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„Žmonės, kurie saugo Europą“
Šiuo metu Europos 
Komisija vykdo 
komunikacijos kampaniją 
„ES drauge saugiau“. 

Jos tikslas – plačiau infor-
muoti visuomenę apie tai, 
kaip ES saugo savo piliečius 
nuo įvairių pavojų ir grėsmių. 
Kampanijos dėmesio centre 
– paprasti herojai, kurie euro-
piniu lygmeniu padeda įveikti 
iššūkius sveikatos, aplinkos, 
nusikalstamumo, terorizmo, 
migracijos ir ekonomikos 
srityse. Per paprastų žmonių 
gyvenimo istorijas siekiama 
parodyti, kokia svarbi yra Eu-
ropos Sąjunga kasdieniniame 
žmonių gyvenime. 

Gegužės 15 d. Europos Ko-
misijos atstovybė Lietuvoje 
ir Prienų Justino Marcinke-
vičiaus viešoji biblioteka pa-
kvietė prieniečius į knygos 
„Žmonės, kurie saugo Eu-
ropą“ pristatymą. Knygoje 
– penkiolika trumpų istorijų 
apie pašaukimą ir nekasdie-
nišką kasdienį darbą – saugoti 
mūsų gyvenimą, mūsų laisvę 
ir taiką. Lietuvoje yra labai 
daug žmonių, kurie savo dar-
bu gelbsti kitus, prisideda prie 
saugesnio Lietuvos ir visų 
Europos Sąjungos gyventojų 
saugumo. Tai –  policijos pa-
reigūnai, gaisrinin-
kai, mokslininkai, 
gamtininkai, soci-
aliniai darbuotojai, 
psichologai. 

Renginyje daly-
vavo Europos Ko-
misijos atstovybės 
Lietuvoje politi-
kos analitikas Jus-
tas Klimavičius, ra-
šytojas ir scenaris-
tas, komunikacijos 
paslaugų agentūros 

Laima
DUOBLIENĖ

Gegužės 10 d. vykusiame 
Prienų rajono savivaldybės 
tarybos posėdyje svarstyti 
tik septyni klausimai. 

Klausimas dėl valstybės 
lėšomis finansuojamų meli-
oracijos darbų ūkio paskirties 
žemėje objektams parinkti 
komisijos sudarymo buvo iš-
brauktas iš darbotvarkės. 

Prieš posėdį prisiekė nau-
jas Tarybos narys Vaidotas 

Karvelis. Lietuvos laisvės są-
jungos (liberalų) atstovas Ta-
rybos nariu tapo Algiui Mar-
cinkevičiui atsisakius Tarybos 
nario mandato. 

Administracijos direkto-
riaus pavaduotoju paskirtas 
praeitoje kadencijoje mero 
pavaduotojo pareigas ėjęs Al-

Gegužės 2 d. Lietuvos 
Respublikos Prezidentė 
Dalia Grybauskaitė 

pasveikino daugiavaikes 
motinas ir įteikė ordino 
„Už nuopelnus Lietuvai“ 

medalius. 
Šiais metais toks garbin-

gas apdovanojimas įteiktas ir 
Prienų rajone, Jiezno seniū-
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FABULA Hill+Knowlton 
Strategies kūrybos direkto-
rius, knygos „Žmonės, ku-
rie saugo Europą“ autorius 
Aidas Puklevičius ir knygos 
herojus, Vilniaus teritorinės 
muitinės Mobiliosios grupės 
posto vyr. inspektorius Do-
vydas Mazaliauskas. Rengi-
nio pradžioje Aidas Puklevi-
čius trumpai pristatė knygos 
atsiradimo istoriją. Vėliau 
renginio dalyviai diskutavo 
apie Europą, Europos Sąjun-
gos politiką bei apie vieną iš 
kampanijos „ES drauge sau-
giau“ temų –  sienų saugumo 
užtikrinimą. Dovydas Maza-
liauskas  nuotaikingai papa-
sakojo apie darbą muitinėje, 
apie rizikos vertinimą, trans-
porto priemonių patikrą pasie-
nio postuose. Panaudodamas 
atsineštas vaizdines priemo-
nes renginio dalyvius įtraukė 
į žaidimą, kurio metu reikėjo 
atspėti, kur galimai yra slepia-
ma kontrabanda.

Visi renginio dalyviai gavo 
dovanų po knygą „Žmonės, 
kurie saugo Europą“, kuria 
nemokamai papildė savo as-
meninius rinkinius.

Prienų Justino 
Marcinkevičiaus viešosios 
bibliotekos informacija 
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 Užsakomieji straipsniai, reklama
 Neapmokami pranešimai spaudai
 Skaitytojų straipsniai

KORESPONDENTĖ (PRIENŲ KRAŠTAS)
Laima DUOBLIENĖ    tel. 8 682 12642
laimaduobl@gmail.com 

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

Lietuva karinės misijos stabdyti neplanuoja
Lietuvos Krašto apsaugos ministerija sako stebinti situaciją Irake, 
augant įtampai regione, bet kol kas neplanuoja stabdyti karinės 
misijos. Vokietija sustabdė Irako karių mokymus, padidėjus 
įtampai tarp Irano ir JAV. Irake tarnauja aštuoni Lietuvos kariai. 

Prie Minsko nugriautas lietuvių kryžius 
Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka naikina 
stalinizmo nusikaltimų įrodymus, masinių žudynių vietoje netoli 
Minsko nugriauti aukoms skirti kryžiai, tarp jų – ir lietuviškas, 
teigia Baltarusijos opozicijos atstovai.

gis Marcinkevičius. A. Mar-
cinkevičiaus kandidatūrą pa-
laikė 17 Tarybos narių, penki 
buvo prieš, vienas susilaikė. 
Savivaldybės administraci-
jos direktoriaus pavaduoto-
jas pareigas pradėjo eiti ge-
gužės 13 d.

Tarybos nariai patvirtino 
naujus Prienų rajono savival-
dybės administracijos direkto-
riaus ir jo pavaduotojo parei-
gybių aprašymus. Adminis-
tracijos direktoriaus pavaduo-
tojo pareigybei buvo suteikti 
Savivaldybės vykdomosios 
institucijos įgaliojimai. Su-
teikus šiuos įgaliojimus, Savi-
valdybės administracijos di-
rektoriaus pavaduotojas pagal 
savo kompetenciją galės leisti 
įsakymus, pasirašyti sutartis ir 
kitus dokumentus. Taigi bus 
aiškiai atskirta ir padalinta 

atsakomybė administracijos 
direktoriui ir direktoriaus pa-
vaduotojui, t. y. administraci-
jos direktoriaus pavaduotojas 
turės teisę vykdyti funkcijas, 
susijusias su Švietimo sky-
riaus veikla ir darbuotojų dar-
bo santykiais.

Tarybos posėdyje pritarta 
Prienų rajono savivaldybės 
kūno kultūros ir sporto cen-
tro teikiamų paslaugų įkainių 
pakeitimui. To prireikė cen-
tre pradėjus veikti naujoms 
sporto erdvėms – bokso rin-
gui, stadionui ir paplūdimio 
futbolo aikštelei. Kiti įkainiai 
lieka nepakitę, numatytos ir 
naudojimosi sporto paslau-
gomis lengvatos.

Taryba pritarė Prienų ra-
jono savivaldybės kultūros, 
sporto, jaunimo ir bendruo-
menės veiklos aktyvinimo 
programos lėšų skyrimo ko-

Savivaldybės administracijos direktoriaus 
pavaduotoju paskirtas A. Marcinkevičius

misijos sudarymui, į Kauno 
regiono plėtros tarybą de-
leguotas Prienų rajono sa-
vivaldybės meras Alvydas 
Vaicekauskas ir Tarybos na-
rys Vaidas Kupstas. Taip pat 
patvirtinti Socialinės paramos 
mokiniams tvarkos aprašai: 
Kreipimosi dėl socialinės pa-
ramos mokiniams, Mokinių 
nemokamo maitinimo Prie-
nų rajono savivaldybės mo-
kyklose ir Paramos mokinio 
reikmenims įsigyti. Pritarta 
ir sprendimui 1 pareigybe 
(iki 67,1) padidinti Prienų ra-
jono savivaldybės socialinių 
paslaugų centro didžiausią 
leistiną pareigybių skaičių. 
Pareigybė reikalinga Jiezno 
ir Naujosios Ūtos seniūnijų 
gyventojų socialinių paslaugų 
poreikiams užtikrinti.

Kitas Tarybos posėdis – ge-
gužės 23 d. 
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nijos Sundakų kaime gyve-
nančiai Anelei Nenartavičie-
nei. Moteris dorais užaugino 
ir į gyvenimą išleido septynis 
vaikus – dvi dukras ir penkis 
sūnus, sulaukė šešiolikos anū-
kų ir dviejų proanūkių. 

Anelė Nenartavičienė gy-
vena gimtojoje sodyboje, ku-
rią puoselėja, rūpinasi savo 
ūkiu, o Sundakų kaimo ben-
druomenės nariai ją pažįs-
ta kaip energingą, malonią, 

Daugiavaikei mamai – Prezidentės apdovanojimas
šviesaus proto, humoro jaus-
mo nestokojančią ir nuolat su 
šypsena veide moterį. 

Anelė, visą gyvenimą sun-
kiai dirbusi, polinkį darbui 
įskiepijo savo vaikams. Savo 
nuoširdumu, mokėjimu ben-
drauti ir supratingumu ji su-
buria gražiam bendravimui 
vaikus, kurie, nors ir sava-
rankiškai gyvendami, dažnai 
skuba pas mamą patarimo. 
Ji visiems yra gerumo, švel-
numo, rūpestingumo, bega-

linio pasiaukojimo ir meilės 
šaltinis. 

Gegužės 10 d. Anelę Ne-
nartavičienę aplankė ir pa-
sveikino Prienų rajono savi-
valdybės meras Arvydas Vai-
cekauskas, kuris pasidžiaugė 
Lietuvos Respublikos Prezi-
dentės Dalios Grybauskaitės 
garbingu įvertinimu ir palin-
kėjo būti geru pavyzdžiu vi-
soms jaunoms motinoms. 

Jiezno seniūnijos  
informacija 

Pradinukai demonstravo saugaus eismo įgūdžius

Laima
DUOBLIENĖ

Prienų švietimo pagalbos 
tarnyboje surengtas 
rajoninis pradinių (1–4) 
klasių mokinių konkursas 
„Šviesoforas”, kurio tikslas 
skatinti pradinių klasių 
mokinius mokytis Kelių 
eismo taisyklių, ugdyti 
saugaus elgesio kelyje 
įgūdžius, domėtis eismo 
saugumo klausimais. 

Konkurse dalyvavo septy-
nios komandos, kurios atliko 
teorines ir praktines užduotis. 
Mokiniai turėjo atlikti kelių 

eismo ir vaizdo siužeto už-
duotis, parodyti žinias protų 
mūšyje, pereiti kelią reguliuo-
jamoje ir nereguliuojamoje 
sankryžoje, pademonstruoti 
praktinį atšvaitų naudojimą. 

Varžybų dalyvius sveikino 
ir puikiai pasirodyti varžybo-
se bei įgytas žinias pritaikyti 
realiame gyvenime linkėjo 
Prienų švietimo pagalbos tar-
nybos direktorė Danutė Stan-
kevičienė, Švietimo skyriaus 
vedėjas Rimvydas Zailskas, 
Prienų r. policijos komisariato 
pareigūnė Ina Raškevičienė ir 
varžybų vyriausiasis teisėjas 
Romas Stabingis. 

Konkurso nugalėtojais ta-

po „Revuonos“ pagrindinės 
mokyklos komanda, kurią 
paruošė mokytoja Danutė 
Baranauskienė. Antroje vie-
toje – „Ąžuolo“ progimnazi-
jos pradinukai (vadovė Rasa 
Bartkutė), trečioje – Jiezno 
gimnazijos komanda (vadovė 
– Danutė Aciuvienė). 

Visiems konkurso daly-
viams dovanas skyrė orga-
nizatoriai – Prienų švietimo 
centras ir Prienų rajono poli-
cijos komisariatas.

Pirmąsias dvi vietas užė-
musios komandos dalyvaus 
regioniniame konkurso eta-
pe, kuris gegužės 23 d. vyks 
Kaišiadoryse. 

Regioninėse „Šviesoforo“ varžybose dalyvaus „Revuonos“ 
pagrindinės mokyklos ir „Ąžuolo“ progimnazijos komandos. 

Varžybų nugalėtoja – „Revuonos“ pagrindinės mokyklos komanda.

Demaskuoti. Sulaikyti. Uždaryti.
Alytaus apskrities 
vyriausiojo policijos 
komisariato pareigūnai 
„užsuko čiaupą“ 
kontrabandininkams. 

Alytaus mieste bei rajone 
taip pat Prienų rajone parei-
gūnai atliko 14 kratų, kurių 
metu rasta ir paimta 117 266 
pakeliai cigarečių, žymė-
tų Baltarusijos Respublikos 
banderolėmis. Rūkalų vertė, 
įskaitant privalomus sumo-
kėti mokesčius, siekia 386 
606 eurus. Taip pat rasti trys 
lengvieji automobiliai ir mi-
kroautobusas, kuriuose buvo 
laikomos kontrabandinės ci-
garetės, 11 000 eurų grynųjų 
pinigų bei įtariama uždraustų 
vaistinių preparatų – anaboli-
nių steroidų. 

Įtarimai pareikšti trims Aly-
taus rajono gyventojams: 
dviem 44-erių ir 36-erių metų 
vyrams bei 36-erių moteriai. 
Spėjama, kad įtariamieji ilgą 
laiką vertėsi neteisėta ūkine-
komercine veikla, disponavo 
kontrabandinėmis cigaretė-
mis, o gautas pajamas inves-
tuodavo į nekilnojamąjį turtą. 

Tyrimo metu apribotas kon-
trabandininkams priklausantis 
nekilnojamasis turtas: aštuoni 

butai, du sodo nameliai, gyve-
namasis namas, vienas žemės 
sklypas, kurių rinkos vertė 
daugiau kaip 300 000 eurų.

Abiems, neteisėtu dispona-
vimu akcizais apmokestina-
momis prekėmis, įtariamiems 
vyrams taikyta kardomoji 
priemonė – suėmimas (44-
erių metų vyras suimtas 10 
parų, 36-erių jo bendrininkas 
– 7 paroms). Moteriai paskir-
tas rašytinis pasižadėjimas ne-
išvykti. Įtariamiesiems už šią 
veiklą gresia laisvės atėmimas 

iki aštuonerių metų.
Ikiteisminį tyrimą dėl ne-

teisėto disponavimo akcizais 
apmokestinamomis prekėmis, 
neteisėto praturtėjimo ir netei-
sėto vertimosi ūkine, komer-
cine, finansine veikla, atlieka 
Alytaus apskrities vyriausiojo 
policijos komisariato Krimi-
nalinės policijos ekonominių 
nusikaltimų tyrimo skyriaus 
pareigūnai. 

Tyrimą kontroliuoja Kauno 
apygardos prokuratūros 2-ojo 
baudžiamojo persekiojimo 
skyriaus prokurorai.

Alytaus apskr. VPK 
informacija
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Mintimis dalijasi 
praeiviai

Kalbina ir fotografuoja Laima Duoblienė

Ar dalyvausite 
Prienų šventėje? 
Kokius renginius 
rinksitės? 

Greta Vagnorienė

Būtinai dalyvausiu, tik 
šiais metais teks labai rink-
tis, į kuriuos renginius eiti, 
nes sulaukėme šeimos pa-
gausėjimo, o su mažu vai-
kučiu renginiuose labai ilgai 
negali išbūti. Bet į koncertus 
tikrai nueisime. Patinka ir 
vietinių saviveiklininkų, ir 
svečių pasirodymai, ypač 
džiaugiuosi, kad vėl koncer-
tuos pučiamųjų orkestras, 
nes buvo gaila, kai šventė-
se nebeliko „Vario audros“. 
Jei būtų kas pasaugo vaiku-
tį, ateičiau į konferenciją, tik 
sportu nelabai domiuosi...

Vaida Petraitė

Jei bus geras oras, tai ti-
krai dalyvausim, bet, grei-
čiausiai, atvyksime tik į sve-
čių koncertus. Prienų šven-
tės tradicija man išlikusi 
nuo vaikystės, kai dar maža 
su tėvais dalyvaudavau Pa-
prienėje vykusiose šventė-
se, todėl iki šiol stengiuosi 
nepraleisti nei vienos mies-
to šventės. Kadangi gyvenu 
beveik centre, tai labiau pa-
tikdavo, kai šventės vykda-
vo Laisvės aikštėje – pato-
giau, o Paprienėje vykstanti 
šventė dar turi ir kitą minusą 
– puola uodai ir erkės. 

Regina Jankauskienė 

Dažniausiai dalyvauju, 
bet šiais metais turiu kitokių 
planų. Įdomu būtų ir prane-
šimų paklausyti konferenci-
joje, bet ji vyks darbo metu. 
Įdomu ne tik koncertai, bet 
ir kitokios veiklos. Tokiose 
šventėse kiekvienas žiūro-
vas gali rasti jam patinkantį 
renginį – kuo įvairiau, tuo 
įdomiau. 

Tautvydas Kelpšas

Dalyvausiu, bet ateisiu, 
tikriausiai, tik šeštadienį 
vakare, į muzikinę dalį. 
Greičiausiai ateisiu ir į se-
kmadienį vykstančią spor-
tinę popietę. Konferencijoje 
nedalyvausiu, nes tuo me-
tu vyks pamokos. Gyvenu 
Paprienėje, todėl man, aiš-
ku, patogiau, kad šventės 
vyksta estradoje, bet, ma-
nau, kad ir visiems ta vie-
ta labiau patinka, nes šalia 
miškas, Nemunas. 

Sigitas Mockevičius

Greičiausiai nedalyvau-
sim, nes esu iš Birštono 
krašto ir planuojame da-
lyvauti Birštono šventėje 
– visur suspėti neužtenka 
laiko. Esame ne kartą da-
lyvavę ir Prienuose vyks-
tančiuose renginiuose, jei 
užtektų laiko, smagu būtų 
visur dalyvauti. 

Skulptūra parduota už 91,1 mln. dolerių
Amerikiečių menininko Jeffo Koonso (Džefo Kunso) skulptūra, 
vaizduojanti pripučiamą triušį, trečiadienį Niujorko „Christie’s“ 
aukcione buvo parduota už 91,1 mln. dolerių (81,3 mln. eurų). Ši 
suma yra rekordinė už tebegyvenančio menininko darbą.

„Huawei“: JAV pažeidžia jos teises
Kinijos milžinė „Huawei“ pareiškė, kad JAV „nepagrįsti apribojimai“ 
pažeidžia jos teises, kai saugumo sumetimais JAV uždraudė savo 
šalies kompanijoms naudoti užsienietišką telekomunikacijų 
įrangą dėl galimos „Huawei“ šnipinėjimo grėsmės.

Mieli Prienų krašto 
žmonės,

2019 m. gegužės 26 die-
ną vyks rinkimai į Europos 
parlamentą. Kviečiu visus 
balsuoti už partijos Tvarka 
ir teisingumas kandidatą į 
Europos parlamento narius 
Lietuvos Respublikos Sei-
mo narį, frakcijos ,,Tvar-
ka ir teisingumas“ seniūną, 
Prienų skyriaus pirmininką 
Vytautą Kamblevičių, nes 

jo ilgametė politinė patirtis, 
racionalios įžvalgos leis at-
sakingai atstovauti Jus Eu-
ropos parlamente. 

Prienų rajono  
savivaldybės mero 

pavaduotoja, partijos 
Tvarka ir teisingumas 

Prienų skyriaus 
pirmininko pavaduotoja 

Loreta Jakinevičienė

Politinė reklama bus apmokėta iš partijos Tvarka ir teisingumas rinkiminės sąskaitos. 
Užs. Nr. 2019/8

Seimo narį dr. Vytautą 
Kamblevičių pažįstu ketu-
riasdešimt metų, pažįstu nuo 
tų laikų, kai jis buvo Žemės 
ūkio akademijos mokomojo 
ūkio vyr. agronomu, direk-
toriaus pavaduotoju, vėliau 
direktoriumi, o aš dar buvau 
Miškų fakulteto studentu. 
Vytauto Kamblevičiaus or-
ganizaciniai gabumai neliko 
nepastebėti ir jis vėliau buvo 
pakviestas į Kauno rajono 
vykdomąjį komitetą.

Būdamas Seimo nariu V. 

Kamblevičius aktyviai gy-
nė ir gina žemdirbių intere-
sus. Jam nesvetimi ir miško 
ūkio klausimai ir miškinin-
kų rūpesčiai.

Tikiuosi, kad V. Kamble-
vičius  tokiu išliks ir būda-
mas Europos Parlamento 
nariu.

VDU ŽŪA 
Miškų ir ekologijos 
fakulteto dekanas, 

Lietuvos miškininkų 
sąjungos prezidentas

 prof. Edmundas 
Bartkevičius

Vytautas 
Kamblevičius

Lietuvos Respublikos Seimo frakcijos 
Tvarka ir teisingumas seniūnas, 

partijos kandidatas Europos 
Parlamento rinkimuose



�
ŠEŠTADIENIs, �019 m. gEgUžĖs 18 D., www.NAUjAsIsgELUpIs.LT
žEmĖs ūkIs

REKLAMA

JAV evakuoja diplomatinius darbuotojus iš Irako
JAV evakuoja savo diplomatinius darbuotojus iš Irako dėl 
„betarpiškos“ grėsmės, tiesiogiai susijusios su Iranu. Šią 
grėsmę kelia irakiečių sukarintos grupės, vadovaujamos ir 
kontroliuojamos Irano revoliucinės gvardijos korpuso.

Pažadėjo padvigubinti moterų vadovių skaičių
Keturiasdešimt penkios technologijų milžinės trečiadienį 
įsipareigojo padvigubinti moterų vadovių skaičių savo 
bendrovėse ir iki 2022 metų pasiekti, kad moterys sudarytų 30 
procentų visų vadovybės narių.

Bitininkauti skatina parama„Turi bityną – suksies 
apvalius metus: tai 
ruošti rėmus reikia, 
tai lydyti vašką, tai 
avilius remontuoti. 
Bet didysis darbymetis 
prasidės nužydėjus 
kaštonams“, – iš 
patirties kalbėjo 4-erius 
metus bitininkaujantis 
kretingiškis Remigijus 
Miežetis.

Išbandys naująjį 
medsukį

Pagal specialybę R. Mie-
žetis yra ugniagesys, dirba 
Girkalių priešgaisrinėje gel-
bėjimo tarnyboje Klaipėdos 
r. Bitininkystė jam – taip pat 
atsakingas darbas, tačiau tai 
kartu ir pomėgis. Iš viso Re-
migijus turi 28 bičių šeimas, 
o avilius laiko Kretingsodžio 
kaime, Paminijy, taip pat 
Plungės rajone. Paklaustas, 
iš kur gi medus gardžiausias, 
nusišypsojo – esą dėl skonio 
nesiginčijama: vieniems la-
biau patinka medus iš sodo 
žiedų, o kitiems – iš grikių 
ar liepų.

„Aš mėgstu gamtą, mėgs-
tu rūpintis bitėmis, nors kar-
tais pasitaiko nuo jų ir skau-
džiai nukentėti“, – juokė-
si 44-erių vyras. Kiek per 
sezoną medaus prisuka, – 
skaičiais neatskleidė, – esą 
pats tiek nesuvalgo. „Į turgų 
parduoti nenešu, nebent gi-
minaičiai ar kaimynai me-
daus patys užsuka į kiemą“, 
– sakė jis.

Remigijus atviravo, kad 
daug kartų šios veiklos atsi-
sakė ir daug kartų prie jos iš 
naujo grįžo. Ne paslaptis – 
paskatindavo ir Žemės ūkio 
ministerijos bitininkams siū-
lomos tiek nacionalinė, tiek 
europinė paramos. Pavyz-
džiui, pernai dalyvavo dvie-
jose europinėse priemonėse 
– „Bičių šeimų atnaujini-
mas“ ir „Bitininkystės pro-
duktų kokybės gerinimas, 
siekiant didinti jų vertę rin-
koje“. Pirmoji parama jam 
suteikė galimybę įsigyti 5 
naujus modernius daugia-
aukščius avilius, kuriuos pa-
togu transportuoti, o antroji – 
nusipirkti automatinį medsu-

kį. Tiesa, to naujojo medsukio 
išbandyti dar nespėjo – laukia, 
kol galės išbandyti šiemet.  

Medaus kokybė – ir 
įdomu, ir svarbu

Bitininkai sulaukė žinios, 
kad iš Europos žemės ūkio 
fondo kaimo plėtrai ir valsty-
bės biudžeto lėšų kompensuo-
jamos išlaidos medaus koky-
bės tyrimams. Nuo gegužės 
13 d. iki gegužės 31 d. bus 
galima teikti paraiškas para-
mai gauti pagal Paramos Lie-
tuvos bitininkystės sektoriui 
2017–2019 metų programos 

priemonę ,,Medaus fizinių ir 
cheminių savybių analizė“. 

Pagal šią priemonę vienam 
paramos gavėjui kompen-
suojama iki 70 proc. medaus 
mėginio kokybę ir natūralu-
mą atspindinčių kriterijų iš-
tyrimo išlaidų, bet ne daugiau 
kaip 300 Eur. Į šią sumą įei-
na kiekvieno sukimo (pava-
sarinio, vasarinio, rudeninio) 

UžsK. Nr. 025

medaus kokybę ir natūralumą 
atspindinčių kriterijų (medaus 
drėgnumas, diastazės aktyvu-
mas, hidroksimetilfurfurolo 
bendrasis kiekis meduje, me-
daus botaninės sudėties (žie-
dadulkių kiekiai ir jų rūšys) 
ištyrimas.

Paramą gali gauti bičių lai-
kytojai, kurių laikomos bičių 
šeimos registruotos Ūkinių 
gyvūnų registre ir jie yra įre-
gistravę Lietuvos Respublikos 
žemės ūkio ir kaimo verslo re-
gistre žemės ūkio valdą.

Iki gegužės 31 d. bitinin-
kai ir kiti ūkininkai gali teikti 

paraiškas paramai gauti pa-
gal Lietuvos kaimo plėtros 
programos 2014–2020 metų 
programos (KPP) priemonės 
„Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos 
sritį „Parama smulkiesiems 
ūkiams“. Finansuojamos išlai-
dos, tiesiogiai susijusios su re-
miama veikla ir būtinos verslo 
planui įgyvendinti.

Nuo birželio 3 iki liepos 

31 d. planuojama priimti pa-
raiškas pagal KPP priemonės 
„Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos 
sritį „Parama jaunųjų ūkinin-
kų įsikūrimui“. Ši veiklos sri-
tis skirta ne vyresniems kaip 
40 metų amžiaus bitininkams 
ir kitiems ūkininkams. 

Iki balandžio 5 d. buvo gali-
ma teikti paraiškas pagal prie-
monės „Bendradarbiavimas“ 
veiklos sritį „Parama trum-
poms tiekimo grandinėms ir 
vietos rinkoms skatinti vietos 
lygmeniu“. Ši paraiška teikia-
ma su partneriais. Bendromis 
jėgomis, susikooperavę biti-
ninkai, kurių paraiškos įver-
tintos teigiamai, galės įsigyti 
naujos įrangos, padėsiančios 
sparčiau paruošti, išpilstyti 
ir rinkai tiekti aukštos koky-
bės medaus produktus. Pa-
ramos suma – iki 120 tūkst. 
Eur vienam projektui. Iš viso 
skirta 2,9 mln. Eur lėšų. Taip 
pat bitininkai ir kiti ūkininkai 
teikė paraiškas paramai gauti 
pagal priemonės „Investici-
jos į materialųjį turtą“ veiklos 
sritį „Parama investicijoms į 
žemės ūkio valdas“.  Jie pro-
jektui galės gauti iki 50 tūkst. 
Eur. Iš viso investicijoms įgy-
vendinti skirta 25 mln. Eur pa-
ramos lėšų.

Tarp populiariausių – 
parama už cukrų

Bitininkams teikiama pa-

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

2019-05-08 po pietų, 16.46 val., 
Birštono sen. Siponių k. Siponių 
miške 25 m² plote degė miško 
paklotė.

2019-05-08 vakare, 20.17 val., 
gautas pranešimas, kad Ašmintos 
k. Vingio g. atvira liepsna dega 
medinis negyvenamas 1 aukšto 
namas. Nudegė namo stogas, 
išdegė 3x5 m dydžio kambarys, 
nuardyta 10 m² perdangos. 

2019-05-09 ryte, 09.20 val., gau-
tas pranešimas, kad Balbieriškio 
sen., Balbieriškio mstl., Vilniaus 
g. dega žolė. Išdegė vienas aras 
žolės. 

2019-05-09 apie 7.50 val. Prienų 
m., Pramonės g. vyras (g. 1986 
m.), atvykęs į jo vadovaujamą že-
mės ūkio technikos parduotuvę, 
pastebėjo, kad per parduotuvės 
galines lauko duris įsibrauta 
į parduotuvės vidų ir iš salėje 
buvusio kasos aparato pavogta 
1197 eurai, vaizdo stebėjimo ir 
saugojimo įrenginys. Nuostolis 
tikslinamas.

2019-05-09 apie 18.35 val. Birš-
tono sav., Žvirgždėnų k. ribose, 
kelio Vilnius–Prienai–Marijampolė 
82-ame kilometre, patikrinimui 
sustabdžius automobilį „BMW X3“, 
sulaikytas jį vairavęs neblaivus 
(2,24 prom. alkoholio) vyras (g. 
1964 m.). 

2019-05-10 apie 10.12 val. PK pra-
nešė, kad Prienuose, Revuonos 
g. ir J. Janonio g. sankryžoje po 
eismo įvykio reikia nuvalyti kelio 
dangą, pribėgę tepalo. Po eismo 
įvykio ant kelio 6 m2 plote išsi-
liejęs tepalas surinktas, nuplauta 
kelio danga.

2019-05-10 vakare, 21.13 val., 
gautas pranešimas, kad Birštono 
sen., Siponių k. dega miškas. Iš-
degė apie 20m² miško paklotės. 

2019-05-11 apie 14.01 val. pra-
nešta, kad Išlaužo sen., Išlaužo k. 
Maironio g. sename pastate dega 
šiukšlės. Apleistame mūriniame 
4,5x5 m ūkiniame pastate be 
stogo (perdanga medinė) buvo 
deginamos sukrautos šiukšles. 

rama ir pagal Nacionalinę 
žemės ūkio ir maisto ko-
kybės sistemą – praėjusiais 
metais  buvo sertifikuo-
ti 127 pareiškėjai, sertifi-
kuotos 4 tūkst. 573 bičių 
šeimos.

Parama kasmet teikiama 
už papildomą bičių maiti-
nimą (už cukrų). „Ši para-
ma tarp bitininkų, ko gero, 
populiariausia. Aš ja taip 
pat naudojuosi – dekla-
ruoju bičių šeimų skaičių, 
su cukraus pirkimo doku-
mentais dėl kompensaci-
jos kreipiuosi į Žemės ūkio 
skyrių“, – papasakojo R. 
Miežetis.  

Kretingos rajono savival-
dybės Žemės ūkio skyriaus 
duomenimis, 163-uose bi-
tynuose, pernai įregistruo-
tuose rajone, 100  bitininkų 
laikė 2 tūkst. 876 bičių šei-
mas ir gavo paramą už pa-
pildomą bičių maitinimą.   

Šiemet šios paraiškos 
bus priimamos nuo rug-
pjūčio 1 iki rugsėjo 15 d. 
Numatyti kompensacijos 
dydžiai – ne daugiau kaip 
5,79 Eur už bičių šeimą.

Ir daugiau galimybių
Parama Lietuvos bitinin-

kystės sektoriui, įgyvendi-
nama nuo 2004 m., atveria 
galimybes kelti bitininkų 
kvalifikaciją, pagerinti bi-
čių šeimų sveikatingumą 
naikinant jose erkes (Var-
roa), suteikia galimybę įsi-
gyti specialius bičių avilių 
gabenimo įrenginius, avi-
lius ir atlikti virtinę kitų 
svarbių darbų. Ši parama 
leidžia pagerinti medaus 
gamybos ir realizavimo są-
lygas, o tai ir yra pagrindi-
nis paramos tikslas.

Šiais metais bitininkai 
nuo sausio 2 iki vasario 4 
d. buvo kviečiami teikti pa-
raiškas pagal paramos Lie-
tuvos bitininkystės sekto-
riui 2017–2019 metų pro-
gramos priemones.

„Daug kartų bitininkauti mečiau ir daug kartų prie šios vei-
klos grįžau“, – sakė R. Miežetis, dabar jau be savo bityno gy-

venimo nebeįsivaizduojantis.   (Dariaus Šypalio nuotrauka)

Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2017–2019 metų 
programą sudaro šios priemonės: „Techninė pagalba biti-
ninkams ir jų grupėms“; „Kova su avilių kenkėjais ir bičių 
ligomis, ypač varoze“; „Bičių avilių transportavimo į gany-
klas racionalizavimas“; „Medaus ir bičių produktų fizinių 
ir cheminių savybių analizė, siekiant nustatyti jų kokybines 
savybes“; „Bičių šeimų atnaujinimas“; „Bitininkystei ir bi-
tininkystės produktams skirtos taikomųjų mokslinių tyrimų 
programos“; „Rinkos stebėsena“; „Bitininkystės produktų 
kokybės gerinimas, siekiant didinti jų vertę rinkoje“. Lėšos 
skiriamos iš Europos žemės ūkio garantijų fondo ir Lietu-
vos Respublikos valstybės biudžeto pagal patvirtintą Para-
mos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2017–2019 metų pro-
gramos finansavimo planą. Gavėjams jos išmokamos iki 
einamųjų metų spalio 15 d.

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



�
ŠEŠTADIENIs, �019 m. gEgUžĖs 18 D., www.NAUjAsIsgELUpIs.LT

INfOrmAcIjA

REKLAMA

Nesiims gelbėti Irano branduolinės sutarties
Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas trečiadienį pareiškė, 
kad Maskva apgailestauja dėl žlungančios Irano branduolinės 
sutarties, bet pabrėžė, kad jo šalis nėra „priešgaisrinė komanda“, 
turinti „viską gelbėti“.

Nutiesta jau pusė dujotiekio „Nord Stream 2“ 
Projektas „Nord Stream 2“, kurio viena iš dalyvių yra Austrijos 
naftos ir dujų bendrovė OMV, įgyvendinamas pagal tvarkaraštį ir 
Baltijos jūroje jau nutiesta 50,6 proc. viso dujotiekio ilgio – 1 241 
kilometras. Austrija yra didžiausia Rusijos dujų vartotoja.

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

2019-05-11, apie 11.00 val., Prienų 
miesto turguje (Revuonos g. 68) 
Vokietijos pilietė A K. W. (g. 1944 
m. , gyv. Prienuose), pastebėjo, 
kad iš jos rankinės pavogta mė-
lynos spalvos piniginė, kurioje 
buvo asmens tapatybės kortelė 
,išduota Vokietijoje, pensininko 
pažymėjimas, išduotas Lietuvo-
je, banko ,,Swedbank” kortelė 
(išduota Lietuvoje) ir 110 eurų. 
A.K.W. padaryta 250 eurų žala.

2019-05-12 apie 5.40 val. Prienų r., 
kelio Vilnius–Prienai–Marijampolė 
75-ame kilometre, patikrinimui 
sustabdžius automobilį „Audi 
A4“, jį vairavęs neblaivus (2,04 
prom. alkoholio) vyras (g. 1996 
m.) sulaikytas.

2019-05-12 apie 16.55 val. Prienų 
r., Šilavoto sen., Stuomenų k., 
neblaivus (1,61 prom. alkoholio ) ir 
neturintis teisės vairuoti vyras (g. 
1985 m.) vairavo jam priklausantį 
automobilį „Volvo V40“, kuris yra 
neįregistruotas, jam neatlikta 
privalomoji techninė apžiūra, 
nedraustas. Įtariamasis sulaikytas 
ir uždarytas į areštinę.

2019-05-12 apie 22.30 val. Prie-
nuose, Vytenio g., konflikto metu 
neblaivus vyras (g. 1994 m.) 
smurtavo prieš savo sugyventinę 
(g. 1995 m.). Įtariamasis sulaiky-
tas ir uždarytas į areštinę.

2019-05-13 05:40 val. gautas 
pranešimas, kad Stakliškių sen., 
Pamiškės k., Kalvių g. smilksta 
gyvenamojo namo siena. Nuo 
kūrenamo židinio smilko kam-
bario siena. Apdegė ir buvo 
išpjauta apie 3 m² kambario 
vidinės sienos. 

2019-05-13 05:35 val. gautas 
pranešimas, kad Birštono sen., 
Naudžiūnų k., Kranto g. dega 
mūrinis garažas. Atvykus PGP 
pastatas degė atvira liepsna. 
Garažas mūrinis, 9x5 m dydžio, 
stogo danga iš šiferio. Sudegė 
garažas ir viduje buvę savadarbis 
traktorius, 2 keturračiai, 2 žolia-
pjovės, nudegė šalia 4x2 m rūsio 
šiferio stogas. Išgelbėtas už 2 m 
gyvenamasis namas. 
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Paryžiaus katedroje tvirtinamas karkasas
Prancūzijos kultūros ministras apsilankęs gaisro nuniokotoje 
Paryžiaus Švč. Dievo Motinos katedroje, pranešė, jog praėjus 
mėnesiui po nelaimės šventovė tebėra tvirtinama, kad joje būtų 
saugu pradėti restauracijos darbus.

Ketina atidėti muitų automobiliams įvedimą
JAV prezidentas planuoja laikinai nedidinti muitų importuoja-
miems automobiliams, kol Jungtinės Valstijos derasi dėl 
susitarimų su pagrindinėmis prekybos partnerėmis. Jis yra 
pagarsinęs įvesti 25 proc. baudžiamuosius muitus.

ir pasaulio gyvenimo nesėkmių 
katalogai. Blogis nėra Dievo 
kūrinys, tačiau jaučiame, kad 
jis yra, kad slepiasi istorijos 
raukšlėse. Jis tyliai prie mūsų 
prislenka kaip nuodinga gy-
vatė. Kartais jo buvimas toks 
akivaizdus, kad mums netgi 
atrodo, kad jis galingesnis už 
Dievo gailestingumą. Taip bū-
na nevilties valandą, sakė po-
piežius.

Besimeldžiantis žmogus nė-
ra aklas. Jis mato blogio pavo-
jų, bet mato ir didžiulį kontras-
tą tarp blogio slėpinio ir Dievo 
slėpinio. Mes matome blogio 
veikimą gamtoje, istorijoje, 
taip pat mūsų širdyse. „Niekas 
negali sakyti, kad blogis jo ne-

liečia, – sakė popiežius, – kaip 
ir niekas negali sakyti, kad jis 
niekada nebuvo gundomas. Vi-
si žinome, kas yra blogis, visi 
žinome, kas yra gundymai, visi 
esame asmeniškai tai patyrę.

Matydami blogį, mes šau-
kiamės Dievo pagalbos. Pas-
kutinieji „Tėvų mūsų“ maldos 
žodžiai – tai iš mūsų širdžių 
besiveržiantis protestas prieš 
gedulą, kančią, vergystę, kitų 
išnaudojimą, nekaltųjų vaikų 
ašaras. „Štai kas yra žmogus, 
– sakė popiežius, – jis nori gy-
venti, svajoja apie meilę ir gėrį, 
bet tuo pat metu daro bloga sau 
ir savo artimui, ir tai daro iki to-
kio laipsnio, kad net pradeda-
me abejoti žmogiškumu“.

Atsakymas į mūsų maldavi-
mą yra Jėzaus auka. Jis – Dievo 
Sūnus – mus gelbėja nuo pik-
to. Jis suėmimo akimirką liepia 
Petrui padėti į šalį kalaviją; jis 
pažada dangų atsivertusiam 
nukryžiuotam plėšikui; jis do-
vanoja atleidimą jį nukryžia-
vusiems budeliams ir visiems 
nesuvokiantiems jų akivaiz-
doje vykusios tragedijos. „Jė-
zaus auka ant kryžiaus mums 
padovanojo ramybę. Iš ten te-
ka tikroji taika. Ji – priskėlusio 
Jėzaus  dovana. Atsiminkime 
pirmuosius prisikėlusio Jėzaus 

Bendroji audiencija. 
 „Gelbėk mus nuo 

pikto“
Trečiadienio bendrosios au-

diencijos katechezėje popie-
žius Pranciškus komentavo 
paskutinę „Tėve 
mūsų“ maldos in-
vokaciją: „Gelbėk 
mus nuo pikto“.

Maldavimas, 
kad Dievas nepa-
liktų mūsų vienų, 
kai susiduriame 
su gundymais ir 
gelbėtų mus nuo 
pikto, – tai, pasak 
popiežiaus, vienas pagrindinių 
krikščioniškosios maldos ele-
mentų. Jėzus mus moko visa-
da prašyti Dievo palaiminimo 
ir pagalbos, sudėti į maldą visus 
mūsų rūpesčius ir džiaugsmus. 
Tačiau labiausiai turime pasiti-
kėti Dievo artumu ir šauktis jo 
pagalbos, kai jaučiame pikto-
sios dvasios grėsmę. Popiežius 
priminė apaštalo šv. Petro įspė-
jimą: turime būti budrūs, nes 
„velnias kaip riaumojantis liū-
tas slankioja aplinkui, tykoda-
mas ką praryti“ (1 Pt 5, 8).

Krikščioniškoji malda, sakė 
popiežius, nereiškia užsimerkti 
ir nematyti, kas dedasi gyveni-
me. Krikščioniškoji malda – ne 
infantiliška, bet Tėvu pasiti-
kinčio vaiko malda. Visiškai 
pasitikėdamas Dievu, krikš-
čionis visą laiką atsimena, kad 
žmogaus gyvenime neįmano-
ma išvengti sunkumų. Jei ne-
būtų paskutiniųjų „Tėve mū-
sų“ maldos žodžių, jei nebūtų 
maldavimo, kad Dievas nepa-
liktų mūsų vienų, kai esame 
gundomi, jei nesišauktume jo, 
kad gelbėtų nuo pikto, – kaipgi 
galėtų melstis nusidėjėliai, per-
sekiojamieji, viltį prarandantys 
ir mirštantys žmonės?

Blogis lydi mūsų gyvenimą. 
Istorijos knygos – tai tarsi mūsų 

žodžius: ramybė jums, ramybė 
jūsų sieloms, jūsų širdims, jūsų 
gyvenimams. Viešpats mums 
dovanoja savo taiką, mums do-
vanoja savo atleidimą. Mes tu-
rime jį prašyti, kad gelbėtų mus 
nuo pikto, kad padėtų mums  
nepasiduoti blogiui.“

Po katechezės sveikinda-
mas didesnes bendrojoje audi-
encijoje dalyvavusias grupes 
popiežius Pranciškus priminė, 
kad gegužės mėnuo liaudies 
pamaldumo tradicijoje skirtas 
Švenčiausiajai Mergelei Ma-
rijai ir kad šio mėnesio vidury 
– gegužės 13-ąją – švenčiama 
Fatimos Marijos šventė. Svei-
kindamas bendrojoje audienci-
joje dalyvavusius maldininkus 

iš Lenkijos po-
piežius pami-
nėjo šią dieną 
minimas pasi-
kėsinimo į Jono 
Pauliaus II gy-
vybę metines. 
Popiežius pri-
minė Fatimoje 
piemenėlių re-
gėjime girdėtus 

Marijos žodžius: „Atėjau įspėti 
žmoniją, kad keistų gyvenimą 
ir savo sunkiomis nuodėmėmis 
neliūdintų Dievo. Žmones te-
kalba Rožinį ir teatgailauja už 
nuodėmes“.

Papamobiliu, kuriuo popie-
žius atvyko į šio trečiadienio 
bendrąją audienciją, kartu su 
juo važiavo 8 vaikai, balandžio 
29 d. specialiu humanitariniu 
koridorium atvykę iš Libijos. 
Vaikai, kilę iš Sirijos, Nigeri-
jos ir Kongo, buvo apgyven-
dinti Bažnyčios Italijoje išlai-
komame pagalbos centre šalia 
Romos. VATICAN NEWS

Ir katalikai juokiasi...
Unkonių kaime gyveno 

keistas kriaučius. jis siūda-
vo. Atneša kailinius pasiūti 
Visiems šventiems. kada jau 
tas ateina atsiimti kailinių, tai 
kriaučius prineša tų kailinukų. 
Anas sako:

– ką tu čia padarei?
kriaučius sako:
– Tu prašei visiems šven-

tiems, tai čia Tamošiui, jurgiui 
ir raului, Baltrui...

95,7 Mhz

Gamtos mokslų 
integravimo 5-8 
klasėje koncepcija – 
kurti gamtamokslinį 
pasaulėvaizdį, remiantis 
mokymosi tyrinėjant 
prieiga (mokomaisiais 
tyrimais). 

Ji orientuota į tikrovės reiš-
kinių pažinimą, skirta moty-
vuoti mokinius stebėti, ana-
lizuoti ir modeliuoti gamtos 
reiškinius, skatinti gamtos 
mokslais grindžiamą tech-
ninę kūrybą ir visuomenei 
reikšmingos veiklos projek-
tus. Artimosios aplinkos pa-
žinimas siejamas su globalių 
procesų supratimu ir atsakin-
gu žmogaus vaidmeniu juo-
se. Mokymosi tyrinėjant pri-
eiga laikytina gamtos moks-
lų metodologijos projekcija 
gamtamoksliniame ugdyme, 
sutelkiant dėmesį ne tiek į tai, 
ką sužinoti, bet daugiau į tai, 
kaip sužinoti. 

Todėl gegužės 9 d. 5 kla-
sės mokiniai kartu su fizikos 
mokytoja Vilma Mekionyte ir 
klasės auklėtoja Daiva Krū-
veliene  vyko į Aukštadvario 
regioninį parką. Integruotos 
gamtamokslinės veikos šiame 
parke tikslas - atliekant įvai-
rią veiklą, skatinti  vertybinio 
ir estetinio santykio su gamta 
raišką ir siekti, kad mokiniai 
domėtųsi ir žavėtųsi gamti-
ne aplinka, patirtų pažinimo 
džiaugsmą, ugdytųsi pagarbą 
aplinkai, atsakomybę už jos 
išsaugojimą ir saugaus elge-

sio gamtoje įgūdžius. Veikla 
prasidėjo Aukštadvario regi-
oninio parko lankytojų centre, 
kur buvome supažindinti su  
parko lankytinomis vietomis, 
gamtos ir kultūrinėmis  ver-
tybėmis, kraštovaizdžio ir bi-
ologine įvairove. Nustebome, 
kad šis parkas yra Trakų, Prie-
nų ir Kaišiadorių rajonuose. 

Po to vykome  į Velnio duo-
bę: klausėmės legendos apie 
jos atsiradimą, sužinojome, 
kad tai - mitologinis gamtos 
paminklas. Įspūdingi jos ma-
tmenys: duobės gylis - apie 40 
metrų, o skersmuo jos viršuje 
yra apie 200 m. Tai Lietuvos 
Respublikos geologinis pa-
minklas, vienas iš 100 lanko-
miausių Europos gamtos pa-
minklų. Laipteliais galėjome 
nusileisti į jos žemiausią vietą 
ir apeiti ją, įveikdami 250 me-
trų atstumą. Kai kas tai padarė 
net keturis kartus!

Pasirodo, ir medžiai turi 
energijos, kurios galima įgyti 
juos apkabinus ir stipriai prisi-
glaudus.  Tai ne vienam pavy-
ko padaryti apglėbus ąžuolą.  

Aplankėme ir Aukštadvario 
piliakalnį. kuris dar vadina-
mas Pilaitės vardu, nes greta 
tyvuliuoja Pilaitės ežeras. Bu-
vome sužavėti jo didingumu 
ir gražumu, ypač medžiais, 
kurie mena žilą senovę, ir 
9-15 metrų aukščio stačiais 
laiptais. 

Buvome ir prie Aukštadva-
rio (Verknės senvagės) šalti-
nio. Mums labai pasisekė, nes 

Integruotas gamtamokslinis ugdymas 
Aukštadvario regioniniame parke

ragavome sveikiausią pasau-
lyje vandenį, kuris turi gydo-
mųjų savybių ir yra labai  šal-
tas, suteikiantis sveikatos, nes  
turi žmogaus organizmui nau-
dingų mikroelementų.  

Kokiais smagiais įspūdžiais 
dalijosi ekskursijoje dalyvavę 
mokiniai! ,,Patiko apkabin-
ti ąžuolą ir pasisemti stipry-
bės“, ,,Nustebau, kad verdant 
arbatą ar kavą iš Senvagės 
šaltinio vandens, jo galima 
ir neužvirinti“, ,,Sužinojau, 
kad Aukštadvario regioninia-
me parke gyvena net trylika 
rūšių šikšnosparnių, o Lietu-
voje jų suskaičiuota keturio-
lika“, ,,Pirmą kartą pamačiau 
šikšnosparnių inkilą“, ,,Pa-
tiko šaltinėlio vandens sko-
nis“, ,,Sudomino piliakalnis, 
nes ten yra senovinių medžių, 
kurie labai didingi ir gražūs“, 
,,Galėjome paragauti tikro šal-
tinio vandens“, ,,Aukštadvario 
regioniniame parke gyvena 
meškų šeima“, ,,Sužinojau, iš 
kur bėga tiek daug šaltinėlio 
vandens“, ,,Daugiau pasimo-
kiau gamtos“, ,,Patiko Velnio 
duobės istorija“, ,,Sužavėjo 
Velnio duobė – aukšti šlaitai, 
dideli medžiai, stebinantis  
kraštovaizdis“...

Manau, kad mokinių min-
tys patvirtina, jog  patyriminis 
mokymas ir praktinės veiklos  
būtinos, nes jos ugdo  moki-
nio gamtamokslines kompe-
tencijas.

Vilma Mekionytė, fizikos 
mokytoja metodininkė
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Gazos Ruože minimos Nakbos metinės
Prie Gazos Ruožo pasienio trečiadienį susirinko maždaug 10 tūkst. 
palestiniečių, kasmet gegužės 15 dieną mininčių Nakbos pradžios 
metines, kai 1948 metais kuriantis Izraelio valstybei daugiau kaip 
700 tūkst. jų tautiečių buvo išvaryti arba priversti palikti namus. 

Deda viltis į galutinį balsavimą dėl „Brexit“
Jungtinės Karalystės „Brexit“ ministras nurodė, kad premjerės 
siūloma išstojimo iš Europos Sąjungos sutartis bus „nebegyva“, 
jeigu parlamentas ateinantį mėnesį ketvirtąkart ją atmestų, 
vyriausybės vadovei nustačius balsavimo datą.

Darbą pradeda Birštono savivaldybės 
administracijos direktorė ir pavaduotojas

Laima
DUOBLIENĖ

Gegužės 9 dieną Birštono 
savivaldybės tarybos 
posėdyje pirmiausia 
buvo pristatyti 
komitetų pirmininkai, 
patvirtinta Savivaldybės 
administracijos direktorė 
ir jos pavaduotojas. Iš viso 
posėdyje buvo svarstomi 
22 klausimai. 

Kontrolės komitetui va-
dovaus Audrius Šeržentas, 
Ekonomikos ir verslo ko-
mitetui – Vytautas Jokimas, 
Finansų ir biudžeto – Kristi-
na Justinavičienė, Socialinių 
reikalų ir sveikatos – Dovilė 
Adamonytė. 

Tarybos sekretore dirbs 
Monika Žilytė, mero patarė-
ja – Rimantė Kurkauskaitė, 
visuomeniniu konsultantu –
Vygintas Bubnys. 

Administracijos 
direktore patvirtina 

Jovita Tirvienė
Tarybos posėdžio metu, 

po slapto balsavimo (tryli-
kai Tarybos narių pritarus, 
dviem – ne), Tarybos įgalio-
jimų laikui buvo patvirtinta 

nauja Birštono savivaldybės 
administracijos direktorė. Ja 
tapo Jovita Tirvienė, anksčiau 
ėjusi Savivaldybės adminis-
tracijos Strateginio planavimo 
ir investicijų skyriaus vedėjos 
pareigas. 

J. Tirvienė administracijos 
direktorė pareigas pradėjo ei-
ti nuo gegužės 14 d. Adminis-
tracijos direktorei nustatytas 
pareiginės algos koeficien-
tas (baziniais dydžiais) – 17 
ir pareiginės algos priedas 
už tarnybos Lietuvos valsty-
bei stažą teisės aktų nustaty-
ta tvarka.

Prisistatydama ir atsakyda-
ma į klausimus, J. Tirvienė 
akcentavo, kad atliekant pa-
grindinius darbus – įgyven-
dinant Savivaldybės tarybos 
iškeltus tikslus, pateiktas už-
duotis, taip pat vykdant visas 
funkcijas, numatytas Vietos 

savivaldos įstatyme, spren-
džiant įvairias problemas ir 
klausimus – reikalinga efek-
tyviai dirbanti komanda. Sa-
vivaldybės administracija 
vykdo daugiau kaip 80 ir 
valstybės deleguotų (39), ir 
savarankiškų funkcijų (45), 
įgyvendina projektus įvairio-
se srityse. Todėl, J. Tirvienės 
manymu, daug dėmesio bus 
skiriama efektyvumui didinti, 
darbuotojų kompetencijoms 
stiprinti ir naujiems įgūdžiams 
įgyti, galimų atlikti funkcijų, 
darbų, užduočių spektrui plės-
ti. Ketinama stiprinti ir plana-
vimo įgūdžius, ir elektroninio 
parašo naudojimą, žadama la-
biau viešinti administracijos 
komandos atliekamus darbus, 
vykdomus projektus, stiprinti 
glaudesnį bendradarbiavimą 
su įstaigomis, bendravimą su 
bendruomene.

J. Tirvienė sakė, kad Savi-
valdybės administracijos di-
rektorės darbas – tai didžiulė 
atsakomybė ir įpareigojimas, 
kurį ji pasistengs pateisinti. 

Siūlymas mažinti 
administracijos 

darbuotojų skaičių 
palaikymo nesulaukė

Prieš priimant sprendimą 

dėl Savivaldybės administra-
cijos direktoriaus paskyrimo, 
buvo svarstomas opozicijos 
siūlymas pakeisti Birštono 
savivaldybės administraci-
jos struktūrą ir etatų skaičių. 
Konkrečiai buvo siūloma pa-
naikinti administracijos di-
rektoriaus pavaduotojo pa-
reigybę, nes mažėjant savi-
valdybės gyventojų skaičiui, 
proporcingai turėtų mažėti ir 
Savivaldybės administracijos 
darbuotojų – būtų mažinama 
biurokratija, didinamas darbo 
efektyvumas bei taupomos 
savivaldybės biudžeto lėšos. 
Administracijos direktoriaus 
pavaduotojo funkcijos galėtų 
būti perduotos Savivaldybės 
administracijos direktoriui, 
o direktoriaus pavadavimas 
numatomas Teisės ir civi-
linės metrikacijos skyriaus 
vedėjui.

K. Justinavičienė priminė, 
kad administracijos direkto-
riaus pareigybė buvo įsteig-
ta 2015 m. vieningu Tarybos 
narių sprendimu ir dabar, kai 
administracijos darbe funkci-
jų nemažėja, tokia pareigybė 
yra reikalinga. H. Lik taip pat 
pritarė, kad daugėjant admi-
nistracijos funkcijų, negalima 

Spaudos konferencijose – pagyros 
naujajai administracijos direktorei

Laima
DUOBLIENĖ

Po Birštono savivaldybės 
tarybos posėdžio trumpas 
spaudos konferencijas 
surengė Socialdemokratų 
ir „Kartu Birštono labui“ 
frakcijos. 

Socialdemokratų frakcijos 
atstovė, merė Nijolė Dirgin-
čienė pasidžiaugė, kad Biršto-
no savivaldybės administraci-
jai vadovaus labai principinga, 
pareiginga, atsidavusi darbui, 
kompetentinga ir išsilavinu-
si darbuotoja Jovita Tirvienė, 
kurios darbą savivaldybės me-
rė stebėjo ne vienerius metus 
ir matė, kad ji gali augti. 

Apie savo artimiausius dar-
bo planus trumpai kalbėjo ir 
paskirtoji administracijos di-
rektorė, kuri, kaip ir posėdy-
je, sakė, kad pirmiausia laukia 
daug planavimo, darbas su vi-
suomene ir nekilnojamojo tur-
to savininkais, eismo pertvar-
ka Birštone ir kiti darbai. 

Merė pažadėjo, kad kituose 
posėdžiuose, kaip numatyta 
reglamente, kas 1,5 valandos 
bus siūloma skelbti pertrau-
kas, o spaudos atstovai, jei 
nori labiau pasigilinti į po-
sėdyje svarstomą klausimą, 
gali, komisijos pirmininkui 
leidus, dalyvauti komisijų po-
sėdžiuose. 

Frakcijos „Kartu Birštono 

labui“ nariai savo spaudos 
konferenciją taip pat pradė-
jo nuo pagyrų naujai admi-
nistracijos direktorei. „Šiuo 
klausimu mes pritariame val-
dantiesiems, o direktorei linki-
me sėkmės“, – sakė frakcijos 
atstovai. 

Tačiau opozicija pasisako 
prieš administracijos direk-
toriaus pavaduotojo pareigy-
bę, nes tai, jų manymu, per-
teklinė pareigybė, per metus 
„kainuojanti“ apie 30 tūkst. 
eurų (tik darbo užmokestis, 
be priedų). 

Jurgitos Šeržentienės tei-
gimu, opozicija tikrai nėra 
linkusi laikytis kategoriškų 
nuostatų ir būtinai balsuoti 
„prieš“ sprendimų projektus. 
Tai jie parodė ir šiame posė-
dyje. „Gaila, kad valdantie-
ji balsuoja „nustatyta linija“ 
– kryptingai už jiems naudin-
gus sprendimus. To pavyzdys 
– sprendimas dėl „Tulpės“ 
sanatorijos patalpų nuomos. 
Tai Birštonui žalingas spren-
dimas, nes komercinių patal-
pų nuomos kaina – 1,42 euro/
kv.metrą (arba apie 3,5 tūkst. 
eurų per metus) – savivaldy-
bės biudžetui yra niekas“, – 
kalbėjo J. Šeržentienė. 

Taip pat buvo kalbėta apie 
Birštoniečio kortelės naudą 
(arba naudos nebuvimą) birš-
toniečiams, besinaudojan-
tiems „Tulpės“ sanatorijos 
paslaugomis. 
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„Ford“ atšaukia dar 270 tūkst. automobilių
„Ford Motor Company“ atšaukia dar 270 tūkst. automobilių 
„Fusion“ (2013-2016 m.) Šiaurės Amerikoje, kad sutvarkytų pavarų 
persijungimo problemą, dėl kurios automobiliai gali netikėtai 
nuriedėti. Pernai „Ford“ atšaukė apie 550 tūkst. automobilių.

Korsikoje iškritęs sniegas paralyžiavo eismą
Viduržemio jūroje esančioje Prancūzijai priklausančioje Korsikos 
saloje trečiadienio naktį iškrito daug sniego. Vietomis salą 
užklojusio sniego danga siekė iki 40 centimetrų. Trečiadienio oro 
temperatūra saloje buvo tik +2 laipsniai pagal Celsijų.

atKelta IŠ 7 p.

mažinti darbuotojų skaičiaus. 
J. Aleksandravičius pasiūlė 
kompromisinį variantą – leis-
ti administracijos direktorei 
pusę metų padirbėti be pava-
duotojo ir tuomet šį klausimą 
svarstyti iš naujo. Paskirtosios 
administracijos direktorės tei-
gimu, be pavaduotojo ji dirbti 
negalės, ypač šiuo metu, nes, 
jai tapus administracijos di-
rektore, Strateginio planavi-
mo ir investicijų skyriuje lieka 
tik du darbuotojai, nors reikė-
tų penkių. Laukia ir daug kitų 
darbų – baigiami įgyvendinti 
ankstesni projektai, tuoj bus 
pradėti nauji, o tai didžiulė 
atsakomybė. Merė N. Dirgin-
čienė priminė, kad tai opozi-
cijos siūlymas ir akivaizdus 
politinis „dalykas“, jog kuo 
blogiau dirbs valdančioji dau-
guma, tuo turbūt geriau bus 
opozicijai. Merės teigimu, tai 
yra jos nuomonė, o „už nuo-
monę nekritikuojama“ . Ji nu-
traukė diskusijas, neleidusi J. 
Šeržentienei pasisakyti, nors 
pagal Birštono savivaldybės 
tarybos veiklos reglamentą 
kiekvienu svarstomu klausi-
mu Tarybos narys gali užduoti 
du klausimus ir vieną kartą iki 
5 minučių pasisakyti. 

Sprendimui nebuvo pritar-
ta, „už“ balsavo penki Tary-
bos nariai, „prieš“ – devyni. 

Administracijos 
direktorės 

pavaduotoju 
paskirtas V. V. 

Revuckas
Administracijos direktorės 

siūlymu, merės teikimu balsų 
dauguma (devyni – „už“, pen-
ki – „prieš“) Birštono savival-
dybės administracijos direkto-
rės pavaduotoju  patvirtintas 
Vincas Valentinas Revuckas, 
iki šiol 12 metų dirbęs admi-
nistracijos direktoriumi. 

Į J. Aleksandravičiaus nuo-
gąstavimus, ar jis nedarys 
įtakos administracijos direk-
torei, V. V. Revuckas patiki-
no, kad ne.

Prieš kalbėdamas apie sa-

Darbą pradeda Birštono savivaldybės administracijos direktorė ir 
pavaduotojas

vo darbų tęstinumą V. V. Re-
vuckas pakomentavo praė-
jusiame Tarybos posėdyje 
„Birštoniečių tribūnoje“ R. 
Skorupskio išsakytas abejo-
nes dėl jo bendradarbiavimo 
su buvusiomis SSRS speci-
aliosiomis tarnybomis, arba, 
anot V. V. Revucko, išsklaidė 
netikrų pranašų paskleistus 
gandus. Jis patikino, kad jokia 
forma (nei raštu, nei žodžiu) 
nebendradarbiavo su KGB ir 
nėra pasirašęs su tuo susijusių 
jokių dokumentų. Anot V. V. 
Revucko, buvo pateiktos do-
kumentų ištraukos iš sovieti-
niame kariniame komisariate 

buvusios jo karinės bylos. To-
kios bylos buvo užvedamos 
kiekvienam šaukiamojo am-
žiaus vyrui ir pačių šaukiamų-
jų su jomis niekas nesupažin-
dindavo. Karinį laipsnį jis ga-
vo baigęs tuometinę LŽŪA, 
kurioje karinis parengimas 
buvo privalomas, o pabaigę 
studijas vyrai tapdavo rezer-
vo karininkais. V. V. Revucko 
teigimu, kad tas dokumentas 
yra niekinis, rodo faktas, jog 
visas tris kadencijas jis turėjo 
ir iki šiol turi leidimą dirbti su 
slaptais dokumentais. 

Atsakydamas į opozicijos 
pateiktus klausimus, V. V. 
Revuckas patikino, kad rinkė-
jų jis neapgaudinėja, nes turi 
teisę dalyvauti rinkimuose, o 
pirmajame naujos kadencijos 
Tarybos posėdyje administra-
cijos direktorius visada yra 
atleidžiamas iš pareigų, ir, jei 
Tarybos valdančioji dauguma 
būtų kita, jis, greičiausiai, bū-
tų Tarybos nariu. Dėl to, kad 

jis skiriamas ne administraci-
jos direktoriumi, o pavaduo-
toju, nemato problemos, nes, 
anot, V. V. Revucko, kiekvie-
nas darbas žmogų puošia.

Ataskaitoms pritarta 
Be svarstymų ir diskusi-

jų buvo pritarta VšĮ Biršto-
no būsto energijos taupymo 
agentūros 2018 m. veiklos 
ataskaitai, patvirtintas 2019 
m. metinių ataskaitų rinkinys, 
Savivaldybės kontrolės ir au-
dito tarnyba įpareigota atlikti 
įstaigos 2019 metų metinių 
finansinių ataskaitų rinkinio 
auditą. 

Kadangi šios ir kitų įstaigų 
ataskaitos buvo išklausytos 
ir į klausimus atsakyta ko-
mitetuose, planuota visoms 
ataskaitoms pritarti jų neiš-
klausius. D. Šeškevičiui pa-
siūlius, kad nors trumpai su 
ataskaitomis turėtų susipažinti 
žiniasklaidos atstovai bei visi 
dalyvaujantieji posėdyje, kitų 
įstaigų vadovai pateikė trum-
pus veiklos pristatymus. Jas 
išklausius, Tarybos nariams 
dar kilo ir klausimų.

2018 m. veiklos ataskaitas 
pateikė VšĮ Birštono PSPC, 
VšĮ „Tulpės“ sanatorija, UAB 
„Birštono vandentiekis“. Vi-
soms ataskaitoms buvo pri-
tarta. 

Paskirstytos lėšos 
kelių priežiūrai ir 

remontui 
Net trys Tarybos sprendimų 

projektai buvo susiję su vie-
tinės reikšmės kelių priežiū-
ra ir remontu. Taryba pritarė 
sprendimui patvirtinti Birš-
tono savivaldybės vietinės 
reikšmės kelių ar inžinerinių 
tinklų statybos, rekonstravi-
mo ar remonto 2019–2021 
metų prioritetinį objektų są-
rašą. Patvirtinus šį sąrašą, bus 
siekiama suformuoti ilgalaikę 
kelių ir gatvių remonto bei 
priežiūros darbų strategiją, 
kryptingai gerinti savivaldy-
bės teritorijos infrastruktūrą 
ir tinkamai įsisavinti Kelių 
priežiūros ir plėtros progra-
mos bei savivaldybės biudže-
to lėšas. Sąrašą sudarė komi-
sija, atsižvelgdama į Birštono 
seniūnijos ir Birštono miesto 

tvarkymo tarnybos siūlymus 
bei Birštono savivaldybės 
gyventojų prašymus, taip pat 
įvertinusi realią gatvių ir kelių 
būklę apžiūrų metu. 

Kelių priežiūros ir plėtros 
programai 2019 metais ski-
riama 544,1 tūkst. eurų, iš jų 
ne mažiau kaip 55 proc. – ka-
pitalui formuoti, ne mažiau 

kaip 5 proc. – saugaus eismo 
priemonėms, likusi dalis – ei-
namiesiems tikslams. 

Vienbalsiai buvo patvirtin-
tas Kelių priežiūros ir plėtros 
programos finansavimo lė-
šų vietinės reikšmės keliams 
Birštono savivaldybei pa-
gal suteiktų nakvynių vieš-
bučiuose, poilsio įstaigose, 
sveikatingumo įmonėse skai-
čių paskirstymo 2019 me-
tais objektams sąrašas. Buvo 
gauta beveik 350 tūkst. eurų. 
Siūloma dalį lėšų, skirtų ku-
rortams, panaudoti Mokyklos 
gatvės Birštone tiesimo dar-
bams užbaigti. Taip pat siūlo-
ma atlikti paprastą šaligatvių 
remontą prie jau reno-
vuotų gyvenamųjų na-
mų Pušyno g. 5, 9, 11, 
Kęstučio g. 25, 25A, 
taip pat įvažiavimo į S. 
Dariaus ir S. Girėno g. 
23, 23A, 23B, šaliga-
tvių remontą. 

Buvo patvirtintas ir 
Kelių priežiūros ir plėtros 
programos finansavimo lėšų 
savivaldybių institucijų val-
domiems vietinės reikšmės 
viešiesiems ir vidaus keliams 
tiesti, taisyti (remontuoti), re-
konstruoti, prižiūrėti, saugaus 
eismo sąlygoms užtikrinti, 
šiems keliams inventorizuoti 
paskirstymo 2019 m. objek-
tams sąrašas. Vadovaujantis 
minėtu sąrašu, komisija siū-
lo lėšų skirti Mokyklos gatvei 

užbaigti, Birštono seniūnijos 
vietinės reikšmės kelio BR-
15 (kelias A16 – Būdos) at-
karpos kapitaliniam remontui 
užbaigti bei Birštono seniūni-
jos vietinės reikšmės keliams 
inventorizuoti. 

Svarstyti ir kiti 
klausimai

Diskusijų kilo svarstant 
204,54 kv. metro bendro ploto 
negyvenamųjų patalpų, esan-
čių Birštono savivaldybei nuo-
savybės teise priklausančiame 
pastate – vandens gydykloje 
Birutės g. 35, Birštone, nuo-
mos sutarties pratęsimą iki 
2023 m. birželio 11 d. Patal-
pas nuomojasi UAB „Už ta-
ve“, kurios savininkas –Tary-
bos narys V. Jokimas. Į J. Šer-
žentienės klausimą, kodėl taip 
pigiai (mažiau nei 1,5 euro/kv. 
m) kurorte nuomojamos patal-
pos, jei Kaune panašių patalpų 
nuoma atsieina 6–10 eurų/kv. 
m, atsakyta, kad kaina nustaty-
ta atviro konkurso būdu. Balsų 
dauguma – aštuoniems prita-
rus, trims nepritarus ir trims 
susilaikius – sprendimas dėl 
patalpų nuomos pratęsimo bu-
vo priimtas. 

Posėdžio metu patvirtinta 
Nenaudojamų, naudojamų ne 
pagal paskirtį, apleistų arba ne-
prižiūrimų patalpų ir statinių 
sąrašo nauja redakcija. Sąraše 
iš viso yra 9 nenaudojami, ap-
leisti, keliantys pavojų, avari-
nės būklės, netvarkomi pasta-

tai. J. Aleksandravičius pasiūlė 
pasinaudoti Druskininkų pa-
vyzdžiu ir prie šių pastatų pri-
tvirtinti lenteles, kad pastatas 
nepriklauso savivaldybei.

Taryba priėmė sprendimą 
2020 metams nustatyti žemės 
mokesčio tarifus (nuo 0,01 
iki 4 proc. žemės mokestinės 
vertės), patvirtinti Birštono 
savivaldybės valdomų įmo-
nių strategijų sudarymo, at-
naujinimo ir įgyvendinimo, 

pasiektų veiklos tikslų atitik-
ties joms nustatytiems vei-
klos tikslams vertinimo tvar-
kos aprašą. Naujai patvirtinto 
aprašo nuostatos bus taikomos 
bendrovėms, kurių akcijos ar 
dalis akcijų, suteikiančių dau-
giau kaip ½ balsų bendrovės 
visuotiniame akcininkų susi-
rinkime, priklauso Savivaldy-
bei. Tai – AB Birštono sanato-
rija „Versmė“, UAB „Birštono 
vandentiekis“ ir UAB „Biršto-
no šiluma“. 

Taip pat nustatyta, kad 2019 
metais žemės mokesčiu neap-
mokestinamas fiziniams as-
menims, kurių šeimose mo-
kestinio laikotarpio pradžioje 
nėra darbingų asmenų ir ku-
riems nustatytas 0–40 proc. 
darbingumo lygis arba kurie 
yra sukakę senatvės pensijos 
amžių ar yra nepilnamečiai, 
priklausančio žemės sklypo 
plotas, neviršijantis 3 ha kai-
mo vietovėje, 0,8 ha Pakalnės 
g., Prienų g., Kampiškių g., 
Turistų g., Birštono mieste ir 
0,10 ha – likusioje Birštono 
miesto dalyje. Birštono mies-
to Pakalnės, Prienų, Turistų ir 
Kampiškių gatvių gyvento-
jams taikoma 80 proc. žemės 
mokesčio lengvata. 

Tarybos nariai pritarė nusta-
tyti nekilnojamojo turto mo-
kesčio tarifus 2020 metams: 
0,5 proc. nekilnojamojo turto 
mokestinės vertės ir 3,0 proc. 
nekilnojamojo turto mokes-
tinės vertės nekilnojamajam 

turtui, kuris yra Nenau-
dojamų, naudojamų ne 
pagal paskirtį, apleistų 
arba neprižiūrimų patal-
pų ir statinių sąraše. 

Pritarta ir Birštono 
kultūros centro teikiamų 
paslaugų kainų pakeiti-
mui, ir nuostolių, patirtų 

likviduojant gyvūnų užkre-
čiamųjų ligų protrūkius, įver-
tinimo komisijos sudarymui, 
ir Birštono savivaldybės kon-
trolės ir audito tarnybos 2018 
m. veiklos ataskaitai. 

Posėdžio pabaigoje buvo 
padėkota beveik aštuonerius 
metus administracijos direk-
toriaus pavaduotoju dirbusiam 
Ramūnui Noreikai. 

Kitas Tarybos posėdis – bir-
želio 21 d.

V. V. Revuckas

Tarybos sekretorė 
Monika Žilytė

Vygintas Bubnys ir mero pa-
tarėja Rimantė Kurkauskaitė.
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Importuos kviečius pirmą kartą per 12 metų
Australijos žemės ūkio ir vandens išteklių ministerija pirmą kartą 
per pastaruosius 12 metų, dėl lietaus stygiaus, leido importuoti 
kviečius į žemyną. Grūdai bus įvežti iš Kanados per 6–8 savaites. 
Visgi, yra nerimo dėl naujų vabzdžių kenkėjų rūšių ar ligų įvežimo.

Penkiametis į darželį atsinešė krepšį kreko 
Filadelfijos policija antradienį pradėjo tyrimą dėl vieno 
penkiamečio į katalikišką vaikų darželį atneštų kelių dešimčių 
buteliukų kreko – prastos kokybės kokaino. Jis sakė, kad krepšį su 
narkotikais jis gavo iš vieno žmogaus, kuris paprašė jį paslėpti.

Europos diena – visų šventė 

stasė
AsIpAVIČIENĖ

Birštone 11 metus iš eilės 
paminėta Europos diena, 
o šiemet – ir 15-osios 
įstojimo į Europos Sąjungą 
metinės. Jau iš pat ryto 
visi miesto gyventojai ir 
svečiai buvo kviečiami 
švęsti šią reikšmingą ir 
prasmingą dieną, nes tik 
tapę ES nariais mes turime 
galimybę gražiau ir geriau 
gyventi, kurti geresnę 
ateitį. 

Šį išskirtinį renginį visada 
organizuoja Birštono viešoji 
biblioteka ir jos kolektyvui 
puikiai pavyksta surengti to-
kius kūrybinius užsiėmimus, 
į kuriuos įtraukiami įvairaus 
amžiaus žmonės. 

Susirinkusiuosius paminėti 
Europos dieną sveikino Birš-
tono viešosios bibliotekos 
direktorė Alina Jaskūnienė, 
Birštono savivaldybės mero 
pavaduotojas Vytas Kederys, 
Savivaldybės švietimo, kultū-
ros ir sporto skyriaus vedėja 
Angelė Žiūraitienė.

Šventės atidarymo metu 
buvo pristatyta šventės tema 

bei prioritetai, akcentuojama 
įstojimo į ES 15 metų sukak-
tis ir artėjantys Europos Par-
lamento rinkimai, Birštono 
gyventojai ir svečiai kviečia-
mi aktyviai dalyvauti šventi-
nėse veiklose, diskusijose bei 
kūrybinėse dirbtuvėse.

Europos dienos šventėje 
visi galėjo išsakyti savo nuo-
monę ar naują idėją, disku-
tuoti, dalyvauti viktorinose, 
spalvingose, originaliose eu-
ropietiškose kūrybinėse dirb-
tuvėse. Beje, mėgstamą ir ak-
tualią veiklą galėjo pasirinkti 
ne tik ne tik suaugusieji, bet 
ir vaikai.

Pasak Birštono viešosios 
bibliotekos direktorės Alinos 
Jaskūnienės, 2019 metai skir-
ti gegužės 26 d. vyksiantiems 
Europos Parlamento rinki-
mams, Lietuvos narystės Eu-

ropos Sąjungoje 15 metų ju-
biliejui bei Europos komisijos 
įgyvendinamoms komunika-
cijos kampanijoms „#EUan-
dMe“ ir „ES drauge saugiau“, 
todėl šių metų šventėje buvo 
skatinama susirinkusiuosiuos 
atsakingai balsuoti Europos 
parlamento rinkimuose, taip 
pat pasidžiaugta jubiliejine 
šalies narystės ES sukaktimi, 

daug dėmesio skirta kampani-
jos „#EUandME“ akcentuoja-
mai tvarumo temai. 

Pirmieji Europos dienos 
renginiai prasidėjo Birštono 
gimnazijoje, kur visi norintys 
galėjo išbandyti savo žinias 
laikydami Europos egzaminą. 
Bendradarbiaujant su Biršto-
no savivaldybės administraci-
ja, Birštono kurorto, Birštono 
vienkiemio bendruomenėmis 
ir Birštono jaunimo klubu, vi-
si – tiek jaunimas, suaugusieji 
ir senjorai – buvo pakviesti į 
spalvingą Europalapinę prie 
bibliotekos, kurioje vyko kū-
rybinės-edukacinės dirbtuvės 
su profesionaliais dizaineriais, 
menininkais; informacinė 
erdvė apie Europos Sąjun-
gą; nuotaikingos kūrybinės 
dirbtuvės „LT      ES“, skirtos 
Lietuvos narystės ES 15 me-
tų sukakčiai; aplinkosauginį 
sąmoningumą skatinanti in-
formacinė-edukacinė erdvė 
„Rūšiuoji – vadinasi, galvoji“. 
Bibliotekos Vaikų ir jaunimo 
aptarnavimo skyriuje vaiku-
čius kvietė aplinkai draugiš-
kų žaislų erdvė, sulaukusi 
daug vaikų, tėvelių ir senelių 
puikių atsiliepimų. Vaikų sky-
riuje mažieji piešė kaip mo-
kėjo ir kaip patiko, domėjosi 
nameliuku, kurį vieni tapė ir 
gražino, o tie, kurie į jį tilpo, 
mielai ėjo į vidų. Šioje bibli-
otekos erdvėje buvo įdomu 
ir vaikams, ir juos atlydėju-
siems tėveliams ar seneliams, 
nes čia buvo skatinama žaisti 
ekožaislais. 

Aplinkai draugiškų, kū-
rybiškumą lavinančių žaislų 
kampelyje mažieji ir juos atly-
dėję šeimos nariai kartu kons-
travo kartonines plytas, jas iš-
piešė savo piešiniais, statė pi-
lis ir džiaugėsi tuo, ką padarė 
.Kol mažyliai buvo užsiėmę 
žaidimu ir kūryba, suaugusieji 
galėjo dalyvauti kitose veiklo-
se ar kartu su atžalomis kurti 
žaislus bei žaidimus dirbtuvė-
se „Tvarūs žaislai“. Šioje er-
dvėje dirbo Birštono jaunimo 
klubo nariai.

Prie bibliotekos įsikūrusio-
je didžiulėje palapinėje vyko 
ir dar kitokios veiklos. Iš noro 
mesti iššūkį vartojimo ir šiukš-
lių bei šiukšlių meno, šiukšlių 

dizaino ir šiukšlių grožio są-
vokoms ir koncepcijai gimęs 
projektas REPLASTICO2 pa-
kvietė transformuoti plastiki-
nių maišelių atliekas į patvarią 
ir unikalią tekstilę, kurti nau-
jus gaminius. Ši plastmasinių 
maišelių ir kitokių atliekų te-

ma šiomis dienomis yra labai 
aktuali. Gamtos užterštumas 
mažai skaidžiomis ar neskai-
džiomis atliekomis turi įtakos 
klimato kaitai. Dėl to galvas 
suka pasaulio lyderiai,tačiau ir 
mes kiekvienas galime įnešti 
tam tikrą indėlį, kad mūsų pla-
neta būtų švaresnė.

Nemažai dėmesio su-
laukė ir pranešimas-
diskusija apie tvaru-
mą, kūrybinės-edukaci-
nės dirbtuvės „Tęskime 
drabužių istorijas“. Šio-
je erdvėje, kuri vadinosi 
„Tvarumas. Drabužių 
atnaujinimas dažais“, 
buvo demonstruojama, 
kaip galima atnaujinti 
drabužius. Dirbtuvėse 
buvo galima įsitikinti, 
kad žaisdamas dažais 
kiekvienas iš mūsų gali 
atnaujinti drabužį. Dirb-
tuves vedė TEXTALE 
kūrėjai – antrinio di-
zaino entuziastai, kurie 

demonstravo neįtikėtinus da-
lykus, kaip atkurti senus dra-
bužius ir padaryti juos madin-
gus ir patrauklius.

„Kasmet siekiame, kad ši 
šventė atspindėtų pagrindinę 
Europos metų temą, sujungtų 
vietos bendruomenes, įtrauktų 

jaunimą, formuotų teigiamą jų 
suvokimą, požiūrį į Lietuvos 
narystę ES, akcentuotų ES 
svarbą ir naudą“, – sakė A. 
Jaskūnienė.

Birštono jaunimo klubas ir 
bibliotekininkai kvietė praei-
vius ir šventės dalyvius į in-
formacinę erdvę, kurioje buvo 

dalijami įvairūs lankstinukai, 
skrajutės, knygelės apie ES 
galimybes, perspektyvas, ko-
munikacijos kampanijas. 

Spalvingoje erdvėje žmo-
nės su dideliu susidomėjimu 
rinkosi aktualią informaciją, 
azartiškai dalyvavo bibliote-

kininkų parengtoje viktori-
noje, kurioje, teisingai atsakę 
į 5 klausimus apie ES, laimė-
jo medžiaginių ES maišelių, 
ženkliukų bei rašiklių.

Visi kartu šventėme, džiau-
gėmės, kad Europa yra mūsų 
namai, kad jau 15 metų esame 
ES nariai.
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Kviečia į renginius
ARTIMIAUSI RENGINIAI 
BIRŠTONE

Gegužės 18 d. 15:00 val. Mu-
ziejų naktis Birštone. Vieta: 
Birštono muziejus 

Gegužės 18 d. 18:00 val. Degus-
tacinė vakarienė „Vytautas mi-
neral SPA“ restorane „Moon“. 
Vieta: Vytautas Mineral SPA 

Gegužės 18 d. Gatvės muzikos 
diena

Gegužės 18 d. 09:30 val. Šeš-

Kipro ekonomikos augimas aplenks ES vidurkį
Kipro finansų ministras pareiškė, kad šalies ekonomikos augimas 
2019 metais gali pasiekti 3,5 proc. – tai reiškia, kad jis bus dvigubai 
didesnis už Europos Sąjungos (ES) vidurkį. Vyriausybė siekia iki 
2020 metų pasiekti visišką gyventojų užimtumą.

Užsidegė 1,8 tūkst. automobilių gabenęs laivas
Vienas krovininis Italijos laivas, gabenantis 1 843 automobilius, 
trečiadienį užsidegė plaukdamas netoli Ispanijai priklausančios 
Maljorkos salos. Iš 183 metrų ilgio laivo „Grande Europa“ 25 įgulos 
narių penkiolika buvo evakuoti sraigtasparniu.

tadienio rytai su joga. Vieta: 
Eglės sanatorija 

Gegužės 18 d. 10:30 val. Pažink 
Lietuvą žingsniuojant Birštone. 
Vieta: Vasaros estrada prie 
Nemuno 

Gegužės 21 d. 19:00 val. Izrae-
lio kino seansai Birštone. Vieta: 
Birštono kultūros centras 

Gegužės 21 d.  17:00 val . 
„Gymstick treniruotė“. Vieta: 
Eglės sanatorija 

Gegužės 22 d. 19:00 val. Ko-
medija „Pašėlusių moterų 
išpažintis“. Vieta: Birštono 

Rūtos Janutienės susitikimas su birštoniečiais

stasė
AsIpAVIČIENĖ

Antradienį, gegužės 14-
osios vakarą, Birštono 
viešojoje bibliotekoje 
birštoniečiai susitiko su 
žinoma tiriamųjų laidų 
žurnaliste, rašytoja ir 
TV laidų vedėja Rūta 
Janutiene. 

R. Janutienės naujausia 
knyga „Ir saugok mus nuo 
piktojo“ sulaukė gana daug 
dėmesio ir įvairiausių ver-
tinimų. Šioje knygoje, kaip 
sakė knygą pristatydama 
pati autorė, rašoma apie vi-
siems mums gerai žinomus 
nusikalstamo pasaulio atsto-
vus Vladą Belecką ir Henri-
ką Daktarą, nuteistus kalėti 
už savo piktadarybes iki gy-
vos galvos. Nepaisant to, jie 
dar tikisi išeiti iš kalėjimo ir 
pagyventi laisvėje...

„Jie niekam niekada nepa-
sakojo, neliudijo prieš save, 
niekam neužsiminė, kokia 
velniava vyko tarybiniais me-
tais. Niekam iki šiol neaišku, 

kur dingo sovietiniai pinigai, 
brangenybės ir kas už to sto-
vi? O visa tai „išplovė“ ban-
ditai, KGB ir partiniai veikė-
jai“, – kalbėjo R. Janutienė.

Pasak žurnalistės, gyve-
name įdomiais laikais, išgy-
vename tam tikro lūžio lai-
kotarpį, matome, kaip kei-
čiasi žmonių gyvenimai, jų 
padėtis, ką mes išgyvename, 
kokios dabartinės velniavos 
liudininkai buvome ir kokio 
šėtoniško gyvenimo liudyto-
jai esame.

„Šioje knygoje papasakota 
apie mus ir mūsų gyvenimą. 
Tai ne kriminalinė kronika, 
tai civilinė kronika, tai istorija 
apie pinigų plovimą, partinio 

aukso bylas, vadinamojo elito 
gyvenimą. Apie tai pasako-
jo ir nuotraukomis iliustravo 
V. Beleckas ir H. Daktaras, 
su kuriais teko bendrauti ne 
vieną kartą“, – kalbėjo R. Ja-
nutienė.

Iš jų žurnalistė sužinojo 
labai daug faktų apie įvai-
rias machinacijas, vagystes, 
aferas, apie tai, kaip žuvo ži-
nomas kunigas Ričardas Mi-
kutavičius.

Nesigilindama į pavienius 
epizodus, autorė apie savo 
jau ketvirtą knygą daug ne-
pasakojo, kad skaitytojas pats 
atrastų ir įsigilintų į tai, kas 
pasakojama. Beje, Rūta pri-
sipažino, kad rašo dar vieną 

knygą, tačiau neišdavė, apie 
ką bus joje rašoma. 

Susirinkusieji uždavė žur-
nalistei nemažai klausimų 
apie jos drąsą kelti viešumon 
tokius dalykus, kurie dauge-
liui ir dabar gyvenančių gar-
sių asmenų nemalonūs, apie 
TV laidas, kuriose ji tampa 
nepageidaujama. Žinome, juk 
žmogus rakštimi tampa tada, 
kai į paviršių iškelia visas ne-
geroves. Kai kam geriau, kad 
jos taip ir sutrūnytų niekam 
nežinomos...

Daugelis birštoniečių įsi-
gijo naujausią R. Janutienės 
knygą, o už simbolinę kainą 
ir sodininko bei daržininko 
užrašus.

Mielieji, ar jau ruošiatės švęsti tarptautinę kaimynų dieną Birštone?

Gegužės 24 d., penktadienį, 19 val. puošnaus pavasario pavakarę, kviečiame jaukiai susiburti namų,
laiptinių, kiemų, gatvių kaimynus, kaimynystėje įsikūrusių įstaigų darbuotojus J. Basanavičiaus aikštėje
prie baltomis staltiesėmis puoštų stalų. Bendrausime, dainuosime, šoksime, dalinsimės savo keptais
pyragais, ruoštais patiekalais, receptais, šypsenomis, gera nuotaika. Megsime naujas pažintis, stiprinsime
kaimynystę, bendruomeniškumą ir draugystę...

Šių metų šventės akcentas – mėlyna spalva ir visi šilti, šviesūs jos atspalviai, nes mėlyna – tai
mūsų Nemuno, mūsų herbo spalva, simbolizuojanti pasitikėjimą, išmintį, nuoširdumą, ramybę,
kūrybingumą, jausmingumą. Ši spalva puikiai reprezentuoja visą šventės koncepciją ir siekius,
kuriuos kartu kursime ir patirsime, jei šventei pradėsime ruoštis jau dabar.

Taigi, kviečiame:

o ateiti pasipuošus mėlyna spalva (rūbais ar mėlynais akcentais);
o atsinešti mėlynų stalo serviravimo detalių;
o paruošti ir atsinešti savo mėgstamą patiekalą (pyragą, užkandį), kuriuo galėtumėte pavaišinti

kaimyną;
o atsisakyti plastiko – nenaudoti vienkartinių indų, balionų. Atsineškite savo mėgstamų indų –

ir gamtą tausosime, ir stalas bus šventiškesnis;
o kaip ir praėjusiais metais šventėje nevartoti alkoholio!;
o dalyvauti daiktų mainytuvėse – mainytis knygomis, kokybiškais daiktais, kurie jums

nebereikalingi, o kaimyną galėtų pradžiuginti;
o dalyvauti nagingų, kūrybiškų kaimynų dirbtuvėse– pristatyti kaimynams savo gebėjimus,

kitus pamokyti ir patiems išmokti naujų dalykų;

Jei groji, dainuoji, šoki ar užsiimi rankdarbiais ir nori šia veikla pasidalinti šventėje –
susisiekite su mumis el. paštu bendruomene.birstonas@gmail.com nurodydami: savo vardą, pavardę,
veiklą ir telefono numerį. Auginkime gražią kaimynų dienos tradiciją Birštone kartu.

Staigmenų kupinoje šventėje pramogų nestigs nei mažiems, nei dideliems: šoksime, dainuosime,
pūsime muilo burbulus, fotografuosimės su kaimynais ir kt.

Šventėje laukiami visi norintys dalyvauti ir švęsti kartu! Visoms didesnėms kaimynų grupėms
rekomenduojame registruotis iš anksto, kad žinotume, kiek stalų ir kėdžių jums paruošti.
Registracija prasidės š. m. gegužės 6 d., pirmadienį, elektroniniu paštu
bendruomene.birstonas@gmail.com

Naujienas sekite Birštono kurorto bendruomenės „Facebook“ paskyroje.

Šventė bus filmuojama ir fotografuojama.

Šventę organizuoja Birštono kurorto bendruomenė su bičiuliais: mažąja bendrija „Čiulba ulba“,
„Asmeniška“ krautuvėle, Birštono kultūros centru. Šventę remia Birštono savivaldybės taryba.

kultūros centras 

Gegužės 22 d. 19:00 val. Poe-
zijos pavasaris. Vieta: Birštono 
kurhauzas 

Gegužės 23 d.  17:00 val . 
„Gymstick treniruotė“. Vieta: 
Eglės sanatorija 

Gegužės 24 d. 19:00 val. Tarp-
tautinė Kaimynų diena Birš-
tone. Vieta: J. Basanavičiaus 
aikštė 

Gegužės 25 d. 18:00 val. Degus-
tacinė vakarienė „Vytautas mi-
neral SPA“ restorane „Moon“. 
Vieta: Vytautas Mineral SPA 

Gegužės 25 d. 10:00 val. Disko 
metimo varžybos Romo Ubarto 
taurei laimėti. Vieta: Birštono 
sporto centras 

Gegužės 26 d. 19:00 val. Rytai 
sutinka Vakarus. Vieta: Biršto-
no kurhauzas 

Gegužės 28 d.  17:00 val . 
„Gymstick treniruotė“. Vieta: 
Eglės sanatorija 

Gegužės 29 d. 19:00 val. Izrae-
lio kino seansai Birštone. Vieta: 
Birštono kultūros centras 

Gegužės 30 d.  17:00 val . 
„Gymstick treniruotė“. Vieta: 
Eglės sanatorija
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TV prOgrAmA

redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

Šeštadienis, gegužės 18 d. Sekmadienis, gegužės 19 d. Pirmadienis, gegužės �0 d. Antradienis, gegužės �1 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 Kelmic-
kaite 09:00 Brolių Grimų pasa-
kos 10:00 Gustavo enciklopedija 
10:30 lietuvos tūkstantmečio vai-
kai 11:30 Mūsų gyvūnai 12:00 pa-
saulio dokumentika. Nepaprastos 
gyvačių galios 12:55 pasaulio do-
kumentika. Šri lanka. Indijos van-
denyno perlas 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 garo! 19:30 savaitė 20:25 
loterijos „Keno loto” ir „Jėga” 
20:30 panorama 20:52 sportas 
21:00 Keliai 21:30 premjera 22:30 
laiko tiltas  00:00 lrt radijo ži-
nios 00:05 tvin pyksas 3 01:00 
lrt radijo žinios 01:05 savaitė. 
Visuomenės aktualijų laida 02:00 
lrt radijo žinios 02:05 Klauskite 
daktaro 03:00 lrt radijo žinios 
03:05 tV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
03:30 Dviračio žinios  04:00 lrt 
radijo žinios 04:05 Vartotojų kon-
trolė 05:00 lrt radijo žinios 05:10 
ponių rojus  

 
06:10 tomo ir Džerio šou (4) 
06:35 Įspūdingasis žmogus-
voras (4) 07:00 “Nickelodeon” 
valanda. sveiki atvykę į “Veiną” 
(7) 07:30 Kung Fu panda (12) 
08:00 Kiaulė, Ožka, Bananas 
ir svirplys (20) 08:30 tomo ir 
Džerio pasakos (1) 09:00 Ogis ir 
tarakonai (47) 09:10 KINO pUs-
rYČIaI Melagis melavo… 11:00 
Kosminiai gelbėtojai 12:50 Šokis 
hip-hopo ritmu. revoliucija 14:50 
Nacionalinis saugumas 16:40 Ne 
vienas kelyje 17:20 teleloto 18:30 
žinios 19:20 sportas 19:27 Orai 
19:30 Batuotas katinas pūkis 
21:10 tarp žvaigždžių 00:35 Ga-
lutinis tikslas 4 02:15 Ilgas pasi-
važinėjimas 2 

TV3
06:15 televitrina 3 06:30 Ilgo 
plauko istorija 1/7s. 07:00 Ker-
šytojų komanda 1/27s. 07:30 
aladinas 1/165s. 08:00 Ilgo plau-
ko istorija 1/8s. 08:30 Mamyčių 
klubas 21/20s. 09:00 Kulinarinis 
detektyvas 2/20s. 09:30 penkių 
žvaigždučių būstas 6/20s. 10:00 
pasaulis pagal moteris 7/20s. 
10:30 svajonių sodai 14/37s. 
11:30 Operacija “riešutai” 2 
13:15 Įpėdiniai 2 15:45 apsau-
goti princesę 17:30 Visi mes 
žmonės 2/16s. 18:30 tV3 žinios 
139 19:22 tV3 sportas 1 19:27 
tV3 orai 139 19:30 Lietuvos ta-
lentai 6/12s. 22:30 atsakomasis 
smūgis 00:20 Nuodėmių mies-
tas 2 02:15 žiauriai baisi naktis 
2  04:00 tarp mūsų, mergaičių 
1/101s. 04:55 Virtuvė 5/15s. 
05:20 Juokingiausi amerikos 
namų vaizdeliai 26/25s.  

06:30 Baltijos galiūnų čempio-
natas 07:30 Džiunglių princesė 
Šina (6) 08:30 tauro ragas 09:00 
sveikatos kodas 09:30 sveika-
tos kodas televitrina 10:00 Vai-
kai šėlsta (9) 10:30 Iš visų jėgų 
(1) 11:00 Būk ekstremalas (27) 
11:30 atranka. Išlieka stipriausi 
(6) 12:30 Džinas Italijos pakran-

tėje (4) 13:00 Džinas Italijos pa-
krantėje (5) 13:30 ekstrasensų 
mūšis (5) 15:50 Nusikaltimų 
miestas (7) 16:25 turas “auto 
Optic 2000” 17:00 Betsafe–lKl. 
Numatomos ketvirtfinalio rung-
tynės 19:30 preMJera tiltas 
(1) 20:40 preMJera tiltas (2) 
21:55 Iliuzija (10) 22:55 Mirties 
įšalas (2) 23:55 specialistas 
02:05 Grobis 

07:00 programa 07:04 tV par-
duotuvė 07:20 „Gluchariovas“ 
(2/26) 08:30 Kaimo akademija 
09:00 „pasaulis iš viršaus“ 09:30 
Grilio skanėstai 10:00 Šiandien 
kimba 11:00 „Nuostabūs gyvū-
nų pojūčiai“ (1) 12:00 „Detekty-
vas linlis“ (10) 14:00 „Šerlokas 
Holmsas“ (4) 16:00 žinios 16:18 
Orai 16:20 Krepšinio pasaulyje su 
V 17:00 ant bangos 18:00 žinios 
18:28 Orai 18:30 „triufaldinas iš 
Bergamo“ (1) 20:00 žinios 20:23 
Orai 20:25 skinsiu raudoną rožę 
21:00 „24/7“ 22:00 žinios 22:28 
Orai 22:30 „Inspektorius luisas. 
Iš ugnies gimusi gyvybė“ (2/3) 
00:00 „Miškinis“ (3/29) 01:05 
„Gluchariovas“ (2/29) 02:10 lry-
tas tiesiogiai 02:55 po darbų 
03:25 „Neprijaukinti. Kodjako 
sala“ 03:45 „Neišsižadėk“ (88) 
04:35 „Kelrodė žvaigždė“ (43) 
05:20 „Juodosios katės“ (7)  

TV6
06:10 televitrina 14 06:30 Le-
do kelias 10/1s.  07:30 Gyvūnų 
klanai 1/5s.  08:30 Juokingiau-
si amerikos namų vaizdeliai 
26/10s.  09:00 Gyvūnų manija 
3/37s. 09:30 Vienam gale kablys 
20/20s. 10:00 praeities žvalgas 
4/37s. 10:30 Juokingiausi ameri-
kos namų vaizdeliai 26/11s. 11:00 
sandėlių karai 3/13,14s. 12:00 
Beveik neįmanoma misija 1/3s. 
13:00 Gyvūnų klanai 1/6s. 14:00 
Išlikimas 28/2808s. 15:00 Ledo 
kelias 10/2s. 16:00 Iš peties 6/5s. 
17:00 sandėlių karai 3/15,16s. 
18:00 taikinys 1/5s. 19:00 pra-
garo kelias 3/12s. 20:00 Trans-
porteris 2/205s. 21:00 žinios 
139 21:50 Orai 139 22:00 Nak-
ties tOp 8/16s. 22:30 X Fakto-
rius 5/19s.  

 
06:00 lietuvos respublikos 
himnas 06:05 Orkestro gimta-
dienio koncertas 07:45 Kultūrų 
kryžkelė. Menora  08:00 Kultūrų 
kryžkelė. trembita 08:15 Kultūrų 
kryžkelė. Vilniaus albumas 08:30 
Kelias 08:45 Krikščionio žodis 
09:00 premjera. pasižvalgyki-
me po... 09:30 euromaxx 10:00 
lietuvos mokslininkai 10:30 At-
spindžiai 11:00 7 Kauno dienos 
11:30 linija, spalva, forma 12:00 
Kalbantys tekstai 12:30 Vienuo-
lynų kelias lietuvoje 13:00 stop 
juosta 13:30 Muzikinė pramoginė 
programa „Du balsai – viena šir-
dis” 15:35 Šventadienio mintys 
16:00 Mokytojų kambarys 16:25 
sportinio ėjimo europos taurė 
18:15 pradėk nuo savęs 18:45 
ekspedicija „Nuo Baltijos iki Ben-
galijos” 19:40 Dauntono abatija 3 
20:30 panorama  20:52 sportas. 
Orai  21:00 legendos 22:00 Kon-
certas „Open to the World”. 1, 2 
d.  01:00 DW naujienos rusų kal-
ba 01:15 Dabar pasaulyje 01:45 
Kaunas Jazz 2019 02:35 laiko 
tiltas  04:35 Į sveikatą! 05:05 ten, 
kur namai 3 

 
06:00 lietuvos respublikos 
himnas 06:05 labas rytas, lie-
tuva 06:30 žinios. Orai. 09:20 
senis 10:25 aukštuomenės 
daktaras 6 11:05 aukštuome-
nės daktaras 7 12:00 Beatos 
virtuvė 13:00 Klauskite dakta-
ro 13:58 loterija „Keno loto“.” 
14:00 žinios. sportas. Orai. 
14:15 laba diena, lietuva 
16:40 premjera. ponių rojus 
17:30 žinios. sportas. Orai 
18:00 tV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ 18:30 Klauskite daktaro 
19:30 Vartotojų kontrolė 20:25 
loterija „Keno loto“.” 20:30 
panorama 21:00 Dienos tema 
21:20 sportas. Orai. 21:29 
loterija „Jėga“.” 21:30 lrt 
forumas 22:30 Dviračio žinios 
23:00 premjera. Veisenzė. Ber-
lyno meilės istorija 4 00:00 lrt 
radijo žinios 00:05 tvin pyksas 
3  01:00 lrt radijo žinios 01:10 
Istorijos detektyvai 02:00 lrt 
radijo žinios 02:05 Klauskite 
daktaro 03:00 lrt radijo ži-
nios 03:05 tV žaidimas „Kas 
ir kodėl?“ 03:30 Dviračio žinios 
04:00 lrt radijo žinios 04:05 
(Ne)emigrantai 05:00 lrt radi-
jo žinios 05:10 ponių rojus  

 
06:05 Mano gyvenimo švie-
sa (817,818,819) 07:35 To-
mo ir Džerio šou (5) 08:00 
Volkeris, teksaso reindžeris 
(18,19) 10:00 Namai, kur šir-
dis (67,68,69) 12:00 Yra, kaip 
yra 13:00 Mano likimas (53,54) 
15:00 Dvi šeimos (78,79,80) 
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 
preMJera sala 21:30 žinios 
22:20 sportas 22:27 Orai 22:28 
telefoninė loterija 1634 22:30 
VaKarO seaNsas trigubas 
X. aukštesnis lygis 00:30 Ju-
dantis objektas (22) 01:35 Ga-
lutinis tikslas 4 

TV3
06:10 televitrina 3 06:25 žvaigž-
džių karai. sukilėliai 2/13s 06:55 
simpsonai 17/8,10s.  07:55 
svajonių sodai 37 08:55 Mei-
lės sūkuryje 3078 10:00 De-
ganti širdis 1/19,20s. 12:00 tarp 
mūsų, mergaičių 1/102s. 13:00 
pažadėtoji 6/373,374,375,376s. 
15:00 simpsonai 17/11,12s. 
16:00 tV3 žinios 99 16:25 
tV3 orai 99 16:30 tV pagalba 
13/54s. 18:30 tV3 žinios 140 
19:22 tV3 sportas 1 19:27 tV3 
orai 140 19:30 Namas 1/13s. 
20:30 prakeikti 7/54s. 21:00 
tV3 vakaro žinios 79 21:52 
tV3 sportas 1 21:57 tV3 orai 
79 22:00 Mirtinas šūvis 00:25 
Nusikalstami protai. Kitapus sie-
nų 2/12s. 01:20 tironas 2/11s. 
02:05 amerikiečiai 4/9s. 03:00 
ekstrasensai tiria 6/107s. 04:25 
Nusikalstami protai. Kitapus sie-
nų 2/12s. 05:10 Virtuvė 5/16s. 

06:35 Džiunglių princesė Ši-
na (5) 07:35 stoties policija 
(37) 08:35 sudužusių žibintų 
gatvės (30) 09:35 paskuti-
nis faras (40) 10:35 Kobra 11 
(6) 11:35 ekstrasensų mūšis 
(4) 13:45 stoties policija (38) 
14:50 sudužusių žibintų ga-
tvės (31) 15:55 paskutinis fa-

ras (41) 17:00 Info diena 17:30 
Kobra 11 (7) 18:30 Mentalistas 
(60) 19:30 Įstatymas ir tvarka. 
specialiųjų tyrimų skyrius (13) 
20:25 tautos tarnas (21) 21:00 
aš esu legenda 23:00 Drakono 
vartai 01:30 Iliuzija (10) 02:25 
Mirties įšalas (2) 03:15 Įstaty-
mas ir tvarka. specialiųjų tyrimų 
skyrius (13)   

06:13 programa 06:14 tV par-
duotuvė 06:30 Kitoks pokalbis 
su D 07:00 Šiandien kimba 
08:00 Ne spaudai 09:00 „24/7“ 
10:05 „Gyvybės langelis“ (2/4) 
11:15 „Krikšto tėvas“ (4) 12:25 
„Vienišas vilkas“ (22) 13:35 TV 
parduotuvė 13:50 „Miškinis“ 
(4/25) 15:00 lrytas tiesiogiai 
16:00 reporteris 16:58 Orai 
17:00 po darbų 18:00 repor-
teris 18:48 Orai 18:50 rubri-
ka „Mes europiečiai“.” 18:55 
„raudonoji karalienė“ (4) 20:00 
reporteris 20:28 Orai 20:30 
Nuoga tiesa 22:00 reporteris 
22:53 Orai 22:55 rubrika „Mes 
europiečiai“.” 23:00 Ne spaudai 
00:00 „Miškinis“ (3/30) 01:05 
„Gluchariovas“ (2/30) 02:10 
lrytas tiesiogiai 02:55 po dar-
bų 03:25 „Neprijaukinti. aliaska“ 
03:45 „Neišsižadėk“ (89) 04:35 
„Kelrodė žvaigždė“ (44) 05:20 
„Juodosios katės“ (8)  

TV6
06:15 televitrina 3 06:30 Iš 
peties 6/4s.  07:30 Havajai 5.0 
7/8s.  08:30 Moterų lyga. Vyrai, 
pinigai ir meilė 4/52s.  09:00 
autopilotas 2/20s.  09:30 CsI 
kriminalistai 708  10:30 simp-
sonai 10/19,20s. 11:30 Mak-
gaiveris 2/20s.  12:30 Vedęs 
ir turi vaikų 8/806,807s.  13:30 
Univeras. Naujas bendrikas 
1/23,24s.  14:30 televitrina 13 
15:00 Havajai 5.0 7/9s. 16:00 
CsI kriminalistai 709 17:00 
Makgaiveris 2/21s. 17:55 Ve-
dęs ir turi vaikų 8/808,809s. 
18:55 Univeras. Naujas ben-
drikas 1/25,26s. 20:00 Moterų 
lyga. Vyrai, pinigai ir meilė 53 
20:30 žinios 95 20:55 Orai 99 
21:00 Farai 12/35s. 22:00 Naša 
raša 5/91,92s. 23:00 amitivilio 
siaubas. pabudimas 00:40 Kaip 
aš susipažinau su jūsų mama 
7/3,4s. 01:35 paskutinis iš vy-
rų 4/5,6s. 

 
06:00 lietuvos respublikos 
himnas 06:05 Džiazo muzikos 
vakaras. XXIX tarptautinis džia-
zo festivalis „Vilnius Jazz 2016“ 
06:55 lietuvos mokslininkai. 
Fizikas arūnas Krotkus 07:25 
premjera. alvinas ir patrakėliai 
burundukai 3  07:35 Šikšnos-
parnis patas 07:50 lesė 08:15 
Vienuolynų kelias lietuvoje  
08:45 tV daktaras 09:15 La-
bas rytas, lietuva  12:00 Dainų 
konkursas „eurovizija 2019“. 
Finalas.  15:50 Šikšnosparnis 
patas 16:05 lesė  16:30 laba 
diena, lietuva  18:00 Kultūrų 
kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis 
18:15 ten, kur namai 3  19:15 
Iš arti 20:10 Kultūros diena 
20:30 panorama  21:00 Die-
nos tema  21:20 sportas. Orai  
21:30 apsnigti kedrai 23:35 14 
linksnių 00:40 DW naujienos ru-
sų kalba 00:55 Dabar pasaulyje 
01:25 Kaunas Jazz 2019 02:10 
apsnigti kedrai 

 
06:00 lietuvos respublikos him-
nas 06:05 labas rytas, lietuva 
06:30 žinios. Orai. 09:20 senis 
10:25 aukštuomenės daktaras 
7  12:00 stilius 13:00 Klauski-
te daktaro 13:58 loterija „Keno 
loto“.” 14:00 žinios. sportas. 
Orai. 14:15 laba diena, lietu-
va 16:40 premjera. ponių ro-
jus 17:30 žinios. sportas. Orai 
18:00 tV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
18:30 Klauskite daktaro 19:30 
(Ne)emigrantai 20:25 loterija 
„Keno loto“.” 20:30 panorama 
21:00 Dienos tema 21:20 spor-
tas. Orai. 21:29 loterija „Jėga“.” 
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 00:05 tvin pyksas 
3  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 
(820,821,822) 07:35 tomo ir 
Džerio šou (6) 08:00 Volkeris, 
teksaso reindžeris (20,21) 10:00 
Namai, kur širdis (70,71,72) 
12:00 Yra, kaip yra 13:00 Mano 
likimas (55,56) 15:00 Dvi šeimos 
(80,81,82) 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 preMJera sala 21:30 
žinios 22:20 sportas 22:27 Orai 
22:30 VaKarO seaNsas Mies-
to teisingumas 00:25 Išbandymų 
diena (1) 01:30 trigubas X. aukš-
tesnis lygis 

TV3
06:10 televitrina 3 06:25 Ker-
šytojų komanda 1/27s. 06:55 
simpsonai 17/11,12s. 07:55 Na-
mas 1/13s. (kart.) 08:55 Meilės 
sūkuryje 3079 10:00 Deganti šir-
dis 1/21,22s. 12:00 tarp mūsų, 
mergaičių 1/103s. 13:00 paža-
dėtoji 6/377,78,379,380s. 15:00 
simpsonai 17/13,14s. 16:00 
tV3 žinios 100 16:25 tV3 orai 
100 16:30 tV pagalba 13/55s. 
18:30 tV3 žinios 141 19:22 tV3 
sportas 1 19:27 tV3 orai 141 
19:30 prieš srovę 19/20s. 20:30 
prakeikti 7/55s. 21:00 tV3 vaka-
ro žinios 80 21:52 tV3 sportas 1 
21:57 tV3 orai 80 22:00 loganų 
sėkmė 00:20 Nusikalstami pro-
tai. Kitapus sienų 2/13s. 01:20 
tironas 2/12s. 02:15 amerikie-
čiai 4/10s. 03:10 ekstrasensai 
tiria 6/108s. 04:35 Nusikalstami 
protai. Kitapus sienų 2/13s. 05:25 
Virtuvė 5/17s. 

06:35 Džiunglių princesė Šina (6) 
07:35 stoties policija (38) 08:35 
sudužusių žibintų gatvės (31) 
09:35 paskutinis faras (41) 10:35 
Kobra 11 (7) 11:35 ekstrasensų 
mūšis (5) 13:45 stoties policija 
(39) 14:50 sudužusių žibintų ga-
tvės (32) 15:55 paskutinis faras 
(42) 17:00 Info diena 17:30 Kobra 
11 (8) 18:30 Betsafe–lKl. pus-
finalio rungtynės 21:00 Vienvei-
dis 22:45 aš esu legenda 00:40 

Kas žudikas? (6) 01:50 F. t. Bu-
drioji akis (9) 

06:13 programa 06:14 tV par-
duotuvė 06:30 Grilio skanėstai 
07:00 lrytas tiesiogiai 08:00 
reporteris 08:58 Orai 09:00 po 
darbų 10:05 „Gyvybės langelis“ 
(2/5) 11:15 „Krikšto tėvas“ (5) 
12:25 „Vienišas vilkas“ (23) 13:35 
tV parduotuvė 13:50 „Miškinis“ 
(4/26) 15:00 lrytas tiesiogiai 
16:00 reporteris 16:30 Lietuva 
tiesiogiai 16:58 Orai 17:00 po 
darbų 18:00 reporteris 18:48 
Orai 18:50 rubrika „Mes eu-
ropiečiai“.” 18:55 „raudonoji 
karalienė“ (5) 20:00 reporteris 
20:30 lietuva tiesiogiai 20:55 
rubrika „renovacija iš arčiau“.” 
20:58 Orai 21:00 adomo obuo-
lys 22:00 reporteris 22:53 Orai 
22:55 rubrika „Mes europiečiai“.” 
23:00 ant bangos 00:30 Čempi-
onai 01:05 „Gluchariovas“ (2/31) 
02:10 lrytas tiesiogiai 02:55 po 
darbų 03:25 „Neprijaukinti. Ju-
konas“ 03:45 „Neišsižadėk“ (90) 
04:35 „Kelrodė žvaigždė“ (45) 
05:20 „Juodosios katės“ (9) 

TV6
06:15 televitrina 3 06:30 Iš pe-
ties 6/5s.  07:30 Havajai 5.0 7/9s.  
08:30 prakeikti 7/54s.  09:00 Gy-
vūnų manija 3/37s.  09:30 CsI 
kriminalistai 709  10:30 simp-
sonai 10/21,22s. 11:30 Makgai-
veris 2/21s.  12:30 Vedęs ir turi 
vaikų 8/808,809s.   13:30 Unive-
ras. Naujas bendrikas 1/25,26s.   
14:30 televitrina 13 15:00 Ha-
vajai 5.0 7/10s. 16:00 CsI krimi-
nalistai 710 17:00 Makgaiveris 
2/22s. 17:55 Vedęs ir turi vaikų 
8/810,811s. 18:55 Univeras. Nau-
jas bendrikas 1/27,28s. 20:00 
Moterų lyga. Vyrai, pinigai ir mei-
lė 54 20:30 žinios 96 20:55 Orai 
100 21:00 ties riba 23:00 aukš-
čiausia pavara 19/1907s. 00:15 
Daktaras Hausas 7/722s. 01:15 
Kaip aš susipažinau su jūsų ma-
ma 7/5,6s. 02:00 paskutinis iš 
vyrų 4/7,8s.   

 
06:00 lietuvos respublikos him-
nas 06:05 Kaunas Jazz 2019 
06:55 Kalbantys tekstai  07:25 
premjera. alvinas ir patrakėliai 
burundukai 3  07:40 Šikšnos-
parnis patas 07:55 lesė 08:20 
Mokslo sriuba 08:45 tV dakta-
ras 09:15 labas rytas, lietuva  
12:00 DW naujienos rusų kalba 
12:15 Gimę tą pačią dieną 13:10 
anapus čia ir dabar 13:55 Vie-
nuolynų kelias lietuvoje  14:25 
Iš arti 15:10 tV daktaras  15:40 
premjera. alvinas ir patrakėliai 
burundukai 3  15:50 Šikšnospar-
nis patas 16:05 lesė 16:30 La-
ba diena, lietuva  18:00 Kultūrų 
kryžkelė. Menora 18:15 ten, kur 
namai 3  19:00 Mokslo sriuba 
19:15 Diana. septynios pasaulį 
sukrėtusios dienos 20:10 Kul-
tūros diena 20:30 panorama  
21:00 Dienos tema  21:20 spor-
tas. Orai  21:30 Iš Barbaros Wo-
od kolekcijos 23:00 Wajda. Kino 
pamoka  01:00 DW naujienos ru-
sų kalba 01:15 Dabar pasaulyje 
01:45 Džiazo muzikos vakaras. 
XX tarptautinis džiazo festivalis 
„Birštonas 2018“ 03:00 Iš Bar-
baros Wood kolekcijos 04:30 
pradėk nuo savęs 05:00 Kultūrų 
kryžkelė. trembita 

 
06:00 lietuvos respublikos 
himnas 06:05 Neužmiršti 07:00 
premjera. Mokytojas Keisas ir 
linksmoji klasė 08:30 Karinės 
paslaptys 09:00 labas rytas, 
Lietuva 09:30 žinios 12:00 pa-
saulio dokumentika. liūtų kelio-
nė 12:55 pasaulio dokumenti-
ka. europos tyrai 13:50 Džesika 
Flečer 7 15:25 Klausimėlis 15:43 
loterija „Keno loto” 15:45 žinios. 
Orai  16:00 sveikinimų koncer-
tas 17:30 žinios. sportas. Orai  
18:00 teisė žinoti 18:30 Vaka-
ras su Edita 19:30 stilius 20:25 
loterijos „Keno loto” ir „Jėga” 
20:30 panorama 20:52 sportas 
21:00 Valanda iki „eurovizijos” 
22:00 Dainų konkursas „eurovi-
zija 2019” 00:30 premjera. per-
sekiotojų klubas 02:00 pasau-
lio dokumentika. Nepaprastos 
gyvačių galios 02:55 pasaulio 
dokumentika. Šri lanka. Indijos 
vandenyno perlas 03:45 sme-
genų paslaptys. Marselis prustas. 
03:55 Keliai. Mašinos. žmonės 
04:20 Mis Marpl 1 

 
06:15 tomo ir Džerio šou (3) 
06:40 Įspūdingasis žmogus-vo-
ras (3) 07:05 “Nickelodeon” va-
landa. sveiki atvykę į “Veiną” (6) 
07:35 Kung Fu panda (11) 08:05 
Kiaulė, Ožka, Bananas ir svirplys 
(19) 08:35 tomo ir Džerio nuoty-
kiai (16) 09:05 Ogis ir tarakonai 
(46) 09:15 KINO pUsrYČIaI 
Šonku dienoraščiai. Vienaragio 
nuotykiai 11:05 trys nindzės ima-
si veikti 12:55 ponas būrio mama 
14:40 Kelionė į ameriką 17:00 
Gyvūnų pasaulis 17:30 Bus vis-
ko 18:30 žinios 19:20 sportas 
19:27 Orai 19:30 sUperKINas 
Monstrų viešbutis 21:20 preM-
Jera Ilgas pasivažinėjimas 2 
23:20 pačiūžomis į šlovę 01:10 
preMJera Jūsų nešvankybe 
02:55 audros sūkuryje 

TV3
06:15 televitrina 3 06:30 Ilgo 
plauko istorija 1/6s. 07:00 žvaigž-
džių karai. sukilėliai 2/13s. 07:30 
aladinas 1/164s. 08:00 Ilgo plau-
ko istorija 1/7s. 08:30 Kempiniu-
kas plačiakelnis 1/148s. 09:00 
Virtuvės istorijos 9/20s. 09:30 
skaniai ir paprastai 2/3s. 10:00 
svajonių ūkis 5/37s. 10:30 Būk 
sveikas! 1/16s. 11:00 Noriu šio 
darbo! 1/5s. 12:00 Beždžionėlė 
ledo ritulininkė 13:55 Meilės la-
žybos 15:45 Havajai 5.0 5/522s. 
16:45 ekstrasensų mūšis 19/6s. 
18:30 tV3 žinios 138 19:17 tV3 
sportas 1 19:22 tV3 orai 138 
19:25 eurojackpot 20 19:30 
turtuolis vargšas 1/13s. 21:00 
Madmuazelė paradis 22:55 
Belė 01:05 Kapitonas amerika. 
pilietinis karas  03:40 Havajai 
5.0 5/522s. 04:30 paskutinis iš 
Magikianų 5/19,20s. 05:30 Juo-
kingiausi amerikos namų vaiz-
deliai 26/29s. 

06:05 Vaikai šėlsta (34,35,36) 
07:30 Džiunglių princesė Šina 
(5) 08:29 „top shop“ televitrina 
08:45 sveikatos aBC televitrina 
09:00 Baltijos galiūnų čempiona-
tas 10:00 Vaikai šėlsta (8) 10:30 
Iš visų jėgų (26) 11:00 Būk ekstre-
malas (26) 11:30 atranka. Išlieka 
stipriausi (5) 12:30 Džinas Italijos 
pakrantėje (2,3) 13:30 ekstrasen-

sų mūšis (4) 15:45 Kas žudikas? 
(6) 17:00 Betsafe–lKl. Numato-
mos ketvirtfinalio rungtynės 19:30 
lietuvos balsas. Vaikai 21:50 
MaNO HerOJUs Drakono var-
tai 00:15 aŠtrUs KINas Grobis 
02:00 F. t. Budrioji akis (7,8) 

07:00 programa 07:04 tV par-
duotuvė 07:20 „partizanų keliais“ 
(2/1) 07:55 „tV europa pristato. 
Vyrų šešėlyje. Julija Beniuše-
vičiūtė žymantienė-žemaitė“ 
08:30 „tV europa pristato. Vyrų 
šešėlyje. archeologė Marija Gim-
butienė“ 09:00 skinsiu raudoną 
rožę 09:30 Vantos lapas 10:00 
„Nuostabūs pojūčiai“ (1) 10:30 
Kitoks pokalbis su D 11:00 „Ins-
pektorius luisas. Meilės alego-
rija“ (3/1) 13:00 adomo obuolys 
14:05 Ne spaudai 15:10 „pasi-
slėpusi palanga. Dviveidė pa-
langa“ 16:00 žinios 16:18 Orai 
16:20 Čempionai 16:50 „Kaip 
rasti meilę internetu?“ 18:00 ži-
nios 18:28 Orai 18:30 Nuoga tie-
sa 20:00 žinios 20:23 Orai 20:25 
„Šelesto bylos“ (11; 12) 22:00 ži-
nios 22:28 Orai 22:30 „Šelesto 
bylos“ (12 tęs.) 23:05 „Deimantų 
medžiotojai“ (5; 6) 00:30 „Širdies 
plakimas“ (12; 13) 02:00 „Detek-
tyvas linlis“ (10) 03:30 „Kelrodė 
žvaigždė“ (39; 40) 05:00 „Mentų 
karai. Odesa“ (1/7) 05:50 „Nepri-
jaukinti. Naujoji Zelandija“  

TV6
06:25 pragaro kelias 3/10s.  
07:25 Gyvūnų klanai 1/4s.  08:35 
sandėlių karai 3/11s.  09:00 Vie-
nam gale kablys 20/19s.  09:30 
statybų gidas 5/37s. 10:00 Ke-
liauk išmaniai 1/8s. 10:30 Au-
topilotas 2/20s. 11:00 Lietuvos 
mokyklų žaidynės 3/33s. 11:30 
sandėlių karai 3/12s. 12:00 
Beveik neįmanoma misija 1/2s. 
13:00 Gyvūnų klanai 1/5s. 14:00 
Išlikimas 28/2807s. 15:00 Le-
do kelias 10/1s. 16:00 Iš peties 
6/4s. 17:00 sandėlių karai 3/13s. 
17:30 sandėlių karai 3/14s. 18:00 
taikinys 1/4s. 19:00 pragaro ke-
lias 3/11s. 20:00 transporteris 
2/204s. 21:00 žinios 138 21:50 
Orai 138 22:00 Kelnėse dar ne 
senelis 00:05 Kerštas  01:45 
amerikos talentai 11/23s. 

 
06:00 lietuvos respublikos him-
nas 06:05 Domanto razausko 
ir sauliaus petreikio koncer-
tas  08:00 Gimtoji žemė 08:30 
arts21 09:00 Napoleonas Kit-
kauskas 10:00 Į sveikatą!  10:30 
Už kadro 11:00 pradėk nuo sa-
vęs 11:30 Kęstučio antanėlio ir 
arūno Navako roko opera „peras 
Giuntas” 12:50 Iš širdies į širdį. li-
teratūrinė – muzikinė kompozicija 
„sava” 13:50 XVI vaikų ir jaunimo 
muzikos festivalis „Mes – pasau-
lis” 15:15 Auto Moto 15:30 Kul-
tūrų kryžkelė. rusų gatvė 16:00 
euromaxx 16:30 Klauskite dak-
taro  17:20 stilius  18:15 Misija 
– pasaulio lietuva 19:00 Daik-
tų istorijos 19:45 stambiu planu 
20:30 panorama  20:52 sportas. 
Orai  21:00 Kino žvaigždžių alėja. 
alisa 22:45 Orkestro gimtadienio 
koncertas 00:00 anapus čia ir da-
bar 00:45 Kino žvaigždžių alėja. 
alisa 02:30 Kęstučio antanėlio ir 
arūno Navako roko opera „peras 
Giuntas” 03:50 Auto Moto  04:05 
sportinio ėjimo europos taurė. 20 
km. Moterys. 
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06:00 lietuvos respublikos 
himnas 06:05 labas rytas, lie-
tuva 06:30 žinios. Orai. 09:20 
senis 10:25 aukštuomenės 
daktaras 7 12:00 Gyvenimas 
13:00 Klauskite daktaro 13:58 
loterija „Keno loto“.” 14:00 
žinios. sportas. Orai. 14:15 
laba diena, lietuva 16:40 
premjera. ponių rojus 17:30 
žinios. sportas. Orai 18:00 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 
Klauskite daktaro 19:30 spe-
cialus tyrimas 20:25 loterija 
„Keno loto“.” 20:30 panora-
ma 21:00 Dienos tema 21:20 
sportas. Orai. 21:29 loterija 
„Jėga“.” 21:30 Gimę tą pačią 
dieną 22:30 Dviračio žinios 
23:00 premjera. Babilonas 
Berlynas 23:45 Klausimėlis 
00:35 Keliai. Mašinos. žmonės 
01:00 lrt radijo žinios 01:05 
Gyvenimas 

 
06:05 Mano gyvenimo švie-
sa (826,827,828) 07:35 To-
mo ir Džerio šou (8) 08:00 
Volkeris, teksaso reindžeris 
(24,25) 10:00 Namai, kur širdis 
(76,77,78) 12:00 Yra, kaip yra 
13:00 Mano likimas (59,60) 
15:00 Dvi šeimos (86,87,88) 
16:35 labas vakaras, lietuva 
17:40 Yra, kaip yra 18:30 ži-
nios 19:20 sportas 19:27 Orai 
19:30 KK2 20:00 Valanda su 
rūta 21:30 žinios 22:20 spor-
tas 22:27 Orai 22:30 VaKarO 
seaNsas Jupiterė. pabudi-
mas 01:00 Išbandymų diena 
(3) 01:50 Krizė - mūsų prekės 
ženklas 03:30 alchemija. Švie-
timo amžius 04:00 retrOs-
peKtYVa 04:30

TV3
05:20 Virtuvė 5/18s. 06:10 tele-
vitrina 3 06:25 aladinas 1/165s. 
06:55 simpsonai 17/15,16s.  
07:55 Gero vakaro šou 5/35s. 
08:55 Meilės sūkuryje 3081 
10:00 Deganti širdis 1/25,26s. 
12:00 tarp mūsų, mergai-
čių 1/105s. 13:00 pažadėtoji 
6/385,386,387,388s. 15:00 
simpsonai 17/17,18s. 16:00 
tV3 žinios 102 16:25 tV3 orai 
102 16:30 tV pagalba 13/57s. 
18:30 tV3 žinios 143 19:22 
tV3 sportas 1 19:27 tV3 orai 
143 19:30 Farai 12/36s. 20:30 
prakeikti 7/57s. 21:00 tV3 va-
karo žinios 82 21:52 tV3 spor-
tas 1 21:57 tV3 orai 82 22:00 
antropoidas 00:30 Melas ir 
paslaptys 2/202s. 01:20 Tiro-
nas 3/2s. 02:15 amerikiečiai 
4/12s. 03:05 ekstrasensai tiria 
6/110s. 04:30 Melas ir paslap-
tys 2/202s. (kart.) 05:20 Virtu-
vė 5/19s.

06:30 reali mistika (39) 07:30 
stoties policija (40) 08:30 sudu-
žusių žibintų gatvės (33) 09:30 
paskutinis faras (43) 10:30 Ko-
bra 11 (9) 11:30 ekstrasensų 
mūšis (2) 13:45 stoties policija 
(41) 14:50 sudužusių žibintų 
gatvės (34) 15:55 paskutinis 
faras (44) 17:00 Info diena 
17:30 Kobra 11 (10) 18:30 
Betsafe–lKl. pusfinalio rung-
tynės 21:00 1968-ieji. tunelių 
žiurkės 22:55 10,5. apokalipsė 
(1) 00:45 10,5. apokalipsė (2) 
02:20 F. t. Budrioji akis   

06:13 programa 06:14 tV par-
duotuvė 06:30 Vantos lapas 
07:00 lrytas tiesiogiai 08:00 
reporteris 08:58 Orai 09:00 po 
darbų 10:05 „Gyvybės langelis“ 
(2/7) 11:15 „Krikšto tėvas“ (7) 
12:25 „Kita moteris“ (1) 13:35 
tV parduotuvė 13:50 „Miškinis“ 
(4/28) 15:00 lrytas tiesiogiai 
16:00 reporteris 16:30 Lietuva 
tiesiogiai 16:58 Orai 17:00 po 
darbų 18:00 reporteris 18:48 
Orai 18:50 rubrika „Mes eu-
ropiečiai“.” 18:55 „raudonoji 
karalienė“ (7) 20:00 reporteris 
20:30 lietuva tiesiogiai 20:58 
Orai 21:00 prezidento rinkimų 
II turo laida 22:00 reporte-
ris 22:53 Orai 22:55 rubrika 
„Mes europiečiai“.” 23:00 Ado-
mo obuolys 00:00 „Miškinis“ 
(3/32) 01:05 „Gluchariovas“ 
(2/33) 02:10 lrytas tiesiogiai 
02:55 po darbų 03:25 „Nepri-
jaukinti. Norvegija“ 03:45 „Ne-
išsižadėk“ (92) 04:35 „Kelrodė 
žvaigždė“ (47) 05:20 „Juodo-
sios katės“ (11) 

TV6
06:15 televitrina 3 06:30 Išli-
kimas 28/2808s.  07:30 Hava-
jai 5.0 7/11s.  08:30 prakeikti 
7/56s.  09:00 Vienam gale 
kablys 20/20s.  09:30 CsI kri-
minalistai 711  10:30 simp-
sonai 11/2,3s. 11:30 Makgai-
veris 2/23s.  12:30 Vedęs ir 
turi vaikų 8/812,813s.   13:30 
Univeras. Naujas bendrikas 
1/29,30s.   14:30 televitrina 13 
15:00 Havajai 5.0 7/12s. 16:00 
CsI kriminalistai 712 17:00 
Makgaiveris 3/1s. 17:55 Vedęs 
ir turi vaikų 8/814,815s. 18:55 
Univeras. Naujas bendrikas 
1/31,32s. 20:00 Moterų lyga. 
Vyrai, pinigai ir meilė 56 20:30 
žinios 98 20:55 Orai 102 21:00 
antrininkas 23:00 aukščiausia 
pavara 23/2s. 00:10 Daktaras 
Hausas 8/801s. 01:10 Kaip 
aš susipažinau su jūsų mama 
7/9,10s. 01:55 paskutinis iš 
vyrų 4/11s,12.  

 
06:00 lietuvos respublikos 
himnas 06:05 Džiazo muzikos 
vakaras. XX tarptautinis džia-
zo festivalis „Birštonas 2018“ 
07:15 pasižvalgykime po...  
07:40 Šikšnosparnis patas 
07:55 lesė  08:20 Į sveikatą! 
08:45 tV daktaras 09:15 La-
bas rytas, lietuva  12:00 DW 
naujienos rusų kalba 12:15 Le-
gendos 13:10 stambiu planu 
14:00 atspindžiai 14:25 Kalnų 
žolelių paslaptys 15:15 Kačių 
ABC 1 15:40 premjera. alvi-
nas ir patrakėliai burundukai 
3 15:50 Šikšnosparnis patas 
16:05 lesė 16:30 laba diena, 
Lietuva  18:00 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus albumas 18:15 ten, kur 
namai 4 19:05 Kinas „Magnum“ 
objektyve 20:00 Kultūros diena 
20:15 pasaulio ledo ritulio čem-
pionatas. Ketvirtfinalis. tiesiogi-
nė transliacija  22:45 Meistras ir 
tatjana 00:15 DW naujienos ru-
sų kalba 00:30 Dabar pasaulyje 
01:00 Džiazo muzikos vakaras. 
XX tarptautinis džiazo festivalis 
„Birštonas 2018“ 02:00 Meis-
tras ir tatjana 03:30 atspindžiai. 
paveldo kolekcija  03:55 Muzi-
kinė pramoginė programa „Du 
balsai – viena širdis“

 
06:00 lietuvos respublikos 
himnas 06:05 labas rytas, 
Lietuva 06:30 žinios. Orai. 
09:20 senis 10:25 aukštuo-
menės daktaras 7,8 12:00 
(Ne)emigrantai 13:00 Varto-
tojų kontrolė 13:58 loterija 
„Keno loto“.” 14:00 žinios. 
sportas. Orai. 14:15 laba 
diena, lietuva 16:40 premje-
ra. ponių rojus 17:30 žinios. 
sportas. Orai 18:00 tV žai-
dimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 
Nacionalinė paieškų tarnyba 
19:30 Beatos virtuvė 20:25 
loterija „Keno loto“.” 20:30 
panorama 20:52  sportas. 
Orai. 20:59 loterija „Jėga“.” 
21:00 rinkimai 2019. Kan-
didatų į respublikos prezi-
dentus debatai. tiesioginė 
transliacija iš Daukanto aikš-
tės 22:30 Klausimėlis 22:50 
Fantastiškas penktadienis. 
atgal į ateitį 2 

 
06:05 Mano gyvenimo švie-
sa (829,830,831) 07:35 To-
mo ir Džerio šou (9) 08:00 
Volkeris, teksaso reindžeris 
(26,27) 10:00  Namai, kur 
širdis (79,80,81) 12:00 Yra, 
kaip yra 13:00 Mano likimas 
(61,62) 15:00  Dvi šeimos 
(89,90,91) 16:35 labas vaka-
ras, lietuva 17:35 Bus visko 
18:30 žinios 19:20 sportas 
19:27 Orai 19:30 KK2 penk-
tadienis 21:00  saVaItĖs 
HItas sąjungininkai 23:30 
Visa griaunantis 01:50 Kely-
je po europą 03:15 Jupiterė. 
pabudimas 

TV3
05:20 Virtuvė 5/19s. 06:10 
televitrina 3 06:25 Kempi-
niukas plačiakelnis 1/148s. 
06:55 simpsonai 17/17,18s. 
07:55 Farai 12/36s. 08:55 
Meilės sūkuryje 3082 10:00 
Degant i  š i rd is  1 /27 ,28s . 
12:00 tarp mūsų, mergaičių 
1/106s. 13:00  pažadėtoj i 
6/389,390,391,392s. 15:00 
simpsonai 17/19,20s. 16:00 
tV3 žinios 103 16:25 tV3 
orai 103 16:30 tV pagalba 
13/58s. 18:30 tV3 žinios 144 
19:22 tV3 sportas 1 19:27 
tV3 orai 144 19:30 la troš-
kinys 21:45 Daktaras strein-
džas 00:05 1303 butas 01:45 
atsakomasis smūgis 03:25 
ponas ir ponia smitai 05:30 
Juokingiausi amerikos namų 
vaizdeliai 26/26s.  

06:40 reali mistika (40) 07:40 
stoties policija (41) 08:40 su-
dužusių žibintų gatvės (34) 
09:40 paskutinis faras (44) 
10:40 Kobra 11 (10) 11:40 
ekstrasensų mūšis (3) 13:45 
stoties policija (42) 14:50 su-
dužusių žibintų gatvės (35) 
15:55 paskutinis faras (45) 
17:00 Info diena 17:30 Kobra 
11 (11) 18:30 Betsafe–lKl. 
pusfinalio rungtynės 21:00 
amerikietiškos imtynės (19) 
22:00 amerikietiškos imtynės 
(19) 23:00 taktinis puolimas 
00:50 1968-ieji. tunelių žiur-
kės 02:35 F. t. Budrioji akis  

06:13 programa 06:14 TV 

parduotuvė 06:30  Ka imo 
akademija 06:35 Krepšinio 
pasauly je  su V.  Mačiu l iu 
07:00 lrytas tiesiogiai 08:00 
reporteris 08:58 Orai 09:00 
po darbų 10:00 Nuoga tiesa 
11:25 adomo obuolys 12:25 
„Kita moteris“ (2) 13:35 TV 
parduotuvė 13:50 „Miškinis“ 
(4/29) 15:00 lrytas tiesiogiai 
16:00 reporteris 16:30 Ki-
toks pokalbis su D 16:58 Orai 
17:00 po darbų 18:00 repor-
teris 18:53 Orai 18:55 „rau-
donoji karalienė“ (8) 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“ 
(3/21; 3/22) 02:55 „Šeiminin-
kė“ (1/13; 1/14) 04:35 Vantos 
lapas 05:00 „Kovotojas“  

TV6
06:15 televitrina 3 06:30 Be-
veik neįmanoma misija 1/3s.  
07:30  Havajai  5.0 7/12s.  
08:30 prakeikti 7/57s.  09:00 
prae i t ies  žva lgas 4 /37s.  
09:30 CsI kriminalistai 712  
10:30  simpsonai 11/4,5s. 
11:30  Makga iver is  3 /1s .  
12:30  Vedęs ir  tur i  vaikų 
8/814,815s.   13:30 Univeras. 
Naujas bendrikas 1/31,32s.  
14:30 televitrina 13 15:00 
Havajai 5.0 7/13s. 16:00 CsI 
kriminalistai 713 17:00 Mak-
gaiveris 3/2s. 17:55 Vedęs ir 
turi vaikų 8/816,817s. 18:55 
Univeras. Naujas bendrikas 
1/33,34s. 20:00 Farai 12/7s. 
21:00 žinios 144 21:50 Orai 
144 22:00 Įstatymus gerbian-
tis pilietis 00:10 Non-stop  
02:05 ties riba  

 
06:00 lietuvos respublikos 
himnas 06:05 Džiazo muzi-
kos vakaras. XX tarptautinis 
džiazo festivalis „Birštonas 
2018“ 07:00 Mokytojų kam-
barys  07:30 alvinas ir pa-
trakėliai burundukai 3 07:40 
Šikšnosparnis patas 07:55 
lesė 08:20 Už kadro  08:45 
Kačių aBC 1  09:15 labas ry-
tas, lietuva  12:00 DW nau-
jienos rusų kalba 12:15 Misi-
ja – pasaulio lietuva 13:00 
7 Kauno dienos  13:25 stop 
juosta  13:50 Kalbantys teks-
tai  14:15 Kinas „Magnum“ 
objektyve 15:15 Kačių aBC 
1 15:40 premjera. alvinas 
ir patrakėliai burundukai 3 
15:50 Šikšnosparnis patas 
16:05 lesė 16:30 laba die-
na, lietuva  18:00 tarptauti-
nis poezijos festivalis „poezi-
jos pavasaris 2019“. laurea-
to vainikavimas ir Maironio 
premijos įteikimas. tiesiogi-
nė transliacija  19:00 Kelias 
19:15 pasakojimai iš Japo-
nijos 4 20:10 Kultūros diena 
20:30 panorama  20:52 spor-
tas. Orai  21:00 Dokumentinė 
apybraiža „Mes nugalėjom“ 
21:30 subtilu-Z. Naujo al-
bumo „play life“ pristatymo 
koncertas. 22:45 europos 
kinas. Vieni metai po rytojaus  
00:30 Dabar pasaulyje 01:00 
europos kinas. Vieni metai po 
rytojaus 02:30 Dokumentinė 
apybraiža „Mes nugalėjom“ 
02:55 arts21 03:25 pasau-
lio ledo ritulio čempionatas. 
pusfinalis.  

 
06:00 lietuvos respublikos 
himnas 06:05 ekspedicija “Nuo 
Baltijos iki Bengalijos”  07:00 
Mokytojas Keisas stovyklauja 
08:30 Karinės paslaptys 09:00 
labas rytas, lietuva 09:30 ži-
nios. Orai 12:00 liūtų kelionė 
12:55 europos tyrai  13:50 
Džesika Flečer 15:25 Klau-
simėlis 15:43 loterija “Keno 
Loto” 15:45 žinios. Orai 16:00 
sveikinimų koncertas 17:30 ži-
nios. sportas. Orai 18:00 Keliai. 
Mašinos. žmonės 18:30 Vaka-
ras su Edita 19:30 stilius 20:25 
loterijos “Keno loto” ir “Jėga” 
20:30 panorama 20:52 sportas. 
Orai 21:00 Dvi kartos 23:00 Di-
džioji pagunda 00:35 Keliai. Ma-
šinos. žmonės 01:00 lrt radijo 
žinios  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 05:00 lrt radi-
jo žinios 05:10 ponių rojus 

 
06:15 tomo ir Džerio šou (8) 
06:40 Įspūdingasis žmogus-
voras (5) 07:05 “Nickelodeon” 
valanda. sveiki atvykę į “Veiną” 
(8) 07:35 Kung Fu panda (13) 
08:05 Kiaulė, Ožka, Bananas ir 
svirplys (21) 08:30 KINO pUs-
rYČIaI Kumba 10:10 trys nin-
dzės. pusdienis pramogų parke 
12:05 laisvės troškimas 14:15 
riterio žvaigždė 17:00 Gyvūnų 
pasaulis 17:30 Bus visko 18:30 
žinios 19:20 sportas 19:27 Orai 
19:30 sUperKINas Monstrų 
viešbutis 2 21:15 pasodinsiu 
savo eKs 23:40 pasimatymo 
filmas 01:10 sąjungininkai 

TV3
05:30 Juokingiausi amerikos 
namų vaizdeliai 26/26s. 06:15 
televitrina 3 06:30 Ilgo plauko 
istorija 1/8s. 07:00 Keršytojų 
komanda 1/28s. 07:30 aladi-
nas 1/166s. 08:00 Ilgo plauko 
istorija 1/9s. 08:30 Kempiniu-
kas plačiakelnis 1/149s. 09:00 
Virtuvės istorijos 9/21s. 09:30 
skaniai ir paprastai 2/4s. 10:00 
svajonių ūkis 5/38s. 10:30 Būk 
sveikas! 1/17s. 11:00 Noriu šio 
darbo! 1/6s. 12:00 robinzo-
no Kruzo sala 13:50 Draugės 
- priešės 15:40 Havajai 5.0 
5/523s. 16:45 ekstrasensų mū-
šis 19/7s. 18:30 tV3 žinios 145 
19:17 tV3 sportas 1 19:22 tV3 
orai 145 19:25 eurojackpot 21 
19:30 turtuolis vargšas 1/14s. 
21:00 pabėgimas iš Šoušenko 
00:00 atkirtis 02:00 Daktaras 
streindžas 04:00 Havajai 5.0 
5/523s. 04:50 Virtuvė 5/20s. 
05:20 Juokingiausi amerikos 
namų vaizdeliai 26/27s.  

06:05 Vaikai šėlsta (37,38,39) 
07:30 Džiunglių princesė Šina 
(7) 08:29 „top shop“ televitrina 
08:45 sveikatos aBC televitrina 
09:00 Galiūnai. pasaulio rąsto 
kėlimo čempionatas 10:00 Vai-
kai šėlsta (10) 10:30 Iš visų jėgų 
(2) 11:00 Būk ekstremalas (28) 
11:30 atranka. Išlieka stipriausi 
(7) 12:30 Džinas Italijos pakran-
tėje (6,7) 13:30 ekstrasensų 

mūšis (6) 15:55 Kas žudikas? 
(7) 17:00 Betsafe–lKl. nu-
matomos pusfinalio rungtynės 
19:30 lietuvos balsas. Vaikai 
21:45 MaNO HerOJUs Išban-
dymų diena 00:10 aŠtrUs KI-
Nas rūkas 02:10 F. t. Budrioji 
akis (11) 

07:00 programa 07:04 tV par-
duotuvė 07:20 „partizanų ke-
liais“ (2/2) 07:55 „tV europa 
pristato. Vyrų šešėlyje. Filo-
mena Grincevičiūtė“ 08:30 „TV 
europa pristato. Vyrų šešėlyje. 
Jadvyga Juškytė-Širšė“ 09:00 
skinsiu raudoną rožę 09:30 
Vantos lapas 10:00 „Neprijau-
kinti. aliaska“ 10:30 Kitoks po-
kalbis su D 11:00 „Inspektorius 
luisas. Gailestingumas“ (3/2) 
13:00 „Detektyvas linlis“ (10) 
15:10 „pasislėpusi palanga. 
Ginčai dėl palangos“ 16:00 ži-
nios 16:18 Orai 16:20 Čempio-
nai 16:50 „Visa tiesa apie kalo-
rijas“ 18:00 žinios 18:28 Orai 
18:30 „Miražas“ 20:00 žinios 
20:23 žinios 20:25 „Šelesto by-
los“ (13; 14) 22:00 žinios 22:28 
Orai 22:30 „Šelesto bylos“ (14 
tęs.) 23:05 „Deimantų me-
džiotojai“ (7; 8) 01:00 „Širdies 
plakimas“ (14) 02:00 „Detekty-
vas linlis“ (11) 03:30 „Kelrodė 
žvaigždė“ (41; 42) 05:00 „Mentų 
karai. Odesa“ (1/8) 05:50 „Ne-
prijaukinti. Naujoji Zelandija“  

TV6
06:15 televitrina 14 06:30 Le-
do kelias 10/2s.  07:30 Gyvū-
nų klanai 1/6s.  08:30 sandėlių 
karai 3/15s.  09:00 Nuo amato 
iki verslo 5/1s. 09:30 statybų 
gidas 5/38s. 10:00 Keliauk iš-
maniai 1/9s. 10:30 autopilotas 
2/21s. 11:00 lietuvos mokyklų 
žaidynės 3/34s. 11:30 sandė-
lių karai 3/16s. 12:00 Beveik 
neįmanoma misija 1/4s. 13:00 
atgal į gamtą 1/1s. 14:00 Išliki-
mas 28/2809s. 15:00 ledo ke-
lias 10/3s. 16:00 Iš peties 6/6s. 
17:00 sandėlių karai 3/17,18s. 
18:00 taikinys 1/6s. 19:00 pra-
garo kelias 3/13s. 20:00 Trans-
porteris 2/206s. 21:00 žinios 
145 21:50 Orai 145 22:00 ap-
simeskime farais 00:10 Įstaty-
mus gerbiantis pilietis  02:05 
antrininkas   

 
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! 10:30 Už kadro 11:00 
pradėk nuo savęs 11:30 Mokslo 
sriuba 12:00 Šarlis Guno. Ope-
ra „Faustas“ 15:00 Auto Moto 
15:15 Kultūrų kryžkelė. rusų 
gatvė 15:45 euromaxx 16:15 
pasaulio ledo ritulio čempio-
natas. pusfinalis. tiesioginė 
transliacija 18:45 Daiktų istori-
jos 19:30 stambiu planu 20:15 
pasaulio ledo ritulio čempio-
natas. pusfinalis. tiesioginė 
transliacija 22:45 Vladimiro 
prudnikovo jubiliejinis koncer-
tas. 00:00 Didžioji afera  01:50 
lrt OpUs Ore. Grupė „Can-
dee train“.” 02:50 lrt OpUs 
Ore. Grupė „Kiti Kambariai“.” 
03:45 lrt OpUs Ore. Grupė 
„Kabloonak“.” 04:45 lrt OpUs 
Ore. Grupė „Driezahs“.”   

 
06:00 lietuvos respublikos him-
nas 06:05 labas rytas, lietuva 
06:30 žinios. Orai. 09:20 senis 
10:25 aukštuomenės daktaras 7 
12:00 Nacionalinė paieškų tarny-
ba 13:00 Klauskite daktaro 13:58 
loterija „Keno loto“.” 14:00 žinios. 
sportas. Orai. 14:15 laba diena, 
Lietuva 18:00 tV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“ 18:30 Klauskite daktaro 
19:30 Gyvenimas 20:25 loterija 
„Keno loto“.” 20:30 panorama 
21:00 Dienos tema 21:20 sportas. 
Orai. 21:29 loterija „Jėga“.” 21:30 
aš – laidos vedėjas 22:30 Dviračio 
žinios 23:00 po vienu dangum 
00:00 lrt radijo žinios 00:05 Tvin 
pyksas 3 01:00 lrt radijo žinios 
01:05 Vakaras su edita 02:00 lrt 
radijo žinios 02:05 Klauskite dak-
taro 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 švie-
sa (823,824,825) 07:35 tomo 
ir Džerio šou (7) 08:00 Volke-
ris, teksaso reindžeris (22,23) 
10:00 Namai, kur širdis (73,74,75) 
12:00 Yra, kaip yra 13:00 Mano 
likimas (57,58) 15:00 Dvi šeimos 
(83,84,85) 16:35 labas vaka-
ras, lietuva 17:40 Yra, kaip yra 
18:30 žinios 19:20 sportas 19:27 
Orai 19:30 KK2 20:00 Nuo... Iki... 
20:30 preMJera sala 21:30 
žinios 22:20 sportas 22:27 Orai 
22:30 VaKarO seaNsas Krizė 
- mūsų prekės ženklas 00:40 Iš-
bandymų diena (2) 01:40 Miesto 
teisingumas 

TV3
05:25 Virtuvė 5/17s. 06:10 tele-
vitrina 3 06:25 aladinas 1/164s. 
06:55 simpsonai 17/13,14s.  
07:55 prieš srovę 19/20s. 08:55 
Meilės sūkuryje 3080 10:00 De-
ganti širdis 1/23,24s. 12:00 tarp 
mūsų, mergaičių 1/104s. 13:00 
pažadėtoji 6/381,382,383,384s. 
15:00 simpsonai 17/15,16s. 16:00 
tV3 žinios 101 16:25 tV3 orai 101 
16:30 tV pagalba 13/56s. 18:30 
tV3 žinios 142 19:22 tV3 sportas 
1 19:27 tV3 orai 142 19:30 Gero 
vakaro šou 5/35s. 20:30 prakeik-
ti 7/56s. 21:00 tV3 vakaro žinios 
81 21:52 tV3 sportas 1 21:57 tV3 
orai 81 22:00 ponas ir ponia smitai 
22:25 Vikinglotto 21 00:30 Melas 
ir paslaptys 2/201s. 01:20 Tironas 
3/1s. 02:20 amerikiečiai 4/11s. 
03:05 ekstrasensai tiria 6/109s. 
04:35 Melas ir paslaptys 2/201s. 
05:20 Virtuvė 5/18s.

06:40 Mentalistas (60) 07:40 
stoties policija (39) 08:40 sudu-
žusių žibintų gatvės (32) 09:40 
paskutinis faras (42) 10:40 Kobra 
11 (8) 11:40 ekstrasensų mū-
šis (1) 13:45 stoties policija (40) 
14:50 sudužusių žibintų gatvės 
(33) 15:55 paskutinis faras (43) 
17:00 Info diena 17:30 Kobra 11 
(9) 18:30 Betsafe–lKl. pusfina-
lio rungtynės 21:00 10,5. apoka-
lipsė (1) 22:50 10,5. apokalipsė 
(2) 00:40 Vienveidis 02:15 F. t. 
Budrioji akis

06:13 programa 06:14 tV parduo-
tuvė 06:30 skinsiu raudoną ro-

žę 07:00 lrytas tiesiogiai 08:00 
reporteris 08:58 Orai 09:00 po 
darbų 10:05 „Gyvybės lange-
lis“ (2/6) 11:15 „Krikšto tėvas“ 
(6) 12:25 „Vienišas vilkas“ (24) 
13:35 tV parduotuvė 13:50 
„Miškinis“ (4/27) 15:00 lry-
tas tiesiogiai 16:00 reporteris 
16:30 lietuva tiesiogiai 16:58 
Orai 17:00 po darbų 18:00 re-
porteris 18:48 Orai 18:50 ru-
brika „Mes europiečiai“.” 18:55 
„raudonoji karalienė“ (6) 20:00 
reporteris 20:30 Lietuva tie-
siogiai 20:58 Orai 21:00 Ant 
bangos 22:00 reporteris 22:53 
Orai 22:55 rubrika „Mes eu-
ropiečiai“.” 23:00 Nuoga tiesa 
00:00 „Miškinis“ (3/31) 01:05 
„Gluchariovas“ (2/32) 02:10 
lrytas tiesiogiai 02:55 po dar-
bų 03:25 „Neprijaukinti. afrika“ 
03:45 „Neišsižadėk“ (91) 04:35 
„Kelrodė žvaigždė“ (46) 05:20 
„Juodosios katės“ (10)

TV6
06:15 televitrina 3 06:30 Išliki-
mas 28/2807s.  07:30 Havajai 
5.0 7/10s.  08:30 prakeikti 7/55s.  
09:00 statybų gidas 5/37s.  
09:30 CsI kriminalistai 710  
10:30 simpsonai 10/23s. 11:00 
simpsonai 11/1s. 11:30 Makgai-
veris 2/22s. 12:30 Vedęs ir turi 
vaikų 8/810,811s.  13:30 Unive-
ras. Naujas bendrikas 1/27,28s.  
14:30 televitrina 13 15:00 Ha-
vajai 5.0 7/11s. 16:00 CsI krimi-
nalistai 711 17:00 Makgaiveris 
2/23s. 17:55 Vedęs ir turi vaikų 
8/812,813s. 18:55 Univeras. 
Naujas bendrikas 1/29,30s. 
20:00 Moterų lyga. Vyrai, pini-
gai ir meilė 55 20:30 žinios 97 
20:55 Orai 101 21:00 Non-stop 
23:05 aukščiausia pavara 23/1s. 
00:15 Daktaras Hausas 7/723s. 
01:10 Kaip aš susipažinau su jū-
sų mama 7/7,8s. 02:00 paskuti-
nis iš vyrų 4/9,10s.   

 
06:00 lietuvos respublikos him-
nas 06:05 Kaunas Jazz 2019 
06:55 Kultūrų kryžkelė. rusų 
gatvė 07:25 alvinas ir patrakė-
liai burundukai 3  07:40 Šikš-
nosparnis patas 07:55 lesė  
08:20 pradėk nuo savęs 08:45 
tV daktaras 09:15 labas rytas, 
Lietuva  12:00 DW naujienos 
rusų kalba 12:15 Brandūs po-
kalbiai 13:05 Kultūringai su No-
meda 13:55 linija, spalva, forma 
14:20 Diana. septynios pasaulį 
sukrėtusios dienos 15:10 TV 
daktaras 15:40 premjera. alvi-
nas ir patrakėliai burundukai 
3 15:50 Šikšnosparnis patas 
16:05 lesė 18:00 Kultūrų kryž-
kelė. trembita 18:15 ten, kur 
namai 3  19:00 Mokslo sriuba 
19:15 premjera. Kalnų žolelių 
paslaptys 20:10 Kultūros diena 
20:30 panorama  21:00 Dienos 
tema  21:20 sportas. Orai  21:30 
elito kinas. premjera. tai tik pa-
saulio pabaiga  23:10 premje-
ra. aktyvios priemonės 00:15 
DW naujienos rusų kalba 00:30 
Dabar pasaulyje 01:00 Džiazo 
muzikos vakaras. XX tarptauti-
nis džiazo festivalis „Birštonas 
2018“ 01:50 elito kinas. tai tik 
pasaulio pabaiga 03:25 stop 
juosta  03:55 Kalbantys tekstai  
04:20 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus 
sąsiuvinis 04:35 Kultūrų kryžke-
lė. Menora 04:50 Kultūrų kryžke-
lė. Vilniaus albumas 05:05 ten, 
kur namai 4
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Kalnapušes. Perkant didesnį 
kiekį, kaina derinama. Tel.: 8 319 
69026, 8 686 70328.

Naujas gamyklines lenkiškas lėkš-
tes „Bromet“ (keturios sekcijos). 
Elektrinę sviestamušę. Ranka 
sukamą pieno separatorių. 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), kombainą „Claas“ (plotis 
3,20 m). Tel.: 8 646 34267, 8 671 
56662.

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.

Pienines telyčaites nuo 1 d. iki 
1 mėn. laiko amžiaus. Tel. 8 644 
64455, 8 607 51916.

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

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

Tel.: 8 656 39189, 
8 616 14424.

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

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

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

Tel. 8 612 02125.

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

Tel. 8 682 61641.

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

IŠSINUOMOJA
Skubiai moteris išsinuomotų 1 k. 
butą arba sodybą (gali prižiūrėti) 
Prienuose arba Birštone. Tel. 8 
607 27125.

Automobiliai ir 
jų dalys

Brangiai perkame 
automobilius,  

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

ŽEMĖS ŪKIS

PARDUODA
Pigiai šviežiapienę ožką su ožiuku 
ir dvi pieningas ožkas. Tel.: (8 37) 
551021, 8 648 78267.

Ūkininkas parduoda svilintą 
kiaulių skerdieną, kaina – 2,39 
Eur/kg. Motininių kiaulių sker-
diena – 1,99 Eur/kg. Sprandinę, 
nugarinę, kumpį... atvežame. 
Tel. 8 607 12690.

5 m. veršingą karvę. Tel.: 8 600 
43893, 8 671 73817.

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

Kviečius (8 Eur/50 kg) ir žemės 
ūkio techniką. Tel. 8 618 51957.

Kviečius ir avižas. Tel. 8 650 
41295.

Žirnius, kviečius ir miežius. Pa-
geidaujant atveža. Tel. 8 609 
68381.

ŽEMĖS SKLYPUS
Be tarpininkų parduoda: 27 a ko-
mercinės paskirties žemės sklypą, 
esantį Prienų miesto ribose prie 
magistralinio kelio Kaunas–Alytus 
ir 15 a namų valdos žemės sklypą 
J. Vilkutaičio-Keturakio g., Prie-
nuose. Tel. 8 614 34541.

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

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

KITA
Parduoda kavinę-barą Pavasario 
g. 2, Birštono vnk. Tel. 8 676 
18391.

Perka
Naujos statybos arba gražiai 
renovuotą namą Prienuose arba 
Birštone. Gali mokėti iki 130 000 
Eur. Tel. 8 684 56620.

Pirksime sodybą ramioje vietoje. 
Gali būti negyvenama. Tel. 8 609 
82283.

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

Brangiai miškus: jauną, malki-
nį ir brandų. Žemę apaugusią 
medžiais ar krūmais. Tel. 8 615 
16617.

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

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

PERKAME
MIŠKĄ

Atliekame sanitarinius kirtimus
bei retinimus. Konsultuojame.

Tel. 8 680 81777

ir apvaliąją
medieną su žeme
arba išsikirsti.

Tel. 8 625 93 679

BRAngIAI PERKAME ĮVAIRIUS
ARKlIUS, JAUČIUS, 
TElYČIAS, KARVES.

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.

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
2 a. namą (200 kv. m, su pato-
gumais, reikalingas remontas, 
apšildymas kietu kuru, 14,5 a 
žemės, šalia miško ir 2 magistra-
linių kelių, 50 000 Eur) 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.

109 kv. m rąstinį namą su ūkiniais 
pastatais (30 a sklypas) Ąžuolų 
Būdos k., Kazlų Rūdos sav. Tel. 8 
688 12917. 

SODYBAS, SODUS
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.

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

♦  Gaminame iš juodojo ir spalvotojo 
    akmens paminklus ir tvoreles. 
♦  Dengiame kapavietes įvairių spalvų 

akmens granito plokštėmis.
♦  restauruojame senus paminklus, 

klojame įvairių spalvų trinkeles.
♦ Taikoma 25 proc.  

nuolaida paminklams. 
♦ atvežimas ir pastatymas nemokamas.  
♦ taip pat iš įvairių spalvų akmens gami-

name laiptų pakopas, židinius, palan-
ges, virtuvinius stalviršius. 

Tel. 8 687 12363. 

Pranešame, kad 2019 m. gegužės 29 d. 14 val. šalia 
žemės sklypo (kad. Nr. 6908/0008:148) atliekami sklypo 
(kad. Nr. 6908/0008:143), esančio Birštono sav., Birštono 
sen., Martinonių k., kadastriniai matavimai. Prašome minėto 
žemės sklypo (kad. Nr. 6908/0008:148 ) savininką atvykti 
prie sklypo dėl ribos suderinimo. Neatvykus, susipažinti su 
nustatytomis sklypų ribomis ir pateikti pastabas bus galima 
ne vėliau kaip per 30 dienų UAB „Geodezininkai“ patalpo-
se, adresu: Raudondvario pl. 93 Kaunas, tel. 8 610 06897, 
el. p. geodezininkai@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“).

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.

Prenumeruokite „Naująjį 
Gėlupį“ ir neatsilikite nuo 

svarbiausių krašto ekonomikos, 
kultūros ir politikos naujienų!
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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.

Kokybiškos elektriko paslau-
gos: varžų matavimai, elek-

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

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

Gaminame duris namams, ūki-
niams pastatams bei laiptų pa-
kopas su pastoviu ir slenkančiu 
apšvietimu. Garantija ir kokybė. 
Tel. 8 682 62195.

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

Šiltnamių g. 8, �9118 prienai
mob. tel.: (8 ��8)���8�, (8 ��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

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

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

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

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

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

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

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.

Išilginio pjovimo ir obliavimo 
stakles (stalo plotis – 45 cm, ilgis 
– 205 cm, 4 peilių, volo plotis – 30 
cm, kaina – 500 Eur). Diskas 400-
50, kaina – 70 Eur. Pjūklo stalo 
priedas (voliukas su kojomis) 
70 Eur. Įvairios frezos (9 vnt., 1 
vnt./30–50 Eur), frezų peiliukai 
(90 vnt., 1 vnt./1–2 Eur). Tel. 8 
677 90075. 

PASLAUGOS

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

Profesionalios muzikantų paslau-
gos laidotuvėse, ketvirtinėse ir 
metinėse.  Programoje – gražiausi 
lietuvių ir pasaulio sakralinės mu-
zikos šedevrai. Tel. 8 674 38812.

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

Paskolos!!! Turimų pa-
skolų ir skolų refinansa-
vimas. Suteikiame paskolas ir 
refinansuojame turimas bei kt. 
skolas sumoje nuo 100 iki 10 000 
eurų, laikotarpiui nuo 2 iki 48 
mėn. Palūkanos konkurencingai 
mažiausios rinkoje. Konsultuo-
jame pensijų kaupimo II - III 
pakopoje klausimais. Tarpininkas 
Ričiardas (ind. veiklos pažym. Nr. 
621263). Tel. 8 601 50935.

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

PAMINKLAI. Gaminame pa-
minklus, antkapius, tvoreles, 
kryžius. Atliekami betonavimo, 
montavimo, restauravimo, kapo 
tvarkymo darbai. Tel. 8 687 
36706.

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. 

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.

ĮVAIRIOS PREKĖS

PARDUODA

M A L KO S

Nuolat prekiaujame  
lapuočių malkomis. Skaldytos, 

kaladėmis arba rąsteliais.  
Malkos tvarkingai sukrautos.  

Skubus nemokamas pristatymas.  
Tel. 8 672 51171

Miško savininkas – lapuočių ir 
spygliuočių malkas. Pristato. 
Perka mišką. Atsiskaito iš karto. 
Tel. 8 690 66155.

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

Uosio, skroblo, juodalksnio, beržo 
malkas, supjautas kaladėmis, 
sukapotas ir 2 m ilgio. Pristatymas 
nemokamas. Statybinę medieną 
pagal klientų pageidaujamą ilgį 
ir išmatavimus. Išrašau sąskaitą. 
Pristatymas nemokamas. Tel.: 8 
614 98516, 8 639 48191.

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.

Vežame žvyrą, smėlį (02-04 frak-
cija), skaldą, įvairų gruntą ir kitus 
birius krovinius. Galime dirbti 
statybų objektuose. Tel. 8 603 
11424.

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.

Pjaunu ir skaldau malkas bei pjau-
nu žolę trimeriu. Atvykstu savo 
transportu. Tel. 8 603 70769.

Mobiliuoju juostiniu gateriu 
pjauname medieną iki 9 m il-
gio, apipjauname lentas kliento 
kieme. Pjauname ir nedidelius 
kiekius. Tel. 8 610 03983.

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 
patirtimi, virėja (-as) ir virėjos (-
o) padėjėja. Taip pat reikalingos 
barmenės-padavėjos vasaros 
sezonui. Tel. 8 687 53756. CV ga-
lima siųsti el.p. pusynebirstone@
gmail.com

Restoranui „Bajorų kiemas“, 
esančiam PLC „Mega“ Kaune, 
reikalinga virėja (-as). Darbas 
pamainomis. Reikalavimai: sąži-
ningumas, atsakingumas, noras 
dirbti ir užsidirbti. Atlyginimas 
nuo 700 Eur. Reikalui esant su-
teikiame apgyvendinimą Kaune. 
Tel. 8 611 29129,el. p. Gamyba@
bajorukiemas.lt

Sodyboje reikalinga virėja ir 
moteris aplinkai tvarkyti, patal-
poms valyti ir lovoms kloti. Taip 
pat reikalingas darbuotojas, 
mokantis dirbti su paminklais. 
Tel. 8 687 12363.

Siuvykla siūlo darbą siu-
vėjai, mokančiai siūti 
penkiasiūliu overloku. 

Teirautis  
tel. 8 615 87702. 
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REKLAMA

HOROSKOPAS
Gegužės 20-26 d.

 JAUTIS 
(04.21-05.21)

ŽURNALISTAS, POLITIKAS ČESLOVAS JURŠĖNAS
stichija: žemė

planeta: Venera
savaitės diena: penktadienis

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

 AVINAS 
(03.21-04.20)

kažkas iš draugų gali turėti nepa-
prastai įdomų ir konstruktyvų pa-
siūlymą. Būtinai įsiklausykite! jei 
savaitgalį užmegztumėte malonų 
flirtą, žymiai pagerėtų jūsų paties 
savijauta ir dvasinė būklė. pamaty-
site, kaip nejučia įsitrauksite į jums 
siūlomas pramogas ar net nedide-
lius nuotykius.

 JAUTIS 
(04.21-05.21)

savaitės pradžioje pasistenkite 
kuo mažiau šaipytis iš aplinkinių. 
žvirbliu išskridęs, savaitės viduryje 
žodis gali sugrįžti akmeniu. susitai-
kymas šeimoje savaitgalį atneštų 
didelį palengvėjimą, bet jis įmano-
mas tik tokiu atveju, jei sutiksite šį 
tą paaukoti. Ar jums neatrodo, kad 
turėtumėte labiau susirūpinti savo 
sveikata?

 DVYNIAI 
(05.22-06.21)

savaitės pradžioje būsite itin ener-
gingas ir pilnas naujų idėjų. savai-
tės viduryje dienai ar dviem pasi-
darysite kur kas didesnis namisėda 
nei paprastai. savaitgalį jumyse vėl 
turėtų nubusti nuotykių ieškoto-
jo dvasia...

 VĖŽYS 
(06.22-07.22)

Namuose šią savaitę viešpataus 
vienybė ir sutarimas, ką turėtu-
mėte branginti ir saugoti, nes la-
bai lengvai gali viskas pasikeis-
ti. ketvirtadienis - palankiausia 
diena nuoširdžiam asmeniškam 
pokalbiui. svarbius sprendimus 
priimkite atsižvelgdami į šeimos 
nuomonę.

 LIŪTAS 
(07.23-08.21)

Visą savaitę kamuos saviraiškos 
problemos. Būsite pilnas jėgų ir 
energijos, tik nežinosite, kuria lin-
kme ją tinkamai nukreipti. Ypač 
skausmingai reaguosite į viso-
kiausio plauko suvaržymus ir ap-
ribojimus. penktadienis - ribinė 
diena. Daug kas baigsis ir daug 
kas prasidės.

 MERGELĖ 
(08.22-09.23)

griebsite kiekvieną pasitaikiusią 
progą, kad tik save realizuotumė-
te. Ir dėl to veršitės į priekį ne vi-
suomet pačiomis garbingiausiomis 
priemonėmis. pasinaudokite savo 
šansu palypėti karjeros laiptais. 
Nuo trečiadienio tempas turėtų 
kiek sulėtėti.

 SVARSTYKLĖS 
(09.24-10.23)

savaitės pradžioje būsite draugų 
ir bendradarbių dėmesio centre. 
pagaliau sulauksite pripažinimo. 
Šią savaitę turite nuveikti daugy-
bę darbų. Įgysite naujų vertingų 
žinių. savaitgalio vakarėlis turėtų 
pavykti puikiai.

 SKORPIONAS 
(10.24-11.22)

seniai nematytas bičiulis padės 
atgauti dvasinę pusiausvyrą. Tu-
rėtumėte labiau pasitikėti žmo-
nėmis. susitikimas savaitės vidu-
ryje atneš apčiuopiamos naudos 
- susitarsite dėl visko, ko tikitės. 
gal reikalai susiklostys taip, kad 
galėsite leisti sau trumpą poilsi-
nę kelionę.

 ŠAULYS 
(11.23-12.22)

Artimieji bandys perkelti ant jū-
sų pečių visas savo problemas. 
saugokitės tapti atpirkimo ožiu. 
jei savaitgalį būsite pakviestas 
į vestuves ar šiaip kokį vakarėlį, 
būtinai nueikite. Labai gali būti, 
kad ten sutiksite būsimą draugą 
ar net meilę.

 OŽIARAGIS 
(12.23-01.20)

ženkite šiek tiek mažesniais 
žingsneliais! Neforsuokite per 
jėgą savo projektų. pasistenkite 
suteikti kuo daugiau džiaugsmo 
savo šeimai, kad ji nesijaustų at-
stumta. per savo darbus jūs visai 
pamiršote, kad turite dar ir priva-
tų gyvenimą.

 VANDENIS 
(01.21-02.18)

puiku, kad jūs, nors ir labai sun-
ku, sugebate neužkrėsti savo 
bloga nuotaika aplinkinių. geri 
santykiai su kolegomis padės ge-
riau suprasti patį save. Verčiau iš 
anksto susitaikykite su tuo, kad 
šią savaitę, kad ir ko imtumėtės, 
visur jūsų lauks apribojimai, su-
varžymai, draudimai ir panašūs 
dalykai.

 ŽUVYS 
(02.19-03.20)

sąžiningas planavimas įeina į jū-
sų pareigas kaip ir kantrybė bei 
kruopštumas. jei jūs visą tai su-
gebėsite įgyvendinti, šią savaitę 
neturėtų iškilti didelių problemų, 
o gal net padarysite pradžią di-
deliems darbams. Atidžiai įsiklau-
sykite į kritiką - šiomis dienomis 
ji turėtų būti ypač konstruktyvi ir 
naudinga.

Detalių tiekėjas (filtrų ir detalių 
pirkimui, duomenų suvedimui į 
kompiuterį). Geras atlyginimas už 
gerą darbą. Tel. 8 652 65769.

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

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.

Kita

Priima statybines atliekas. Tel. 8 
644 64455.

Informacija

NEĮGALIŲJŲ DĖMESIUI! Prie-
nų rajono neįgaliųjų draugija 
organizuoja kelionę į Šventąją 
birželio 12–17 dienomis. Kaina 
40 Eur. Išvykstame nuo draugijos 
birželio 12 dieną 14 val. Kreiptis 
dėl kelionės tel.: (8 319) 51408, 8 
640 73586. (Prienų rajono neįga-
liųjų draugijos pirmininkė)

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.

Dėkoja

pADĖkA
Balandžio 12 d. mus iš-
tiko nelaimė – užside-
gė garažas. Iš visos šir-
dies dėkojame kaimy-
nams, atskubėjusiems į 
pagalbą. Kol atvažiavo 

ugniagesiai, jie sugebėjo 
užkirsti kelią ugniai ir iš-
saugojo gyvenamąjį na-

mą. Ačiū jums.

Aldona Prišvalkienė
(Vyšniūnų kaimas)

 

Kviečia į renginius
ARTIMIAUSI RENGINIAI 
PRIENŲ RAJONE

Gegužės 18 d. 12 val. kaimo 
turizmo sodyboje „Šaltupis“ 
– 11-asis mėgėjų teatrų festi-
valis „Šaltupis 2019“. Festivalio 
atidarymas – 12 val. Festivalyje 
dalyvaus mėgėjų teatrai iš Kau-
no, Skaudvilės, Voškonių, Prienų 
rajono ir kt. Taip pat jūsų laukia 
Ramūnas Laukaitis ir draugai 
(fortepijonas, smuikas, fagotas), 
Kauno taikomosios dailės mo-
kyklos fotografijos specialybės 
mokinių retrospektyvinė paroda, 
Dovilės rytietiškų šokių studijos 
šokėjos ir kt.

Gegužės 24 d. 18 val. Ašmintos 
parke – Ašmintos krašto vasaros 
šventė „Tas amžinas gamtos ir 
žmogaus žydėjimas“. Dalyvauja 
Ašmintos laisvalaikio salės meno 
kolektyvai, Prienų KLC vokali-
nis ansamblis „Pienė“, kaimo 

bendruomenės „Balbieriškis“ 
vyresniųjų liaudiškų šokių grupė 
„Ringis“, grupė „Pop Du“. Vyks 
diskoteka.

Gegužės 25 d. – Pakuonio mo-
kyklos 200 metų jubiliejaus 
šventė. 10.00 val. – Šv. Mišios 
Pakuonio Švč. Mergelės Marijos 
Ėmimo į dangų bažnyčioje. 11.30 
val. – Skulptūros atidengimas 
mokyklos kiemelyje. 12.00 val. 
– Šventinis renginys mokyklos 
salėje.

PARODOS PRIENŲ RAJONE

Prienų kultūros ir laisvalaikio 
centre gegužės 17–31 dienomis 
eksponuojama iškilaus meninin-

ko Rimanto Dichavičiaus fotogra-
fijų paroda. Darbai iš ciklų „Žiedai 
tarp žiedų“ ir „Laisvės paženklin-
ti“. Parodos pristatymas – gegu-
žės 18 d. 12 val. Pristatymo metu 
galėsite įsigyti fotoalbumus už 
geriausią kainą.

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

Prienų krašto muziejaus kie-
melyje 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. 

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

Sveiki,  
esame INDIEGO vaikų ir paauglių vasaros stovyklų organizatoriai 
ir 
kviečiame į 6 INDIEGO vasaros stovyklas 2019 Harmony parke, Prienų raj.  

 

  
 

  

 

 

Siūlome: 

 Platų stovyklų pasirinkimą visą vasarą: anglų kalbos, savarankiškumo ugdymo, 
aktyvaus laisvalaikio, jojimo ir gamtos pažinimo, dienos stovyklas.  

 Profesionalius vadovus. Dirba psichologai, išsilavinimą socialinėje srityje turintys 
vadovai. Anglų kalbos stovyklose dirba anglakalbiai užsieniečiai. 

 Saugi, patogi ir pritaikyta stovyklavietė. Stovyklos vyksta Harmony Parke, Prienų raj.  
 Individualus dėmesys vaiko poreikiams. Atsižvelgiame į mitybos, apgyvendinimo 

poreikius. Maksimalios grupės iki 30 vaikų, su kuriais dirba 5 suaugę vadovai. 
 Stovyklos vyksta neformalaus ugdymo principais. Orientuojamasi į savarankiškumo 

ugdymą, pasitikėjimo savimi ir savęs pažinimo didinimą. 

Šių metų pamainos: 

 06-23 iki 06-29  (8-12 metų). Aktyvaus laisvalaikio stovykla. 
 06-30 iki 07-06 (8-12 metų). Jojimo ir gamtos pažinimo stovykla. 1 
 07-07 iki 07-13 (8-12 metų). Anglų kalbos pradmenų stovykla.  
 07-14 iki 07-20 (10-14 metų). Jojimo ir gamtos pažinimo stovykla. 2 
 07-21 iki 07-27 (10-14 metų). Anglų kalbos stovykla paaugliams. 
 07-28 iki 08-03 (12-17 metų). Anglų kalbos stovykla jaunuoliams. 

Registracija jau prasidėjo! 

 
Daugiau informacijos rasite čia: www.indiego.lt/vasaros-stovyklos 

 

 

 

 
   +370  637 06696  info.indiego@gmail.com  www.indiego.lt 
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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 – 
FUTBOLAS.

Savaitė  
istorijos puslapiuose

1989m. gegužės 18 d.: 
Lietuvos ssr Aukš-

čiausioji Taryba paskelbė Lietuvos 
įstatymų viršenybę prieš sovietų 
sąjungos įstatymus.

1��� m. gegužės 19 d.:  
Lietuvos didysis ku-

nigaikštis ir Lenkijos karalius žygi-
mantas senasis uždraudė viešai 
skelbti reformacijos idėjas.

1�98m. gegužės 19 d.:  
portugalų keliau-

tojas Vasko da gama išsilaipino 
kalkutoje (Indija). jis buvo pir-
masis europietis, pasiekęs Indiją 
jūros keliu.

1���m. gegužės 20 d.:  
pranciškus skorina 

įkūrė pirmąją spaustuvę LDk.

��� m. gegužės 20 d.:   
prasidėjo Nikėjos su-

sirinkimas, kurį sušaukė romos 
imperatorius konstantinas Didy-

sis. susirinkimas įtvirtino vieną iš 
pagrindinių krikščionybės dogmų 
– Šventąją Trejybę, patvirtino ke-
turias evangelijas ir nustatė Vely-
kų šventimo datą.

191�m. gegužės 21 d.:    
Anglijoje pirmą kartą 

pereita prie vasaros laiko.

1���m. gegužės 22 d.:     
martynas paleckis 

iš Lietuvos didžiojo kunigaikščio 
ir Lenkijos karaliaus žygimanto 

Augusto gavo privilegiją Vilniuje 
įsteigti pirmąją stiklo dirbtuvę.

18�9m. gegužės 22 d.:      
Abraomui Linkolnui 

įteiktas patentas, liudijantis apie 
plaukiojančio sausojo doko išra-
dimą. Tai vienintelis jAV preziden-
tas išradėjas.

19�� m. gegužės 23 d.:       
per �8 valandas Lie-

tuvoje suimta ir deportuota be-
veik �� tūkst. valstiečių, atsisakiu-

sių stoti į kolūkius.

18��m. gegužės 24 
d.: samuelis mor-

zė, gavęs finansavimą iš jAV vy-
riausybės, pirmą kartą telegra-
fu perdavė žinią iš Vašingtono į 
Baltimorę.

199�m. gegužės 24 
d.: atidengtas geo-

grafinį Europos centrą žymintis 
akmuo tarp purnuškių ir Berno-
tų kaimų.
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SKAIČIAI
Pagrindiniai skaičiai: 7, 10, 37, 
43, 44, 48

Vikingo skaičius: 08

Vieno derinio laimėjimų 
lentelė (laimėtojai iš Lietuvos)

6+1 7 067 063 € -
6 226 178,50 €   -
5+1 29 674 € 1
5 462 € 6
4+1 92 € 36
4 9,50 € 233
3+1 5 € 660
3 1,50 € 4 646
2+1 1,25 € 4 815
2 0,75 € 33 787

KITO TIRAŽO PROGNOzĖ: 8,7 mln. Eur

vikinglotto lošiama trečiadienį
Eurojackpot lošiama penktadienį

Teleloto lošiama sekmadienį

Gegužės 18 d.
ŠEŠTADIENIS

Tarptautinė muziejų diena
Tarptautinė žavėjimosi auga-

lais diena 
Saulė teka 05:10

leidžiasi 21:21
Dienos ilgumas 16.11

Pilnatis (14 mėnulio diena)
Erikas, Erdvilas, Rytė, Julita, Ve-

nancijus
Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas pjauti žolę, 

laistyti.

Gegužės 19 d.
SEKMADIENIS

Partizanų pagerbimo, kariuo-
menės ir visuomenės vieny-

bės diena 
Tarptautinė mirusiųjų nuo 

AIDS atminimo diena 
Saulė teka 05:08

leidžiasi 21:23
Dienos ilgumas 16.15

Pilnatis (15 mėnulio diena)
Gilvinas, Tauras, Celestinas

Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas kaupti ir šaldy-

ti vaisius, tręšti.

Gegužės 20 d.
PIRMADIENIS
Kauno diena

Pasaulinė metrologų diena
Mažojo futbolo diena 
Pasaulinė bičių diena 

Saulė teka 05:07
leidžiasi 21:25

Dienos ilgumas 16.18
Pilnatis (16 mėnulio diena)

Bernardinas, Eidvilas, Vygintė, 
Akvilas, Alfreda

Tinkamas laikas sėti: 
salierus, burokus.

Sode, darže: 
tinkamas laikas kaupti ir šaldy-

ti vaisius.

Gegužės 21 d.
ANTRADIENIS

Pasaulinė kultūrų puoselėji-
mo diena 

Lietuvos tautinių bendrijų 
diena 

Saulė teka 05:05
leidžiasi 21:26

Dienos ilgumas 16.21
Pilnatis (17 mėnulio diena)

Teobaldas, Vaidivutis, Vydmi-
na, Valentas, Aldas, Vaidevutis

Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas kaupti vaisius, 
konservuoti šakniavaisius, nai-

kinti piktžoles.

Gegužės 22 d.
TREČIADIENIS

Tarptautinė biologinės įvairo-
vės diena

Saulė teka 05:04
leidžiasi 21:28

Dienos ilgumas 16.24
Pilnatis (18 mėnulio diena)

Elena, Julija, Rita, Eimantas, Al-
dona, Julė

Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas kaupti vaisius, 
konservuoti šakniavaisius, nai-

kinti piktžoles.

Gegužės 23 d.
KETVIRTADIENIS
Saulė teka 05:02

leidžiasi 21:30
Dienos ilgumas 16.28

Pilnatis (19 mėnulio diena)
Gertautas, Tautvydė, Ivona, Žy-

drūnė, Žydrūnas
Tinkamas laikas sėti: 

salierus, burokus.
Sode, darže: 

tinkamas laikas kaupti vaisius, 
konservuoti šakniavaisius, nai-

kinti piktžoles.

ORAI

VANDENS TEMPERATŪRA

+15 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
+13 KAUNO MARIOS 
+9 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+13 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

SAULĖS AKTYVUMAS

G2Numatomos vidutinės 
geomagnetinės audros.

S0Saulės audrų 
nenumatoma.

R0Radiometrinių (radio trukdžių) 
audrų nenumatoma.

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

GAMA RADIACINIS FONAS

38KAUNE 
nSv/val. 

40ALYTUJE 
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE 
8578 nSv/val. 
ČERNOBYLIO AE 
8320 nSv/val. 

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

Atsakymai

GEGUŽĖS

18
Š E Š TA D I E N I s

VILNIUs
+24

+16
GEGUŽĖS

19
sEkmADIENIs

+25
kLAIpĖDA

+14 +20+16

GEGUŽĖS

20
p I r m A D I E N I s

GEGUŽĖS

21
A N T r A D I E N I s

GEGUŽĖS

22
T r E Č I A D I E N I s

GEGUŽĖS

23
kETV IrTAD IEN Is

GEGUŽĖS

24
p E N k TA D I E N I s

VILNIUs
+22

+14
+23
kLAIpĖDA

+13 +20+15

VILNIUs
+25

+18
+26

kLAIpĖDA
+17 +23+16

VILNIUs
+24

+18
+24
kLAIpĖDA

+18 +22+16

VILNIUs
+21

+18
+21
kLAIpĖDA

+17 +20+16

VILNIUs
+22

+13
+22
kLAIpĖDA

+13 +16+15

VILNIUs
+19

+15
+21
kLAIpĖDA

+14 +14+12


