio ir grupės koncertas, grupės 
„Džentelmenai“ koncertas, tau-
todailės ir matų mugė,  pramogos 
vaikams ir kt. estradoje prie Ne-
muno Prienuose. Gegužės 19 d. 
– Rajono bendruomenių sporto 
ir pramogų popietė Paprienėje 
prie Nemuno. 

Prenumeruokite „Naująjį Gėlupį“ ir neatsilikite nuo svarbiausių 
krašto ekonomikos, kultūros ir politikos naujienų!
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Matematinis galvosūkis
Įrašykite skaitmenis nuo 1 iki 9 
taip, kad matematiniai veiksmai 
atitiktų gautus rezultatus. 
Kiekvienas skaitmuo gali būti pa-
naudotas tik vieną kartą. 

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

At
sa

ky
m

ai

Šio kryžiažodžio atsakymas – 
LOPŠELIAI.

Savaitė  
istorijos puslapiuose

1��1m. balandžio 27 d.: 
Filipinuose nužudytas 

Ferdinandas magelanas.

1���m. balandžio 28 d.:  
Bresto seime Lietu-

vos bajorams suteiktos visos Len-
kijos bajorų turėtos teisės.

19�0m. balandžio 28 d.:   
Azerbaidžanas pri-

jungtas prie Tsrs.

19��m. balandžio 28 d.:   
partizanai mirties 

bausme nubaudė pagrobtą Itali-
jos diktatorių Benitą musolinį.

19��m. balandžio 28 d.:   
jAv baigė japonijos 

okupaciją.

1��9m. balandžio 29 d.:    
žana D’Ark įžengė į 

apsiaustą Orleano miestą.

190�m. balandžio 30 d.:    
spaudos draudimas: 

panaikinta dalis potvarkių, ribo-
jančių lietuvių kalbos vartojimą 
Lietuvoje.

�11 m. balandžio 30 d.:    
galerijus valerijus mak-

simianas išleido įsaką, romos im-
perijoje pripažįstantį krikščionis.

�00� m. gegužės 1 d.:     
Lietuva priimta į 

Europos sąjungą.

1707 m. gegužės 1 d.:      
Škotija ir Anglija, su-

sijungusios į vieną valstybę, pa-
sivadino Didžiosios Britanijos 
karalyste.

1�0�m. gegužės 2 d.: 
prancūzija ameri-

kiečiams už 1� mln. dolerių par-
davė Luizianą.

1�0�m. gegužės 2 d.: 
madride kilo suki-

limas, kuris tapo Ispanijos kovos 
už nepriklausomybę nuo pran-
cūzų pradžia.

1�00m. gegužės 3 d.:  
maskvos didysis 

kunigaikštis Ivanas III paskelbė 
karą Lietuvai.

190� m. gegužės 3 
d.:  užpatentuotas 

plunksnakotis (išradėjas Džor-
džas parkeris).

19��m. gegužės 3 d.: 
pirmą kartą žmo-

gui persodinta širdis.

Lošimas 
Nr. 1363

2019-04-24

SKAIČIAI
Pagrindiniai skaičiai: 22, 23, 30, 
43, 45, 47

Vikingo skaičius: 07

Vieno derinio laimėjimų 
lentelė (laimėtojai iš Lietuvos)

6+1 3000000.00€    0
6 456972.50€ 0
5+1 30131.50€ 0
5 1312.00€ 2
4+1 87.00€ 36
4 9.00€ 228
3+1 5.00€ 588
3 1.50€ 3983
2+1 1.25€ 4513
2 0.75€ 31420

KITO TIRAŽO PROGNOZĖ: 4,2 mln. Eur

vikinglotto lošiama trečiadienį
Eurojackpot lošiama penktadienį

Teleloto lošiama sekmadienį

Balandžio 27 d.
ŠEŠTADIENIS

Medicinos darbuotojų diena
Pasaulinė grafinio dizaino 

diena
Tarptautinė veterinarijos diena 

Saulė teka 05:52
leidžiasi 20:43

Dienos ilgumas 14.51
Delčia (23 mėnulio diena)

Anastazas, Zita, Gotautas, Auš-
ra, Žydrė, Edilija

Tinkamas laikas sėti: 
špinatus, salotas, lapinius bu-
rokėlius, salierus, smidrus, ko-

pūstus (ir žiedinius).
Sode, darže: 

tinkamas laikas kaupti vaisius, 
netinkamas laikas laistyti.

Balandžio 28 d.
SEKMADIENIS

Pasaulinė darbuotojų saugos 
ir sveikatos diena 

Atvelykis
Geologų diena 

Pasaulinė gyvybės diena 
Pasaulinė susigiminiavusių 

miestų diena
Saulė teka 05:50
leidžiasi 20:45

Dienos ilgumas 14.55
Delčia (24 mėnulio diena)

Prudencijus, Valerija, Vygantas, 
Rimgailė, Vitalius, Vygandas

Tinkamas laikas sėti: 
porus.

Sode, darže: 
tinkamas laikas kaupti vaisius, 

netinkamas laikas laistyti.

Balandžio 29 d.
PIRMADIENIS

Tarptautinė šokio diena
Tarptautinė cheminio karo 

aukų atminimo diena 
Saulė teka 05:47
leidžiasi 20:46

Dienos ilgumas 14.59
Delčia (25 mėnulio diena)

Kotryna, Tarmantas, Indrė, Au-
gustinas, Rita

Tinkamas laikas sėti: 
krapus, kalendras, pankolius,  

porus.
Sode, darže: 

tinkamas laikas pjauti žolę, 
laistyti, netinkamas laikas 

kaupti vaisius.

Balandžio 30 d.
ANTRADIENIS

Valpurgijos naktis
Tarptautinė džiazo diena 

Saulė teka 05:45
leidžiasi 20:48

Dienos ilgumas 15.03
Delčia (26 mėnulio diena)

Marijonas, Pijus, Virbutas, Ven-
ta, Sofija

Tinkamas laikas sėti: 
krapus, kalendras, pankolius, 
špinatus, salotas, lapinius bu-
rokėlius, salierus, porus, agur-
kus, smidrus, kopūstus (ir žie-

dinius), sėjamąsias gėles.
Sode, darže: 

tinkamas laikas pjauti žolę, 
laistyti, netinkamas laikas 

kaupti vaisius.

Gegužės 1 d.
TREČIADIENIS

Tarptautinė darbininkų diena 
Gegutės diena

Lietuvos įstojimo į Europos 
Sąjungą diena

Saulė teka 05:43
leidžiasi 20:50

Dienos ilgumas 15.07
Delčia (27 mėnulio diena)

Juozapas, Zigmantas, Žilvinas, 
Vydmantė, Anelė, Zigmas

Tinkamas laikas sėti: 
lapines petražoles, krapus, ka-
lendras, pankolius, špinatus, 
salotas, lapinius burokėlius, 
salierus, porus, saulėgrąžas, 

agurkus, smidrus, kopūstus (ir 
žiedinius), sėjamąsias gėles.

Sode, darže: 
tinkamas laikas kaupti, kon-
servuoti ir šaldyti vaisius, nai-

kinti piktžoles.

ORAI

VANDENS TEMPERATŪRA

+8 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
+12 KAUNO MARIOS 
+8 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+12 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

SAULĖS AKTYVUMAS

G0Geomagnetinės audros 
nenumatomos.

S0Saulės audrų 
nenumatoma.

R0Radiometrinių (radio trukdžių) 
audrų nenumatoma.

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

GAMA RADIACINIS FONAS

39KAUNE 
nSv/val. 

40ALYTUJE 
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE 
8846 nSv/val. 
ČERNOBYLIO AE 
8290 nSv/val. 

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