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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!

Prenumeruokite telefonu 8 700 55 400 išsikviesdami laiškininką į namus arba internete adresu www.prenumeruok.lt

NUKelta Į 2 p. 

nuo 1989

„Padėka Mamai“ – tai 
kalbos pamoka 
– augimas, įsikibus 
į rankas Mamai ir 
Lietuvai

SKAITYKITE 4 P.
Administracijos direktore patvirtinta 
Jūratė Zailskienė

Tarybos posėdyje 
– aistros dėl komitetų ir 
komisijų sudėties

SKAITYKITE 7 P.

Į sostą įžengęs naujasis 
Japonijos imperatorius 
Naruhito atveria naują 
laikotarpį

Spalvotas K. Navako 
herojų gyvenimas 

SKAITYKITE 3 P. SKAITYKITE 10 P.

Senovinių žmonių 
giminaičių fosilijų 
tyrimai paaiškina 
kalnų geno mutaciją

SKAITYKITE 6 P.

Mitybos specialistė: 
kokia varškės nauda 
ir ką iš jos gaminti? 

SKAITYKITE 9 P.

Laima
DUOBLIENĖ

Balandžio 29 d. vykusiame 
Prienų rajono savivaldybės 
tarybos posėdyje buvo 
išnagrinėti 39 klausimai. 

Prieš posėdį VRK atstovo 
M. Reznikovo akivaizdoje 
prisiekė Simona Vaicekaus-

kaitė-Šalčė. Naujoji Tarybos 
narė – socialdemokratė. Man-
datas jai atiteko po to, kai bu-
vo patenkintas J.  Zailskienės 
prašymas prieš terminą nu-
traukti jos Tarybos nario įga-
liojimus. 

Įregistruotos trys 
frakcijos ir opozicija
Tarybos posėdyje buvo per-

skaityti trys pareiškimai apie 

frakcijų įregistravimą. Lietu-
vos socialdemokratų darbo 
frakcijoje – Arūnas Vaidogas, 
Algimantas Šidlauskas ir Vy-
tas Bujanauskas. Frakcijos se-
niūnas – A. Vaidogas. Jungti-
nėje frakcijoje dirbs Darbo 
partijos ir Lietuvos valstiečių 
ir žaliųjų sąjungos atstovai – 
Rima Zablackienė, Egidijus 
Visockas, Jonas Vilionis, Rita 
Keturakienė, Artūras Buitkus. 
Frakcijos seniūnas – J. Vi-

Savivaldybės tarybos opozicija ir 
mažuma žada kreiptis į teismą

Laima
DUOBLIENĖ

Patvirtinus Jūratę 
Zailskienę Prienų 
rajono savivaldybės 
administracijos direktore, 
opozicija bei mažuma iš 
karto įžvelgė „nuolatinio 
interesų konfliktų zoną“, 

kuri kyla dėl to, kad 
administracijos direktorės 
sutuoktinis R. Zailskas yra 
Švietimo skyriaus vedėjas. 

„Tai – pavojingas žaidi-
mas“, – teigė mažumos atsto-
vas Audrius Narvydas.

Net ir Švietimo skyriaus 
veiklos organizavimą, koor-
dinavimą ir kontroliavimą pri-
skiriant Savivaldybės admi-
nistracijos direktoriaus pava-

duotojui, lieka vietos interesų 
konfliktams. Konfliktas kyla 
jau pačią pirmą administra-
cijos direktorės darbo dieną, 
nes jos pavaduotojas dar ne-
paskirtas. Konfliktas iškils ir 
pavaduotojui atostogaujant, 
susirgus ar išvykus į koman-
diruotę. O pavaduotojas, jei 
direktorė bus darbe, negalės 
Švietimo skyriui net asigna-
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Mielos moterys, mamos,
Jūsų dėka, mūsų pasaulį nuolat 
papildo patys gražiausi kūriniai,

Jūsų dėka, mūsų pasaulis nuolat nušvinta džiugiais 
pokyčiais ir naują pasaulį kuriančiais rūpesčiais,

Jūsų dėka atrandame tą pilnatvę, 
kuri mūsų egzistenciją įprasmina.

Ačiū Jums! Žydėkite ir būkite pačios reikalingiau-
sios ir mieliausios savo vaikams!

Redakcija
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Keli šimtai žmonių reikalavo lygių teisių
Tarptautinę darbo dieną, Vilniuje į Nepriklausomybės aikštę prie 
Seimo susirinko 200–300 šimtų žmonių reikalauti lygių teisių ir 
oraus atlyginimo už darbą. 

Misiją perima Vengrija, Ispanija ir JK
 Vengrijos, Ispanijos ir Jungtinės Karalystės ketvirtadienį pradėjo 
vykdyti Baltijos šalių oro policijos misiją. Šiauliuose dislokuojami 
Vengrijos kariai su keturiais naikintuvais JAS-39 „Gripen“, ispanai 
su penkiais naikintuvais F-18, o Estijoje - britai su „Eurofighter“.

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

2019-04-24 apie 12.19 val. praneš-
ta, kad Birštone, Kęstučio g. šalia 
„Eglės“ sanatorijos, pušyne, virš 
pėsčiųjų takų, lūžta didelė pušis. 
Ji atsirėmusi į kitą medį, iškilęs 
pavojus žmonėms. Maždaug 5 
m aukštyje nulūžęs ir pavojingai 
pakibęs medis buvo nupjautas ir 
patrauktas nuo pėsčiųjų tako.

2019-04-24 apie 12.25 val. gautas 
pranešimas, kad Balbieriškio sen., 
Vazgaikiemio k. virš važiuojamo-
sios kelio dalies pavojingai pasviręs 
medis. Medžio viršūnė nupjauta 
ir patraukta nuo važiuojamosios 
kelio dalies.

2019-04-24 apie 11.10 val. gautas 
pranešimas, kad Prienuose, Sodų 
g. dega žolė. Užgesinta 3 arų plote 
degusi durpinga pieva.

2019-04-24 apie 16.16 val. gautas 
pranešimas, kad Birštono sav., 
Kampiškių g. dega miškas. Už-
gesinta 2 arų plote degusi miško 
paklotė.

2019-04-24 apie 16.10 val. pranešta, 
kad Pakuonio sen., Pabališkių k. 
Kubilo g. dideliame plote dega 
miškas. Užgesinta 15 arų plote 
degusi miško paklotė. 

2019-04-25 apie  07.45 val. gautas 
pranešimas, kad Veiverių sen., 
Padrečių k., Jiesios g. žmonės 
degina sukrautą didelį laužą, 
aplink miškai, namai. Prie kelio 
laukuose saugiu atstumu nuo 
pastatų žmogus degino ir prižiūrėjo 
sukrautą laužą. 

2019-04-25 apie 13.31 val. gautas 
pranešimas, kad Stakliškių sen., 
Stakliškių k. Dzūkų g. dega sukrau-
tos šakos. 25 m2 plote užgesintos 
sukrautos šiukšlės.

2019-04-25 apie 15.31 val. gautas 
pranešimas, kad Prienų šile dega 
miškas. Degė miško paklotė, me-
džiai. Išdegė 2 ha miško. 

2019-04-25 apie 22.59 val. gautas 
pranešimas, kad Veiverių sen., 
Byliškių k., Byliškių g. dega didelis 
neprižiūrimas laužas. 4 m² plote 
degė sukrautos šakos. 

2019-04-25 apie 00.10 val. Prienų r., 

Šilavoto sen., Stuomenų k. neblai-
vus (1,70 prom. alkoholio) vyras (g. 
1979 m.) smurtavo prieš neblaivią 
(1,62 prom. alkoholio) sugyventinę 
(g. 1993 m.). Įtariamasis sulaikytas 
ir uždarytas į areštinę.

2019-04-26 apie 19.30 val. V. D. 
(gim. 1966 m., gyv. Prienų r.), nu-
ėjęs į jam priklausančios sodybos 
Prienų r. kalvę pastebėjo, kad pa-
vogtas jam priklausantis elektros 
variklis, savadarbis kompresorius, 
benzininis pjūklas, traktoriaus 
pavaros mechanizmas bei kitas 
turtas. Padaryta 660 eurų turtinė 
žala. 

2019-04-26 apie 11.38 val. gautas 
pranešimas, kad Prienų r. sav., 
Balbieriškio sen., Balbieriškio mstl., 
Vilniaus g. dega žolė, šalia pastatai. 
Degė apie 2 m² plote šiukšlės ir 
apie 2 arai žolės. 

2019-04-26 apie 13.10 val. gautas 
pranešimas, kad Prienų r. sav., 
Stakliškių sen., Trečionių k., Miško 
g. dega pieva. Išdegė apie 10 
arų sausos žolės ir krūmų. Iki 
negyvenamos sodybos buvo likę 
7 metrai.

2019-04-26 apie 16.12 val. gautas 
pranešimas, kad Prienų r., sav., 
Stakliškių sen., Gripiškių k. dega 
šiukšlės. Gaisras užgesintas.

2019-04-27 apie 20.20 val., savo 
bute Prienuose neblaivus (1,37 
prom. alkoholio) M. S. (g. 1979 
m.) panaudojo fizinį smurtą prieš 
savo mažametį sūnų, sukeldamas 
jam fizinį skausmą ir baimę. M. S. 
sulaikytas pagal LR BPK 140 str. ir 
uždarytas į Alytaus AVPK areštinę.

2019-04-27 apie 18.30 val. gautas 
pranešimas, kad Prienuose, Kęs-
tučio g. kaimynas degina šakas, 
iškilo pavojus pastatams. Buvo 
deginamas laužas. 

2019-04-27 apie 18.54 val. gautas 
pranešimas, kad Prienų r. sav., Pa-
kuonio sen., Pakuonio mstl., Sodų 
g. iš buto, kuriame gyvena neįgalus 
žmogus, jaučiamas degėsių kva-
pas. Ruošiantis patekti į butą, grįžo 
savininko sūnus, atrakino duris ir 
įleido PGP ir GMP. Ant viryklės svilo 
paliktas be priežiūros puodas su 
maisto produktais, lovoje rastas 
vyras. Neįgalų sąmoningą vyriškį 
(apie 85 m.), prisikvėpavusį dūmų, 
GMP išvežė apžiūrai. 

2019-04-27 vakare, 21.12 val., 
gautas pranešimas, kad Prienų r. 
sav., Naujosios Ūtos sen., Naujosios 
Ūtos k., Plento g. prie kavinės „Ce-
pelinai XXL“ dega pastatas. Degė 
ne pastatas, bet 3 m2 plote tarp 
medžių sukrautos šakos ir šiukšlės, 
kurias moteris degino apie 2 m nuo 
medinės tvoros. 

lionis. Lietuvos socialdemo-
kratų partijos frakcijoje dirbs 
Alvydas Vaicekauskas, Alek-
sas Banišauskas, Deividas 
Dargužis, Angelė Mickienė, 
Mindaugas Rukas, Henrikas 
Radvilavičius, Simona Vaice-
kauskaitė-Šalčė. Frakcijos se-
niūnas – A. Banišauskas. 

Lietuvos valstiečių ir žalių-
jų sąjungos, Darbo partijos 
ir Lietuvos socialdemokratų 
darbo partijos atstovai pasi-
skelbė dirbsiantys opozici-
joje, opozicijos lyderis – E. 
Visockas. 

Administracijos 
direktore paskirta 

J.Zailskienė
Meras pasiūlė administraci-

jos direktore paskirti J. Zails-
kienę. Po slapto balsavimo 
(13 pritarus, 10 – ne ir dviem 
susilaikius) J. Zailskienė bu-
vo paskirta Prienų rajono sa-
vivaldybės administracijos 
direktore politinio (asmeni-
nio) pasitikėjimo pagrindu 
nuo 2019 m. balandžio 30 d. 
Prienų rajono savivaldybės ta-
rybos įgaliojimų laikui.

Balsų dauguma (14 prita-
rus, dešimčiai – ne, vienam 

Administracijos direktore patvirtinta Jūratė 
Zailskienė

nebalsavus) administracijos 
direktorei buvo nustatytas 
pareiginės algos koeficientas 
(baziniais dydžiais) – 16,5 ir 
pareiginės algos priedas už 
tarnybos Lietuvos valstybei 
stažą teisės aktų nustatyta 
tvarka.

Dėkodama už parodytą pa-
sitikėjimą J. Zailskienė paža-
dėjo dirbti sąžiningai ir atsa-
kingai. 

Diskusijos dėl 
administracijos 
direktoriaus  ir 
jo pavaduotojo 

pareigybių aprašymo
Svarstant klausimą dėl vyk-

domosios institucijos įgalioji-
mų suteikimo Prienų rajono 
savivaldybės administracijos 
direktoriaus pavaduotojo pa-
reigybei ir tvirtinant Prienų ra-
jono savivaldybės administra-
cijos direktoriaus ir adminis-
tracijos direktoriaus pavaduo-
tojo pareigybių aprašymus, 

kilo nemažai diskusijų. 
Nors buvo teigiama, kad 

dėl to, jog administracijos di-
rektorės J. Zailskienės sutuok-
tinis R. Zailskas yra Švietimo 

skyriaus vedėjas, interesų 
konfliktų nekils, nes Švieti-
mo skyriaus veiklos organi-
zavimas, koordinavimas ir 
kontroliavimas priskiriami 
Savivaldybės administraci-

vimų paskirti. 
„Sistema taikoma prie žmo-

gaus. Kam šito reikia? Kad 
būtų trukdoma dirbti savival-
dybės administracijos darbuo-
tojams, Tarybai?“ – klausė 
opozicijos atstovai. 

Opozicijos lyderis Egidijus 
Visockas patikino, kad val-
dančiųjų sprendimą dėl Sa-
vivaldybės administracijos 

direktoriaus paskyrimo ir dar 
du sprendimus – dėl Savival-
dybės administracijos direkto-
riaus ir jo pavaduotojo parei-
gybių aprašymo bei adminis-
tracijos struktūros pakeitimo 
– skųs teismui.

Tarybos posėdyje meras 
Alvydas Vaicekauskas tiki-
no, jog bus ieškoma spren-
dimų, kad interesų konfliktas 
nekiltų. 

Savivaldybės tarybos opozicija ir mažuma žada 
kreiptis į teismą
atKelta IŠ 1 p.

atKelta IŠ 1 p.

jos direktoriaus pavaduoto-
jui, opozicijai kilo nemažai 
abejonių ir klausimų. „Kaip 
bus, jei administracijos di-
rektoriaus pavaduotojas atos-
togaus, susirgs, išvyks į ko-
mandiruotę? Kas kontroliuos 
Švietimo skyriaus veiklą, kol 
nėra paskirtas administracijos 
pavaduotojas?“ – tai tik dalis 
abejonių, kurias išsakė opozi-
ja dėl galimo interesų konflik-
to. A. Vaidogas siūlė šio klau-
simo svarstymą atidėti, tačiau 
tam pritrūko poros balsų. 

Sprendimo projektas buvo 
priimtas balsų dauguma (15 
– taip, 8 – ne). 

16 Tarybos narių pritarė, aš-
tuoni nepritarė, kad būtų pa-
keista administracijos struk-
tūra, kurioje atsispindėtų, jog 
Švietimo skyrius yra pavaldus 
administracijos direktoriaus 
pavaduotojui.

Apie kitus Tarybos priim-
tus sprendimus – kitame lai-
kraščio numeryje.

Prisiekė naujoji Tarybos narė 
Simona Vaicekauskaitė-Šalčė
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Britanijos gynybos ministras atstatydintas
Didžiosios Britanijos ministrė pirmininkė atstatydino gynybos 
sekretorių, atlikus tyrimą dėl nutekintos informacijos, kad 
Jungtinė Karalystė su išlygomis suteikė prieštaringai vertinamai 
Kinijos „Huawei“ plėtoti šalyje 5G mobiliojo ryšio tinklą.

Sant Peterburge sulaikyta dešimtys aktyvistų
Antrajame pagal dydį Rusijos mieste Sankt Peterburge apie 2 
000 prieš Kremlių nusistačiusių protestuotojų trečiadienį prisidėjo 
prie Gegužės 1-osios demonstracijų, skanduodami šūkius prieš 
prezidentą Vladimirą Putiną, o policija daugiau kaip 60 jų sulaikė.

Spalvotas K. Navako herojų gyvenimas 
Balandžio 26 d. Prienų 
Justino Marcinkevičiaus 
viešojoje bibliotekoje 
įvyko pirmasis projekto 
„Gurmanų restoranas. 

Dienos pietūs: šviežia 
knyga 17.00“ susitikimas. 
Svečiuose – Nacionalinės 
kultūros ir meno premijos 
laureatas, poetas, 

eseistas, literatūros 
kritikas ir vertėjas Kęstutis 
Navakas.

Susitikimo metu autorius 
pristatė savo kūrybą – eilėraš-
čius, romanus, skaitė ištraukas 
ne tik iš naujausios knygos, 

bet ir jau žinomų skaityto-
jams kūrinių. 

„Nei norėjau būti rašytoju, 
nei galvojau, nei planavau“, 
– sakė pats K. Navakas, prisi-
minęs lordą Baironą, kuris at-
sibudo vieną rytą visiems jau 
žinomas. „Tik tas, skirtingai 
nei aš, ir norėjo būti žinomas, 
o man kažkaip jokios ausies 
nekasė, kad aš būsiu žinomas 
ar nebūsiu. Kas aš būsiu – gal 
griovį kasiu, gal ką nors... ne-
svarbu. Štai kokie tie keliai 
yra nepažinūs – vingiuoti, ir 
visokie. Kartais jie išveda į 
ten, kur tau reikėjo atsidurti“, 
– juokavo K. Navakas. 

Paties autoriaus skaito-
ma poezija susitikimo metu 
skambėjo lyg dainuojamoji.

K. Navako kūryba gili, inte-
lektuali, pilna humoro ir filo-
sofijos detalių, ekspresionisti-
nė. Naujausias romanas „Pri-

vatus gyvulėlių gyvenimas“ 
– knyga išsaugojusiems vidi-
nį vaiką, tačiau ir joje nereikia 
nieko suprasti pažodžiui. Kaip 
susitikimo metu sakė K. Na-
vakas, „viskas suvyniota, no-
rėsite – išsivyniosit“. 

Autoriaus teigimu, mėgs-
tamiausia skaitytojų knyga 
– „Gero gyvenimo kronikos“, 
nes žmonės juk linksmi, tai 

jiems ir istorijų reikia links-
mų, ironiškų. 

Pasak svečio, dabartinis li-
teratūrinis laukas – tikrai visai 
neblogas, palyginti su tuo, kas 
buvo prieš penkiolika metų.

Susitikimo pabaigoje ren-
ginio vedėja visų vardu padė-
kojo K. Navakui už „spalvotą 
gyvenimą“. 

Aurelijus Marčiukaitis 
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Įspėja apie Rusijos ir Kinijos kibernetinę veiklą
Rusija ir Kinija vis intensyviau vykdo kibernetinio šnipinėjimo 
veiklą, tokią kaip pernai išaiškintas sąmokslas įsilaužti į 
tarptautinės cheminių ginklų kontrolės institucijos tinklą, 
antradienį perspėjo olandų žvalgybos tarnyba.

Tailando karalius konsortę paskelbė karaliene
Tailandas trečiadienį paskelbė, kad karaliaus Mahos 
Vačiralongkono ilgametė konsortė Sutida tapo jo ketvirtąja 
žmona ir įgijo karalienės titulą. Apie šį netikėtą žingsnį buvo 
paskelbta likus kelioms dienoms iki monarcho karūnavimo.

„Padėka Mamai“ – tai 
kalbos pamoka – 
augimas, įsikibus į rankas 
Mamai ir Lietuvai

Mama, mamyte, mamule, mamele!
Iš visų didelio pasaulio žmonių tu mano mylimiausia. My-

liu tave, nes nepavargdama mane globoji visus dvylika ma-
no gyvenimo metų. Gerbiu tave už išmintingus patarimus, 
už kantrybę. Tu pati geriausia, šalia tavęs jaučiuosi šiltai ir 
saugiai. Mamele, tu esi mano širdis. Be tavęs ir tavo meilės 
būčiau kaip vienišas medelis vidury tuščio lauko. Tu mano 
pasaulis. Tu mano pasaulio ašis.

Pranciškus Ivanauskas, 5 kl., Jiezno gimnazija

Kai buvau maža, mama, tu buvai ta, kuri mane maitino, 
rengė, prausė, pirko drabužius, vedė į darželį – darei dar-
bus, kuriuos galėjo atlikti bet kas. Bet tu tai darei taip, kaip 
galėjai tik tu. Tik tu žinojai, ko man reikia, tik tau rūpėjo, 
kaip aš jaučiuosi, tik tavo žodžiai guodė, rankos šildė, šyp-
sena pradžiugindavo... Dabar žinau: kai mano mama pikta, 
pavargusi, nekantri – ir aš truputėlį kalta. Kada mes pyks-
tamės, o paskui nusišypsome viena kitai, mes abi žinome, 
kad aš – jos, o ji – mano pasaulis.

Karina Mazuronė, 5 kl., Jiezno gimnazija
Pabaiga. Pradžia laikraštyje Nr. 2063.

Kas rytelį žadina ma-
ne? Tai mama. Kas glosto 
galvelę, kai aš liūdžiu? Tai 
mano mama. Už viską, už 
viską tau ačiū tariu.

Tėja Pranckevičiūtė,  
1 kl., Stakliškių gimnazija

Miela mama,
Dėkoju, kad šiandien 

aš esu. Džiaugiuosi – Lie-
tuva, laukų grožiu, namų 
šiluma, sese, broliu, tavo 
šypsena... Mama, tu esi 
man pati svarbiausia pa-
saulyje. Aš niekada nenu-
stosiu Tavęs mylėti. Lin-
kiu Tau laimės, sveikatos, 
meilės... Tave mylinti du-
kra Ugnė

Ugnė Butkevičiūtė, 2 kl., 
Stakliškių gimnazija

Mieloji mamyte,
Be tavęs nebūtų ir ma-

nęs. Be tavęs nebūtų ma-
no sesės. Be tavęs pasau-
lis būtų tuščias. Be tavęs 
mano širdelėj Jokios gėlės 
nežydės.

Silvija Kašubaitė, 2 kl., 
Išlaužo pagr. mokykla

Brangi mamyte, linkiu tau džiaugs-
mo, ramybės, kad nesirgtum, ir viso ki-
to. Mama, ačiū, kad mane augini, kad 
mane globoji, kad mane myli. Tu mane 
gerbi, saugai, padedi, kai man sunku. 
Tik tu, mamyte, išmokei mane važinė-
tis dviračiu ant dviejų ratų. Kai aš su-
simušu, tu mane paguodi, kai atsitinka 
bėda, tu man padedi. Kai suklystu – tu 
ištaisai. Aš tave labai myliu. 

Tavo dukra Indrė
Indrė Sipavičiūtė, 2 kl.,  

Skriaudžių pagr. mokykla
Mamyte, tu geriausia, 

mieliausia, nuostabiausia, 
gražiausia, puošniausia, 
supratingiausia, mylimiau-
sia. Ačiū Tau!

Romena Tiauterytė, 1 kl., 
Balbieriškio pagr. mokykla

Mama, aš tau dėkoju, kad sutei-
kei man gyvybę ir užauginai geru 
žmogučiu. Mama, tu esi man pats 
brangiausias žmogus. Mamyte, 
tu būni visada šalia manęs, kada 
man tavęs reikia. Tu patari man, 
kada aš būnu pasimetusi. Tu pa-
guodi, kada man būna liūdna ir 
džiaugiesi su manimi mano sė-
kme. Myliu tave labai, mamyte.

Austėja Krasnickaitė, 4 kl., 
Balbieriškio pagr. mokykla

Miela mama,
Dėkoju Tau už Tavo meilę, šilumą, 

gerumą, džiaugsmą. Dėkoju Tau, tie-
sos lašeli! Meilė mano begalinė lieka 
Tau, tik Tau! Kad ir kur bebūčiau, visos 
mintys būtų tik Tau ir apie Tave. Kad 
ir kur bekeliaučiau, visada pas Tave 
sugrįžčiau. Štai mano delnas, kuriame 
tupi mažas paukštelis ir neša Tau mano 
skiriamą meilę, šilumą ir gerumą.

Agnė Janušauskaitė, 4 kl., Prienų 
„Revuonos“ pagr. mokykla

Mamytei
Mama, tu esi pati mylimiausia ir aš 

tave savo mintyse vadinu mano saule. 
Tu man pati gražiausia. Tu lyg mano 
švyturėlis, kuris sušildo mane.

Rūta Žukauskaitė, 1 kl., Skriaudžių 
pagr. mokykla
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Kazachstano sostinė vadinama Nur Sultanu
Kazachstano sostinė lietuvių kalboje nuo šiol bus vadinama Nur 
Sultanu. Kazachstanas atsistatydinusio ilgamečio šalies lyderio 
Nursultano Nazarbajevo garbei pervadino savo sostinę pats. Iki 
šiol šios Vidurio Azijos valstybės sostinė buvo vadinama Astana.

Perspėja dėl suaktyvėjusio antisemitizmo
Dalyse Šiaurės Amerikos bei Europos, kur žydai kažkada jautėsi 
saugiai, dabar yra suaktyvėjęs antisemitizmas, perspėjama 
trečiadienį paskelbtoje ataskaitoje. Daugiausia smurto atvejų 
prieš žydus – per 100 – nustatyta Jungtinėse Valstijose.

Mamyt, nieko gražesnio 
už šį eilėraštį Tau pasakyti 

nemokėsiu...
Mama, Tavim pasikliauju
Per patį klaidžiausią rūką.
Tu dovanojai pasauliui
Brolius, mane ir sesutę.

Mama, Tu neištarsi;
„Daugiau tavęs nebemyliu“.
Tu dėl manęs nueisi
Šimtą ir tūkstantį mylių.

Mama, Tu nesakysi:
„Mums išsiskirti laikas“.
Tau brangesnis už viską
Žmonių nesuprastas vaikas.

Pabūk, pasėdėk, tegu rankos
Pailsi nuo darbo naštos.
Mama, Tavęs neužtenka 
Ir neužteks niekados.
Ieva Nenartavičiūtė, I gimnazijos 

kl. Jiezno gimnazija

Mama, mieloji mano,
jeigu rašyčiau tau padėkas, jų 

turėtum visą šūsnį, nors man dar 
tik vienuolika. Pirmoji, žinoma, 
būtų už Tavo didžiausią dovaną 
– gyvybę. O viskas kitas būtų net 
sunku išvardinti: už Tavo švel-
numą ir kantrybę, už nemiego-
tas naktis ir man skirtą laiką, už 
vaikystės lopšines ir pasakas, už 
paguodą ir pasitikėjimą... ir taip 
kasdien, ir taip be galo.

Mano mieloji, kaip gera kad 
Tave turiu, kad galiu apkabin-
ti ir kartu atsidurti Tavo glėby. 
O kai žiūriu į Tavo akis, visada 
matau tik meilę. Todėl visąlaik 
meldžiuosi, kad tos akys nieka-
da neužgestų. 

Myliu Tave be galo ir be kraš-
to ir dėkoju Dievui, kad Tave 
turiu.

Austėja Skvernelytė, 5 kl.,  
Šilavoto pagr. mokykla

Mamyte, aš tave myliu. Mamyte, tu 
nuostabiausia. Mamyte, tu geriausia. Ma-
myte, tu gražiausia. Mamyte, tu mano sau-
lytė. Mamyte, ačiū, kad mane augini.

Enrika Kiškytė, 1 kl., 
Skriaudžių pagr. mokykla

Mama – Tu mano pasaulis. Noriu pa-
sakyti ačiū, kad visada gera esi. Noriu pa-
sakyti ačiū, kad rūpiniesi manim. Tu man 
svarbesnė už viską pasaulyje.

Ugnius Šaškevičius, 10 m., Skriaudžių 
pagr. mokykla

Mamyte,
Ačiū, kad šią gyvenimo dalį mane apsau-

gai. Ačiū tau, kad manimi rūpinies. Ačiū, kad 
padedi ruošti namų darbus. Ačiū, kad pade-
di nupiešti darbelius. Ačiū, kad padedi elg-
tis gražiai.

Dėkoju tau visa visa savo širdimi, labai 
dėkoju.

Ir labai labai tave myliu.
Tavo sūnus Deividas

Deividas Kelmelis, 3 kl., Jiezno gimnazija

Mama!
Aš neprisimenu, kaip gimiau. Aš neprisimenu, kaip tu, mama, 

mane vystei, kaip maitinai. Aš neprisimenu, kaip žengiau pirmus 
žingsnius. Bet užtat gerai prisimenu, kaip eini melžti karvės, o 
aš bėgu šalia arba žingsniuoju įsikibęs tavo rankos. Ganykla to-
li, pavargstu, bet taip norisi atsigerti šilto pieno, tai einu ir sten-
giuosi nezirsti. Grįžtant namo dar sunkiau. Nors tu neši pieną, 
bet dar paimi ant rankos ir mane. Taip smagu apsikabinus tavo 
kaklą. Kai paaugau, tu, mama, vis sakydavai: „Esi jau didelis, 
pats gali“. Ir dabar taip sakai.

Ačiū tau, kad išmokei pasitikėti savimi, kad drąsini, palaikai. 
Jei tau pačiai kada reikės pagalbos, aš visada padėsiu. Tu man 
pati svarbiausia.

Matas Siaurusevičius, 5 kl., Šilavoto pagr. mokykla

Mama, Tu mano pasaulis
Mama, ar gali patikėti, kad pažvelgusi į 

Tavo akis suprantu, jog mano visas pasaulis 
– tai Tu? Tu išmokei mane džiaugtis. Tu iš-
mokei mane verkti, bet nepasiduoti. Tu su-
teikei galimybę suprasti didžiausias gyveni-
mo vertybes. Tavo darbštumas man įrodė, 
kad lygiuotis noriu tik į Tave, nes Tu man 
esi mano pavyzdys.

Ačiū Tau už bemieges naktis, už šiltas 
rankas, kurių glėbyje jaučiuosi saugiausia. 
Ačiū už kiekvieną nuvalytą ašarą. Ačiū Tau 
už suteiktą meilę – taip išmokau mylėti ir 
aš. Visada Tau sakysiu ačiū, nes Tu – esi 
mano pasaulis.

Kamilė Kalėdaitė, IV kl., Prienų „Žiburio“ g.

Mano mama reikli, rūpestinga, atsakinga. 
Aš labai myliu savo mamą ir džiaugiuosi, 
kad ją turiu.

Gabija Raškauskaitė, 2 kl.,  
Balbieriškio pagr. mokykla
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Indijoje žuvo 16 sukarintų pajėgų narių
Vakarų Indijoje per įtariamą maoistų sukilėlių sprogdinimą 
trečiadienį žuvo 16 sukarintų pajėgų narių, pranešė policija. Kinijos 
revoliucijos lyderio Mao Dzedongo įkvėpti sukilėliai su vyriausybe 
kovoja daugiau kaip keturis dešimtmečius.

Indijoje žuvo ant bėgių fotografavęsi jaunuoliai
Indijoje žuvo trys jaunuoliai, ant geležinkelio bėgių daręsi 
asmenukes, dar vienam pavyko išsigelbėti. Aukos darėsi 
asmenukes, o kai pastebėjo artėjantį traukinį, jie peršoko ant 
antrų bėgių, bet nesuvokė, kad jais važiavo kitas traukinys.

linksminasi jį išbandydamas. 
Tai daugybės pagoniškų die-
vybių įvaizdžiai.

„Ir nė vienas gundomas te-
nesako: „Aš esu Dievo gun-
domas“. Dievas negali būti 
gundomas į pikta ir pats nieko 
negundo“ (Jok 1,13), - priminė 
Jokūbo laiško žodžius Pranciš-
kus. Tėvas nėra blogio auto-
rius, jis neatkiša savo vaikams 
„gyvatės vietoj žuvies“ (žr. Lk 
11,11), priešingai, Jėzus moko, 
jog kai blogis įsiskverbia į žmo-
gaus gyvenimą, Dievas kovoja 
greta jo, kad išsilaisvintų.

„Dievas visada kovoja už 
mus, o ne prieš mus. Jis yra 
Tėvas! Tokia yra „Tėve mūsų“ 
prasmė“, – pabrėžė popiežius.

Išbandymo ir gundymo mo-
mentai slėpiningai yra ir paties 
Jėzaus gyvenime. Juos patirda-
mas Dievo Sūnus pilnai tapo 
mūsų broliu, beveik skandalin-
gu būdu. Ir būtent šie evange-
liniai tekstai parodo, kad sun-
kiausi „Tėve mūsų“ maldavi-
mai, užbaigiantys tekstą, jau yra 
išklausyti: Dievas mūsų nepali-
ko vienų, tačiau Jėzuje apsireiš-
kia kaip „Dievas-su-mumis“ iki 
kraštutinių pasekmių.

„Yra su mumis, kai sutei-
kia gyvybę, yra su mumis per 
visą gyvenimą, yra su mumis 
džiaugsme, yra su mumis išban-
dymuose, yra su mumis liūde-
syje, yra su mumis pralaimėji-
muose, kai nusidedame, visada 
yra su mumis, nes yra Tėvas ir 
negali mūsų apleisti“, – sakė 
popiežius Pranciškus.

Pasak jo, jei esame gundomi 
daryti blogą, neigti broliškumą 
su kitais ir trokšti absoliučios 
galios virš visko ir visų, Jėzus 
jau įveikė šią pagundą už mus, 
kaip liudija pirmieji Evangelijos 
puslapiai. Tuoj po krikšto Jėzus 
atsiskyrė nuo minios ir pasitrau-
kė į dykumą, kur buvo gundo-
mas velnio. Jo viešasis gyveni-
mas prasideda velnio gundymu. 
Daug kas sako – „kam kalbėti 
apie velnią, tai pasenęs dalykas, 
velnias neegzistuoja“. Tačiau 
Evangelija moko, kad Jėzus 
stojo į dvikovą su velniu, atme-
tė kiekvieną pagundą ir tapo lai-
mėtoju. „Tuomet velnias nuo jo 
atsitraukė; štai angelai prisiarti-
no ir jam tarnavo“, – reikšmin-
gai priduria evangelistas Matas 
(Mt 4,11).    

Ir didžiausio išbandymo me-
tu Dievas mūsų nepalieka vie-

„Ir neleisk mūsų 
gundyti“

Gegužės 1 dienos bendrojo-
je audiencijoje šv. Petro aikš-
tėje popiežius Pranciškus tę-
sė katechezių ciklą apie „Tė-
ve mūsų“, apie priešpaskutinį 
maldavimą arba kreipinį, kurį 
ištariame šioje maldoje: „Ir ne-
leisk mūsų gundyti“ (Mt 6,13). 
Popiežius priminė šv. Juozapo 
Darbininko liturginį minėjimą 
ir šv. Pranciškaus Pauliečio ka-
nonizacijos jubiliejų.

Katechezės pradžioje Šven-
tasis Tėvas pateikė „Tėve mū-
sų“ maldos panoramą. Jos pir-
mieji žodžiai žadina troškimą, 
kad Dievo sumanymai mums 
išsipildytų. Po to jos žvilgsnis 
nukrypsta į kasdienį gyvenimą 
ir į tai, ko mums reikia kiekvie-
ną dieną. Kitoje eilutėje malda 
paliečia mūsų tarpasmeninius 
ryšius, kurie dažnai yra užteršti 
egoizmu: prašome atleidimo ir 
patys įsipareigojame atleisti. O 
priešpaskutiniu kreipiniu mūsų 
dialogas su Tėvu įžengia į tikros 
dramos šerdį – į mūsų laisvės 
ir piktojo suktybių susidūrimo 
teritoriją.

„Kaip žinoma, originalų grai-
kišką išsireiškimą Evangelijoje 
yra sunku perteikti ir visi šiuo-
laikiniai vertimai šiek tiek šlu-
buoja. Tačiau dėl vieno akcento 
visi galime vienbalsiai sutikti: 
kad ir kaip suprastume tekstą, 
turime atmesti, jog tai Dievas 
yra žmogaus kelyje sutinkamų 
gundymų teikėjas. Tarsi Die-
vas tykotų pasaloje, kad klotų 
kliūtis ir spąstus savo vaikams. 
Tokio tipo interpretacija prieš-
tarauja pačiam tekstui ir yra to-
lima Jėzaus apreikštam Dievo 
vaizdiniui“, – kalbėjo popie-
žius. Neturime pamiršti, kad 
malda prasideda žodžiu „Tė-
ve“. O tėvas nespendžia spąstų 
savo vaikams. Krikščionys ne-
turi reikalų su pavydžiu Dievu, 
kuris varžosi su žmogumi arba 

nų. Kai Jėzus pasitraukė maldai 
į Getsemanę, jo širdį užplūdo 
neapsakoma kančia, Jis paty-
rė vienatvę ir apleidimą. Liko 
vienas, su visų pasaulio nuo-
dėmių našta ant savo pečių. Šis 
išbandymas toks pasibaisėtinai 
skausmingas, jog įvyksta kai 
kas netikėto. Jėzus niekada ne-
prašė meilės sau, bet tą naktį su 
mirtinai nuliūdusia siela papra-
šė savo draugų būti arti: „Li-
kite čia ir pabudėkite kartu su 
manimi“ (Mt 26,38). Žinome, 
kad iš baimės apduję mokiniai 
užmigo. Agonijos metu Dievas 
prašo žmogaus jo neapleisti, o 
žmogus miega. Tačiau tuo me-
tu, kai žmogus patiria savo iš-
bandymą, Dievas budi.

„Sunkiausiais mūsų gyveni-
mo momentais, skausmingiau-
siais, neramiausiais, Dievas 
budi su mumis, Dievas kovo-
ja greta mūsų, visada yra arti. 
Kodėl? Nes yra Tėvas“, – pa-
kartojo popiežius. Toji Jėzaus 
skausmo ir kovos naktis, pasak 
jo, buvo paskutinis Įsikūnijimo 
anspaudas: Dievas nusileidžia 
mūsų ieškoti mūsų sukrėtimuo-
se ir istorijos gimdymo skaus-
muose.

Tai yra mūsų paguoda iš-
bandymo valandą: žinojimas, 
kad tas slėnis nuo to laiko, kai 
Jėzus jį perėjo, nebėra dykynė, 
tačiau buvo palaimintas Die-
vo Sūnaus. Jis mūsų niekada 
neapleis.

Trečiadienio katechezę po-
piežius Pranciškus užbaigė 
malda: – „nutolink nuo mūsų, 
o Dieve, išbandymo ir pagun-
dos valandą. Tačiau kai šis lai-
kas ateis, parodyk, Tėve mūsų, 
kad nesame vieni. Tu esi Tėvas. 
Parodyk, kad Kristus jau pakė-
lė šio kryžiaus naštą, ir kviečia 
nešti kartu. Patikime save Tavo 
tėviškai meilei“.

VATICAN NEWS

Ir katalikai juokiasi...
Kunigas, sekmadienį palydė-

jęs mirusį į kapus, išgirdo viena-
me name baladojantis. priėjęs 
atidarė duris. žiūri – žmogus tašo 
medį. Kunigas sako:

– Čemerka! Tu dirbi. Šiandien 
sekmadienis.

– Ir tu dirbi, – atsako Čemer-
ka.

– Aš mirusį palydėjau.
– Ir paėmei dešimt litų. Vadi-

nasi, mes abu dirbame. gyventi 
tai reikia, – atsakė Čemerka.

Senovinių žmonių giminaičių fosilijų tyrimai paaiškina kalnų 
geno mutaciją
Tibeto kalnuose rasta 
senovinio žmonių 
giminaičio fosilija įrodo, 
kad žmonija gyventi 
dideliame aukštyje 
prisitaikė daug anksčiau 
nei manyta, trečiadienį 
paskelbė mokslininkai.

Tokias išvadas leido pa-
daryti mažiausiai prieš 160 
tūkst. metų gyvenusio Deni-
sovo žmogaus – išnykusios 
žmonių rūšies ar porūšio – 
žandikaulis, kuris yra pirmo-
ji tokia fosilija, rasta ne Pietų 
Sibire. Specialistai mano, kad 
ji yra raktas siekiant supras-
ti, kaip kai kurie dabartiniai 
žmonės prisitaikė išgyventi 
mažos deguonies koncentra-
cijos sąlygomis.

Apie Denisovo žmonių – 
neandertaliečių amžininkų, 
kuriuos, kaip ir neandertalie-
čius, galbūt išnaikino anato-
miškai modernūs žmonės Ho-
mo sapiens – atradimą buvo 
paskelbta prieš dešimtmetį. Jų 
egzistavimas buvo nustatytas 
iš pirštikaulio fragmento ir 
dviejų krūminių dantų, atkas-
tų Denisovo urve Pietų Sibiro 
Altajaus kalnuose ir datuoja-
mų laikotarpiu maždaug prieš 
80 tūkst. metų.

Tačiau ištyrę Tibeto fosili-
ją, kurią prieš beveik tris de-
šimtmečius rado vienas vie-
tos vienuolis, mokslininkai 
padarė išvadą, kad Denisovo 
žmonių buvo kur kas daugiau 
ir kad ši grupė yra daug senes-
nė, nei manyta anksčiau.

„Būtybės, net jei ir kiek 
archaiškos, gyvenančios 3,3 
tūkst. m (aukštyje) Tibeto 
kalnyne prieš 160 tūkst. me-
tų... To iki šiol niekas negalė-
jo įsivaizduoti“, – sakė Jea-
nas-Jacques’as Hublinas (Ža-
nas Žakas Hiublenas), Maxo 
Plancko (Makso Planko) ins-
tituto Žmogaus evoliucijos 
departamento direktorius.

Baišijos karstiniame urve 
Siahėje Kinijoje rastą žandi-
kaulį jį radęs vienuolis pado-
vanojo vietos muziejui, o vė-
liau mokslininkai ėmėsi ana-
lizuoti jo sudėtį. Fosilija yra 
tokia sena, kad iš jos nebeį-
manoma išgauti DNR.

Tačiau J.-J. Hublinas ir jo 
komanda pasinaudojo nau-
jausia baltymų analize vie-
nam dančiui datuoti ir ge-
netiškai susieti jį su Sibire 
rastomis Denisovo žmogaus 
fosilijomis.

„Mano nuomone, tai pa-
tvirtina jau kurį laiką mano 
turėtą darbinę hipotezę, kad 
beveik visos Kinijos ir Ry-
tų Azijos (hominidų) fosili-
jos, (datuojamos laikotarpiu) 
prieš 350–50 tūkst. metų, ti-
kriausiai yra Denisovo žmo-
gaus“, – sakė J.-J. Hublinas, 
pagrindinis žurnale „Natu-
re“ išspausdinto straipsnio 
autorius.

„Nepaprasta“
Viename neseniai paskelb-

tame moksliniame straipsnyje 
daroma prielaida, kad žmonės 
Tibeto kalnyną pasiekė tik 
prieš 40 tūkst. metų.

„Čia turime keturiskart se-
nesnį dalyką, – sakė J.-J. Hu-
blinas. – Tai absoliučiai ne-
paprasta.“

Rastas žandikaulis taip pat 
įmena vieną seniai antropo-
logams ramybės nedavusią 
mįslę. 2015 metais moksli-
ninkai nustatė, kad aukštai 
kalnuose gyvenantys etni-
niai tibetiečiai ir kinai hanai 
turi neįprastą geno EPAS1, 
reguliuojančio deguonį per-
nešančią molekulę hemoglo-
biną, variantą.

Dideliame aukštyje įprasti 
šio geno variantai nulemia per 
didelę hemoglobino ir raudo-
nųjų kraujo kūnelių gamybą, 
todėl kraujas sutirštėja, o tai 
nulemia padidėjusį kraujos-
pūdį, mažą svorį gimstant ir 
didesnį vaikų mirtingumą.

Tačiau tibetiečių geno vari-
antas gamybą padidina daug 
mažiau, bet užkirsdamas ke-
lią deguonies trūkumui audi-
niuose, kurį patiria daug žmo-
nių, persikėlusių į didesnį nei 
4 tūkst. m aukštį.

Ši mutacija yra kone iden-
tiška Sibire – mažiau nei 700 
m aukštyje – rastų Denisovo 
žmonių genui.

„To niekas iš tikrųjų nesu-
prato, nes nebuvo žinoma, 
kad Denisovo žmonės bū-
tų gyvenę aukštikalnėse, tad 
jiems iš tikrųjų (tarsi) nerei-
kėjo to geno išgyventi, – sakė 
J.-J. Hublinas. – Dabar mes 
žinome, kodėl. Tai ne Deni-
sovo žmonių iš (Sibiro) DNR, 
tai – Tibeto Denisovo žmonių 
DNR.“ BNS
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Sutrikus TKS atidėtas „SpaceX“ skrydis
Bendrovės „SpaceX“ krovinių kapsulės skrydis, turėjęs įvykti į šią 
savaitę, buvo atidėtas dėl didelio energijos sistemos sutrikimo 
Tarptautinėje kosminėje stotyje (TKS). Sugedus senam TKS 
energijos skirstytuvui išsijungė dvi elektros tiekimo linijos. 

Venesueloje kilo riaušės
Venesuelos sostinėje antradienį demonstrantai susirėmė su 
policija ir saugumo pajėgomis, opozicijos lyderiui Chuanui 
Gvaidui paraginus karius sukilti prieš prezidentą Nikolą Madurą. 
Antradienio vakarą N. Maduro pareiškė „įveikęs“ perversmą.

Tarybos posėdyje – aistros dėl komitetų ir 
komisijų sudėties

Laima
DUOBLIENĖ

Paskutinę balandžio 
dieną vykusiame Birštono 
savivaldybės tarybos 
posėdyje buvo priimami 
sprendimai beveik vien 
dėl komitetų, komisijų, 
fondų, tarybų sudarymo. 

Prieš posėdį VRK atsto-
vui M. Reznikovui prisiekė 
nauja Tarybos narė Kristina 
Justinavičienė. LSDP atstovė 
Tarybos nare tapo Vincui Va-
lentinui Revuckui atsistatydi-
nus ir paprašius jo įgaliojimus 
laikyti nutrūkusiais. 

Abejonės dėl buvusio 
Tarybos nario 
sąžiningumo

„Birštoniečių tribūnoje“ 
pasisakė verslininkas Rimvi-
das Skorupskis. Jis pasidalino 
abejonėmis dėl jau spėjusio 
atsistatydinti V. V. Revucko 
sąžiningumo. R. Skorupskis 
klausė, ar sąžiningai elgėsi ir 
prisiekė buvęs Birštono savi-

valdybės administracijos di-
rektorius ir Tarybos narys V. 
V. Revuckas, jei yra Liustra-
cijos komisijos viešai skelbia-
mos informacijos, kad jis ben-
dradarbiavo su buvusiomis 
SSRS specialiosiomis tarny-
bomis, jam buvo suteiktas ka-
pitono laipsnis, bet pats apie 
tai nėra prisipažinęs. Įstaty-
mas numato, kad toks asmuo 
negali būti registruojamas 
kandidatu arba yra išbraukia-
mas iš kandidatų sąrašų. 

Lietuvos gyventojų geno-
cido ir rezistencijos tyrimo 
centras patvirtino, jog jų vie-
šinamuose specialiojo archy-
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LSSR KGB rezervinės sudėties (komandos Nr. 300/1400 B) 
nario V. Revucko paskyrimo lapas, 1984 m. kovo 1 d.

LSSR KGB Prienų r. skyriaus rezervinis darbuotojų 
sąrašas, 1990 m. spalio 17 d.

R. Skorupskis

Mielosios mamos, močiutės, 
gražiausia pavasario diena – pirmasis gegužės sekmadienis 
– skirtas tik Jums. Dėkojame už mums dalijamus stebuklus 
– gyvybę, meilę, rūpestį, paramą, užuojautą. Jūsų dėka esa-
me tokie, kokie esame, bei turime progą dar kartą prisiminti 
svarbiausias vertybes, kurias Jūs puoselėjote, mus augin-

damos. 
Sveikinu Jus Motinos dienos proga ir linkiu, kad Jūsų vei-
duose neblėstų šiluma, pildytųsi visos viltys ir lūkesčiai, 

džiugintų įsimintinos akimirkos kartu su vaikais, anūkais, o 
namus gaubtų jaukumas, meilė ir šiluma.

Gražios Jums šventės!
Birštono savivaldybės merė 

Nijolė Dirginčienė
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Atsistatydino dėl įtarimų smurtu šeimoje
Estijos prezidentė Kersti Kaljulaid antradienį vakare patenkino 
naujojo informacinių technologijų ir tarptautinės prekybos 
ministro Marti Kuusiko (Marčio Kūsiko) prašymą atsistatydinti, 
kilus įtarimų, kad jis smurtavo prieš savo buvusią sutuoktinę.

Per šaudymą universitete žuvo du žmonės
Šiaurės Karolinos  du žmonės žuvo ir dar du buvo sužeisti per 
antradienį įvykusias šaudynes valstijos universiteto komplekse 
Šarlotės mieste. 22 metų šaulys - suimtas. Šūviai komplekse 
pasigirdo paskutiniąją šių mokslo metų paskaitų dieną.

vo dokumentuose išlieka tik 
asmenų, nedeklaravusių savo 
bendradarbiamo su tarnybo-
mis, pavardės. 

Deja, paaiškinimo dėl savo 
abejonių, arba, kaip įvardijo 
merė, „įdomios informaci-
jos“, R. Skorupskis nesulau-
kė. Tačiau sulaukė klausimų 
ir priekaištų apie jau ilgą laiką 
netvarkomą aplinką prie jam 
priklausančių pastatų.

Sprendimai dėl 
komitetų sudarymo 
Be diskusijų buvo priimti 

sprendimai dėl narių skaičiaus 
komitetuose. Pritarta, kad 
Ekonomikos ir verslo komite-
te dirbs keturi Tarybos nariai, 
Finansų ir biudžeto, Socia-
linių reikalų ir sveikatos bei 
Kontrolės komitetuote – po 
penkis Tarybos narius. 

Merės Nijolės Dirginčienės 
teigimu, visi Tarybos nariai, 
išskyrus LSDDP atstovę Va-
lę Petkevičienę, pranešė savo 
apsisprendimą, kuriame ko-
mitete norėtų dirbti. V. Petke-
vičienė tvirtino, kad Tarybos 
sekretorei elektroninį laišką 
išsiuntė dar balandžio 23 d. 
Deja, jis nebuvo gautas ir į 
Tarybos narės norus nebuvo 
galimybės atsižvelgti. Ko-
mitetuose dirbančių Tarybos 
narių skaičius jau buvo pa-
tvirtintas, tad V.Petkevičienė 
„nebetilpo“ į Socialinių reika-
lų komitetą, nes jau anksčiau 
buvo gauti penkių Tarybos na-
rių pranešimai. Vietos užleisti 
ir pasirinkti kitą komitetą taip 
pat niekas nepanoro. Juozo 
Aleksandravičius manymu, 
valdantieji nesutinka užleisti 
vietos dėl to, kad šiame komi-
tete opozicija neturėtų daugu-
mos. Tad V. Petkevičienei ati-
teko likusi laisva vieta Finan-
sų ir biudžeto komitete.

Po diskusijų patvirtinta ko-
mitetų sudėtis. Ekonomikos ir 
verslo komitete dirbs Vytautas 
Jokimas, Ervinas Marčiulio-
nis, Stanislovas Martinaitis ir 
Audrius Šeržentas; Finansų 
ir biudžeto – Kristina Justi-
navičienė, Roma Žentelienė, 
Vytas Kederys, Jurgita Šer-
žentienė ir Valė Petkevičienė; 
Socialinių reikalų ir sveikatos 
– Dovilė Adamonytė, Biru-

Tarybos posėdyje – aistros dėl komitetų ir komisijų sudėties
atKelta IŠ 7 p. tė Magdelena Vokietaitienė, 

Hermanas Lik, Darius Šeške-
vičius ir Juozas Aleksandravi-
čius; Kontrolės komitete – E. 
Marčiulionis, R. Žentelienė, 
B. M. Vokietaitienė, A. Šer-
žentas, S. Martinaitis. 

Į Kontrolės komiteto pir-
mininkus buvo pasiūlytas S. 
Martinaitis. Merė iškėlė abe-
jonių dėl paties kandidato ne-
priekaištingos reputacijos, nes 
vis dar nebaigta byla, kurioje 
minimas Tarybos narys, kaip 
manoma, nuo chuliganų ap-
gynė Birštone vaikščiojusius 
praeivius. 

Tiesa, 2010 metų pradžioje 
Specialiųjų tyrimų tarnybos 
(STT) agentams apsilankius  
Birštono miesto savivaldybė-
je ir pačiai N. Dirginčienei bei 
Birštono savivaldybės admi-
nistracijos direktoriui Valen-
tinui Vincui Revuckui buvo 
pareikšti įtarimai piktnau-
džiavus tarnybine padėtimi 
siekiant asmeninės naudos, 
o merei ir dėl galimo kyšio 
paėmimo. Visgi, esant įro-
dymų trūkumui, byla buvo 
nutraukta.

S. Martinaičio kandidatū-
rą palaikė tik penki Tarybos 
nariai, šeši buvo „prieš“, trys 
– susilaikė. Opozicijai pasiū-
lius A. Šeržento kandidatūrą, 
pritarė visi. Pirmininko pa-
vaduotoja išrinkta B. M. Vo-
kietaitienė.  

Patvirtinti delegatai, 
komisijų, tarybų, 

fondų nariai
Į Lietuvos savivaldybių 

asociacijos suvažiavimą kartu 
su mere N. Dirginčiene dele-
guotas E. Marčiulionis. 

Į Kauno regiono plėtros ta-
rybą kartu su mere deleguotas 
V. Kederys. J. Aleksandravi-
čiaus kandidatūra palaikymo 
nesulaukė. 

Sudarant Etikos komisiją 
prireikė pertraukos, nes A. 
Šeržentui neplanuotai tapus 
Kontrolės komiteto pirmi-
ninku, opozicija nusprendė 
keisti savo siūlomus kandi-
datus. Vietoj A. Šeržento bu-
vo pasiūlyta V. Petkevičienės 
kandidatūra. Į septynių narių 
Etikos komisiją išrinkti Ta-
rybos nariai V. Petkevičienė, 
J. Aleksandravičius, K. Jus-

tinavičienė, D. Adamonytė, 
visuomenės atstovai Alina 
Jaskūnienė ir Gintas Pačėsas 
bei savivaldybės administra-
cijos atstovė Teisės ir civilinės 
metrikacijos skyriaus vedėja 
Aušra Slavinskienė. Komi-
sijos pirmininke patvirtinta 
V. Petkevičienė, pavaduotoja 
– D. Adamonytė. 

Tvirtinant Antikorupcijos 
komisijos sudėtį, prireikė pa-
pildomo balsavimo. Komi-
siją sudaro penki nariai – po 
du Tarybos ir visuomenės 
atstovus ir vienas savivaldy-
bės administracijos atstovas. 
Be diskusijų pritarta, kad ko-
misijoje dirbs visuomenės 
atstovai Asta Revuckaitė ir 
Antanas Danys bei adminis-
tracijos atstovė Teisės ir ci-
vilinės metrikacijos skyriaus 
vyriausioji specialistė Vilma 
Klebauskienė. Į Antikorup-
cijos komisiją buvo pasiūlyti 
ir Tarybos nariai D. Šeškevi-
čius, V. Jokimas ir V. Petkevi-
čienė. Deja, pastarąją palaikė 
mažiausiai Tarybos narių ir į 
komisiją ji nepateko. Komi-
sijos pirmininku patvirtintas 
D. Šeškevičius, pavaduotoju 
– V. Jokimas. 

Birštono savivaldybės ben-
druomenės sveikatos taryboje 
dirbs Tarybos nariai V. Kede-
rys, J. Aleksandravičius ir H. 
Lik, administracijos atstovai 
savivaldybės gydytoja Eglė 
Grinevičienė ir vyriausiasis 
viešosios tvarkos specialistas 
Irmantas Adamonis, visuo-
menės atstovai Dainius Kry-
žanauskas, Almiras Skiaute-
ris, Nelė Tacionytė ir Birutė 
Bartkevičiūtė. V. Petkevičienė 
siūlė savo kandidatūrą, bet jos 

siūlymas nebuvo išklausytas. 
Tarybos pirmininku tapo V. 
Kederys. 

Nebuvo sudaryta Birštono 
savivaldybės jaunimo reikalų 
taryba, nes kol kas nėra išrink-
ti jaunimo atstovai. Pagal nau-
jus nuostatus jaunimo atstovai 
renkami iš jaunimo organiza-
cijų pasiūlytų kandidatų arba 
susirinkime. Jaunimo reikalų 
taryboje turėtų dirbti aštuoni 
nariai, pusė iš jų – jaunimo 
atstovai. 

Kaimo rėmimo komisijoje 
dirbs Tarybos narės B. M. Vo-
kietaitienė, V. Petkevičienė, 
Birštono seniūnijos seniūnas 
Jonas Kederys, Ūkio, turto 
ir kaimo plėtros skyriaus vy-
riausioji specialistė Vida Ba-
rysienė bei ūkininkas Vytau-
tas Lėckas. Merės teikimu ko-
misijos pirmininke patvirtinta 

B. M. Vokietaitienė.
Kultūros ir sporto rėmimo 

fondo taryboje dirbs penki 
nariai: keturi Tarybos nariai, 
vienas administracijos atsto-
vas. Balsuojant už kiekvieną 
iš pasiūlytų penkių Tarybos 
narių, mažiausiai palaikymo 
sulaukė opozicijos pasiūlytas 
A. Šeržentas. Tarybos nariais 
tapo V. Kederys, D. Adamo-
nytė, S. Martinaitis, R. Žente-
lienė bei Švietimo, kultūros ir 
sporto skyriaus vedėja Angelė 
Žiūraitienė. Tarybos pirminin-
ku patvirtintas V .Kederys. 

Birštono savivaldybės Lais-
vės kovoms įamžinti komisi-
joje – septyni nariai: po tris 
Tarybos bei administracijos 
atstovus ir vienas visuome-
nės atstovas. Komisijoje dirbs 
Tarybos nariai V. Jokimas, H. 
Lik ir D. Šeškevičius, admi-
nistracijos atstovai J. Kede-
rys, A. Žiūraitienė, Architek-
tūros ir kraštotvarkos skyriaus 
vyriausioji specialistė Marta 
Šliumpienė bei Lietuvai pa-
gražinti draugijos Birštono 
skyriaus pirmininkas Tadas 

Zubavičius. Komisijos pirmi-
ninkas – H. Lik. 

Materialiojo turto nuomos 
komisijoje dirbs devyni na-
riai: N. Dirginčienė, R. Žen-
telienė, E. Marčiulionis, A. 
Šeržentas (Tarybos nariai) ir 
Savivaldybės administraci-
jos atstovai A. Slavinskienė, 
M. Michaliunjo, L. Laukevi-
čius, I. Sinica ir N. Vaitkevi-
čienė. Merės siūlymu komisi-
jos pirmininke patvirtinta N. 
Dirginčienė. 

Peticijų komisijoje – penki 
nariai. Buvo juokaujama, kad 
ši komisija neturi darbo, nes, 
pavyzdžiui, praeitą kadenciją 
nebuvo gauta nė viena petici-
ja. Šios kadencijos komisijoje 
– Tarybos narės B. M. Vokie-
taitienė ir R. Žentelienė, admi-
nistracijos atstovės A. Sla-
vinskienė ir Milda Astašaus-
kienė bei visuomenės atstovė 
Nijolė Jakimonienė. Pirmi-

ninke tapo R. Žentelienė. 
Birštono savivaldybės stu-

dijų rėmimo fondo taryboje 
– penki nariai: K. Justinavi-
čienė, D. Adamonytė, V. Pet-
kevičienė (Tarybos narės) ir 
M. Astašauskienė bei Žaneta 
Židonienė (administracijos at-
stovės). Pirmininkė – K. Jus-
tinavičienė. 

Smulkiojo ir vidutinio vers-
lo rėmimo komisija sudaryta 
iš penkių narių. Joje – keturi 
Tarybos nariai: E. Marčiu-
lionis, V. Jokimas, S. Marti-
naitis, J. Šeržentienė ir Ūkio, 
turto ir kaimo plėtros skyriaus 
vyriausioji specialistė Rasma 
Krušinskienė. Pirmininku pa-
skirtas E. Marčiulionis. 

Strateginio investuotojo 
Birštono savivaldybėje at-
rankos komisijoje –septyni 
nariai: V. Kederys ir J. Šeržen-
tienė (Tarybos atstovai) bei A. 
Slavinskienė, Jovita Tirvienė, 
Agnė Baltė, Laurynas Lau-
kevičius, Nijolė Vaitkevičie-
nė (administracijos atstovai). 
Pirmininku patvirtintas V. 
Kederys. Kristina Justinavičienė

Sudarant VšĮ Birštono 
PSPC stebėtojų tarybą, ku-
rioje penki nariai, o iš jų – tik 
vienas Tarybos atstovas, tap-
ti šios tarybos nare pasisiū-
lė ir V. Petkevičienė, tačiau 
anksčiau pasiūlytą V. Kederį 
palaikė daugiau Tarybos na-
rių. Stebėtojų taryboje dirbs 
V. Kederys, E. Grinevičienė, 
Sigita Milevičienė, Rita Bu-
nevičienė. Pirmininkas – V. 
Kederys. 

VšĮ „Tulpė“ stebėtojų tary-
boje – šios įstaigos deleguota 
Lina Baranauskienė, Tarybos 
nariai J. Aleksandravičius ir 
K. Justinavičienė, savivaldy-
bės gydytoja E. Grinevičienė 
ir visuomenės atstovas Alek-
sandras Gorinas. Tarybos pir-
mininkė – K. Justinavičienė. 

Birštono savivaldybės ta-
rybos Veiklos reglamento re-
dakcinėje komisijoje dirbs D. 
Adamonytė, H. Lik, D. Šeš-

kevičius bei administracijos 
atstovės A. Slavinskienė ir 
Kristina Šalčiūtė. Pirmininkė 
– D. Adamonytė. 

Į Alytaus VVG valdybą de-
leguotas V. Kederys.

Patvirtinta, kad Tarybos 
posėdžiai vyks gegužės 10 
d., birželio 21 d. ir rugpjūčio 
30 d. Visas šių metų posė-
džių grafikas bus patvirtin-
tas vėliau. 

Pritarta biudžeto 
pakeitimams

Tarybos nariai vienbalsiai 
pritarė 2019 m. biudžeto pa-
keitimams. 1,5 tūkst. eurų su-
mažintos mokinių nemokamo 
maitinimo lėšos. Lietuvos au-
tomobilių kelių direkcija Birš-
tonui, kaip kurortui, vietinių 
kelių priežiūrai ir remontui 
paskyrė daugiau nei 500 tūkst. 
eurų, kurie bus perduoti savi-
valdybės administracijai. Taip 
pat perskirstyti asignavimai 
Darbo rinkos politikai vyk-
dyti. Lėšų gaus Sporto centras 
ir Birštono miesto tvarkymo 
tarnyba. 
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„Samsung“ grynasis pelnas - susitraukė
Pietų Korėjos elektronikos milžinės „Samsung Electronics“ 
grynasis pelnas pirmąjį ketvirtį sumažėjo 57 proc., o tai lėmė 
smukusi atminties lustų paklausa. Grynasis pelnas sausio–kovo 
mėnesiais sudarė 4,4 mlrd. JAV dolerių.

Užsipuolė FRS dėl didėjančių palūkanų normų 
JAV prezidentas vėl užpuolė Federalinio rezervo sistemą (FRS) 
dėl „nenutrūkstamai“ didėjančių palūkanų normų ir pareiškė, 
kad normų sumažinimas visu procentiniu punktu paspartintų 
ekonomikos augimą. Norma nuo 2015 m. gruodžio kilo 9 kartus.

Mitybos specialistė: kokia varškės nauda ir ką iš jos gaminti? 
Lietuviams užsienyje 
rasti įprastos lietuviškos 
šviežios varškės yra 
sudėtinga, užtat gimtojoje 
šalyje šis tradicinis pieno 
produktas gyventojų stalą 
pasiekia ypač dažnai, 
o įvairovė – itin gausi. 
Lietuviško prekybos tinklo 
„Maxima“ duomenimis, 
varškės be priedų ir 
grūdėtos varškės kasmet 
Lietuvoje parduodama 
daugiau nei 19 mln. 
pakuočių.

„Jau keletą metų iš eilės pa-
stebime, kad varškės paklausa 
išlieka stabili ir nemažėja. To-
dėl kasmet pateikiame gausų 
varškės be priedų ir grūdėtos 
varškės asortimentą – šiemet 
siūlome rinktis iš daugiau 
kaip 54 varškės be priedų ir 
grūdėtos varškės produktų, 
o aukščiausios kokybės pie-
no gaminių tradiciją padeda 
palaikyti net 17 skirtingų ga-
mintojų“, – teigia „Maximos“ 
komercijos vadovė Vilma 
Drulienė. 

Pasak mitybos specialistės 
Indrės Trusovės, varškė yra 
būtent tas baltyminis produk-
tas, kurio naudingąsias me-
džiagas organizmas įsisavina 
geriau nei mėsos ar žuvies. 
„Varškės baltymai yra „ilgo 
veikimo“, todėl šiuos produk-
tus galima valgyti ir vakare. 
Pavalgius, net miegant, rau-
menys ir toliau bus aprūpina-
mi baltymais.  Varškėje gausu 

ir nepakeičiamųjų aminorūgš-
čių, kurios ypač reikalingos 
virškinimui ir nervų sistemai. 
Viena jų – triptofanas, kuris 
dalyvauja seratonino gamy-
boje (jis palaiko emocinę bū-
klę, padeda įveikti depresiją 
ir geriną psichinę sveikatą). 
Varškėje gausu ir riebaluose 
tirpių vitaminų – A, D, E, K“, 
– atskleidžia „Sveika ir gardu“ 
tinklaraščio įkūrėja. 

„Maximos“ komercijos va-
dovė V. Drulienė pastebi, kad 
lietuviai labiausiai mėgsta rie-
bią varškę, mat net 8 produktai 
iš TOP 10 varškės produktų 
yra riebesni nei 7 procentų. 
„Pastebime, kad pirkėjai la-
biau mėgsta mažas varškės 
pakuotes – dažniausiai jų 
krepšeliuose galima rasti 180-
200 gramų pakuotę, daug re-
čiau – 500 gramų ir didesnes“, 
– pirkėjų įpročius atskleidžia 
Vilma Drulienė. 

„Varškėje didelis kalcio 
kiekis, taip pat puikus kalcio 
ir fosforo santykis. Šie ver-
tingi elementai svarbūs ne tik 
aktyvų gyvenimo būdą gyve-
nantiems žmonėms, bet kie-
kvienam. Varškė puikiai tinka 
žmonėms, norintiems suma-
žinti kūno svorį – ji skani ir so-
ti, turi mažai kalorijų, be to, šis 
pieno produktas neleidžia or-
ganizme kauptis riebalams“, 
– teigia Indrė Trusovė ir dali-
jasi 3 receptais, ką gaminti iš 
naudingosios varškės. 

Varškės sausainiai
Reikės (10 sausainių): 200 g varškės, didelio banano, 100 

ml tiršto kokosų kremo, 20 g kokoso drožlių, 80 g razinų, 50 
g avižinių dribsnių, 80 g avižinių miltų, juodojo šokolado ir 
riešutų papuošimui. 

Pirmiausia sutrinkite bananą su kokosų kremu. Visus birius 
ingredientus sumaišykite ir įmaišykite į banano ir kokosų kre-
mo masę. Leiskite tešlai pastovėti apie 20 minučių. Šlapio-
mis rankomis formuokite sausainius ir kepkite juos iki 180°C 
įkaitintoje orkaitėje apie 25 minutes. Iškepusius ir dar šiltus 
sausainius apliekite tirpintu juoduoju šokoladu ir apibarstyki-
te smulkintais riešutais. 

Varškės apkepas
Reikės (8 porcijos): 400 g pusriebės varškės, 150 g aviži-

nių dribsnių, 100 g graikiško jogurto, 100 ml augalinio gėrimo 
(labai tinka kokosų gėrimas), 300 g tarkuotų obuolių, 4 kiau-
šinių, 20 g kokoso drožlių, 40 g migdolų, 15 g linų sėmenų, 
5 g kepimo miltelių, klevų sirupo pagal skonį. 

Atskirkite kiaušinių baltymus nuo trynių ir juos išsukite iki 
standžių putų, tuomet atskirai suplakite trynius kartu su klevų 
sirupu. Lėtai supilkite trynius į baltymus ir sumaišykite. Sudė-
kite visus likusius ingredientus, išmaišykite, ir palikite 20 mi-
nučių pastovėti, jog išbrinktų avižos. Kepkite varškės apkepą 
iki 180°C įkaitintoje orkaitėje apie 50 minučių. 

Varškės tortas
Reikės: 500 g varškės, 370 g graikiško jogurto, šaukšto 

kakavos, 60 ml klevų sirupo, 20 g želatinos, citrinos sulčių, 
1 a.š. vanilinio cukraus, šilauogių uogų, migdolų drožlių, šo-
kolado (papuošimui).

„Pirmiausia paruoškite želatiną pagal instrukciją. Aš ją darau 
su 100 ml vandens. Tuomet sumaišykite visus ingredientus, 
išskyrus skirtus papuošimui, supilkite į norimą formą ir įdėkite 
į šaldytuvą stingti. Tortas pilnai sustings per maždaug 4 valan-
das. Puoškite tortą mėgstamomis uogomis, riešutais ar šokola-
du – nepamirškite improvizuoti“, – siūlo Indrė Trusovė. 

Savivaldybių valdomų įmonių 
skaidrumas: minimalius reikalavimus 
atitinka tik septynios savivaldybės
Tik 7 savivaldybės iš 
60 tenkina minimalius 
Savivaldybių valdomų 
įmonių skaidrumo 
reikalavimus, tai yra, tik 
tiek savivaldybių skelbia 
minimalią privalomą 
informaciją apie savo 
įmones, rodo Lietuvos 
laisvosios rinkos instituto 
analizė.

Siekiant skaidrumo, įstaty-
mai nustato, savivaldybės turi 
teikti svarbiausią informaciją 
apie savo valdomas įmones 
– veiklos ir finansinius rezul-
tatus, vadovus, valdybos na-
rius, viešinti įmonių įstatus, 
veiklos rezultatų bei finansi-
nes ataskaitas. Tačiau vidu-
tinis skaidrumo balas, verti-
nant, ar laikomasi įstatymo, 
yra tik 3,95 iš 6 galimų.  

„Daugiau informacijos ga-
rantuoja didesnį skaidrumą, o 
jos trūkumas sietinas su nepo-
tizmu ir korupcija, kurių ap-
raiškos stebimos savivaldo-
je. Menkas savivaldybių de-
monstruojamas skaidrumas 
yra ženklas, kad jų įmonės 
veikia kitais tikslais nei kad 
viešojo intereso tenkinimas“, 
– sako Lietuvos laisvosios 
rinkos instituto ekspertė Gin-
tarė Deržanauskienė.

Visą įstatyme nurodomą 
minimalią skelbtiną informa-
ciją savo interneto svetainėse 
viešina tik Jurbarko r., Klai-
pėdos r., Kretingos r., Mari-
jampolės, Šiaulių r., ir Šven-
čionių r. savivaldybės. Skai-
drumo ir informacijos apie 
valdomas įmones labiausiai 
trūksta Zarasų r., beveik jos 
nėra ir Alytaus m., Kalvarijos 
ir Varėnos savivaldybėse.

Tuo tarpu Birštono savival-
dybėje apie UAB „Birštono 
vandentiekis“ ir AB Biršto-
no sanatorija „Versmė“ yra 
pateikiami tik jų pavadinimai 
ir vadovų vardai ir pavardės. 

Interneto svetainėje trūksta 
ir UAB „Birštono šiluma“ 
įstatų. Bendras Birštono sa-
viavldybės įmonių skaidru-
mo balas - 3.

Prienų rajono savivaldybė-
je bendras skaidrumo balas 
taip pat siekia 3.

Specialiųjų tyrimų tarnyba 
(STT) skelbia, kad savival-
dybės išlieka labiausiai ko-
rupcijos paveiktų sričių Lie-
tuvoje – net 37 proc. visų per-
nai STT pradėtų ikiteisminių 
tyrimų yra susiję su, galbūt, 
padarytomis nusikalstamo-
mis veikomis vietos savival-
doje. Europos bendradarbia-
vimo ir plėtros organizacija 
(EBPO) yra pabrėžusi, kad 
didesnis savivaldybių valdo-
mų įmonių skaidrumas ma-
žintų korupcijos rizikas, di-
dintų savivaldybių valdomų 
įmonių efektyvumą ir gau-
namą grąžą.

„Kol kas negalime pasi-
džiaugti ir valstybinių prie-
žiūros institucijų darbu. Kon-
trolė, kaip savivaldybės ar 
jų valdomos įmonės išpildo 
skaidrumo reikalavimus ar 
rekomendacijas, – nevykdo-
ma. Ne tik nėra žinoma, kiek 
efektyvios yra savivaldybių 
valdomos įmonės, apskritai 
nėra tikslių duomenų, kiek jų 
veikia“, – teigia Lietuvos lais-
vosios rinkos instituto eksper-
tė Gintarė Deržanauskienė.

Informaciją apie Savival-
dybių valdomas įmones Val-
dymo koordinavimo centras 
paskutinį kartą skelbė prieš 
šešerius metus. Valstybės 
kontrolė yra pažymėjusi, kad 
šiuo metu savivaldybių val-
domos įmonės neužtikrina 
Konkurencijos įstatymų lai-
kymosi, įgyvendinti valsty-
bės valdomų įmonių pertvar-
ką Lietuvą ragino ir Europos 
Komisija.  LLRI
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Kviečia į renginius
ARTIMIAUSI RENGINIAI 
BIRŠTONE

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

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

Gegužės 4 d. 18:30 val. Susitikimas 
su Arvydu Barysu. Vieta: Eglės 
sanatorija 

Gegužės 4 d. 20:00 val. Muzikinis 
vakaras / Milda Noreikaitė. 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 

Gegužės 9 d. 19:00 val. Izraelio 
kino seansai Birštone. Vieta: Birš-
tono kultūros centras 

Europos šalys nenori atgal priimti džihadistus
JAV prezidentas antradienį sukritikavo Europos šalis, kurios, jo 
teigimu, atsisako priimti atgal Jungtinių Valstijų vadovaujamos 
koalicijos pajėgų sučiuptus jų šalių džihadistus. „Atsisakoma 
priimti atgal kalinius iš jų konkrečių šalių. Negerai!“ - D.T.

Prienų „Skycop“ nugalėjo Kauno „Žalgirį“
 Antradienį LKL rungtynėse Prienuose užfiksuota neeilinė 
sensacija. „Skycop“ klubas 81:76 (23:20, 13:24, 21:12, 24:20) nukovė 
Kauno „Žalgirį“. Tai pirmoji Prienų klubo pergalė prieš „Žalgirį“ nuo 
2014 metų. „Skycop“ turi 13 pergalių ir kovoja dėl septintos vietos.

Į sostą įžengęs naujasis Japonijos imperatorius Naruhito atveria 
naują laikotarpį
Japonijos imperatorius 
Naruhito (Naruhitas) 
trečiadienį palaikyti savo 
šalies žmones, oficialiai 
perėmęs Chrizantemų 
sostą kitą dieną po savo 
tėvo istorinės abdikacijos, 
ir atvėrė šios monarchijos 
istorijos naują laikotarpį.

Pirmąkart per daugiau kaip 
200 metų seniausios karališ-
kosios šeimos narys pasirin-
kus atsisakyti sosto, iškilmin-
gi ritualai žymėjo tiek impe-
ratoriaus Akihito abdikaciją, 
tiek naujojo monarcho Na-
ruhito intronizaciją.

Naruhito oficialiai tapo 
imperatoriumi trečiadienio 
vidurnaktį. Tuo pačiu metu 
šalyje prasidėjo naujasis lai-
kotarpis Reiva (Reiwa), kurio 
pavadinimas verčiamas kaip 
„Daili darna“, tačiau sosto 
perėmimas buvo oficialiai už-
baigtas per vėliau trečiadienį 
įvykusią ceremoniją.

Per ritualą, kuriame nega-
lėjo dalyvauti jokios karališ-
kosios šeimos moterys, 59 
metų Naruhito perėmė impe-
ratoriaus regalijas, kurių anks-
tesnę dieną išsižadėjo jo tėvas: 
šventąjį kardą ir brangakmenį, 
taip pat valstybės ir imperato-
riškąjį antspaudus.

Pirmąkart kreipdamasis į 
tautą kaip imperatorius, Na-
ruhito prisiekė „veikti laiky-
damasis konstitucijos... ir tuo 
pačiu visuomet kreipti savo 
mintis į žmones bei juos pa-
laikyti“.

Per ceremoniją ir sakyda-
mas intronizacijos kalbą nau-
jasis monarchas dėvėjo va-
karietiškus drabužius, įskai-
tant sunkią auksinę grandinę, 
žyminčią jo pareigas. Kalbą 
imperatorius sakė stovėdamas 
šalia imperatorienės Masako, 
vilkėjusios ilgą baltą suknią 
ir užsidėjusios deimantais nu-
sagstytą tiarą.

126-asis imperatorius paža-
dėjo „giliai apmąstyti kryptį“, 
pasirinktą jo populiaraus tėvo 
Akihito, kuris stengėsi pada-
ryti seniausią pasaulyje mo-
narchiją artimesnę žmonėms, 
ypač ištikus gaivalinėms ne-
laimėms.

„Kai galvoju apie savo pri-
siimtą svarbią atsakomybę, 
mane visą apima rimtumo po-
jūtis“, – sakė Naruhito.

Naruhito pažadėjo „atsi-

žvelgti į kelią, kuriuo ėjo 
ankstesni imperatoriai“, ir pa-
sišvęsti „savęs tobulinimui“.

Pateikdamas atsakymą tau-
tos vardu premjeras Shinzo 
Abe (Šindzas Abė) pareiškė: 
„Esame pasiryžę kurti švie-
sesnę ateitį išdidžiai Japonijai, 
kupinai taikos ir vilties tokiu 
metu, kai tarptautinė padėtis 
dramatiškai kinta.“

Antradienį abdikacijos ce-
remonijas temdė smarkus 
lietus, bet trečiadienis išaušo 
giedras, tad daugybė japo-
nų susirinko Meidži (Meiji) 
šventykloje sostinės širdyje, 
kur prieš raitųjų lankininkų 
pasirodymus buvo nemoka-
mai dalijama sakė.

Kiti stebėjo ceremonijas 
ir kalbą, pasakytą už užda-
rų durų rūmuose, dideliuose 
ekranuose, įrengtose prie Šin-
džuku – judriausios pasauly-
je stoties.

„Man labai patinka istori-
ja, o apie tai, ką dabar patiria-
me, bus kalbama labai ilgai“, 
- naujienų agentūrai AFP sakė 
21 metų studentė Mito Oku-
no, vilkėjusi puošnų dryžuo-
tą kimono.

„Štai kodėl panorau atvyk-
ti asmeniškai“, – pridūrė M. 
Okuno, sukorusi apie 600 km 
iš savo miesto Himedžio, kad 
galėtų prisidėti prie istorinės 
akimirkos.

Naruhito pirmasis viešas 
pasirodymas įvyks šeštadienį, 
kai jis vėl kreipsis į Japonijos 
žmones.

Tačiau puošniausios cere-
monijos teks palūkėti iki spa-
lio 22 dienos, kai imperatorius 
kartu su sutuoktine, vilkėdami 
įmantrius tradicinius drabu-

žius, dalyvaus rūmų iškilmė-
se, bus sveikinami virtinės 
pasaulio lyderių ir karališkų-
jų šeimų narių bei bus vežami 
Tokijo gatvėmis.

Vėliau šį mėnesį Naruhito 
pirmąkart priims kitos vals-
tybės vadovą – su monarchu 
susitiks į Japoniją atvyksian-
tis JAV prezidentas Donaldas 
Trumpas (Donaldas Tram-
pas).

Jo tėvas, įgijęs imperato-
riaus emerito titulą, vėliau 
šiais metais išsikels iš rūmų.

Oksfordo universitete iš-
silavinimą įgijęs Naruhito 
tikriausiai stengsis išlaikyti 
savo tėvo kurtą modernes-
nės monarchijos fasadą, bet 
jo laukia nelengvas uždavi-
nys išsaugoti pusiausvyrą tarp 
naujumo ir senovinių Chri-
zantemų sosto tradicijų.

Kaip ir populiarusis Akihi-
yo, naujasis imperatorius per-
spėjo, kad reikia „teisingai“ 
prisiminti Antrąjį pasaulinį 
karą ir nenuvertinti Japoni-
jos militarizmo XX amžiaus 
pradžioje.

Jis yra užsiminęs, kad kara-
liškajai šeimai reikėtų moder-
nizuotis, o vesdamas Masako, 
atsisakiusią perspektyvios di-
plomatės karjeros, pažadėjo 
ginti ją „bet kokia kaina“.

Kitokia Japonija
Imperatorienei sunkiai se-

kėsi pritapti prie rūmų gyve-
nimo, be to, ji patyrė didelį 
spaudimą susilaukti vyriškos 
lyties palikuonio. Didžiąją da-
lį vedybinio gyvenimo Masa-
ko kentėjo nuo streso sukeltų 
sveikatos sutrikimų.

Pora turi vienintelį vaiką 

– 17-metę dukrą Aiko, dėl 
savo lyties negalinčią pavel-
dėti sosto.

Per savo gimtadienį pa-
skelbtame pranešime Masa-
ko pažadėjo uoliai atlikti savo 
pareigas, nors žinojimas, kad 
ji taps imperatoriene, skatina 
„nesaugumo“ pojūtį.

Šiame atvirame pareiškime 
tuometė princesė sakė, kad 
jos sveikata gerėja ir kad ji 
galės „atlikti daugiau pareigų 
nei anksčiau“, juolab jausda-
ma visuomenės „tvirtą palai-
kymą“.

Naruhito įžengė į sostą vi-
siškai kitokioje Japonijoje ne-
gu jo tėvas, tapęs imperatoriu-
mi 1989 metais.

Tuo metu Japonija buvo do-
minuojanti pasaulio ekonomi-
ka, jos technologijų pavydėjo 
netgi išsivysčiusios pramonės 
šalys, o šalies vertybinių po-
pierių biržos buvo pasiekusias 
aukštumas, kokios vargu ar 
kada nors pasikartos.

Deja, pakilimo laikotarpį 
lydėjo „prarastasis dešimtme-
tis“, aptemdytas lėto ekono-
mikos augimo ir defliacijos, 
nuo kurios Japonija dar nėra 
visiškai atsigavusi.

Dabar Japonijos populiaci-
ja nyksta ir turi tapti pirmąja 
pasaulyje „itin senyva“ visuo-
mene, kurioje 28 proc. žmo-
nių yra vyresni nei 65 metų.

Dėl Akihito abdikacijos 
– pirmosios nuo 1817 metų 
- daug dirbantys japonai ga-
vo beprecedentes 10 išeiginių 
dienų – paminėti ir naujo im-
peratoriaus įžengimą į sostą, 
ir tradicinę gegužės mėnesio 
„Auksinę savaitę“.

AFP-BNS

Gegužės 10 d. 20:00 val. „Humoro 
klubas“ su programa „Tūkstančio 
miestų turas“. Vieta: Bir.Bur.Bar 

Gegužės 10 d. 19:00 val. Kangoo 
Jumps su Egle, Birštone!. Vieta: 
Vytautas Mineral SPA 

Gegužės 11 d. 18:00 val. Degusta-
cinė vakarienė „Vytautas mineral 
SPA“ restorane „Moon“. Vieta: 
Vytautas Mineral SPA 

Gegužės 11 d. 09:30 val. Šešta-
dienio rytai su joga. Vieta: Eglės 
sanatorija 

Gegužės 13 d. 19:00 val. Kangoo 
Jumps su Egle, Birštone!. Vieta: 
Vytautas Mineral SPA 

Gegužės 14 d. 19:00 val. Izraelio 
kino seansai Birštone. Vieta: Birš-
tono kultūros centras 

Gegužės 18 d. 15:00 val. Muziejų 
naktis Birštone. Vieta: Birštono 
muziejus 

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

Gegužės 18 d. Gatvės muzikos 
diena

Gegužės 18 d. 09:30 val. Šešta-
dienio rytai su joga. Vieta: Eglės 
sanatorija 

Gegužės 19 d. Pažink Lietuvą žings-
niuojant Birštone. Vieta: Vasaros 
estrada prie Nemuno 

Gegužės 21 d. 19:00 val. Izraelio 
kino seansai Birštone. Vieta: Birš-
tono kultūros centras 

Gegužės 22 d. 19:00 val. Komedija 
„Pašėlusių moterų išpažintis“. Vie-
ta: Birštono kultūros centras 
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TV prOgrAmA

redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

Šeštadienis, gegužės 4 d. Sekmadienis, gegužės � d. Pirmadienis, gegužės � d. Antradienis, gegužės � d.

 
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 pasau-
lio dokumentika. Sulaukėjęs šuo 
dingas 13:50 Mis Marpl 1 15:25 
Klausimėlis 15:43 Loterija „Keno 
Loto” 15:45 Žinios. Orai  16:00 
Istorijos detektyvai 16:45 Savaitė 
su „Dviračio žiniomis” 17:30 Žinios. 
Sportas. Orai  18:00 Duokim ga-
ro! 19:30 Savaitė 20:25 Loterijos 
„Keno loto” ir „Jėga” 20:30 pano-
rama 20:52 Sportas 21:00 Lab-
daros koncertas „laiškai mamai” 
23:00 pono Darsio sutramdymas 
00:00 lRt radijo žinios 00:10 Tvin 
pyksas 2 01:00 lRt radijo žinios 
01:05 Savaitė 02:00 LRT radijo 
žinios 02:05 Klauskite daktaro 
03:00 lRt radijo žinios 03:05 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?” 03:30 Dvi-
račio žinios 04:00 lRt radijo žinios 
04:05 Vartotojų kontrolė 05:00 LRT 
radijo žinios 05:10 ponių rojus  

 
06:25 tomo ir Džerio šou (20) 
06:50 Žvėrelių būrys (26) 07:20 
“Nickelodeon” valanda. Sveiki 
atvykę į “Veiną” (3) 07:50 Kung 
Fu panda (8) 08:20 Kiaulė, Ožka, 
Bananas ir Svirplys (16) 08:50 To-
mo ir Džerio nuotykiai (13) 09:15 
KINO pUSRYČIaI. pReMJeRa 
Didžioji kriaušė ir magiška jos kelio-
nė 11:00 Mano naujas geriausias 
draugas 12:50 anabelė ir Nantake-
to vaiduokliai 14:45 policininkai ir 
Robersonai 16:40 Ne vienas kelyje 
17:20 Teleloto 18:30 Žinios 19:20 
Sportas 19:27 Orai 19:30 Kas nori 
būti prezidentu? 22:00 amerikiečių 
snaiperis 00:40 Galutinis tikslas 2 
02:20 Kaip atsikratyti boso? 

TV3
06:15 televitrina 3 06:30 Ilgo plau-
ko istorija 1/3s.  07:00 Žvaigždžių 
karai. Sukilėliai 2/10s. 07:30 Ala-
dinas 1/161s. 08:00 Ilgo plau-
ko istorija 1/4s. 08:30 Mamyčių 
klubas 21/18s. 09:00 Kulinarinis 
detektyvas 2/18s. 09:30 penkių 
žvaigždučių būstas 6/18s. 10:00 
pasaulis pagal moteris 7/18s. 
10:30 Svajonių sodai 35 11:30 
arlo - kalbantis paršelis 13:05 Li-
zės Magvair filmas 14:55 ponia 
Dautfajė 17:30 Visi mes žmo-
nės 2/14s. 18:30 tV3 žinios 125 
19:22 tV3 sportas 1 19:27 tV3 
orai 125 19:30 Lietuvos talentai 
6/10s. 22:30 Bėdos kurorte 00:15 
persekiojama daktaro 01:55 Mei-
lės priesaika  03:45 paskutinis iš 
Magikianų 5/1,2s. 04:45 Virtuvė 
5/2s. 05:10 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai 26/17s. 

06:30 lietuvos galiūnų čempionato 
atrankinis etapas 07:30 Džiunglių 
princesė Šina (2) 08:30 Tauro ra-
gas 09:00 Sveikatos kodas 09:30 
Sveikatos kodas televitrina 10:00 
Vaikai šėlsta (6) 10:30 Iš visų jėgų 
(23) 11:00 Būk ekstremalas (23) 
11:30 atranka. Išlieka stipriausi 
(2) 12:35 Džinas. Nepažintoji Italija 
(3,4) 13:35 ekstrasensų mūšis (1) 
15:50 Kas žudikas? (2) 17:00 Bet-
safe–lKl. Rytas - Skycop 19:30 

Žiurkių medžiotojas (13,14) 21:30 
Iliuzija (8) 22:30 Kriminalinė Mas-
kva (8) 23:30 pavojingas sandėris 
01:35 Karo menas. atpildas  

07:00 programa 07:04 TV parduo-
tuvė 07:20 „partizanų keliais“ (5) 
07:55 „ tV europa pristato. Vyrų 
šešėlyje. Rašytoja Gabrielė pet-
kevičaitė-Bitė“ 08:30 „ TV Europa 
pristato. Vyrų šešėlyje. Marija peč-
kauskaitė-Šatrijos Ragana“ 09:00 
Skinsiu raudoną rožę 09:30 Van-
tos lapas 10:00 Skonio reikalas 
10:30 Kitoks pokalbis su D 11:00 
„Inspektorius luisas. Iš ugnies gi-
musi 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 
„Neišsižadėk“ (100) 18:00 Žinios 
18:28 Orai 18:30 Nuoga tiesa 
20:00 Žinios 20:23 Orai 20:25 
„Šelesto bylos“ (7; 8) 22:00 Žinios 
22:28 Orai 22:30 „Šelesto bylos“ ( 
8 tęs.) 23:05 „Deimantų medžio-
tojai“ (1; 2) 00:00 „Miškinis“ (3/21) 
01:05 „Gluchariovas“ (2/19) 02:05 
„Mesingas. aplenkiantis laiką“ (12) 
02:55 „Krikšto tėvas“ (5) 03:45 
„Neišsižadėk“ (78) 04:35 „Kelro-
dė žvaigždė“ (33) 05:20 „Krikšto 
tėvas“ (5)  

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Gloria Juozui Naujaliui. 
J. Naujalio 150-osioms gimimo 
metinėms skirtas koncertas.  07:15 
Auto Moto  07:30 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus sąsiuvinis 07:45 Kultūrų 
kryžkelė. Menora  08:00 Kultūrų 
kryžkelė. trembita 08:15 Kul-
tūrų kryžkelė. Vilniaus albumas 
08:30 Kelias 08:45 Krikščionio 
žodis 09:00 premjera. tV dak-
taras 09:25 pasaulio ledo ritulio 
čempionatas. I diviziono a grupė. 
lietuva – Slovėnija. tiesioginė 
transliacija 12:00 Kalbantys tekstai 
12:30 Vienuolynų kelias lietuvoje 
13:00 Stop juosta 13:30 Muzikinė 
pramoginė programa „Du balsai 
– viena širdis” 15:30 Šventadie-
nio mintys 15:55 FIBa Čempionų 
lyga 18:00 Kultūringai su Nomeda 
18:55 FIBa Čempionų lyga 21:15 
Legendos 22:10 Merūnas Vitulskis 
23:20 anapus čia ir dabar 00:40 
DW naujienos rusų kalba. 00:55 
Dabar pasaulyje 01:25 Džiazo 
muzikos vakaras. XXX tarptauti-
nis džiazo festivalis „Vilnius Jazz 
2017” 02:20 pono Darsio sutram-
dymas 03:45 Daiktų istorijos 04:30 
Į sveikatą! 04:55 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus sąsiuvinis 05:10 ten, kur 
namai 3/1 s  

TV1
06:20 akloji (59) 06:50 Neat-
skleistos tanzanijos paslaptys 
(2) 07:20 Vandenyno paslaptys 
su Džefu Korvinu (62,63) 08:15 
Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo 
patarimai (31) 09:15 tėvas Mo-
tiejus (23) 10:25 Būrėja (43,44) 
11:35 akloji (60) 12:00 Klasikiniai 
kepiniai. anos Olson receptai (19) 
12:30 Gaminame namie su Rei-
čele alen (12) 13:00 Sveikinimai 
15:45 Širdele mano (114,115) 
17:45 akloji (22,23) 18:50 Būrėja 
(85,86) 20:00 Visa menanti (35) 
21:00 DeteKtYVO VaKaRaS. 
pReMJeRa Kapitonė Marlo. ti-
kėjimo paslaptis 22:55 teisėjas 
01:40 Laris Kraunas 03:15 Nusi-
kaltimas prie Baltijos jūros. Kruvi-
nas persekiojimas

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 labas rytas, lietuva 
06:30 Žinios 09:20 Senis 10:25 
aukštuomenės daktaras 5 12:00 
Beatos virtuvė 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. Spor-
tas. Orai  18:00 Speciali laida 
dėl lR Konstitucijos 55 straipsnio 
pakeitimo 19:30 Vartotojų kon-
trolė 20:25 Loterija „Keno Loto” 
20:30 panorama 21:00 Dienos 
tema 21:20 Sportas 21:30 LRT 
forumas 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 Is-
torijos detektyvai 02:00 LRT radi-
jo žinios 02:05 Klauskite daktaro 
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 61 s. 

 
06:05 Mano gyvenimo šviesa 
(787,788,789) 07:35 Tomo ir 
Džerio šou (21) 08:00 Volkeris, 
teksaso reindžeris (197,798) 
09:55 Gyvūnų pasaulis 10:25 
Namai, kur širdis (55) 11:00 Bus 
visko 12:00 Yra, kaip yra 13:00 
Mano likimas (33,34) 15:00 Dvi 
šeimos (58,59) 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 pavel-
dėtoja 2 (50) 21:00 Monikai reikia 
meilės (64) 21:30 Žinios 22:20 
Sportas 22:27 Orai 22:28 Tele-
foninė loterija 1634 22:30 VA-
KaRO SeaNSaS. pReMJeRa 
agentų žaidimai 00:40 Judantis 
objektas (14) 01:40 amerikiečių 
snaiperis 

TV3
06:10 televitrina 3 06:25 Žvaigž-
džių karai. Sukilėliai  2, 9 06:55 
Simpsonai  16, 8,9 07:55 Svajo-
nių sodai  35 08:50 Meilės sūku-
ryje 198 09:50 Meilės miestas 1, 
59,60 12:00 paskutinis iš Magi-
kianų 5, 3,4 13:00 pažadėtoji 6, 
333,334,335,336 15:00 Simpso-
nai 16, 10,11 16:00 tV3 žinios 
89 16:25 tV3 orai 89 16:30 TV 
pagalba 13, 44 18:30 tV3 žinios 
126 19:22 tV3 sportas 1 19:27 
tV3 orai 126 19:30 Namas 1, 11 
20:30 prakeikti 7, 46 21:00 tV3 
vakaro žinios 71 21:52 tV3 spor-
tas 1 21:57 tV3 orai 71 22:00 
Vyriausiasis vadas 23:45 Nusi-
kalstami protai. Kitapus sienų 2, 
4 00:15 persekiojama daktaro 
01:55 Meilės priesaika  03:45 pa-
skutinis iš Magikianų  5, 1,2  

06:35 Mentalistas (55) 07:30 
Stoties policija (27) 08:30 Sudu-
žusių žibintų gatvės (20) 09:30 
paskutinis faras (30) 10:30 Ko-
bra 11 (12) 11:30 ekstrasensų 
mūšis (13) 13:45 Stoties polici-
ja (28) 14:50 Sudužusių žibintų 
gatvės (21) 15:55 paskutinis fa-
ras (31) 17:00 Info diena 17:30 
Kobra 11 (13) 18:30 Mentalistas 
(56) 19:30 Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius (9) 
20:25 tautos tarnas (17) 21:00 
Betmenas. pradžia 23:50 Ka-

pitonas Filipsas 02:25 Iliuzija (8) 
03:05 Kriminalinė Maskva (8) 
03:50 Įstatymas ir tvarka. Spe-
cialiųjų tyrimų skyrius (9)  

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“ 
10:05 „Gyvybės langelis“ (1/21) 
11:15 „Rasputinas“ (5) 12:25 
„Vienišas vilkas“ (13) 13:35 TV 
parduotuvė 13:50 „Miškinis“ 
(4/15) 15:00 Lrytas tiesiogiai 
16:00 Reporteris 16:58 Orai 
17:00 po darbų 18:00 Repor-
teris 18:48 Orai 18:50 Rubrika 
„Mes europiečiai“.” 18:55 „Juo-
dosios katės“ (6) 20:00 Repor-
teris 20:28 Orai 20:30 Nuoga 
tiesa 22:00 Reporteris 22:53 
Orai 22:55 Rubrika „Mes euro-
piečiai“.” 23:00 Ne spaudai 00:00 
„Miškinis“ (3/22) 01:05 „Glucha-
riovas“ (2/20) 02:05 „Mesingas. 
aplenkiantis laiką“ (13) 02:55 
„Krikšto tėvas“ (6) 03:45 „Ne-
išsižadėk“ (79) 04:35 „Kelrodė 
žvaigždė“ (34) 05:20 „Krikšto 
tėvas“ (6).   

 
 06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas 06:05 Džiazo muzikos 
vakaras. XXX tarptautinis džia-
zo festivalis „Vilnius Jazz 2017” 
07:05 linija, spalva, forma 07:30 
alvinas ir patrakėliai burundukai 
3  07:40 Šikšnosparnis patas 
07:55 Stebuklingoji Boružėlė 
08:15 Vienuolynų kelias lietu-
voje  08:45 Neribotos žmogaus 
galimybės 09:15 labas rytas, 
Lietuva  12:00 DW naujienos 
rusų kalba 12:15 Savaitė 13:10 
Daiktų istorijos 13:55 Gloria Juo-
zui Naujaliui. J. Naujalio 150-
osioms gimimo metinėms skirtas 
koncertas.  15:10 Neribotos žmo-
gaus galimybės 15:40 premjera. 
alvinas ir patrakėliai burundukai 
3  15:50 Šikšnosparnis patas 
16:05 Stebuklingoji Boružė-
lė  16:30 laba diena, lietuva  
18:00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus 
sąsiuvinis 18:15 ten, kur namai 
3 19:05 Mokslo sriuba 19:20 Iš 
arti 20:10 Kultūros diena. 20:30 
panorama  21:00 Dienos tema  
21:20 Sportas. Orai  21:30 Ro-
kis 5  23:15 premjera. Interneto 
valytojai  00:15 DW naujienos ru-
sų kalba 00:30 Dabar pasaulyje 
01:00 Džiazo muzikos vakaras. 
XXX tarptautinis džiazo festivalis 
„Vilnius Jazz 2017” 02:05 Rokis 
5 03:45 Mokslo sriuba 04:00 Le-
gendos 04:55 Kultūrų kryžkelė. 
Menora  05:10 ten, kur namai 3 

TV1
06:35 tėvas Motiejus (1) 07:45 
Rožių karas (39,40) 09:55 Mylėk 
savo sodą (1) 11:00 akloji (20) 
11:35 Būrėja (83) 12:10 Detekty-
vė Rizoli (10) 13:10 Madagaska-
ro pingvinai (19) 13:40 Šaunusis 
Skūbis-Dū (19) 14:10 Keista šei-
mynėlė (22) 14:35 Džekio Čano 
nuotykiai (8) 15:00 Sunkių nusi-
kaltimų skyrius (18) 16:00 Sva-
ragini. amžina draugystė (91,92) 
17:00 Būk su manim (1310,1311) 
18:00 Iš širdies į širdį (142,143) 
19:00 aukštakulnių kerštas (25) 
20:00 Sunkių nusikaltimų sky-
rius (19) 21:00 Draugiškas sek-
sas 23:10 amžina meilė (87,88) 
01:10 Byla (5) 02:05 Kapitonė 
Marlo. tikėjimo paslaptis 03:35 
tėvas Motiejus (1)

 
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, lietu-
va 16:40 premjera. ponių rojus 
17:30 Žinios. Sportas. Orai  18:00 
Speciali laida dėl lR Konstituci-
jos 12 straipsnio pakeitimo 19:30 
(Ne)emigrantai 20:25 Loterija 
„Keno Loto” 20:30 panorama 
21:00 Dienos tema 21:20 Sportas 
21:30 Ekspedicija „Nuo Baltijos iki 
Bengalijos” 22:30 Dviračio žinios 
23:00 premjera. 12 beždžionių 
3 23:45 Klausimėlis 00:00 LRT 
radijo žinios 00:10 tvin pyksas 
2 01:00 lRt radijo žinios 01:05 
Stilius 02:00 lRt radijo žinios 
02:05 Klauskite daktaro 03:00 
lRt radijo žinios 03:05 tV žaidi-
mas „Kas ir kodėl?” 03:30 Dvira-
čio žinios 04:00 lRt radijo žinios 
04:05 Ekspedicija „Nuo Baltijos 
iki Bengalijos” 05:00 LRT radijo 
žinios 05:10 ponių rojus 

 
06:05 Mano gyvenimo šviesa 
(790,791,792) 07:35 Tomo ir 
Džerio šou (22) 08:00 Volkeris, 
teksaso reindžeris (199) 08:55 
Volkeris, teksaso reindžeris (1) 
09:55 Monikai reikia meilės (64) 
10:25 Namai, kur širdis (56) 11:00 
Nuo... Iki... 11:30 paveldėtoja 2 
(50) 12:00 Yra, kaip yra 13:00 
Mano likimas (35,36) 15:00 Dvi 
šeimos (60,61) 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 paveldė-
toja 2 (51) 21:00 Monikai reikia 
meilės (65) 21:30 Žinios 22:20 
Sportas 22:27 Orai 22:30 VAKA-
RO SeaNSaS pasaulinis karas 
Z 00:50 Judantis objektas (15) 
01:45 agentų žaidimai 

TV3
06:10 televitrina 3 06:25 Žvaigž-
džių karai. Sukilėliai  2, 10 06:55 
Simpsonai  16, 10,11 07:55 Na-
mas  1, 11 08:55 Meilės sūku-
ryje 199 10:00 Deganti širdis 
12:00 paskutinis iš Magikia-
nų 5, 5,6 13:00 pažadėtoji 6, 
337,338,339,340 15:00 Simpso-
nai 16, 12,13 16:00 tV3 žinios 
90 16:25 tV3 orai 90 16:30 TV 
pagalba 13, 45 18:30 tV3 ži-
nios 127 19:22 tV3 sportas 1 
19:27 tV3 orai 127 19:30 prieš 
srovę 19, 18 20:30 prakeikti 7, 
47 21:00 tV3 vakaro žinios 72 
21:52 tV3 sportas 1 21:57 tV3 
orai 72 22:00  Karaliaus vardu 2. 
Du pasauliai  23:55 Nusikalstami 
protai. Kitapus sienų 2, 5 00:45 
tironas 2, 3 01:35 amerikiečiai 
4, 1 02:35 ekstrasensai tiria 6, 
99 04:00 Nusikalstami protai. Ki-
tapus sienų  2, 4  

06:35 Mentalistas (56) 07:30 Sto-
ties policija (28) 08:30 Sudužusių 
žibintų gatvės (21) 09:30 pasku-
tinis faras (31) 10:30 Kobra 11 
(13) 11:30 ekstrasensų mūšis 
(1) 13:45 Stoties policija (29) 
14:50 Sudužusių žibintų gatvės 
(22) 15:55 paskutinis faras (32) 
17:00 Info diena 17:30 Kobra 11 
(14) 18:30 Mentalistas (57) 19:30 
Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų 

tyrimų skyrius (10) 20:25 Tautos 
tarnas (18) 21:00 Korumpuotasis 
23:15 Betmenas. pradžia 02:00 
F. t. Budrioji akis (1) 02:45 Įstaty-
mas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų 
skyrius (10)  

06:13 programa 06:14 TV par-
duotuvė 06:30 Nuoga tiesa 08:00 
Reporteris 08:58 Orai 09:00 „Še-
lesto bylos“ (2) 10:05 „Gyvybės 
langelis“ (1/22) 11:15 „Rasputi-
nas“ (6) 12:25 „Vienišas vilkas“ 
(14) 13:35 tV parduotuvė 13:50 
„Miškinis“ (4/16) 15:00 Lrytas tie-
siogiai 16:00 Reporteris 16:30 
Lietuva tiesiogiai 16:58 Orai 
17:00 po darbų 18:00 Reporteris 
18:48 Orai 18:50 Rubrika „Mes 
europiečiai“.” 18:55 „Juodosios 
katės“ (7) 20:00 Reporteris 20:30 
Lietuva tiesiogiai 20:58 Orai 21:00 
Adomo obuolys 22:00 Reporteris 
22:53 Orai 22:55 Rubrika „Mes 
europiečiai“.” 23:00 europos par-
lamento rinkimų laida 00:30 Čem-
pionai 01:05 „Gluchariovas“ (2/21) 
02:05 „Mesingas. aplenkiantis lai-
ką“ (14) 02:55 „Krikšto tėvas“ (7) 
03:45 „Neišsižadėk“ (80) 04:35 
„Kelrodė žvaigždė“ (35) 05:20 
„Krikšto tėvas“ (7).   

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Merūnas Vitulskis. pa-
saulio klasikos hitai  07:15 Mokslo 
sriuba 07:30 alvinas ir patrakėliai 
burundukai 3  07:40 Šikšnospar-
nis patas 07:55 Stebuklingoji 
Boružėlė  08:20 Mokslo sriuba 
08:45 Neribotos žmogaus gali-
mybės 09:15 labas rytas, lie-
tuva  12:00 DW naujienos rusų 
kalba 12:15 Gimę tą pačią dieną 
13:10 anapus čia ir dabar 13:55 
Vienuolynų kelias lietuvoje  14:25 
Iš arti 15:10 Neribotos žmogaus 
galimybės 15:40 premjera. al-
vinas ir patrakėliai burundukai 3 
15:50 Šikšnosparnis patas 16:05 
Stebuklingoji Boružėlė 16:30 La-
ba diena, lietuva  18:00 Kultūrų 
kryžkelė. Menora 18:15 ten, kur 
namai 3  19:10 premjera. Co-
lumbanas. Vienuolis, suvienijęs 
europą 20:10 Kultūros diena 
20:30 panorama  21:00 Dienos 
tema  21:20 Sportas. Orai  21:30 
premjera. Iš Barbaros Wood ko-
lekcijos 23:00 Salam, kaimyne 
01:30 DW naujienos rusų kalba. 
01:45 Dabar pasaulyje 02:15 Iš 
Barbaros Wood kolekcijos 03:45 
Kultūringai su Nomeda 04:30 
Kalbantys tekstai  04:55 Kultūrų 
kryžkelė. trembita 05:10 ten, 
kur namai 3 

TV1
06:30 tėvas Motiejus (2) 07:40 
Rožių karas (41,42) 09:40 Didelės 
svajonės, mažos erdvės (2) 11:00 
akloji (21) 11:35 Būrėja (84) 12:10 
Detektyvė Rizoli (1) 13:10 Mada-
gaskaro pingvinai (20) 13:40 Šau-
nusis Skūbis-Dū (20) 14:10 Keista 
šeimynėlė (23) 14:35 Džekio Ča-
no nuotykiai (9) 15:00 Sunkių nu-
sikaltimų skyrius (19) 16:00 Sva-
ragini. amžina draugystė (93,94) 
17:00 Būk su manim (1312,1313) 
18:00 Iš širdies į širdį (144,145) 
19:00 aukštakulnių kerštas (26) 
20:00 Sunkių nusikaltimų skyrius 
(20) 21:00 DeteKtYVO VaKa-
RaS Be kaltės (3) 22:55 amžina 
meilė (89,90) 00:55 Byla (6) 01:55 
Draugiškas seksas 03:35 tėvas 
Motiejus (2)  

 
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 Klausimė-
lis 15:43 Loterija “Keno Loto” 
15:45 Žinios. Orai 16:00 Svei-
kinimų 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 panora-
ma 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 
Gyvenimas 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, 
Ožka, 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 Austra-
lijoje 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 Kem-
piniukas 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 Bet-
safe–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 architek-
tūra“ 16:00 Žinios 16:18 Orai 
16:20 Čempionai 16:50 „Švari 
mityba: 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 Žinios 22:28 Orai 22:30 
„Šelesto bylos“ ( 8 tęs.) 23:05 
„Deimantų medžiotojai“ (1; 2) 
00:30 „Širdies plakimas“ (9; 
10) 02:00 „Detektyvas Linlis“ 
(8) 03:30 „Kelrodė žvaigždė“ 
(35; 36) 05:00 „Mentų karai. 
Odesa“ (1/5) 05:50 „Neprijau-
kinti. 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 muzi-
kos 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 paslap-
tys 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 Olson receptai” (18) 12:35 
“akloji” (61,62) 13:45 “Mylėk sa-
vo sodą” (1) 14:45 “Nekviesta 
meilė 4” (136,137) 15:45 “Šir-
dele mano” (112,113) 17:45 
“akloji” (20,21) 18:50 “Būrėja” 
(83,84) 20:00 “Visa menanti” 
(34) 21:00 DeteKtYVO VaKa-
RaS Nusikaltimas prie Baltijos 
jūros. Kruvinas persekiojimas 
22:55 Laris Kraunas 01:40 La-
ris Kraunas  03:15 Nusikaltimas 
prie Baltijos jūros. Kruvinas per-
sekiojimas
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06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas 06:05 labas rytas, lie-
tuva 06:30 Žinios 09:20 Senis 
10:25 aukštuomenės daktaras 6  
12:00 Gyvenimas 13:00 Klaus-
kite daktaro 13:58 Loterija „Keno 
Loto” 14:00 Žinios 14:15 Laba 
diena, lietuva 16:40 premjera. 
ponių rojus 17:30 Žinios. Spor-
tas. Orai  18:00 Speciali laida 
dėl lR Konstitucijos 12 straipsnio 
pakeitimo 19:30 Specialus tyri-
mas 20:25 Loterija „Keno Loto” 
20:30 panorama 21:00 Dienos 
tema 21:20 Sportas 21:30 Gimę 
tą pačią dieną 22:30 Dviračio ži-
nios 23:00 premjera. Babilonas 
Berlynas 23:45 Smegenų pa-
slaptys 01:00 lRt radijo žinios 
01:05 Gyvenimas 02:00 LRT 
radijo žinios 02:05 Gimę tą pa-
čią dieną 03:00 lRt radijo žinios 
03:05 tV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?” 03:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite  04:00 lRt radijo ži-
nios 04:05 Nacionalinė paieškų 
tarnyba 05:00 lRt radijo žinios 
05:10 ponių rojus  

 
06:05 Mano gyvenimo šviesa 
(796,797,798) 07:35 Tomo ir 
Džerio šou (24) 08:00 Volkeris, 
teksaso reindžeris (4,5) 09:55 
Monikai reikia meilės (66) 10:25 
Namai, kur širdis (58) 11:00 
Nuo... Iki... 11:30 paveldėtoja 2 
(52) 12:00 Yra, kaip yra 13:00 
Mano likimas (39,40) 15:00 Dvi 
šeimos (64,65) 16:00 KK2 16:35 
labas vakaras, lietuva 17:40 
Yra, kaip yra 18:30 Žinios 19:20 
Sportas 19:27 Orai 19:30 KK2 
20:00 Valanda su Rūta 21:00 
Monikai reikia meilės (67) 21:30 
Žinios 22:20 Sportas 22:27 Orai 
22:30 VaKaRO SeaNSaS Bal-
suok už mane 00:15 Judantis 
objektas (17) 01:10 Išlikimo žaidi-
mas 02:50 alchemija. VDU karta 
03:20 RetROSpeKtYVa 

TV3
06:10 televitrina 3 06:25 Ala-
dinas  1, 161 06:55 Simpsonai  
16, 14,15 07:55 Gero vakaro 
šou  5, 33 08:55 Meilės sūku-
ryje 3071 10:00 Deganti širdis 
12:00 paskutinis iš Magikia-
nų 5, 9,10 13:00 pažadėtoji 6, 
345,346,347,348 15:00 Simpso-
nai 16, 16,17 16:00 tV3 žinios 
92 16:25 tV3 orai 92 16:30 TV 
pagalba 13, 47 18:30 tV3 žinios 
129 19:22 tV3 sportas 1 19:27 
tV3 orai 129 19:30 Farai 12, 34 
20:30 prakeikti 7, 49 21:00 tV3 
vakaro žinios 74 21:52 tV3 spor-
tas 1 21:57 tV3 orai 74 22:00 Ši-
lumos smūgis  23:50 Nusikalsta-
mi protai. Kitapus sienų 2, 7 00:50 
tironas 2, 5 01:35 amerikiečiai 4, 
3 02:25 ekstrasensai tiria 6, 101 
03:50 Nusikalstami protai. Kita-
pus sienų  2, 6

06:40 Mentalistas (58) 07:40 Sto-
ties policija (30) 08:40 Sudužusių 
žibintų gatvės (23) 09:40 pasku-
tinis faras (33) 10:40 Kobra 11 
(15) 11:40 ekstrasensų mūšis 
(9) 13:45 Stoties policija (31) 
14:50 Sudužusių žibintų gatvės 
(24) 15:55 paskutinis faras (34) 
17:00 Info diena 17:30 Kobra 11 
(16) 18:30 Betsafe–lKl. Žalgiris 
- Neptūnas 21:00 Vendeta 22:50 
Katastrofos diena (1,2) 02:15 F. t. 
Budrioji akis (3)

06:13 programa 06:14 TV par-
duotuvė 06:30 pasaulis iš viršaus 
07:00 Vantos lapas 07:30 Sveika 
ir gardu 08:00 Reporteris 08:58 
Orai 09:00 Ant bangos 10:05 
„Gyvybės langelis“ (1/24) 11:15 
„Rasputinas“ (8) 12:25 „Vienišas 
vilkas“ (16) 13:35 TV parduotu-
vė 13:50 „Miškinis“ (4/18) 15:00 
Lrytas tiesiogiai 16:00 Reporte-
ris 16:30 Lietuva tiesiogiai 16:58 
Orai 17:00 po darbų 18:00 Re-
porteris 18:48 Orai 18:50 Rubrika 
„Mes europiečiai“.” 18:55 „Juodo-
sios katės“ (9) 20:00 Reporteris 
20:30 Lietuva tiesiogiai 20:58 
Orai 21:00 prezidento rinkimų 
laida (2) 22:00 Reporteris 22:53 
Orai 22:55 Rubrika „Mes euro-
piečiai“.” 23:00 Adomo obuolys 
00:00 „Miškinis“ (3/24) 01:05 
„Gluchariovas“ (2/23) 02:05 „Me-
singas. aplenkiantis laiką“ (16) 
02:55 „Juodosios katės“ (1) 03:45 
„Neišsižadėk“ (82) 04:35 „Kelro-
dė žvaigždė“ (37) 05:20 „Juodo-
sios katės“ (1) 

 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas 06:05 Džiazo muzikos 
vakaras. XXX tarptautinis džia-
zo festivalis „Vilnius Jazz 2017” 
07:05 TV daktaras 07:30 Alvinas 
ir patrakėliai burundukai 3 07:40 
Šikšnosparnis patas 07:55 Ste-
buklingoji Boružėlė  08:20 Į svei-
katą! 08:45 Neribotos žmogaus 
galimybės 09:15 labas rytas, 
Lietuva  12:00 DW naujienos ru-
sų kalba 12:15 Legendos 13:10 
Stambiu planu 13:55 atspindžiai 
14:20 Kalnų žolelių paslaptys 
15:10 Neribotos žmogaus gali-
mybės 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 3  19:00 Mokslo 
sriuba 19:15 Holivudą užkariavu-
sios Borsalino skrybėlės 20:10 
Kultūros diena 20:30 panorama  
21:00 Dienos tema  21:20 Spor-
tas. Orai  21:30 Brandūs pokalbiai 
22:20 Vienintelis, nepakartoja-
mas ir paskutinis 23:15 Anapus 
čia ir dabar 00:25 DW naujienos 
rusų kalba 00:40 Dabar pasauly-
je 01:15 Džiazo muzikos vakaras. 
XXX tarptautinis džiazo festivalis 
„Vilnius Jazz 2017” 02:05 Vienin-
telis, nepakartojamas ir paskuti-
nis 03:00 Stilius  03:55 Muzikinė 
pramoginė programa „Du balsai 
– viena širdis”  

TV1
06:40 tėvas Motiejus (4) 07:45 
Rožių karas (45,46) 09:50 So-
dininkų pasaulis (8) 10:25 Akloji 
(64) 11:00 akloji (23) 11:35 Bū-
rėja (86) 12:10 Detektyvė Rizoli 
(3) 13:10 Madagaskaro pingvi-
nai (22) 13:40 Šaunusis Skūbis-
Dū (22) 14:10 Keista šeimynėlė 
(25) 14:35 Džekio Čano nuoty-
kiai (11) 15:00 Sunkių nusikalti-
mų skyrius (21) 16:00 Svaragini. 
amžina draugystė (97,98) 17:00 
Būk su manim (1316,1317) 18:00 
Iš širdies į širdį (148,149) 19:00 
aukštakulnių kerštas (28) 20:00 
Sunkių nusikaltimų skyrius (1) 
21:00 DeteKtYVO VaKaRaS. 
pReMJeRa prancūziška žmog-
žudystė. Mirtys aukštutinėje 
Savojoje 23:00 amžina meilė 
(93,94) 01:00 Byla (8) 

 
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 6 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 rojus 
17:30 Žinios. Sportas. Orai  
18:00 tV žaidimas „Kas ir 
kodėl?” 18:30 Nacionalinė 
paieškų tarnyba 19:30 Be-
atos virtuvė 20:25 Loterija 
„Keno Loto” 20:30 panorama 
20:52 Sportas 21:00 Rinkimai 
2019. Kandidatų į Respu-
blikos prezidentus debatai 
23:00 premjera. paliekant 
Neverlandą  

 
 06:05 Mano gyvenimo šviesa 
(799,800,801) 07:35 Tomo ir 
Džerio šou (25) 08:00 Volke-
ris, teksaso reindžeris (6,7) 
09:55 Monikai reikia meilės 
(67) 10:25 Namai, kur širdis 
(59) 11:00 Valanda su Rūta 
12:00 Yra, kaip yra 13:00 
Mano likimas (41,42) 15:00 
Dvi šeimos (66,67) 16:00 KK2 
16:35 labas vakaras, lietu-
va 17:35 Bus visko 18:30 
Žinios 19:20 Sportas 19:27 
Orai 19:30 KK2 penktadie-
nis 21:30 SaVaItĖS HItaS 
Godzila 00:00 Kapų plėšikė 
lara Kroft. Gyvybės lopšys 
02:15 Sala

TV3
06:10  televitr ina 3 06:25 
Kempiniukas plačiakelnis  
1, 146 06:55 Simpsonai  16, 
16,17 07:55 Farai  12, 34 
08:55 Meilės sūkuryje 3072 
10:00 Deganti širdis 12:00 
paskutinis iš Magikianų 5, 
11,12 13:00 pažadėtoji 6, 
349,350,351,352 15:00 Simp-
sonai 16, 18,19 16:00 tV3 
žinios 93 16:25 tV3 orai 93 
16:30  tV pagalba 13, 48 
18:30 tV3 žinios 130 19:22 
tV3 sportas 1 19:27 tV3 orai 
130 19:30 Kaip prisijaukinti 
slibiną 2  21:20 tadas Blinda. 
pradžia 23:45 Grėsmingasis 
aštuonetas 00:50  Tironas 
2, 6 01:40 amerikiečiai 4, 4 
02:30 ekstrasensai tiria 6, 
102 03:55 Nusikalstami pro-
tai. Kitapus sienų  2, 7   

06:15 Džiunglių princesė Ši-
na (2) 07:10 Stoties policija 
(31) 08:10 Sudužusių žibintų 
gatvės (24) 09:10 paskutinis 
faras (34) 10:10 Kobra 11 
(16) 11:10 ekstrasensų mū-
šis (10) 13:45 Stoties policija 
(32) 14:50 Sudužusių žibintų 
gatvės (25) 15:55 paskutinis 
faras (35) 17:00 Info diena 
17:30 Kobra 11 (1) 19:30 
amerikietiškos imtynės (17) 
20:30 amerikietiškos imtynės 
(17) 21:30 Naktinė komanda 
23:20 Vendeta 01:10 F. t. Bu-
drioji akis (4) 

06:13 programa 06:14 TV 
parduotuvė 06:30  pasau-
lis iš viršaus 06:35 Krepši-
nio pasaulyje su V. Mačiu-
liu 07:00 Kitoks pokalbis su 

D 07:30 Kaimo akademija 
08:00 Reporteris 08:58 Orai 
09:00 Nuoga tiesa 10:30 10 
min iki tobulybės su Juriju-
mi 10:45 Čempionai 11:25 
Adomo obuolys 12:25 „Vie-
nišas vilkas“ (17) 13:35 TV 
parduotuvė 13:50 „Miškinis“ 
(4/19) 15:00 Lrytas tiesio-
giai 16:00 Reporteris 16:30 
Kitoks pokalbis su D 16:58 
Orai 17:00 po darbų 18:00 
Reporteris 18:53 Orai 18:55 
„Juodosios katės“ (10) 20:00 
Reporteris 20:30 Kitoks po-
kalbis su D 20:58 Orai 21:00 
Ne spaudai 22:00 Reporteris 
22:58 Orai 23:00 Ant ban-
gos 01:25 „Moterų daktaras“ 
(3/17; 3/18) 02:55 „Šeiminin-
kė“ (1/9; 1/10) 04:35 Van-
tos lapas 05:00 „Kartą po 
20 metų“ 

 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas 06:05 Džiazo muzi-
kos vakaras. XXX tarptautinis 
džiazo festivalis „Vilnius Jazz 
2017” 07:05 Mokytojų kamba-
rys 07:30 alvinas ir patrakė-
liai burundukai 3 07:40 Šikš-
nosparnis patas 07:55 Ste-
buklingoji Boružėlė 08:20 Už 
kadro 08:45 Neribotos žmo-
gaus galimybės 09:15 Labas 
rytas, lietuva  12:00  DW 
naujienos rusų kalba. 12:15 
Misi ja – pasaulio lietuva 
13:00 7 Kauno dienos 13:25 
Stop juosta  13:50 Kalbantys 
tekstai  14:15 Holivudą užka-
riavusios Borsalino skrybėlės 
15:10 Neribotos žmogaus ga-
limybės 15:40 premjera. alvi-
nas ir patrakėliai burundukai 
3 15:50 Šikšnosparnis patas 
16:05 lesė 16:30 laba diena, 
Lietuva  18:00 Kelias. laida 
apie evangelikų bendruome-
nes Lietuvoje 18:20 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai 19:15 
pasakojimai iš Japonijos 4 
20:10 Kultūros diena. 20:30 
panorama  20:52 Sportas. 
Orai  21:00 Euromaxx  21:30 
europos kinas. Saujelė gyve-
nimo 23:00 Ievos Narkutės 
koncertas „Kai muzika bai-
gias” 00:45 Dabar pasaulyje 
01:15 europos kinas. Sauje-
lė gyvenimo 02:45 Auto Moto  
03:00 aRtS21 03:30 Bran-
dūs pokalbiai 04:15 Klauskite 
daktaro  05:05 Stilius 

TV1
06:35  tėvas Motiejus (5) 
07:45 Rožių karas (47,48) 
09:50 Sodininkų pasaulis (9) 
10:25 akloji (65,66) 11:35 
Būrėja (45) 12:10 Detektyvė 
Rizoli (4) 13:10 Madagaskaro 
pingvinai (23) 13:40 Šaunusis 
Skūbis-Dū (23) 14:10 Keista 
šeimynėlė (26) 14:35 Džekio 
Čano nuotykiai (12) 15:00 
Sunkių nusikaltimų skyrius 
(1) 16:00 Svaragini. amžina 
draugystė (99,100) 17:00 Būk 
su manim (1318,1319) 18:00 
Iš širdies į širdį (150,151) 
19:00 aukštakulnių kerštas 
(29) 20:00 Sunkių nusikal-
timų skyrius (2) 21:00 DE-
teKtYVO VaKaRaS. pReM-
JeRa Fortitudas (5,6) 23:00 
SNOBO KINaS Skola 01:15 
Byla (9) 02:15 prancūziška 
žmogžudystė. Mirtys aukštu-
tinėje Savojoje 03:45 tėvas 
Motiejus (5)

 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas 06:05 Ekspedicija „Nuo 
Baltijos iki Bengalijos” 07:00 
premjera. Mumija Dumis ir ach-
netuto kapas 08:30 Karinės pa-
slaptys 09:00 labas rytas, lie-
tuva  09:30 Žinios. Orai  12:00 
laukiniai gyvūnai. paros kalei-
doskopas  3/ Nepaliaujamos ko-
vos Uoliniuose kalnuose  12:55 
europos tyrai  Sniego ir ledo že-
mė  13:50 Džesika Flečer 10,11 
15:25 Klausimėlis 15:43 Lote-
rija “Keno Loto”  15:45 Žinios. 
Orai  16:00 Sveikinimų koncer-
tas 17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 Keliai. Mašinos. Žmonės 
18:30 Vakaras su Edita 19:30 
Stilius  20:25 Loterijos “Keno 
loto” ir “Jėga”  20:30 panora-
ma 20:52 Sportas. Orai  21:00 
Dvi kartos 23:00 paliekant Ne-
verlandą  01:00 lRt radijo ži-
nios   01:05 Gyvenimas  02:00 
lRt radijo žinios 02:05 Gimę tą 
pačią dieną  03:00 LRT radijo 
žinios 03:05 tV žaidimas “Kas 
ir kodėl?”  03:30 Ryto suktinis 
su Zita Kelmickaite  04:00 LRT 
radijo žinios  04:05 Nacionalinė 
paieškų tarnyba    

 
6:20 tomo ir Džerio šou (24) 
06:50 Įspūdingasis Žmogus-vo-
ras (1) 07:15 “Nickelodeon” va-
landa. Sveiki atvykę į “Veiną” (4) 
07:45 Kung Fu panda (9) 08:15 
Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svir-
plys (17) 08:45 tomo ir Džerio 
nuotykiai (14) 09:10 KINO pUS-
RYČIaI. pReMJeRa Žaislų par-
duotuvės paslaptis 11:10 Trys 
nindzės sugrįžta 13:05 Marko 
ir Raselo nuotykiai 14:55 Bėgi-
mas džiunglėse 17:00 Gyvūnų 
pasaulis 17:30 Bus visko 18:30 
Žinios 19:20 Sportas 19:27 Orai 
19:30 SUpeRKINaS Monstrai 
prieš ateivius 21:20 Kaip atsi-
kratyti boso 2 23:50 Diktatorius 
01:25 Kapų plėšikė lara Kroft. 
Gyvybės lopšys 

TV3
06:15 televitrina 3 06:30 Il-
go plauko istorija  1, 4 07:00 
Žvaigždžių karai. Sukilėliai 2, 
11 07:30 aladinas 1, 162 08:00 
Ilgo plauko istorija 1, 5 08:30 
Kempiniukas plačiakelnis 1, 
147 09:00 Virtuvės istorijos 9, 
19 09:30 Skaniai ir paprastai 
2, 2 10:00 Svajonių ūkis 5, 36 
10:30 Būk sveikas! 1, 15 11:00 
Noriu šio darbo! 1, 4 12:00 Ki-
tame kūne  13:55 Urmu pigiau 2  
15:50 Havajai 5.0 5, 521 16:45 
ekstrasensų mūšis 19, 5 18:30 
tV3 žinios 131 19:17 tV3 spor-
tas 1 19:22 tV3 orai 131 19:25 
eurojackpot 19 19:30 Turtuolis 
vargšas 1, 12 21:00 aš esu to-
nia  23:25 Zero 3 02:55 Vyriau-
siasis vadas 04:25 paskutinis iš 
Magikianų  5, 9,10  

06:05 Vaikai šėlsta (31,32,33) 
07:30 Džiunglių princesė Šina 
(3) 08:29 „top Shop“ televitrina 
08:45 Sveikatos aBC televitrina 
09:00 lietuvos galiūnų čempio-
nato finalas 10:00 Brydės 10:30 
Iš visų jėgų (24) 11:00 Būk 
ekstremalas (24) 11:30 Atran-
ka. Išlieka stipriausi (3) 12:30 
Džinas. Nepažintoji Italija (5,6) 
13:30 ekstrasensų mūšis (2) 

15:40 Kas žudikas? (3) 17:00 
Vanity Fair. Visiškai slaptai (2) 
18:00 Nusikaltimų miestas (6) 
18:30 Detektyvų istorijos (1) 
19:30 Mes vieno kraujo 22:10 
MaNO HeROJUS Suvokimas 
00:40 aŠtRUS KINaS Kovų 
meistras  

07:00 programa 07:04 TV par-
duotuvė 07:20 partizanų keliais 
(6) 07:55 „tV europa pristato. 
Vyrų šešėlyje. lazdynų pelėda“ 
08:30 „tV europa pristato. Vyrų 
šešėlyje. elza - žvalgybininkė 
Marcelė Kubiliūtė“  09:00 Skin-
siu raudoną rožę 09:30 Vantos 
lapas 10:00 „24 valandos Že-
mėje“ 11:00 „Inspektorius Lui-
sas. Didis ir geras“ (2/4) 13:00 
„Detektyvas linlis“ (8) 15:10 
„pasislėpusi palanga. palanga 
ir grafai tiškevičiai“ 16:00 Žinios 
16:18 Orai 16:20 Čempionai 
16:50 „Švari mityba: purvina 
tiesa“ 18:00 Žinios 18:28 Orai 
18:30 „Kovotojas“ 20:00 Žinios 
20:23 Orai 20:25 „Šelesto by-
los“ (9; 10) 22:00 Žinios 22:28 
Orai 22:30 „Šelesto bylos“ (10 
tęs.) 23:05 „Deimantų me-
džiotojai“ (3; 4) 01:00 „Širdies 
plakimas“ (11) 02:00 „Detek-
tyvas linlis“ (9) 03:30 „Kelrodė 
žvaigždė“ (37; 38) 05:00 „Mentų 
karai. Odesa“ (1/6) 05:50 „Ne-
prijaukinti. australija“ 

 
 06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas 06:05 Duokim garo!  
07:30 Misija: Vilnija 08:00 Gim-
toji žemė 08:30 aRtS21 09:00 
Iš kur tas švytėjimas 10:00 Į 
sveikatą! 10:30 Už kadro 11:00 
pradėk nuo savęs 11:30 Moks-
lo sriuba 12:00 Bela Bartok. 
Vienaveiksmis baletas „Ste-
buklingas mandarinas” 12:45 
Bela Bartok. Opera „Hercogo 
Mėlynbarzdžio pilis” 13:50 XVI 
vaikų ir jaunimo muzikos fes-
tivalis „Mes – pasaulis” 15:15 
Auto Moto 15:30 Kultūrų kryž-
kelė 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 FI-
Na plaukimo Čempionų serija 
23:00 Tutti! Lietuvos nacionali-
nio operos ir baleto teatro choro 
koncertas 00:00 anapus čia ir 
dabar 00:45 paliekant Never-
landą 04:45 Auto Moto  05:05 
Vartotojų kontrolė  

TV1
06:20 Neatskleistos tanzani-
jos paslaptys (3) 06:50 Akloji 
(63) 07:20 Vandenyno paslap-
tys su Džefu Korvinu (64,65) 
08:15 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai (32) 09:15 
tėvas Motiejus (24) 10:30 
Būrėja (45,46) 11:35 Šviežias 
maistas. anos Olson receptai 
(31) 12:05 Klasikiniai kepiniai. 
anos Olson receptai (20) 12:35 
akloji (64,65) 13:45 Mylėk savo 
sodą (2) 14:45 Nekviesta meilė 
4 (138,139) 15:45 Širdele mano 
(116,117) 17:45 akloji (24,25) 
18:50 Būrėja (87,88) 20:00 Vi-
sa menanti (1) 21:00 DETEK-
tYVO VaKaRaS Nusikaltimas 
prie Baltijos jūros. Nevaldomas 
22:55 Klientų sąrašas 00:45 
Skola 02:45 Fortitudas (5,6)

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 labas rytas, lietuva 
06:30 Žinios 09:20 Senis 10:25 
aukštuomenės daktaras 5  12:00 
Nacionalinė paieškų tarnyba 
13:00 Klauskite daktaro 13:58 
Loterija „Keno Loto” 14:00 Žinios 
14:15 laba diena, lietuva 16:40 
premjera. ponių rojus 17:30 Ži-
nios. Sportas. Orai  18:00 Spe-
ciali laida dėl lR Konstitucijos 55 
straipsnio pakeitimo 19:30 Gyve-
nimas 20:25 Loterija „Keno Loto” 
20:30 panorama 20:52 Sportas 
21:00 Rinkimai 2019. Kandidatų 
į Respublikos prezidentus de-
batai 22:45 Dviračio žinios 23:10 
po vienu dangum 00:00 LRT 
radijo žinios 00:10 tvin pyksas 
2 01:00 lRt radijo žinios 01:05 
Vakaras su Edita 02:00 LRT radi-
jo žinios 02:05 Klauskite daktaro 
03:00 lRt radijo žinios 03:05 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?” 03:30 
Dviračio žinios 04:00 LRT radijo 
žinios 04:05 Specialus tyrimas 
05:00 lRt radijo žinios 05:10 
ponių rojus  

 
06:05 Mano gyvenimo šviesa 
(793,794,795) 07:35 tomo ir Dže-
rio šou (23) 08:00 Volkeris, teksa-
so reindžeris (2,3) 09:55 Monikai 
reikia meilės (65) 10:25 Namai, 
kur širdis (57) 11:00 Nuo... Iki... 
11:30 paveldėtoja 2 (51) 12:00 
Yra, kaip yra 13:00 Mano likimas 
(37,38) 15:00 Dvi šeimos (62,63) 
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 (52) 21:00 
Monikai reikia meilės (66) 21:30 
Žinios 22:20 Sportas 22:27 Orai 
22:30 VaKaRO SeaNSaS Iš-
likimo žaidimas 00:20 Judantis 
objektas (16) 01:20 pasaulinis 
karas Z 

TV3
06:10 televitrina 3 06:25 Aladi-
nas  1, 160 06:55 Simpsonai  16, 
12,13 07:55 prieš srovę  19, 18 
08:55 Meilės sūkuryje 200 10:00 
Deganti širdis 12:00 paskutinis iš 
Magikianų 5, 7,8 13:00 pažadėtoji 
6, 341,342,343,344 15:00 Simp-
sonai 16, 14,15 16:00 tV3 žinios 
91 16:25 tV3 orai 91 16:30 TV 
pagalba 13, 46 18:30 tV3 žinios 
128 19:22 tV3 sportas 1 19:27 
tV3 orai 128 19:30 Gero vakaro 
šou 5, 33 20:30 prakeikti 7, 48 
21:00 tV3 vakaro žinios 73 21:52 
tV3 sportas 1 21:57 tV3 orai 73 
22:00 Karaliaus vardu 3. pasku-
tinė misija  22:25 Vikinglotto 19 
23:50 Nusikalstami protai. Kitapus 
sienų 2, 6 00:50 tironas 2, 4 01:45 
amerikiečiai 4, 2 02:35 Ekstrasen-
sai tiria 6, 100 04:00 Nusikalstami 
protai. Kitapus sienų  2, 5

06:35 Mentalistas (57) 07:30 Sto-
ties policija (29) 08:30 Sudužusių 
žibintų gatvės (22) 09:30 pasku-
tinis faras (32) 10:30 Kobra 11 
(14) 11:30 ekstrasensų mūšis (8) 
13:45 Stoties policija (30) 14:50 
Sudužusių žibintų gatvės (23) 
15:55 paskutinis faras (33) 17:00 
Info diena 17:30 Kobra 11 (15) 
18:30 Mentalistas (58) 19:30 Įsta-
tymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų 
skyrius (11) 20:25 Tautos tarnas 
(19) 21:00 Katastrofos diena (1) 
22:50 Katastrofos diena (2) 00:40 

Korumpuotasis 02:35 F. t. Budrioji 
akis (2) 03:20 Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius (11) 

06:13 programa 06:14 TV par-
duotuvė 06:30 pasaulis iš viršaus 
07:00 Skinsiu raudoną rožę 07:30 
Krepšinio pasaulyje su V 08:00 
Reporteris 08:58 Orai 09:00 „Še-
lesto bylos“ (3) 10:05 „Gyvybės 
langelis“ (1/23) 11:15 „Rasputi-
nas“ (7) 12:25 „Vienišas vilkas“ 
(15) 13:35 tV parduotuvė 13:50 
„Miškinis“ (4/17) 15:00 Lrytas tie-
siogiai 16:00 Reporteris 16:30 Lie-
tuva tiesiogiai 16:58 Orai 17:00 po 
darbų 18:00 Reporteris 18:48 Orai 
18:50 Rubrika „Mes europiečiai“.” 
18:55 „Juodosios katės“ (8) 20:00 
Reporteris 20:30 Lietuva tiesio-
giai 20:58 Orai 21:00 Ant bangos 
22:00 Reporteris 22:53 Orai 22:55 
Rubrika „Mes europiečiai“.” 23:00 
Nuoga tiesa 00:00 „Miškinis“ 
(3/23) 01:05 „Gluchariovas“ (2/22) 
02:05 „Mesingas. aplenkiantis lai-
ką“ (15) 02:55 „Krikšto tėvas“ (8) 
03:45 „Neišsižadėk“ (81) 04:35 
„Kelrodė žvaigždė“ (36) 05:20 
„Krikšto tėvas“ (8) 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Džiazo muzikos vaka-
ras. XXX tarptautinis džiazo fes-
tivalis „Vilnius Jazz 2017” 07:00 
Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė 
07:30 alvinas ir patrakėliai burun-
dukai 3  07:40 Šikšnosparnis pa-
tas 07:55 Stebuklingoji Boružėlė 
08:20 pradėk nuo savęs 08:45 
Neribotos žmogaus galimybės 
09:15 labas rytas, lietuva  12:00 
DW naujienos rusų kalba 12:15 
Brandūs pokalbiai 13:00 Kultū-
ringai su Nomeda 13:45 linija, 
spalva, forma 14:10 Columba-
nas. Vienuolis, suvienijęs europą 
15:10 Neribotos žmogaus gali-
mybės 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 kryž-
kelė. trembita 18:15 ten, kur na-
mai 3 19:00 Mokslo sriuba 19:15 
premjera. Kalnų žolelių paslaptys 
20:10 Kultūros diena 20:30 pano-
rama  20:52 Sportas. Orai  21:00 
elito kinas. premjera. Sieraneva-
da 23:50 Kissingeris 00:00 DW 
naujienos rusų kalba 00:15 Dabar 
pasaulyje 00:45 Džiazo muzikos 
vakaras. XXX tarptautinis džia-
zo festivalis „Vilnius Jazz 2017” 
01:50 elito kinas. Sieranevada 
04:40 Mokslo sriuba 04:55 Kul-
tūrų kryžkelė. Vilniaus albumas 
05:15 ten, kur namai 3  

TV1
06:35 tėvas Motiejus (3) 07:45 
Rožių karas (43,44) 09:50 So-
dininkų pasaulis (7) 10:25 Akloji 
(63) 11:00 akloji (22) 11:35 Bū-
rėja (85) 12:10 Detektyvė Rizoli 
(2) 13:10 Madagaskaro pingvinai 
(21) 13:40 Šaunusis Skūbis-Dū 
(21) 14:10 Keista šeimynėlė (24) 
14:35 Džekio Čano nuotykiai (10) 
15:00 Sunkių nusikaltimų skyrius 
(20) 16:00 Svaragini. amžina 
draugystė (95,96) 17:00 Būk su 
manim (1314,1315) 18:00 Iš šir-
dies į širdį (146,147) 19:00 aukš-
takulnių kerštas (27) 20:00 Sunkių 
nusikaltimų skyrius (21) 21:00 DE-
teKtYVO VaKaRaS Be kaltės 
(4) 22:55 amžina meilė (91,92) 
00:55 Byla (7) 01:55 Be kaltės (3) 
03:20 tėvas Motiejus (3)
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REKLAMA

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

Įvairius grūdus sėjimui ir paša-
rams, grikius, didelę kiaulę ir 1 
m. eržiliuką ir kumelaitę. Tel. 8 
650 10595.

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

Naujas gamyklines lenkiškas lėkš-
tes „Bromet“ (keturios sekcijos). 
Elektrinę sviestamušę. Ranka 
sukamą pieno siparatorių. Arklio 
traukiamą plūgą, plūgelį, rankinę 
runkelių sėjamąją. Pamatų blokus 
iš griaunamo sandėlio. Tel. 8 601 
31832 (skambinti vakarais).

Šieno vartytuvą „Dobilas“, bars-
tyklę, purkštuvą, rotacinę (šien-
pjovę), kombianą „Claas“ (plotis 
3,20 m). Tel.: 8 646 34267, 8 671 
56662.

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

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.

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.

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.

Automobiliai ir 
jų dalys

Perka
Brangiai perkame 

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

ŽEMĖS ŪKIS

PARDUODA
Bičių šeimas. Tel. 8 603 26706.

Dvi bičių šeimas su aviliais ir trak-
torių „Zetor“ (modelis 5611, 56 
arklio galių). Tel. 8 654 42251.

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.

Pirmaveršę šviežiapienę karvę. 
Tel. 8 626 20154.

Trijų veršių veršingą karvę. Tel. 8 
656 35169.

Karvę. Tel. 8 626 48530.

Karvę. Tel. 8 614 91327.

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

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

Sodo sklypą (yra elektra, vanduo, 
6 a žemės) SB „Kalnų sodai“, Prie-
nuose. Tel. 8 672 35038.

Du sodo sklypus (7,7 a ir 7,8 a 
vienas šalia kito, bendras plotas 
15,56 a, Nemuno kilpų regioninio 
parko teritorijoje šalia miško, 1 
sklypo kaina 3500 Eur) SB „Šilas“, 
Paduoblio k., Balbieriškio sen., 
Prienų r. Tel. 8 615 14013.

Sodo sklypą su nameliu (50 kv. 
m namelis, 8 a žemės, 15 000 
Eur) SB „Šilas“, Paduoblio k., 
Balbieriškio sen., Prienų r. Tel. 8 
615 14013.

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

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 
namą Prienuose arba Prienų r. 
Tel. 8 607 08515.

Ieško pirkti namą Prienuose arba 
Prienų r. Tel. 8 607 08515.

Ieško pirkti nebrangios sodybos 
Prienų arba Birštono rajonuose. 
Gali būti vienkiemis. Tel. 8 671 
61261.

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

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

Nekilnojamasis 
turtas

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

Parduoda
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.

2 k. butą Marijampolėje. 12 a 
žemės sklypą Žalgirio g. 171, Prie-
nuose. Mišką su žeme Giraitiškių 
k., Prienų r. Tel. 8 606 61216.

3 KAMBARIŲ BUTUS
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.

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.

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

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). 

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.

Prašome atsiliepti Adelės Aleknavičiūtės turto paveldė-
tojus ar jų įgaliotus asmenis, kadangi 2019 m. gegužės 17 
d. 11.00 val. bus atliekami žemės sklypo Kašonių k., Jiezno 
sen., Prienų r. sav. (kad. Nr. 6920/0004:0160) kadastriniai 
matavimai, reikia suderinti bendrą žemės sklypo ribą (per 
10 dienų). Kreiptis į UAB „Žemės sklypas“ adresu: Žalgi-
rio g. 19, Raudondvario k., Kauno r. sav., tel. 8 688 59734, 
el. paštas anenartaviciene@gmail.com

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“).

Prenumeruokite „Naująjį 
Gėlupį“ ir neatsilikite nuo 

svarbiausių krašto ekonomikos, 
kultūros ir politikos naujienų!
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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. 

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.

Pjaunu ir skaldau malkas. Griaunu 
senus pastatus ir dirbu kitus ūkio 
darbus. Tel. 8 677 22930.

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

Impregnuoju ir perdažau medi-
nius rąstinių namų fasadus, tvo-
ras, terasas bei kitus medinius 
objektus. Renovuoju laiptines, 
pirtis, namus, sodybas, garažus. 
Atlieku langų ir durų restauraci-
jas. Tel. 8 675 20291.

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. 

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.

Atliekame įvairius statybos ap-
dailos bei remonto darbus. Tel. 
8 603 12588.

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.

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

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. 

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

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

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.

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.

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.

Skaldytas uosines ir beržines mal-
kas. Atveža. Tel. 8 609 14843.

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.

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

PASLAUGOS

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

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

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

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.

Pavojingų medžių 
pjovimas, genėjimas. 

Sklypų valymas.  
Tel.: 8 683 99 233,  

greblysirbebras@gmail.com

DARBO 
SKELBIMAI

REIKALINGA
Darbas namų tvarkytojoms (-
ams) Anglijoje, įdarbinimo mo-
kesčių nėra. Atlyginimas 1500-
2000 Eur. Amžius neribojamas, 
kalba nebūtina. Tel.: 8 672 41083, 
www.superdarbas.com 

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

Prienuose atidaromai dviračių 
parduotuvei-taisyklai reikalingas 
dviračių remonto meistras. Tel. 8 
698 24278.

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

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

Žmogus nudažyti medinį namą 
Prienuose. Tel. (8 319) 53574.

REIKALINGAS
AUTOŠALTKALVIS-MEchANIKAS

 KAUNO PADALINyJE 
Darbo pobūdis

lengvųjų ir krovininių automobilių gedimų nustatymas ir šalinimas;
technikos, įrankių, mechanizmų remontas.

Reikalavimai
lengvųjų ir krovininių automobilių remonto darbo patirtis;
šaltkalvystės pagrindai (privalumas – mokėjimas virinti);

sugebėti atlikti minimalius autoelektrikos darbus.

Mes jums siūlome
nuolatinį darbą patikimoje, finansiškai stabilioje įmonėje, visas so-

cialines garantijas, laiku mokamą atlyginimą.

Atlyginimas
Derybų klausimas.

TEL. PASITEIRAUTI: 8 655 05112, 8 640 67792
cV SIųSTI: LINA.RADzEVIcIENE@VyTRITA.LT
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HOROSKOPAS
Gegužės 6-12 d.

 JAUTIS 
(04.21-05.21)

JURGIS KAIRyS
stichija: žemė

planeta: Venera
savaitės diena: penktadienis

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

 AVINAS 
(03.21-04.20)

Finansinė krizė gresia nestabilia pa-
dėtimi šeimoje pirmoje savaitės pu-
sėje. jums apskritai neverta tiek daug 
galvoti, “ką žmonės pasakys”. galite 
sulaukti daug ir įvairių pasiūlymų, bet 
neskubėkite jų priimti gerai neap-
svarstęs. Būkite atidus, kad su jumis 
nesusidorotų negarbingais būdais. 
savaitgalį nusiteikite skirti daugiau 
laiko vaikams nei planavote.

 JAUTIS 
(04.21-05.21)

Tiesą sakant, manote, kad visi reikalai 
išsispręs savaime, todėl į viską žiūrite 
pro pirštus. Atsargiai, taip galite ne-
sunkiai privelti nepataisomų klaidų. 
pasistenkite nepasiduoti depresijai, 
kai savaitės viduryje reikalai klostysis 
ne taip, kaip buvote numatęs. Ar tai 
tikrai tik neatidumas ir išsiblaškymas? 
gal tiesiog pritingite?

 DVYNIAI 
(05.22-06.21)

savaitės pradžioje gali kilti asmeni-
nio pobūdžio problemų. Užtat netru-
kus turėtų pagerėti finansinė padėtis. 
pasiekti trokštamą tikslą šią savaitę 
jūsų šansai tikrai labai dideli. Antroje 
savaitės pusėje galima kelionė (ti-
kriausiai verslo reikalais). savaitgalį 
galvokite, ką kalbate - liežuvis bus 
jūsų priešas.

 VĖŽYS 
(06.22-07.22)

savaitės pradžioje protas dirbs visu 
pajėgumu, generuos naujas idėjas. 
Nuo savaitės vidurio tempas gali pas-
tebimai sulėtėti, užtat reikalai įgis kur 
kas konkretesnį pavidalą. Nenusteb-
kite, jei savaitgalį pajusite nenumal-
domą poreikį pabūti vienas. Na, juk 
negalima nuolat raškyti žvaigždes 
nuo dangaus, ar ne?

 LIŪTAS 
(07.23-08.21)

geras laikas brandinti naujas idėjas, 
generuoti strategiją, bet netinkamas 
galutiniams sprendimams priimti. 
Viena vertus, jausitės kiek išsiblaškęs, 
lengvabūdis ir nervingas, kita vertus - 
linkęs sunkiai dirbti. raminkite nervus 
ilgais vakariniais pasivaikščiojimais ir 
šaltu dušu, kitaip galite turėti proble-
mų bendraudamas šeimoje.

 MERGELĖ 
(08.22-09.23)

Šią savaitę jūsų asmeninį pasaulį 
gali sukrėsti nedidelis žemės dre-
bėjimas, bet padėtis liks daugiau ar 
mažiau kontroliuojama. Kiekvieną 
savo pasisakymą gerai apgalvokite. 
racionalus mąstymas ir santūrumas 

padės priimti sprendimus, dėl kurių 
vėliau tikrai nesigailėsite. pasistenkite 
blaiviai įvertinti savo svajones ir gali-
mybes jas įgyvendinti.

 SVARSTYKLĖS 
(09.24-10.23)

sulauksite beprotiškai mielo kvie-
timo. Tikrai nereikėtų svarstyti, ar jį 
priimti. jūs nusipelnėte poilsio. Ir kiti 
labai apsidžiaugs, kad pagaliau vėl 
išvydo jus savam būry. sapnai šią 
savaitę pernelyg padriki ir neaiškūs, 
kad ką nors reikštų.

 SKORPIONAS 
(10.24-11.22)

jūs manote, kad gerai išstudijavote 
veiksmų planą ir atsižvelgėte į visus 
galimus netikėtumus. Tačiau būtinai 
aatsiras kitų žmonių su savo “jei” ir 
“tačiau”. Turite padaryti viską, kad iš-
sklaidytumėte jų abejones. pasisten-
kite savo ambicijų nedemonstruoti 
iki penktadienio, o tada jau galėsite 
pasirodyti esąs lyderis.

 ŠAULYS 
(11.23-12.22)

Šią savaitę jūsų planuose karaliauja 
kolektyviniai reikalai. Todėl ir tvarko-
mi jie turi būti bendrai. Visiškai nėra 
reikalo plėšytis vienam. jei nenu-
kreipsite kitų reikiama kryptimi, ne-
trukus liksite visiškai vienas. pirmoje 
savaitės pusėje galite turėti rūpesčių 
dėl sveikatos.

 OŽIARAGIS 
(12.23-01.20)

jūs įdedate labai daug pastangų pa-
siruošimams. Veltui gaištate laiką. 
gelbėkitės, kol dar įmanoma išsi-
gelbėti. jeigu reikėtų siekti kokios 
nors požiūrių vienybės, darykite tai 
savaitės viduryje. sapnai šią savaitę 
gali būti pranašiški, tad pažiūrėkite į 
juos rimčiau.

 VANDENIS 
(01.21-02.18)

Teks susitaikyti su nusivylimais ir su-
mokėti už savo pernelyg aukštai už-
keltus reikalavimus. Bent trupinius 
išgelbėsite, jei kurį laiką pabūsite 
santūresnis ir kuklesnis, klausysite 
dėmesingai ir laiku linkčiosite galvą. 
Ar ne laikas susimąstyti, kodėl jus pe-
riodiškai užklumpa tokie sunkumai?

 ŽUVYS 
(02.19-03.20)

Būkite ryžtingas! žvaigždės laimi-
na visus jūsų darbus. ryžkitės pa-
galiau tokiems darbams, kurių iki 
šiol nesiimdavote už jokius pinigus. 
Įgysite vertingo patyrimo, geriau 
pažinsite patį save ir artimuosius. 
sapnas savaitės viduryje gali būti 
pranašingas.

Įmonei reikalingi pagalbiniai dar-
bininkai be žalingų įpročių. Tel. 8 
698 46063. 

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.

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.

Kviečia į renginius
ARTIMIAUSI RENGINIAI 
PRIENŲ RAJONE

Gegužės 4 d. 18 val. Balbieriškio 
kultūros ir laisvalaikio centre 
– Vilmos Kvedaravičiūtės koncer-
tas „Gražiausios dainos Mamai“. 
Bilietų 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 6 d. 17.30 val. Prienų 
kultūros ir laisvalaikio centro 
mažojoje salėje (1 aukšte) – ne-
mokama paskaita „Jei negali pa-
keisti situacijos, tai keisk požiūrį į 
ją“. Lektorė Lidija Laurinčiukienė. 
Reikalinga išankstinė registracija 
el. paštu prienai.vs.biuras@gmail.
com arba tel. (8 319) 54 427.

Gegužės 6–11 d. Prienų Justino 
Marcinkevičiaus viešojoje biblio-
tekoje ir jos teritoriniuose struk-
tūriniuose padaliniuose veiks 
paroda „Lietuva margoje Europos 
mozaikoje – 15 m.“.

Gegužės 7 d. 18 val. Prienų kultū-
ros ir laisvalaikio centre – projekto 
„Hype’ink be patyčių” turas po 
Lietuvą kartu su hip-hop’o atlikė-
jais – „Wordsmith“ (JAV), „Omer-
ta“ ir „Operatyvūs“. Turo misija 
– didinti informuotumą patyčių 
tema, įgalinti jaunimą pastebėti 
patyčias ir žinoti būdus, kaip 
galima su tuo kovoti. Tai ne tik 
dirbtuvės skirtos patyčių proble-
mos mažinimui, bet ir koncertai. 
Kūrybinės dirbtuvės skirtos 14–20 
metų jaunimui. Šių dirbtuvių 
metu visiškai kitaip, su muzika 
kalbėsime apie patyčias, kas už jų 
slypi, kaip nepasiduoti patyčioms 
ir kaip su jomis kovoti.

Gegužės 8 d. 16 val. Prienų Jus-
tino Marcinkevičiaus viešojoje 
bibliotekoje – susitikimas su 

žurnalistu, prodiuseriu, laidų ve-
dėju, dokumentinio filmo „Pačios 
keisčiausios sąjungos istorija“ 
autoriumi Ryčiu Zemkausku (iš Eu-
ropos dienai skirtų renginių ciklo 
„AŠ–EUROPA–RYTDIENA“).

Gegužės 9 d. 18 val. Prienų kultū-
ros ir laisvalaikio centre – kūrybi-
nės muzikos sintezatoriaus dirbtu-
vės su Vytautu Juozėnu (iš garso 
meno ir eksperimentinės muzikos 
renginių ciklo „Susikirtimai“). 
Tai puiki galimybė susipažinti su 
analoginiais garso sintezatoriais, 
pagrindiniais elektronikos kompo-
nentais bei elektroninių schemų 
kūryba. Vos iš kelių komponentų 
sujungtų tam tikra tvarka išgirsite 
garsą, kurį galėsite keisti parinkda-
mi skirtingas detales. „6P3S“ – tai 
radiolempos vardu pavadintas 
analoginės elektroninės muzikos 
performansas, kuriamas Vytauto 
Juozėno. Renginys nemokamas.

Gegužės 10 d. 10 val. kviečiame 
paminėti tarptautinę Judėjimo 
sveikatos labui dieną.

Laukiame Prienų Revuonos parke. 
Vyks šiaurietiško ėjimo mokymai. 
Lazdų skaičius ribotas, todėl verta 
turėti savo. Su savimi turėti van-
dens buteliuką. Reikalinga išanks-
tinė registracija el. paštu prienai.
vs.biuras@gmail.com arba tel. (8 
319) 54 427.

Gegužės 10 d. 13 val. Jiezno Šv. 
Arkangelo Mykolo ir Jono Krikšty-
tojo bažnyčioje – III respublikinis 
jaunųjų atlikėjų festivalis „Baroko 
ritmu“, skirtas Jiezno muzikos 
mokyklos 30-mečiui.

Gegužės 10 d. 18.30 val. Prienų 
sporto arenoje – LKL krepšinio 
varžybos: Prienų „Skycop“ – Pa-
nevėžio „Lietkabelis“.

Gegužės 11 d. 13 val. Prienų r. sav. 
kūno kultūros ir sporto centro 
stadione – amerikietiško futbolo 
Rytų Superlygos varžybos: Kauno 
„Dukes“ – Varšuvos „Eagles“.

Gegužės 14 d. 17 val. Prienų 
Justino Marcinkevičiaus viešojoje 
bibliotekoje – nemokama paskaita 
„Gyvensenos įtaka genams ir 
streso profilaktikai“. Lektorius per. 
dr. genetikas Danielius Serapinas. 
Reikalinga išankstinė registracija 
el. paštu prienai.vs.biuras@gmail.
com arba tel. (8 319) 54 427.

Gegužės 14 d. 18 val. Prienų kul-
tūros ir laisvalaikio centre – kino 
filmas „Išgyventi vasarą“. Bilieto 
kaina 5 Eur. Apdovanojimų „Si-
dabrinė gervė“ laureatės Marijos 
Kavtaradzės debiutas pripažintas 
geriausiu Baltijos šalių filmu.

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: dr. Benediktas 
Šetkus, Vilniaus universitetas. 
Dalia Henke, Pasaulio lietuvių 
bendruomenės (PLB) pirmininkė.  
Vyks viešos diskusijos.  Diskusijas 
modernuos žurnalistai Aurimas 
Perednis ir Edmundas Jakilaitis.  
Diskusijose dalyvaus:  Dalia Henke, 
pasaulio lietuvių bendruomenės 
pirmininkė, Vilma Aleksandrova 
ir Aistė Sabaliauskaitė Tsachev, 
Bulgarijos 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 Prie-
nuose kviečiame registruotis tel. 
+370 319 60 380, +370 319 60 
arba  el. p. daiva.cepeliauskiene@
prienubiblioteka.lt, dalia.bredelie-
ne@prienubiblioteka.lt.

PARODOS PRIENŲ RAJONE

Prienų Justino Marcinkevičiaus 
viešojoje bibliotekoje eksponuo-
jama Kolekcininkų klubo „Senasis 
„Hemingvėjus“ spausdinimo ma-
šinėlių paroda. Paroda veiks iki 
gegužės 17 d.

Prienų rajono savivaldybėje (2 
aukšte) eksponuojama dailininko 
Vlado Tranelio autorinė tapybos 
darbų paroda.

Prienų krašto muziejaus kieme-
lyje eksponuojama lauko paroda 
„Miesto bitės: žmonės ir jų darbai 

Kaune 1918–1940 m.“, skirta 
Laikinosios sostinės 100-mečiui 
paminėti. Paroda veiks iki gegužės 
31 d. 

Gegužės 6–11 dienomis  Prienų 
Justino Marcinkevičiaus viešojoje 
bibliotekoje ir jos teritoriniuose 
struktūriniuose padaliniuose veiks 
paroda „Lietuva margoje Europos 
mozaikoje – 15 m.“.

Stakliškių kultūros ir laisvalaikio 
centre eksponuojama seniūnijos 
gyventojų įvairių kolekcijų paroda 
„Aš – kolekcionierius“. Paroda 
veiks iki gegužės 17 d.

Prienų kultūros ir laisvalaikio 
centre eksponuojama fotografijų 
paroda „Dailininkai atkurtai Lie-
tuvos valstybei“ – nuotraukos iš 
R. Dichavičiaus albumo „Laisvės 
paženklintieji“. 

Išlaužo laisvalaikio salėje gegu-
žės mėn. eksponuojama Arūno 
Aleknavičiaus fotografijų paroda 
„Magiškoji Norvegija“.

Šilavoto laisvalaikio salėje gegužės 
mėn. eksponuojama vilnos vėlimo 
dirbinių paroda „Minties ir jausmų 
spalvos“.

Pakuonio laisvalaikio salėje ge-
gužės mėn. eksponuojama tau-
todailininkės Ramutės Onutės 
Bidvienės autorinė darbų paroda 
„Prakalbintas linas“.

Prienų sporto arenoje ekspo-
nuojama fotografo Algimanto 
Barzdžiaus fotografijų paroda 
„Laimingi Afrikos vaikai“. Tai unika-
li galimybė pažinti ne tik fotografo 
Algimanto Barzdžiaus kūrybą, 
bet ir daugiau sužinoti apie kitų 
kultūrų vaikų emocijas bei paste-
bėti šiuos kultūrinius skirtumus, 
užfiksuotus fotografijose.
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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 – 
SKILANDIS.

Savaitė  
istorijos puslapiuose

1��� m. gegužės 4 d.: 
olandų keliautojas 

piteris minui (peter minuit) atvy-
ko į Naujosios Olandijos salą (da-
bar manhetenas), kurią gegužės 
�4 d. iš vietinių indėnų nusipirko 
už prekes, vertas �0 guldenų 
(apie �4 dolerius).

191�m. gegužės 4 d.: 
Vokietija Lietuvos 

Tarybai įteikė Lietuvos nepri-
klausomybės pripažinimo do-
kumentą.

1��� m. gegužės � d.: 
Belgijoje atidaroma 

pirmoji žemyninės Europos da-
lies traukinio linija Briuselis – me-
chelenas.

1��� m. gegužės � d.: 
prasidėjo romos nu-

siaubimas, žymintis renesanso 
pabaigą.

1�40m. gegužės � d.: 
Didžiojoje Britani-

joje pradėti pardavinėti pirmieji 
klijų sluoksniu padengti pašto 
ženklai.

1941m. gegužės � d.: josi-
fas stalinas pasiskyrė 

Liaudies komisarų tarybos pirmi-
ninku – Vyriausybės vadovu.

1904m. gegužės � d.: 
panaikintas lietu-

viškos spaudos lotyniškais raš-

menimis draudimas.

1���m. gegužės � d.: 
pasirašyta sutartis 

tarp japonijos ir rusijos dėl pasi-
keitimo teritorijomis: japonams 
atiteko Kurilų salos, o rusams 
– sachalinas.

1�1�m. gegužės � d.: ru-
sijos sostinė perkelta 

iš maskvos į peterburgą.

194�m. gegužės 9 d.: 
pasirašytas nacisti-

nės Vokietijos kapituliacinis pak-
tas. Daugumoje buvusių sovietų 
sąjungos šalių minima kaip per-
galės diena.

19�� m. gegužės 9 d.: Šal-
tasis karas: Vakarų 

Vokietija įstoja į NATO.

1��1 m. gegužės 10 d.: ati-
duotas viešam nau-

dojimui Kauno-Virbalio geležin-
kelio ruožas – pirmasis geležin-
kelis Lietuvoje.

Lošimas 
Nr. 1364

2019-05-01

SKAIČIAI
Pagrindiniai skaičiai: 10, 16, 30, 
37, 43, 44

Vikingo skaičius: 05

Vieno derinio laimėjimų 
lentelė (laimėtojai iš Lietuvos)

6+1 4326991.00€   0
6 217144.00€ 0
5+1 21727.50€ 2
5 1218.00€ 2
4+1 139.00€ 21
4 10.00€ 188
3+1 5.00€ 541
3 1.50€ 3653
2+1 1.25€ 4409
2 0.75€ 29320

KITO TIRAŽO PROGNOZĖ: 5,6 mln. Eur

vikinglotto lošiama trečiadienį
Eurojackpot lošiama penktadienį

Teleloto lošiama sekmadienį

Gegužės 4 d.
ŠEŠTADIENIS

Šv. Florijonas, Gaisrų 
sergėtojo diena

Latvijos Nepriklausomybės 
Deklaracijos diena 
Saulė teka 05:37
leidžiasi 20:56

Dienos ilgumas 15.19
Jaunatis (0 mėnulio diena)

Antanina, Florijonas, Dargailas, 
Mintautė, Monika, Vitalija

Tinkamas laikas sėti: 
krapus, kalendras, pankolius, 

sėjamąsias gėles.
Sode, darže: 

tinkamas laikas kaupti vaisius, 
konservuoti šakniavaisius.

Gegužės 5 d.
SEKMADIENIS
Vandentvarkos 

darbuotojų diena
Tarptautinė akušerių diena 

Motinos diena 
Saulė teka 05:35
leidžiasi 20:58

Dienos ilgumas 15.23
Jaunatis (1 mėnulio diena)

Irena, Mykolas, Barvydas, Ne-
ris, Pijus, Angelas, Anielius

Tinkamas laikas sėti: 
krapus, kalendras, pankolius, 

sėjamąsias gėles.
Sode, darže: 

tinkamas laikas kaupti vaisius, 
konservuoti šakniavaisius.

Gegužės 6 d.
PIRMADIENIS

Tarptautinė diena be dietų 
Saulė teka 05:32
leidžiasi 21:00

Dienos ilgumas 15.28
Jaunatis (2 mėnulio diena)
Judita, Minvydas, Eidmantė, 
Liucijus, Benedikta, Benė
Tinkamas laikas sėti: 

žirnius, pupeles, saulėgrąžas, 
moliūgus, patisonus, baklaža-
nus, sėjamąsias gėles, vijokli-

nes gėles.
Sode, darže: 

netinkamas laikas laistyti.

Gegužės 7 d.
ANTRADIENIS

Spaudos atgavimo, kalbos ir 
knygos diena

Saulė teka 05:30
leidžiasi 21:02

Dienos ilgumas 15.32
Jaunatis (3 mėnulio diena)
Domicelė, Domicijonas, Bu-
tautas, Rimutė, Danutė, Sta-

nislovas
Tinkamas laikas sėti: 

žirnius, pupeles, saulėgrąžas, 
moliūgus, patisonus, baklaža-
nus, sėjamąsias gėles, vijokli-

nes gėles.
Sode, darže: 

netinkamas laikas laistyti.

Gegužės 8 d.
TREČIADIENIS

Tarptautinė raudonojo 
kryžiaus diena 

Šv. Stanislovas, Cibulinis
Lietuvos muitinės įkūrimo 

diena 
Antrojo pasaulinio karo aukų 

atminimo diena 
Saulė teka 05:28

leidžiasi 21:03
Dienos ilgumas 15.35

Jaunatis (4 mėnulio diena)
Stanislovas, Viktoras, Džiugas, 

Audrė, Mykolas, Stasys
Tinkamas laikas sėti: 

žirnius, pupeles, saulėgrąžas, 
moliūgus, patisonus, baklaža-
nus, sėjamąsias gėles, vijokli-

nes gėles.
Sode, darže: 

tinkamas laikas pjauti žolę, 
laistyti, netinkamas laikas 

kaupti vaisius.

ORAI

VANDENS TEMPERATŪRA

+15 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
+15 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. 

41ALYTUJE 
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE 
8781 nSv/val. 
ČERNOBYLIO AE 
8420 nSv/val. 

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

Atsakymai

GEGUŽĖS

4
Š E Š TA D I E N I s

VILNIUs
+14

+4
GEGUŽĖS

5
sEKmADIENIs

+14
KLAIpĖDA

+8 +9+4

GEGUŽĖS

6
p I r m A D I E N I s

GEGUŽĖS

7
A N T r A D I E N I s

GEGUŽĖS

8
T r E Č I A D I E N I s

GEGUŽĖS

9
KETV IrTAD IEN Is

GEGUŽĖS

10
p E N K TA D I E N I s

VILNIUs
+11

+4
+10
KLAIpĖDA

+1 +7+5

VILNIUs
+11

+6
+16
KLAIpĖDA

+5 +10+3

VILNIUs
+14

+8
+15
KLAIpĖDA

+8 +9+6

VILNIUs
+16

+5
+16
KLAIpĖDA

+5 +11+5

VILNIUs
+19

+10
+20
KLAIpĖDA

+10 +16+10

VILNIUs
+20

+12
+21
KLAIpĖDA

+13 +16+10


