Knygos „Antanas
Smetona: jo
visuomeninė,
kultūrinė ir politinė
veikla“ pristatymas

Skulptūros P. Martišiui
atidengimu „Žiburio“
gimnazija paskelbė
100-mečio minėjimo
renginių pradžią
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Konferencijoje
Trakuose diskutuota
apie naująjį
nederlingų žemių
žemėlapio projektą
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NEMUNO KRAŠTO LAIKRAŠTIS
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www.naujasisgelupis.lt

„Kartu kuriame tai, kuo
galėsime didžiuotis ateityje“
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100 iškiliausių
Prienų krašto
asmenybių.
BRONIUS
OŠKINIS.

http://www.facebook.com/labirintai

Kaina

0,50 €

Daug, daug vilčių, minčių svajonių
Širdis sutiks ir išlydės,
O metai kaip tie paukščiai tolyn
Skubės ir vėl skubės...
Tebūna ilgas Jūsų kelias,
Ir toliai saulės sklidini,
O metai kaip sraunus upelis
Tegul gaivina laimės viltimis.

60 metų jubiliejaus proga
gerb.

Augeniją
STOŠKUVIENĘ,
sveikina Jiezno žmonių su negalia sąjungos komitetas.
Klubo „Mes kitaip“ atstovės Lijana Ežerskytė ir Edita
Ežerskienė jau sutarė su Prienų stalo teniso klubo vadovu Linu Žilevičiumi dėl tolimesnio bendradarbiavimo.

SKAITYKITE 8 p.

Maisto saugos
specialistės
patarimai: mėsą
rinkis atsakingai!

Laima

DUOBLIENĖ
Šeštadienį, vasario 3 d.,
Prienų krašto asociacijų
vadovai ir atstovai aptarė
2017 m. veiklą, tolimesnius
planus bei lūkesčius.

Parama veiklai – beveik ganizacijų, asociacijų, religi180 tūkst. eurų
nių bendruomenių ir bendrijų Gyva ar negyva žuvele
2017 m. iš Prienų rajono savivaldybės biudžeto Kultūros,
sporto, jaunimo bei bendruomenės veiklos aktyvinimo
programos priemonei „Kūno
kultūros ir sporto populiarinimas, sporto ir jaunimo or-

rėmimas“ buvo skirta beveik
180 tūkst. eurų, kurie atiteko
34 bendruomenėms, 16 sporto asociacijų ir 10 seniūnijų.
Bendruomenėms išdalinta per
44 tūkst. eurų, sporto asociaciNUKelta Į 4 p. 
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Informuojame, kad 2018
m. vasario 8 d., 14.00 val.,
Birštone, Jaunimo g. 2 (Birštono
savivaldybės didžiojoje
salėje), vyks Alytaus apskrities
vyriausiojo policijos komisariato
Birštono policijos komisariato
ataskaitinis susirinkimas už 2017
metų policijos veiklą. Maloniai
kviečiame Birštono savivaldybės
gyventojus dalyvauti.
Birštono policijos komisariatas
REKLAMA

Paroda „Lietuviais esame mes gimę“ –
jau Prienuose
Laima

DUOBLIENĖ
Prienų krašto muziejuje
atidaryta Pasaulio lietuvių
bendruomenės paroda

Draudžiama žvejyba masalui
naudojant gyvą žuvelę

„Lietuviais esame mes
gimę“.

Nuo 2009 m. įvairiose Lietuvos vietose eksponuojama
kilnojamoji paroda supažindina su po visą pasaulį išsibarsčiusių milijono lietuvių,

susibūrusių į 41 bendruomenę, veikla ir gyvenimu nuo
pokario iki 1990 m. Atvirus segtuvus primenančiuose
parodos skyduose – nuotraukomis iliustruota informacija
apie užsienio lietuvių politinę
kovą dėl Lietuvos okupacijos
NUKelta Į 2 p. 

gaudomos plėšriosios
žuvys: lydekos, starkiai,
salačiai, šamai, ešeriai,
šapalai ir kt. Tam tikslui
naudojamos meškerės,
šakotinės ir skrituliai.

Aplinkosaugininkai žvejams mėgėjams primena, kad
Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklės nuo sausio 1
dienos iki balandžio 20 dienos draudžia žvejoti masalui
naudojant gyvą žuvelę.
Kodėl draudžiama masalui naudoti gyvą žuvelę?
Mokslininkai teigia, kad draudimas žvejoti žiemą su gyva
žuvele buvo įvestas, siekiant
apsaugoti nerštui besiruošiančias lydekas. Su gyvu masalu
labai lengva privilioti plėšrūnes, o dirbtiniu masalu jas
privilioti sunku. Žvejojant ant
ledo bei pastoviai keičiant žvejybos vietą ir perstatant skritulius, vėliavėles bei naudojant
gyvą masalą, lydekos greitai
išgaudomos.
Taip pat primename, kad
nuo vasario 1 d. iki balandžio 20 d. draudžiama gaudy-

ti lydekas, kadangi prasideda
lydekų nerštas. Būtent šiuo laikotarpiu padaroma didžiausia
žala lydekų ištekliams, sunaikinama ne tik pagauta lydeka,
bet ir jos ikrai.
Informuojame, kad lydekų
gaudymas draudimo laikotarpiu panaudojant mėgėjiškos
žūklės įrankius, taip pat ir panaudojant draudžiamus žvejybos įrankius ar draudžiamu
būdu, pagal Administracinių
nusižengimų kodekso 291 str.
4 dalį užtraukia baudą nuo 120
iki 300 eurų, su pažeidimo padarymo įrankių bei priemonių
konfiskavimu. Be to, pažeidėjams už neteisėtai sugautą
kiekvieną lydeką teks atlyginti
158 eurų žalą gamtai.
Raginame gyventojus nebūti abejingais ir esant įtarimams,
kad pažeidžiami aplinkos apsaugos reikalavimai informuoti Alytaus RAAD Prienų agentūrą tel. (8-319) 61733 (darbo
valandomis) arba tel. 112
Alytaus regiono aplinkos
apsaugos departamento
Prienų agentūros
informacija 

Prenumeruokite Nemuno krašto laikraštį „Naujasis Gėlupis“ 2018 m.!

Prenumeruokite „Naująjį Gėlupį“ ir neatsilikite nuo svarbiausių krašto ekonominių, kultūrinių ir politikos naujienų!
Prenumeruokite telefonu 8 700 55 400 išsikviesdami laiškininką į namus arba internete adresu www.prenumeruok.lt
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Prašymus „vaiko pinigams“ gauti jau pateikė daugiau
kaip 170 tūkst. vaikų tėvų, jie netrukus turėtų sulaukti
ir išmokų, pirmadienį pranešė LRT radijas. Tai beveik
trečdalis bendro vaikų, pretenduojančių į išmokas,
skaičiaus.

REDAKTORIAUS SAVAITĖ
Mantvydas

PREKEVIČIUS
ražu žiūrėti, kaip už lango lengvai ore plevena
snaigės! Ne tos, kurios tarsi
vientisa migla krenta iš dangaus be sustojimo. Bet tos, kur
šaltyje palengva žybsi prieš
saulės spindulius, išlendančius
tarp debesų. Gražu ir netikėta!
Dangus žydras, su vienu kitu
debesėliu, o prieš langą skrajoja snaigės! Ar galėtų dangus mums padovanoti didesnę
nuostabą keliantį vaizdinį?
Netgi susapnuoti negalėtume, kad snaigės gali kristi iš giedro dangaus! Kad
tik ką giedrą dangų uždengę
liūties debesys vos per keletą minučių nukeliautų tolyn,
vėl užleisdami vietą dangaus
žydrynei. O kur dar vasaros
perkūnijos iš giedro nakties
dangaus? O kur pats nuostabiausias ir sunkiausiai suvokiamas vaizdinys, kuris mus
lydi nuo tos dienos, kai, dar
laikydamiesi įsikibę į mamos
ranką, žydrame danguje išskiriame nuostabiausių spalvų
juostą – vaivorykštę? Pasaulis
mums padovanoja pačių nuostabiausių, net nenujaučiamų
ir nesuprantamų vaizdinių. Ir
kas svarbiausia – jie nutinka
netikėtai. O kaip būtų įdomu
iš anksto žinoti, kada tai nutiks. Galėtume surinkti visą
šeimyną, kaimynus, gimines,
o gal tiesiog į draugiją pasikviesti mylimą žmogų, nusidanginti į tolimiausią gamtos
paslėptą kalvelę, pasitiesti ant
žemės užklotą, atsisėsti, iš termoso įsipilti gardžios garuojančios arbatos ir grožėtis tuo,
ką mums padovanojo gyvenimas. Galimybę grožėtis pro šalį slenkančiais vaizdais, pasauliu, na ir, žinoma, kasdieniais
prisiminimais.
Ech, kiek daug būtų galima
pamatyti ir pasižiūrėti, jeigu
tik nujaustume, kada tai įvyks.
Taip, nuojauta – subtilus dalykas. Gali ir nudžiuginti, bet
kartu ir nuliūdinti. Ir tuo pačiu
ji – beveik neįmanoma. Nors
esame girdėję apie įvairius būrėjus, ekstrasensus, tačiau patys dažniausiai vadovaujamės

G

tik savo mintimis paremtomis
prognozėmis. O kaip gerai būtų, jei galėtume nujausti ateitį
ir ją valdyti! Taip pakeistume
ir visą pasaulį.
Deja. Dažniausiai ne mes
valdome ateitį, o leidžiame
jai valdyti mus. Kiekvieną sykį susidūrę su bėda kaltiname
save, jog kažko nepadarėme,
kažką praleidome arba kaip tik
padarėme tai, ko nereikėjo daryti. Tačiau keldami klausimą,
ar galėjome ką nors pakeisti,
pamirštame, kad visi įvykiai
lieka praeityje. O priekyje –
tik ateitis.



Elektros ir dujų skirstymo bendrovė „Elektros ir dujų
skirstymo operatorius“ (ESO) ieško konsultantų
išmaniosios apskaitos sistemai. Ją pradėti diegti
bendrovė planuoja kitąmet.

skutiniai žodžiai, perpildę jo
pakantumą mums, ir šio žmogaus savo gyvenime daugiau
nebeturėsime...
Gerai būtų, kad viską nujaustume! Žinotume, kada
mus ištiks bėda, kada laimė.
Gerai būtų, jei visada žinotume, kur ieškoti laimės, o kur
saugotis bėdos! Deja, mūsų
pasaulis yra toks, kad savo laimės ieškome ne tik pasiimdami kas geriausia, bet ir išbandydami tai, kas bloga. Kaipgi
žinotume, kas yra gerai, jei nežinotume, kas yra blogai?

Įvairios nelaimės,
katastrofos pareikalauja
ne tik daug dėmesio ir
aukų, bet ir aplinkinių
Ar verta ilgai galvoti, jog
žmonių pagalbos. Jų
blogai padarėme, kad
suteikta pagalba ne
naktį nemiegojome ir
tik pastato ant kojų
dabar, pakilus saulei, jau
išgelbėtuosius, bet
nebegalima miegoti? Gal
ir sustiprina pačių
labiau vertėtų galvoti,
gelbėtojų sielą.
kaip rasti bent akimirką
Sutvirtina jų ryžtą padėti.
kur nors nusnausti
Kodėl? Jie išmoksta
dieną? Susikoncentravę
svarbiausią pamoką
į klausimą, kaip išspręsti
– ateitį galima pakeisti.
problemą, galėsime
Ir pakeisti teigiama
tikėtis naudingesnio
linkme. Bet tik su viena
sprendimo, negu kaltinti
sąlyga. Jeigu kursi, o ne
save dėl to, kas daugiau
abejosi arba naikinsi.
nebenutiks, kas jau
Ateitis – tai gimimas, o
įvyko.
ne mirtis. Ateitis – tai
Puikiai žinome, jog nuojau- kelias į priekį.
ta mus dažnai apgauna. Remiamės tik tuo, ką matome,
nes tiesiog nežinome, kas gali
nutikti. Gražią vasaros dieną
paliekame atvirą langą, nes
nesitikime, kad staiga dėl didelio karščio gali susiformuoti
tamsus debesis ir atskriejęs vos
per keletą minučių „išplauti“
ne tik mūsų kambarius, bet
ir po mumis gyvenančio kaimyno butą. Per miestą automobiliu važiuojame leistinu
40–50 km per valandą greičiu,
nes nesitikime, jog tiesiai prieš
mūsų automobilį gali išlėkti
gaudynių žaidžiantys vaikai,
kuriuos sužeisti užtektų ir 5
km per valandą greičio. Į valgomąjį nešame aukštai iškėlę
puodą su garuojančia karšta
sriuba net nesitikėdami, kad
galime užkliūti už kilimo kampo. Supykę sakome mylimam
žmogui piktus žodžius, net
nesitikėdami, kad tai yra pa-

Dar nesame užmiršę senojo
skambaus Tarybų Sąjungoje į
priekį vedusio, prancūzų kurto internacionalo „Pasaulį seną išardysim, / Iš pačių pamatų ir tuo / Naujai pasaulį atstatysim – / Kas buvo nieks, tas
bus viskuo“, tačiau šios eilutės
visada reiškė revoliuciją, o ne
nuoseklų ėjimą į priekį. Reikia tobulėti, o ne griauti ir iš
naujo kurti.
Visi žmonijos sukurti daiktai
yra tobulinami. Tokia ir gamta.
Nors ir žūdama, gamta prisitaiko prie įvairios kenksmingos
aplinkos. Puikiai žinome, kad
pušys auga ir ant uolų. Puikiai
žinome, kad kalnų ožiai ne tik
gyvena ant tų pačių uolų, bet
ir susiranda maisto. Puikiai žinome, kad išgelbėta gyvybė,
sveikata ir meilė atgyja su dar
didesniu tikėjimu. Tikėjimu
savo galiomis ir ateitimi.
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Pirmadienio naktį Vilniuje blogai pasijutęs mirė maršrutinio
autobuso vairuotojas. Policijos departamento duomenimis,
nelaimė įvyko apie 0.26 val. autobusų stovėjimo aikštelėje.
1955 metais gimęs autobuso vairuotojas, statydamas jį
į vietą autobusų stovėjimo aikštelėje, prarado sąmonę,
autobusas tapo nevaldomas ir atsitrenkė į kitus autobusus.

Paroda „Lietuviais esame
mes gimę“ – jau Prienuose
ATKelta IŠ 1 p.
nepripažinimo, apie Pasaulio
lietuvių bendruomenės įnašą
ugdant ir išlaikant tautinę tapatybę tarp užsienyje gyvenančių lietuvių, kultūrinę veiklą, švietimą.
Parodoje eksponuojamos nuotraukos ir dokumentai gauti iš asmeninių archyvų, Amerikos
lietuvių televizijos, Lietuvos išeivijos instituto,
Kauno apskrities pedagoginio muziejaus bei
Lietuvos centrinio valstybės archyvo.
Parodą pristatė ir apie
emigraciją kalbėjo 60
metų JAV gyvenęs lietuvis Leonas Narbutis,
save vadinantis ne išeiviu, bet politiniu emigrantu. Kartu su tėvais Lietuvą
jis paliko būdamas aštuonerių,
1944 m., kai į Vakarus turėjo
pasitraukti tėtis, kuris buvo geležinkelietis ir šaulys. Penkerius metus praleidę Vokietijoje
DP stovykloje, jie persikėlė į
JAV. „Buvome ir esame emigrantų tauta – viena iš pasaulio
valstybių, į pasaulį išleidžianti
daugiausiai emigrantų“, – kalbėjo L. Narbutis.
Pirmieji lietuviai Teksaso,
Pensilvanijos, Naujosios Anglijos valstijose apsigyveno
1830–1832 m. Emigracijai lietuviai ryžosi ne tik dėl geresnio gyvenimo, bet bėgo ir po nepasisekusio 1863 m. sukilimo,
siekdami išvengti 25
metų rekrūtų prievolės, persekiojimo už
lietuviškos spaudos
platinimą ir dėl kitų priežasčių. Manoma, dar XIX a. į
Ameriką emigravo apie 100
tūkst. lietuvių.
Dar tiek pat į JAV atvyko
1900–1940 metais. Šie duomenys jau tikslūs, nes nuo
1899 m. įvažiuojančių migrantų buvo klausiama apie
tautybę, išsilavinimą, religiją
ir pan. Dauguma (53 proc.) tuo
metu į JAV atvykusių lietuvių

buvo neraštingi, todėl didelį
vaidmenį vaidino religija ir
religinis tapatumas. Religinis
identitetas imigracijos šalyse

susiliejo su tautine tapatybe,
savo bažnyčios statyba, savo
parapijų kūrimu ir buvo vienas svarbiausių tapatybės elementų lietuviškoje kolonijoje.
Amerikoje lietuviams bažnyčia turėjo daug platesnę socialinę funkciją – parapija atliko ne tik religinės, bet ir lietuvių bendruomenės telkimo ir
net pasaulietinių organizacijų
funkcijas. Nedidelį išsilavinimą turintys tautiečiai šliejosi
vienas prie kito, kad galėtų
pajusti pažįstamą ir jiems taip

mielą aplinką.
L. Narbutis supažindino su
pirmųjų lietuviškų bažnyčių
statyba ir parapijų kūrimu,
lietuviškos spaudos leidimu
ir įvairių lietuviškų draugijų
steigimu ir veikla. Iki Pirmojo
pasaulinio karo JAV, kur gyveno apie pusę milijono tautiečių, veikė apie 500 įvairių
lietuviškų organizacijų.
Po Lietuvos okupacijos į

KORESPONDENTĖ (PRIENŲ KRAŠTAS)
Laima DUOBLIENĖ tel. 8 682 12642

SKELBIMAI, REKLAMA
tel. 8 604 80 752

laimaduobl@gmail.com

redakcija@naujasisgelupis.lt

KORESPONDENTĖ (BIRŠTONO KRAŠTAS)
Stasė Asipavičienė tel. 8 604 80804





juronyte@gmail.com

Užsakomieji straipsniai, reklama
Neapmokami pranešimai spaudai
Skaitytojų straipsniai

Vakarus pasitraukė apie 60
tūkst. lietuvių, iš kurių didelė dalis vėliau atsidūrė JAV.
Lietuvai praradus nepriklausomybę, pasaulio lietuviai ilgą laiką atstovavo
Lietuvai Vakaruose, telkėsi į vadinamąją Lietuvos laisvės lygą.
Pasak L. Narbučio,
didelę emigracijos bangą į JAV sustabdė naujasis įstatymas, apribojęs įvažiuojančiųjų
skaičių. Tuomet didžioji
dalis lietuvių vykdavo
į Pietų Amerikos valstybes (Argentiną, Braziliją, Kanadą), kur jų
laukė ir sudėtingesnės
gyvenimo sąlygos, ir
mažesni atlyginimai.
Iš šių valstybių nemaža
dalis lietuvių 1956 m. grįžo į
Lietuvą.
1949 m. buvo įkurta Pasaulio lietuvių bendruomenė, kurios pagrindinis tikslas – bet
kurioje pasaulio šalyje gyvenantiems lietuviams padėti išlaikyti lietuvišką tapatybę.
Šiandien, kai svetur gyvena apie trečdalis mūsų tautos,
Lietuvos interesas – išlaikyti ir
sustiprinti po pasaulį pasklidusių tautiečių ryšius ir jų santykį
su Lietuvos valstybe.
Per 50 okupacijos metų užsienio lietuviai neprarado vilties ir skiepijo
savo vaikams, kad jie
yra lietuviai ir kitokie
būti negali. Dabar,
kai Lietuva nepriklausoma, keičiasi
laikai, keičiamės ir
mes, ir išvykusiųjų
požiūris į lietuviškumą ir lietuvybę.
„Tikėkimės, kad Lietuvos
žmonės, o ypač mūsų valdžios
vadovai, išgirs ir supras išvykusiųjų lūkesčius bei norus ir
paliks teisę pasilikti lietuviais,
nesvarbu, kur jie gyventų“, –
kalbėjo L. Narbutis.
Paroda Prienų krašto muziejuje veiks iki vasario 28 d. Ją
aplankyti bus galima ir šventinę Vasario 16-ąją.
Laikraštis išeina trečiadieniais ir šeštadieniais.
Laikraštis įkurtas 1999 04 01.
ISSN 1392-7248.
Tiražas – 1 150 egz. Spausdinta: Polska Press Sp. o.o.
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Azerbaidžano lyderis Ilhamas Aliyevas (Ilchamas
Alijevas) pirmadienį sušaukė pirmalaikius prezidento
rinkimus, kurie įvyks balandžio 11 dieną, šeši mėnesiai
anksčiau nei planuota. Anksčiau naftos turtingo
Azerbaidžano prezidento rinkimai buvo planuojami
2018 metų spalį.



Pietų Korėjos apeliacinis teismas pirmadienį paliko
galioti „Samsung“ įpėdinio Lee Jae-yongo teistumą dėl
kyšininkavimo, bet sušvelnino jo bausmę iki lygtinio
laisvės atėmimo ir nurodė jį tuojau pat paleisti. „Samsung“
vicepirmininko teistumas yra susijęs su didžiuliu korupcijos
skandalu, nuvertusiu buvusią šalies prezidentę.



Floridoje, JAV 35 lamantinai žuvo per sausio mėnesį dėl
šiam regionui neįprastai šaltų orų, sakoma naujoje tyrimų
ataskaitoje. Šalčio streso sindromas lamantinus gali ištikti,
kai šie žinduoliai ilgą laiką plaukioja vėsesniame kaip 20
laipsnių Celsijaus vandenyje. Tuomet lamantinai peršąla,
sutrinka jų vidaus organų veikla, o oda pradeda luptis.

Knygos „Antanas Smetona: jo visuomeninė,
kultūrinė ir politinė veikla“ pristatymas
Laima

DUOBLIENĖ
Prienų Justino
Marcinkevičiaus viešojoje
bibliotekoje pristatyta
Aleksandro Merkelio
monografija „Antanas
Smetona: jo visuomeninė,
kultūrinė ir politinė
veikla“, kurią išleido Vilius
Kavaliauskas.

Knygą apie Vasario 16osios akto signatarą A. Smetoną pristatė du Kovo 11osios akto signatarai, klaipėdiečiai Liudvikas Narcizas
Rasimavičius-Rasimas ir Petras Giniotas. L. N. Rasimavičių-Rasimą galima laikyti
mūsų kraštiečiu, nes jis, nors
gimė Alytuje, yra baigęs Prienų „Žiburio“ gimnaziją.
A. Merkelio „Antanas
Smetona: jo visuomeninė,
kultūrinė ir politinė veikla“
– išsamiausia lietuvių istoriografijoje studija apie vieną
iškiliausių XX amžiaus Lietuvos tautinio atgimimo veikėjų, pirmąjį Lietuvos Respublikos prezidentą, ilgametį
tarpukario Lietuvos valstybės

REKLAMA

Mantvydas

PREKEVIČIUS

vadovą Antaną Smetoną. Monografiją parašė taip pat iškili asmenybė – istorikas, literatūros kritikas, rašytojas ir
žurnalistas, vienas ryškiausių
biografijos žanro atstovų lietuvių literatūroje, prezidento
A. Smetonos bendražygis ir

Pirmoji monografijos laida buvo išleista Jungtinėse
Valstijose 1964 metais. Lietuvai atgimstant A. Merkelis pageidavo knygą išleisti ir
tėvynėje Lietuvoje. Valstybės
atgimimo 100-mečio proga
šis kūrėjo noras pagaliau bu-

Kovo 11-osios akto signatarai
Liudvikas Narcizas RasimavičiusRasimas ir Petras Giniotas.

sekretorius (1938–1939 m.)
A. Merkelis (1907–1994).

vo įgyvendintas.
800 puslapių monografija
papildyta geros kokybės originaliomis nuotraukomis.
Pasak knygą pristačiusių L.
N. Rasimavičius-Rasimo ir P.
Ginioto, ši monografija turėtų sudominti ne tik tuos, kurie
nori susipažinti su A. Smetonos biografija, bet ir tuos, kurie nori susipažinti su to meto
aktualijomis ir paneigti mitus,
kad A. Smetona buvo fašistas,
tautininkas, nekentė žydų, pabėgo su Lietuvos auksu, kad
jis įvykdė perversmą, kad jo
režimas buvo fašistinis.
Perskaičius knygą, galima
įsitikinti, kad A. Smetona nebuvo nusistatęs nei prieš žydus, nei prieš lenkus, jis sakė,
kad jei lietuvis nori būti lenku, tegul būna, bet jis negali
reikalauti didesnių teisių negu
lietuvis, kuris nori būti lietuviu. A. Smetona ir jo bendražygiai Lietuvą atkūrė tautinio
apsisprendimo pagrindu savo
etninėse žemėse, nors, kaip
pastebėjo L. N. Rasimavi-

čius-Rasimas, daugelis manė
(kai kas ir iki šiol mano), kad
būtų buvę geriau, jei Lietuva
būtų pasekusi Lenkijos pavyzdžiu ir būtų atkurta kaip
imperinė valstybė arba bendra valstybė su Lenkija. A.
Smetona, pasak L. N. Rasimavičiaus-Rasimo, nepabėgo
iš Lietuvos, bet pasitraukė iš
paskutiniųjų, nors ir formaliai, priešindamasis.
„A. Smetona ir kiti signatarai atkūrė tą Lietuvos dalį,
kuri iki 1791 m. gegužės 3 d.
priimtos Konstitucijos buvo
atskira valstybė – turėjo savo
teismus, Seimą, Statutą. A.
Smetona, būdamas teisininkas, gerai suprato, kad Nepriklausomybės Aktas – tik politinis dokumentas, kuris, kol jo
nepripažįsta kitos valstybės,
yra tik popiergalis, – kalbėjo
L. N. Rasimavičius-Rasimas.
– A. Smetonos nuopelnai yra
dideli ir tai turi žinoti visi, o
mes turime keisti požiūrį į
mums primestą istoriją.“
P. Giniotas kalbėjo apie
politinę situaciją, kuri buvo
Lietuvoje daugiau nei prieš
100 metų, apie Tarybą, jos
pastangas, kad Lietuva būtų
pripažinta.
Svečiai, kurie yra Kovo 11osios akto signatarų Klaipėdos klubo nariai, bibliotekai
padovanojo ne tik monografiją „Antanas Smetona: jo visuomeninė, kultūrinė ir politinė veikla“, bet ir kitų knygų:
autorių kolektyvo „Ir visgi
mes išgyvenome“, pasakojančią vienos šeimos klajonių
istoriją, bei prisiminimų knygą „Jūrininkas, karininkas,
mirtininkas“, pasakojančią
apie tolimojo plaukiojimo kapitono Teodoro Reingardo pavojų kupiną gyvenimą.

Pamažu sukasi metų
ratas vis į priekį, ne tik
nešdamasis su savimi
dar nesupuvusius medžių
lapus bei šlapesnes ar
sausesnes snaiges, bet ir
nenumaldomai plėšiantis
kalendoriaus lapelius,
likusius iki dar vienų
rinkimų. Iki dar vienos
isteriškos piaro lavinos.

Tai, kad po metų laukia rinkimai į savivaldybių tarybas
bei prezidento postą, išduoda
gana paprastas ir akivaizdus
politikų elgesys viešumoje.
Po LR Seimo rinkimų karštinės dominavę reveransai
politiniams oponentams eina
į pabaigą ir prasideda masinės žodinės bei ranka rašytos
atakos prieš visus, kurie šiuo
metu yra panašūs į didžiausias
„rakštis subinėje“ – tuos, dėl
kurių gali būti sunkoka pelnyti rinkėjų palankumą, na ir,
žinoma, aukščiausios klasės
bilietą į „zombių“ kontrolės
tarybą.
Populizmas, grįžtantis į
viešą erdvę, atskleidžia gana
įdomių dalykų. Kai idėjų nepritrūkstantys strategai siūlo
įvairius sprendimus ir permainas, tie, kurie nesugeba
žmonių simpatijų užkariauti
niekaip kitaip, kaip tik viso
kibiro pamazgų išpylimu ant
oponentų, siūlo... nieko arba,
iš esmės, tik rinktis juos. Kodėl? Už ką?
Linksmiausia dalis prieš

kiekvienus rinkimus ir yra tai,
kad tie daug kalbantys ir nieko produktyvaus nedarantys
politikos veteranai, kartais ir
šviežiena, patys to nesuvokdami atskleidžia, jog pagrindinis jų darbas – nuolankus
dalyvavimas posėdžiuose. Na
ir keletas pateiktų projektų...
Čia ginčytis jau tikrai negalima, padaryta viskas, kas pagal Darbo kodeksą priklauso
kiekvienam Lietuvos darbuotojai – „atsėdėti“ valandas. O
paskui stebimės, kodėl mūsų
išrinktieji taip vieningai, lyg
neturėdami savo nuomonės,
balsuoja...
Nuo seno žinoma, kad šilčiausia vieta – valstybinėje
tarnyboje. Svarbiausia – atsisėsti į tą kėdę. O darbai...
Darbai bus padaryti taip, kaip
bus padaryti! Čia darbas – ne
vilkas, kuris kasdien valgyt
nori, į mišką nepabėgs. Bet...
deja, 2 milijonai rinkėjų valgyti nori ne prieš rinkimus, o
kasdien.
Lietuvos gyventojai jau turi
pradėti ruoštis dar vienai informacijos lavinai, iš kurios
turės sugebėti atsirinkti tai,
kas yra naudinga, o ne tai,
kas tėra tuščios kalbos, nesuteikiančios nė mažiausios
vilties išvysti bent šiek tiek
gerų sprendimų, pagerinančių
ne biudžeto būklę, o žmonių
gyvenimą.
Netgi ir dabar nesunku
prisiminti, jog puikius savo
veiklos rezultatus rodydavo
ne tie bendraklasiai, kurie išsėdėdavo visose pamokose,
bet tie, kurie po tų pačių, kad
ir mažiau lankytų pamokų,
skubėdavo dar į dailės būrelį,
futbolo treniruotę, o trimestro
pabaigoje lengvu mokytojo
plunksnos mostu už savo pasiekimus būdavo įvertinami
aukščiausiais balais.

 ATGARSIAI
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JAV dolerio kursas pirmadienį beveik nekinta euro
atžvilgiu, bet smunka jenos atžvilgiu. Dėl akcijų rinkų
smukimo sumažėjo investuotojų noras rizikuoti. Jie
suskubo pirkti saugesnėmis laikomas valiutas ir dėl to
padidėjo, be kita ko, jenos paklausa.



Vieną Pietų Korėjos ligoninę praeitą mėnesį
nuniokojusio gaisro aukų pirmadienį padaugėjo iki 43,
pranešė pareigūnai. Sausio 26-ąją gaisras įsiplieskė
pietrytiniame Mirjango mieste esančioje Sejongo
(Sedžongo) ligoninėje. Šešių aukštų pastate bemat
pasklido nuodingi dūmai.

„Kartu kuriame tai, kuo galėsime didžiuotis ateityje“

ATKelta IŠ 1 p.
joms – beveik 120 tūkst. eurų,
seniūnijoms – 3 tūkst. eurų, reprezentaciniams sporto renginiams – per 13 tūkst. eurų. Tai
gerokai daugiau nei pernai ar
užpernai. Visi tikisi, kad ir
šiais metais asociacijoms pinigų bus skirta ne mažiau nei
pernai. Šiuos skaičius pateikė
Prienų rajono savivaldybės
Kultūros, sporto ir jaunimo
skyriaus vyriausiasis specialistas Adomas Kubilius. Jo
teigimu, lėšas skirsto devynių
žmonių komisija, prioritetus
teikianti tiems, kurių sportininkai dalyvauja olimpinėse
žaidynėse, Europos ir pasaulio čempionatuose ir pirmenybėse, aukščiausiose šalies
lygose, surenka daugiausiai
rėmėjų lėšų tradicinių Prienų
rajono savivaldybės renginių
organizavimui, Prienų rajono
seniūnijų sportinės veiklos
organizavimui, gabių ir talentingų Prienų rajono mokinių

ir jaunimo dalyvavimui tarptautiniuose ir respublikiniuose
renginiuose, vykdomos veiklos ir projektų finansavimui,
naujai besikuriančių asociacijų skatinimui.
Prienų rajono savivaldybės
meras Alvydas Vaicekauskas,
sveikindamas susitikimo dalyvius, džiaugėsi jų nuveiktais
darbais ir linkėjo toliau dirbti
mūsų krašto žmonių gerovei.
Mero pavaduotojas ir pinigus
skirstančios komisijos pirmininkas Algis Marcinkevičius
dėkojo mažus ar didelius, bet
labai reikalingus darbus dirbantiems žmonėms, džiaugėsi įvairialype veikla, skatino
rašyti ir teikti projektus į įvairius fondus, linkėjo gerų darbų ateityje.

Ir šventes šventė, ir velti
mokėsi
Susitikime dalyvavę asociacijų vadovai ar atstovai pateikė trumpas ataskaitas, kur bu-

vo išleisti gauti pinigai. Bendruomenė „Jiestrakis“ gautus
200 eurų panaudojo kraštiečių
šventei surengti ir garbingus
jubiliejus švenčiančius pasveikinti. Kaimo bendruomenė „Kašonys“ už gautus 560
eurų įsirengė tinklinio aikštelę
ir nusipirko traktoriuką žolei
pjauti. Prienų sveikos gyvensenos klubo „Versmenė“ nariai, kurių veiklos prioritetai
yra judėjimas ir sveikos gyvensenos propagavimas, aktyviai dalyvavo savivaldybės organizuotuose renginiuose bei
šventėse, į susitikimus kvietėsi
įvairius lektorius. Jiems buvo
skirta 500 eurų. Ašmintos kadastrinės vietovės kaimo bendruomenė „Ošvenčia“gautus
800 eurų panaudojo renginių
organizavimui. Vienos didžiausių ne tik seniūnijos, bet
ir visos savivaldybės švenčių – Joninės, jos tradiciškai
švenčiamos ūkininko Jono
Vilionio sodyboje. Prie šios

šventės organizavimo po 600
eurų prisidėjo ir asociacija „Pilutė“, ir Pakuonio krašto bendruomenė.
Paprienės bendruomenė
beveik visus jai skirtus 1950
eurų panaudojo laisvalaikio
ir sporto aikštelės panemunėje
įrengimui, likusius – tradicinių
švenčių organizavimui. Juodbūdžio kaimo bendruomenė
„Draugystė“ didžiąją dalį 600
eurų paramos panaudojo Oninių šventei surengti.
1200 eurų, kuriuos gavo
Prienų rajono savivaldybės
bendruomenių asociacija, buvo skirti pažintinei kelionei
į Kentšyną (Lenkija). Pasak
asociacijos pirmininko Vaido
Kupsto, kelionė buvo dovana
bendruomenių pirmininkams
ir seniūnaičiams už nuoširdų darbą, o kartu ir pažintis
su Kentšyno savivaldos bendruomenių patirtimi bei pasidalinimas gerąja patirtimi.
Jiezno žmonių su negalia są-



Praėjusią savaitę smukusios naftos kainos pirmadienį
toliau traukia žemyn. Balandžio mėnesio ateities sandorių
„Brent“ rūšies naftos kaina Londono biržoje „ICE Futures“
nuo sesijos pradžios sumenko 0,67 JAV dolerio, arba 0,98
proc., iki 67,91 JAV dolerio už barelį.

jungos pirmininkė Augenija
Stoškuvienė pateikė ne žodinę ataskaitą, bet atvežė parodyti tai, kam buvo panaudota
didžioji dalis iš 900 eurų paramos – pačių suveltų gaminių
iš vilnos. Pasak pirmininkės,
jie pinigus panaudojo teisingai
– meškerei, o ne žuviai įsigyti, todėl dabar, kai jau išmoko
velti vilną, tikisi, kad tai galėtų
tapti verslu.

Parama sportui
Stakliškių sporto klubas,
Balbieriškio badmintono sporto klubas „Svajonė“, Prienų
orientavimosi klubas „Šilas“,
futbolo klubas „Prienai“, Jiezno kultūrizmo klubas „Uola“,
Prienų stalo teniso klubas gautus pinigus panaudojo varžyboms organizuoti arba dalyvavimui varžybose.
Kaip sakė 2600 eurų paramą gavusio FK „Prienai“
vadovas Kęstutis Deltuva,
tai padėjo jiems surengti 74
oficialias varžybas ir ne vieną
futbolo šventę, kurių metu su
šia sporto šaka supažindinami

ir darželinukai, ir pradinukai
bei šeimos. Jo teigimu, kartu
kuriame tai, kuo galėsime didžiuotis ateityje.
Ne visi buvo girdėję apie
antrus metus Leskavos kaime
veikiantį klubą „Mes kitaip“.
Edita Ežerskienė su dukra Lijana nuo ankstyvo pavasario
iki vėlyvo rudens užsiiminėja
žirgų sportu, organizuoja varžybas, jojimo pamokas vaikams ir suaugusiems. Prienų
stalo teniso klubo vadovas
Linas Žilevičius susitikimo
metu jau spėjo suderinti, kad
šiais metais tarptautines stalo
teniso varžybas, vyksiančias
Prienų sporto arenoje, pagyvins žirgai.
Ne tik Prienų, bet pastaruoju metu ir Lietuvos vardą garsinančiam Prienų–Birštono
krepšinio klubui „Vytautas“
atitenka didžiausia savivaldybės paramos dalis – 100 tūkst.
eurų. Tai, pasak klubo direktoriaus Adomo Kubiliaus, sudaro apie 20 proc. klubo biudžeto, kuris yra beveik mažiausias
iš visų LKL komandų.

Skulptūros P. Martišiui atidengimu „Žiburio“ gimnazija paskelbė 100-mečio
minėjimo renginių pradžią

Prie gimnazijos įėjimo
iškilo 4,5 m aukščio
skulptūra, skirta „Žiburio“
gimnazijos 100-mečiui
ir pirmojo direktoriaus
REKLAMA

Pelikso Martišiaus
atminimui.

Vasario 2-ąją, per Gimnazijos dienos šventę, įvyko skulptūros atidengimo ir pašventi-

nimo ceremonija, kurioje, be
gimnazijos bendruomenės,
dalyvavo ir buvę gimnazistai, mokytojai. Sveikinimo ir
padėkos žodžiais susirinku-

siems gimnazistams ir svečiams, skulptūros autoriams
ir rėmėjams renginį pradėjo
gimnazijos direktorė I. Kačinauskienė.
Į iškilmes atvyko Prienų r.
savivaldybės meras A. Vaicekauskas, patarėja J. Zailskienė, Švietimo skyriaus vedėjas
R. Zailskas, vyr. specialistė,
gimnazijos kuratorė R. Pavlavičienė.
Sveikindamas žiburiečius,
įamžinančius gimnazijos šimtametę istoriją, meras pasidžiaugė, kad Lietuvos 100mečio paminėjimo Prienų rajone renginiai prasideda būtent „Žiburio“ gimnazijoje,
kuri per šimtą metų Lietuvai
išaugino daug garsių asme-

nybių.
Skulptūrą pagal gimnazijos viziją sukūrė tautodailininkas A. Sakalauskas. Jam
talkino A. Andriekus, metalines detales pagamino kalvis
M. Breikšta. „Skulptūra – lyg
Šviesos kelias: apačioje prasideda Gedimino stulpais (kurie
yra tautos kelias į šviesą ir rodo kryptį į viršų, kur juda mūsų žvilgsnis) ir baigiasi Aušrine, simbolizuojančia šviesos
pergalę prieš tamsą. Aušra,
šviesa telydi jus visada. Būkite
tame kely tvirti, nes nuo jūsų
priklauso šios žemės likimas ir
net pasaulio likimas“, – kalbėjo tautodailininkas.
Pajusti, kad esame vieni kitiems svarbūs, buvusio

gimnazisto, poeto Just. Marcinkevičiaus žodžiais kvietė
gimnazijos prezidentė G. Lukoševičiūtė.
Iškilmingame renginyje
dalyvavo ir gimnazijos įkūrėjo P. Martišiaus sesers anūkas
J. Prūsaitis su žmona. Giminaičiai padėkojo gimnazijai
už šviesų gimnazijos įkūrėjo
atminimo saugojimą ir įprasminimą.
Ant kun. P. Martišiaus antkapinio paminklo parašyti žodžiai „Aš sodinau, o Dievas
davė augimą“ išdrožti ir skulptūroje. P. Martišiaus devizas
„MOKSLAS, DARBAS ir
DORA“ buvo, yra ir bus „Žiburio“ gimnazijos kelrodis.
SAVIVALDYBĖS inf. 
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Nuo pirmadienio JAV Federalinio rezervo sistemai (FRS)
pradeda vadovauti Jerome Powellas, buvęs investicinis
bankininkas. Šį postą J. Powellas, kuriam sekmadienį
sukako 65 metai ir kuris turbūt yra turtingiausias iš
ligšiolinių JAV centrinio banko vadovų, perima iš Janet
Yellen, kuri užbaigė savo pirmąją ir vienintelę kadenciją.



Nuo šių metų pradžios pradėtos taikyti „Sodros“ įmokų
grindys minimalios algos neuždirbantiems ir ne visą
darbo dieną dirbantiems žmonėms kirto itin skaudžiai
ir įmonės buvo priverstos atleisti dalį darbuotojų, tačiau
kau kurie darbdavių atstovai sako, kad didelio verslininkų
pasipriešinimo svarstant šį klausimą nebuvo.



Vyriausybė šią savaitę vėl svarstys siūlymą riboti
Lietuvos radijo ir televizijos (LRT), muziejų, bibliotekų,
kultūros centrų vadovų kadencijas. Pagal projektą,
vadovams būtų leista dirbti ne daugiau nei dvi
kadencijas po penkerius metus, baigus pirmąją jie
turėtų dalyvauti konkurse su kitais pretendentais.

Konferencijoje Trakuose diskutuota apie naująjį nederlingų
žemių žemėlapio projektą
audringesnių pasisakymų iki laikotarpio išmokų, kai žemės
Sausio 30 d. Trakuose
vyko Lietuvos nederlingų
žemių naudotojų
asociacijos (LNŽNA)
organizuota konferencija,
kurioje buvo aptartos
naujo nederlingų žemių
žemėlapio sudarymo ir
paramos nederlingų žemių
ūkininkams užtikrinimo
aktualijos.

Konferencijoje dalyvavo
Žemės ūkio ministerijos atstovai, nederlingų žemių ūkininkai iš visos Lietuvos, savivaldybių atstovai, tarp jų – Prienų
r. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja R. Zablackienė, laikinai
einanti Žemės ūkio skyriaus
vedėjo pareigas A. Tamošiūnienė, Prienų ūkininkų sąjungos pirmininko pavaduotojas
R. Aleksandravičius, kiti atstovai, Stakliškių seniūnijos
ūkininkai.
Konferencijoje didžiausias
dėmesys buvo skiriamas naujajam nederlingų žemių žemėlapio projektui. Pagal ES
reikalavimus, nuo šių metų didelių gamtinių kliūčių turinčių
vietovių nustatymo kriterijai
turi būti paremti vienoda metodika, privaloma visoms ES
šalims narėms, o kompensacinės išmokos už ūkininkavimą
nenašiose žemėse turėtų būti
skaičiuojamos jau pagal perbraižytą žemėlapį.
Kaip buvo pažymėta, iš
naujo Didelių gamtinių kliūčių turinčių vietovių (nenašių
žemių) žemėlapio „iškrito“
apie 500 tūkst. ha žemės. O
naujai įtrauktų bus per 140
tūkst. ha. Tiems, kurie nepateko į naująjį žemėlapį, žadama
skirti dvejų metų pereinamojo laikotarpio paramą – po 25
eurus už hektarą.
Konferencijoje paramos
skyrimo už mažiau palankias
ūkininkauti vietoves 2018–
2020 m. klausimu kalbėjo
žemės ūkio ministras B. Markauskas, Seimo Kaimo reikalų komiteto nariai.
Konferencijos metu paaiškėjo (daug kam tai buvo staigmena), kad perbraižytas nederlingų žemių žemėlapis jau
sausio 17 d. atsidūrė BriuseREKLAMA

lyje, kur bus pristatytas Europos Komisijai. Seimo nariai,
Ūkininkų asociacijų atstovai
piktinosi tuo, jog Žemės ūkio
ministerija nederino žemėlapio su socialiniais partneriais
ir ūkininkais.
LNŽNA pirmininkė D.

prašymų neskaldyti, nekiršinti
Lietuvos ūkininkų bei palinkėjimų ieškoti bendrų, teisingų sprendimų, o ne priešpriešos. Išklausius visų pranešimų ir nuomonių, LNŽNA
pirmininkė D. Karalevičienė
pristatė rezoliuciją, kuri bus
pateikta ministrui pirmininkui

našumo balas viršija 90 proc.
Lietuvos vidurkio. Sudaryti
žemėlapį pagal seniūnijas ir
pristatyti jį asociacijai. Pakeisti žemės mokesčio įstatymą ir
nustatyti jį pagal žemės našumo balą, o ne pagal rinkos kainą. Apie svarstomus projektus
raštu informuoti asociaciją bei

Karalevičienė pabrėžė, kad
asociacija ne vienerius metus
kovojo, kad būtų sudarytas
teisingas, visų lūkesčius atitinkantis žemėlapis, todėl tai
nėra naujiena. Naujasis žemėlapis, anot jos, nors ir nevisiškai objektyvus, bet teisingesnis už senąjį. Kaip svarbiausią
asociacijos užduotį šiame etape asociacijos vadovė įvardijo
siekį pakelti žemės našumo
kartelę nuo dabar įtvirtintų
34,49 iki 36 balų.
Konferencijoje buvo įvairių
nuomonių ir emocijų – nuo

ir Seimo Kaimo reikalų komitetui. Rezoliucijoje reikalaujama užtikrinti lėšas nederlingų žemių kompensacinėms
išmokoms ir nemažinti jų iki
2020 m. Nederlingų žemių
ūkininkams netaikyti išmokų
diferencijavimo. Į žemėlapį
įtraukti visas vietoves, kuriose esama specifinių kliūčių ir
tęsiamas ūkininkavimas. Vietovėms, kurios nebuvo įtrauktos į žemėlapį, kompensuoti
išmokas už šį laikotarpį. Įvesti
trijų nederlingų žemių kategorijas, nemokėti pereinamojo

nekurti melioracijos priežiūros ir remonto fondo.
Konferencijoje taip pat diskutuota apie ūkininkų lūkesčius planuojant ateities kaimo
viziją nederlingose žemėse.
Parengus medžiagą spaudai, Savivaldybę pasiekė informacija, kad naujajame
nederlingų žemių žemėlapio
projekte, kuris buvo išvežtas į
Briuselį, Stakliškių seniūnija,
kaip buvo, taip ir liko didelių
gamtinių kliūčių turinčių vietovių teritorijoje.
SAVIVALDYBĖS inf. 

www.naujasisgelupis.lt

http://www.facebook.com/labirintai
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„Valstiečių“ deleguotas sveikatos apsaugos ministras
Aurelijus Veryga laidai LRT televizijos laidai „Savaitė“
pareiškė, kad „bambalinio“ alaus artimiausioje
darbotvarkėje nėra, praneša portalas lrt.lt. Be to, pasak
ministro, įsitikinimas, kad kaimas geria daugiau nei
miestas – nepagrįstas jokiais faktais, tai esą tik mitas.

Prenumeruokite
Nemuno krašto
laikraštį
„Naujasis Gėlupis“
2018 m.!

Pjongčango 2018
Žiemos olimpinės žaidynės



Vilniaus universiteto (VU) tyrimas, kurį užsakė Lietuvos verslo
konfederacija, rodo, kad kaime geriančiųjų yra dvigubai
daugiau, o „bambaliai“ arba „pūslės“ – kaimo asortimento
topai. Pernai atliktas tyrimas rodo, kad daugiausia problemų
yra kaime, kur girtauja 8,5 proc. gyventojų, o miestuose
girtaujančių skaičius siekia 4,2 proc.

Vasario 9 d. (penktadienį), 13.00 val.
Pjongčango 2018 Žiemos
olimpinių žaidynių
atidarymas
DALYVAUJA

Visi sportininkai

Vasario 10 d. (šeštadienį), 13.00 val.

Vasario 11 d. (sekmadienį), 8.00 val.

DALYVAUJA

Natalija Kočergina,
Diana Rasimovičiūtė

Vasario 12 d. (pirmadienį), 03.15 val.

Slidinėjimas.
Vyrų 15 km +15 km
Mantas Strolia

DALYVAUJA

Vasario 11 d. (sekmadienį), 13.00 val.

DALYVAUJA

Tomas Kaukėnas,
Vytautas Strolia

Vasario 12 d. (pirmadienį), 12.10 val.

Kalnų slidinėjimas.
Moterų didysis slalomas
Ieva Januškevičiūtė

DALYVAUJA

Vasario 12 d. (pirmadienį), 06.45 val.

Biatlonas.
Vyrų 10 km sprintas

Biatlonas.
Moterų 7,5 km sprintas
Olimpinėse žaidynėse dalyvaujančių
Lietuvos sportininkų varžybų programa

Sekmadienio vakarą į Vilnių iš Dakaro sugrįžo valstybės
atkūrimo šimtmečio proga 8 tūkst. kilometrų nubėgęs
ultramaratonininkas Aidas Ardzijauskas. Ugniagesysgelbėtojas iš Lietuvos bėgdamas įveikė Senegalą,
Mauritaniją, Maroką, Ispaniją, Prancūziją, Italiją, Austriją,
Čekiją ir Lenkiją. Pasiekti Lietuvą jam prireikė 102 dienų.



Biatlonas. Moterų 10 km
persekiojimo lenktynės
DALYVAUJA

Vasario 12 d. (pirmadienį), 14.00 val.

Kalnų slidinėjimas.
Moterų didysis slalomas
Ieva Januškevičiūtė

DALYVAUJA

Natalija Kočergina,
Diana Rasimovičiūtė

Biatlonas. Vyrų 12,5 km
persekiojimo lenktynės
DALYVAUJA

Tomas Kaukėnas,
Vytautas Strolia

Prenumeruokite „Naująjį
Gėlupį“ ir neatsilikite
nuo svarbiausių krašto
ekonominių, kultūrinių ir
politikos naujienų!
REGIONŲ KREPŠINIO LYGA B div. B gr.

TURNYRINĖ
LENTELĖ

1. Vilniaus „Stekas-Rivilė“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

15

1

1429:1153

2. Stakliškių „Guosta“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

13

3

1245:1089

3. Kaišiadorių „Kaišiadorys-Savingė“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

12

5

1235:1211

4. Rokiškio „Feniksas“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

11

5

1328:1132

5. Kupiškio KK „Kupiškis“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

10

7

1325:1253

6. Vilniaus „Lietuvos rytas-2“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

9

7

1237:1171

7. Kauno „Perkūnas-Vytrita“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

9

7

1267:1257

8. Kauno r. „Xiaomi-Tornado KM“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

5

11

1090:1188

9. Alytaus SRC- „Dzūkija“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

4

12

1236:1336

10. Kauno krepšinio akademija „Snaiperis“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

4

12

1154:1282

11. Anykščių „KKSC-Elmis“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

3

14

1068:1267

12. Lietuvos kurčiųjų sporto klubas
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

2

13

1032:1307

ARTIMIAUSIOS VARŽYBOS
KREPŠINIS

Vasario 9 d.

19

30

val.

Prienų KKSC arenoje
Stakliškių „Stakliškės“ prieš Kauno
krepšinio akademija „Snaiperis“ RKL

Skambios dūdelių melodijos Lietuvai

Mokyklos direktorius Stasys Valančius, paskelbęs ketvirtąjį Balbieriškio pagrindinėje mokykloje vykstantį
rajoninį pradinių klasių mokinių instrumentinės muzikos festivalį ,,Pasidirbau aš
dūdelę“, palinkėjo visiems
gražiais darbais, skambiomis
dūdelių melodijomis pasitikti
Lietuvos gimtadienį.
Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui Gražina Antanavičienė, renginio koordinatorė,
palinkėjo kiekvienam džiuginti Lietuvą festivalio muzikos garsais, dovanojant po
dalelę širdies.
Prienų rajono savivaldybės
vicemeras Algis Marcinkevičius pasidžiaugė visais festivalio dalyviais ir palinkėjo

geriausius, gražiausius darbus skirti gimtinei.
Mokyklos bičiulis ir rėmėjas Markas Potteris kalbėjo,
kad prieš dešimtį metų stovėjo šioje scenoje, rankose turėjo lapą ir lietuviškai perskaitė dešimt žodžių. Šiandien
džiaugiasi, kad išmoko kalbėti lietuviškai, kad gyvena
Lietuvoje, vėl lankosi mokykloje, susitinka su mokiniais,
dalyvauja festivalyje.
Vertinimo komisijos nariai – Birštono meno mokyklos saksofono mokytojas
metodininkas Mindaugas
Bivainis, Prienų rajono savivaldybės administracijos
Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Zujienė, Prienų švietimo pagalbos
tarnybos metodininkė Oksana Radzvilavičienė, Balbieriškio pagrindinės mokyklos
direktorius Stasys Valančius
– atidžiai klausėsi muzikantų
atliekamų kūrinių ir džiaugėsi
gražiais jų pasirodymais.
Jaunųjų muzikantų atliekamais kūriniais džiaugėsi ir
festivalio svečiai: Prienų rajono savivaldybės administracijos Balbieriškio seniūnijos
seniūnės pavaduotoja Vilma
Galinytė, Balbieriškio miestelio bibliotekos bibliotekininkė Edita Marcinkevičienė,

mokyklos rėmėjai ir bičiuliai
Markas Potteris ir Rita Markovskaja, dienraščio ,,Krašto
vitrina“ korespondentas Vaclovas Sinkevičius, tėveliai,
mokiniai, mokytojai.
Renginio dalyvius šokiais
džiugino Balbieriškio pagrindinės mokyklos pradinių
klasių mokinių liaudies šokių
kolektyvas ,,Ringutis“, vadovaujamas mokytojos metodininkės Ramutės Švedienės,
vokalinis mokinių ansamblis, vadovaujamas festivalio organizatoriaus Sauliaus
Kondroto, drauge su pradinių
klasių mokytojomis metodininkėmis Irena Petraškiene,
Aldona Krilavičiene sudėję
literatūrinę-meninę kompoziciją „Papuoškime Lietuvą“.
Visi festivalio rengėjai ir svečiai buvo apdovanoti suvenyrais, kuriuos kūrė vyresnioji
technologijų mokytoja Daina
Kundrotienė su mokiniais.

Birštono meno mokyklos
mokytojas metodininkas
Mindaugas Bivainis visus
pakvietė paklausyti saksofonu atliekamo kūrinio ir pravedė informatyvią pamokėlę
apie saksofoną, jo raidą, populiariausius tipus, sudedamąsias dalis, saksofonų gamybą, šiuo instrumentu atliekamą muziką.
Vertinimo komisija paskelbė nominantus. Nominaciją
,,Už liaudiškos muzikos puoselėjimą“ pelnė Balbieriškio
pagrindinės mokyklos 3–4
klasių mokinių kolektyvas
,,Jaunieji muzikantai“, vadovaujamas mokytojo Sauliaus
Kondroto, ,,Už išradingą kūrinio interpretaciją“ – Skriaudžių pagrindinės mokyklos
3–4 klasių mokinių ansamblis
,,Skriaudukai“ (vadovė mokytoja Gintarija Kereišienė),
,,Už žaismingumą“ – Šilavoto pagrindinės mokyklos 1–4

KREPŠINIS

KREPŠINIS

KREPŠINIS

KREPŠINIS

Pasitikdami Lietuvos
valstybės atkūrimo
šimtmetį dūdelėmis
grojantys mokinių
kolektyvai iš Prienų
,,Ąžuolo“ progimnazijos,
Šilavoto, Skriaudžių,
Balbieriškio pagrindinių
mokyklų susirinko į
rajoninį pradinių klasių
mokinių instrumentinės
muzikos festivalį
,,Pasidirbau aš dūdelę“,
kurį organizavo
Balbieriškio pagrindinė
mokykla ir Prienų švietimo
pagalbos tarnyba.

Vasario 10 d.

14

00

val.

Sporto centras (Liudiškių g. 18, Anykščiai)

Anykščių „KKSC-Elmis“ prieš
Stakliškių „Stakliškės“ RKL

Vasario 11 d.

15

00

val.

DELFI TV

Šiaulių „Šiauliai“ prieš
Prienų-Birštono „Vytautas“ LKL

Vasario 17 d.

14

00

val.

Rokiškio KKSC (J.Basanavičiaus g. 3, Rokiškis)

Rokiškio „Feniksas“ prieš
Stakliškių „Stakliškės“ RKL

klasių mokinių fleitų ansamblis (vadovė mokytoja Lijana
Sarnickienė), ,,Už profesionalumą“ – Prienų ,,Ąžuolo“
progimnazijos 4c klasės mokinių instrumentinis ansamblis (vadovė mokytoja Alma
Liutkienė). ,,Ąžuolo“ progimnazijos kolektyvas ,,Svirpliukai“ (vadovė mokytoja
Ina Radzevičienė) pelnė nominaciją ,,Už artistiškumą“,
mokytojos Linos Suchorukovienės vadovaujamas Prienų
,,Ąžuolo“ progimnazijos instrumentinis ansamblis – ,,Už
muzikalumą“. Nominantams
buvo įteiktos Prienų rajono
savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo
Rimvydo Zailsko padėkos.
Dėkojame visiems kolektyvams už atliktus kūrinius,
padėjusius kiekvienam iš
mūsų pažadinti meilę tėvynei pasitinkant Lietuvos gimtadienį.
Balbieriškio pagrindinės
mokyklos pradinių klasių
mokytoja metodininkė
Irena Petraškienė 

KREPŠINIS

Vasario 23 d.

19

30

val.

Prienų KKSC arenoje
Stakliškių „Stakliškės“ prieš
Kupiškio KK „Kupiškis“ RKL

Kovo 2 d.

1930 val.

Prienų KKSC arenoje
Stakliškių „Stakliškės“ prieš
Lietuvos kurčiųjų sporto klubas RKL

SPORTAS 
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Nė vienas Lietuvoje veikiantis komercinis bankas nuo kovo
nebegrynins iš JAV atsiųstų čekių, informuoja portalas 15
min.lt. Pasak portalo didžiausia problema yra ta, kad JAV
mokesčių permokas grąžina banko čekiais, kuriuos atsiunčia
į Lietuvą, o juos Lietuvoje išgrynina vienintelis SEB bankas,
kuris nuo kovo 13 dienos nebeteiks tokios paslaugos.

Vasario 13 d. (antradienį), 10.30 val.

Vasario 13 d. (antradienį), 13.30 val.

Slidinėjimas. Moterų
sprinto varžybos

Slidinėjimas. Moterų
sprinto varžybos

DALYVAUJA

Marija Kaznačenko

Vasario 13 d. (antradienį), 10.30 val.

DALYVAUJA

Slidinėjimas.
Vyrų sprinto varžybos

DALYVAUJA

Modestas Vaičiulis,
Mantas Strolia

DALYVAUJA

Modestas Vaičiulis,
Mantas Strolia

Valstiečių lyderis Ramūnas Karbauskis sako kol kas
nematantis pagrindo jam priklausančiam „Agrokoncernui“
nutraukti ryšius su Kremliui artimo verslininko įmone „Acron“.
Ši įmonė parduoda trąšas „Agrokoncernui“, o jos savininkas
Viačeslavas Mošė Kantoras yra įtrauktas į Jungtinių Valstijų
neseniai paskelbtą „Kremliaus sąrašą“.

Vasario 14 d. (trečiadienį), 03.15 val.

Vasario 14 d. (trečiadienį), 13.05 val.

DALYVAUJA

Ieva Januškevičiūtė

Vasario 14 d. (trečiadienį), 06.45 val.

DALYVAUJA

Ieva Januškevičiūtė

Natalija Kočergina,
Diana Rasimovičiūtė

Vasario 15 d. (ketvirtadienį), 08.30 val.

DALYVAUJA

Marija Kaznačenko

Teherane nuo ateinančios savaitės dėl smarkaus
užterštumo Irano sostinėje ir didžiojoje dalyje jos
apylinkių bus uždarytos pradinės mokyklos, pranešė
vietos pareigūnai. Be to, 8,5 mln. gyventojų turinčiame
Teherane bus smarkiai apribotas eismas, automobiliai į
miestą bus įleidžiami pakaitomis.

Vasario 15 d. (ketvirtadienį), 13.00 val.

DALYVAUJA

Tomas Kaukėnas,
Vytautas Strolia

Vasario 16 d. (penktadienį), 08.00 val.
Slidinėjimas. Vyrų 15 km
laisvuoju stiliumi varžybos
DALYVAUJA

Modestas Vaičiulis,
Mantas Strolia

Lietuvos valstybės šimtmečiui –
kašoniškių šaškių varžybos
Dirbdama Kašonių
bibliotekoje pastebėjau,
kad kašoniškiai savo
laisvalaikį mielai leidžia
prie šaškių lentos. Šį
pomėgį jiems išugdė dar
prieš tris dešimtmečius
Kašonių pagrindinėje
mokykloje dirbęs kūno
kultūros mokytojas
Ogintas. Pasitarę su kaimo
bendruomenės pirmininku
ir seniūnaičiu Daliumi
Kabašinsku nutarėme
surengti šaškių varžybas.

Vasario 3 dieną Kašonių bibliotekoje įvyko šaškių turnyras, skirtas Lietuvos valstybės
atkūrimo šimtmečiui paminėti. Nors į biblioteką susirinko
daugiau kaip dvidešimt smalsuolių, aktyviais žaidėjais tapti išdrįso šešiolika. Jie varžėsi trijose
grupėse: vaikų iki 14
metų grupėje ir dviejose suaugusiųjų grupėse,
į kurias dalyviai buvo
suskirstyti burtų keliu.
Gaila, kad šį kartą žaisti
neišdrįso nė viena mergina ar moteris.
Vaikų iki 14 metų grupėje 1 vietą iškovojo Lukas Astrovas, 2 vietą –
Matas Mazuronis, 3–4 vietas
pasidalijo Titas ir Dominykas
Steponkevičiai. Suaugusiųjų
pirmoje grupėje 1 vietą iškovojo Ričardas Mazuronis, 2
vietą – Vitas Milkeris, 3 vietą
– Vidas Pyragas. Antroje grupėje 1 vietą iškovojo Renatas
Steponkevičius, 2 vietą – Kevinas Mazuronis, o 3 vietą
– Mindaugas Grigaravičius.
Pirmų ir antrų grupių nugalėtojai žaidė dėl absoliutaus
nugalėtojo titulo. Garbingiausias titulas po valandą trukusios partijos atiteko Renatui
ARTIMIAUSIOS VARŽYBOS
KREPŠINIS

niausias žaidėjas – antrokas
Matas Mazuronis, vyriausias
– Vitas Milkeris. Žaidėjai, šį
kartą nepatekę tarp nugalėtojų, džiaugėsi atminimo medaliais. Visiems dalyviams
bendruomenės pirmininkas

KREPŠINIS

Vasario 18 d. (sekmadienį), 03.15 val.
Kalnų slidinėjimas.
Vyrų didysis slalomas.
DALYVAUJA

Andrejus Drukarovas

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

Sulaukę nuostabios
žiemiškos dienos, gausus
būrys lopšelio-darželio
„Pasaka“ ugdytinių,
jų tėvelių ir auklėtojų
rinkosi į mažųjų „Žiemos
olimpines žaidynes“
kiemo žaidimų aikštyne.
Čia smagiai pasportuoti,
pasidžiaugti sniego
dovanotomis pramogomis
ir taip paminėti Pasaulinę
sniego dieną bei artėjantį
Lietuvos atkūrimo
šimtmetį visus sukvietė
šios šventės organizatorės
„Nykštukų“ ir Ančiukų“
grupių auklėtojos.

Žvaliai nusiteikę didesni ir
mažesni darželio sportininkai, nešini trispalvėmis ir žiemos sportiniu inventoriumi,

LIETUVOS KREPŠINIO LYGA

skubėjo į lauką. Čia jų laukė
sumanieji, išradingieji Nykštukai ir nuo vaikų triukšmo
bei šurmulio iš gilaus žiemos
miego pabudę Meškutės.
Kaip ir dera, „Olimpinės žaidynės“ buvo pradėtos olimpinės ugnies įžiebimu. Na, o
vėliau – tikras žiemos ir sniego malonumų smagumėlis:
daug rungčių, lenktynių ir kitų varžytuvių.
Manome, kad tikslas šią
dieną praleisti šventiškai ir
žiemiškai aktyviai ne tik stiprina ir grūdina mūsų mažuosius, bet ir dovanoja daug
džiugių emocijų, suteikia naujų patirčių bei stiprina mūsų
bendrystę.
Prienų lopšelio-darželio „Pasaka“ direktorės pavaduotoja
ugdymui Rima Brudnienė 

TURNYRINĖ
LENTELĖ

1. Kauno „Žalgiris“
RUNGT.

PER.

22

20

PRAL. TAŠKAI

2

20

2. Vilniaus „Lietuvos rytas“
RUNGT.

PER.

22

18

PRAL. TAŠKAI

4

18

3. Klaipėdos „Neptūnas“
RUNGT.

PER.

21

16

PRAL. TAŠKAI

5

16

4. Panevėžio „Lietkabelis“
RUNGT.

PER.

22

14

PRAL. TAŠKAI

8

14

5. Utenos „Juventus“
RUNGT.

PER.

22

9

PRAL. TAŠKAI

13

9

6. Pasvalio „Pieno žvaigždės“
RUNGT.

PER.

22

8

PRAL. TAŠKAI

14

8

7. Alytaus „Dzūkija“

Kašonių bibliotekininkė
Danutė Bajorienė 

KREPŠINIS

val.

val.

Prienų KKSC arenoje
Prienų-Birštono „Vytautas“ prieš
Vilniaus „Lietuvos rytas“ LKL

Natalija Kočergina,
Diana Rasimovičiūtė

RUNGT.

PER.

21

7

PRAL. TAŠKAI

14

7

8. Šiaulių „Šiauliai“
RUNGT.

PER.

20

6

PRAL. TAŠKAI

14

6

RUNGT.

PER.

22

6

PRAL. TAŠKAI

16

6

10. Prienų-Birštono „Vytautas“

Kovo 3 d.

17

DALYVAUJA

9. Kėdainių „Nevėžis“

Kovo 3 d.
15

Dalius Kabašinskas įteikė
po įrėmintą Lietuvos Nepriklausomybės Akto kopiją.
Medaliai ir diplomai bus įteikti vasario 14 d., per Lietuvos
valstybės atkūrimo dienos
minėjimą bendruomenės
namuose.
Varžybas organizavo
Danutė Bajorienė ir Dalius Kabašinskas. Jiems
talkino ir varžyboms teisėjavo Jiezno gimnazijos
kūno kultūros mokytojas
Saulius Šimanskas.
Turnyro organizatorių
teigimu, renginys pavyko
puikiai, tikimasi, kad dar
ne kartą šaškių mėgėjai bus
pakviesti pasivaržyti į nedidelę Kašonių gyvenvietę. Kovo
3 d. visus kviečiame į smiginio varžybas, kurios taip pat
vyks Kašonių bibliotekoje.

Biatlonas. Moterų 12,5 km
masinio starto lenktynės
(jei pateks)

Prenumeruokite
Nemuno krašto
laikraštį
„Naujasis Gėlupis“
2018 m.!

Mažųjų olimpinės
žaidynės

Steponkevičiui, antrąją vietą
laimėjo Ričardas Mazuronis,
trečiąją – Vitas Milkeris.
Organizatoriai neužmiršo
pagerbti ir vyriausių bei jauniausių turnyro dalyvių. Jau-

Vasario 17 d. (šeštadienį), 13.15 val.

Biatlonas. Vyrų 20 km
individualios lenktynės

Slidinėjimas.
Moterų 10 km laisvuoju
stiliumi varžybos

Kalnų slidinėjimas.
Moterų slalomas
DALYVAUJA



Biatlonas. Moterų 15 km
individualios lenktynės

Kalnų slidinėjimas.
Moterų slalomas

Marija Kaznačenko

Vasario 13 d. (antradienį), 13.30 val.

Slidinėjimas.
Vyrų sprinto varžybos



13

30

Alytaus sporto centras (Naujoji g. 52, Alytus)

Rokiškio „Feniksas“ prieš
Alytaus SRC- „Dzūkija“ RKL

KREPŠINIS

Kovo 10 d.

17

00

val.

DELFI TV

Klaipėdos „Neptūnas“ prieš
Prienų-Birštono „Vytautas“ LKL

KREPŠINIS

Kovo 19 d.

19

00

val.

DELFI TV

Alytaus „Dzūkija“ prieš
Prienų-Birštono „Vytautas“ LKL

RUNGT.

PER.

22

4

PRAL. TAŠKAI

18

4

KREPŠINIS

Kovo 25 d.

15

00

val.

Prienų KKSC arenoje
Prienų-Birštono „Vytautas“ prieš
Kėdainių „Nevėžis“ LKL

Kovo 31 d.

1630 val.

Prienų KKSC arenoje
Prienų-Birštono „Vytautas“ prieš
Panevėžio „Lietkabelis“ LKL

 VALSTYBĖS ŠIMTMEČIUI
TREČIAdienis, 2018 m. vasario 7 d., www.naujasisgelupis.lt



Jungtinių Amerikos Valstijų rytuose, Pietų Karolinos
valstijoje, keleiviniam traukiniui su 139 keleiviais
susidūrus su prekiniu traukiniu du žmonės žuvo,
mažiausiai 110 žmonių sužeista, pranešė valstijos
gubernatorius.



Europos Komisija ketina spartinti Vakarų Balkanų valstybių
prisijungimo prie Europos Sąjungos procesą, sekmadienį
rašo Vokietijos leidinys „Welt“, remdamasis turimu EK
dokumentu. Anot „Welt“, šis dokumentas, liečiantis Albaniją,
Bosniją ir Hercogoviną, Juodkalniją, Makedonijos respubliką,
Serbiją, taip pat Kosovą, paskelbtas antradienį Strasbūre.



Rusijos sostinės oro uostuose sustabdyta apie 150
skrydžių. Rusijos hidrometeorogijos centras praneša,
jog šis snygis, kurį sukėlė nuo Juodosios jūros atkeliavęs
galingas ciklonas, – gausiausias per visą stebėjimų
laikotarpį. Vien tik sekmadienį nuo 6 val. iki 18 val. vietos
laiku Maskvoje iškrito 53 proc. mėnesio normos kritulių.

JURGIS MIKAILA
(1909–2010) – inžinierius, visuomenės veikėjas.
VYTAUTAS DEGUTIS
(gim. 1938 12 15 ) – pedagogas,
kraštotyrininkas, fotografas.
Gimė Pašlavančio kaime, Prienų rajone.
Baigė Marijampolės pedagoginę mokyklą.
1965–1970 m. mokėsi Lietuvos valstybiniame kūno kultūros institute – kūno kultūros trenerio specialybės. Mokytojo darbą
pradėjo Naujosios Ūtos mokykloje. Dėstė
kūno kultūrą, muziką, dailę, techninius darbus. Veiklus mokytojas vadovavo kraštotyros, jaunųjų fotografų, turizmo ir sporto
būreliams. Jo paruošti sportininkai ne vieną dešimtį kartų buvo patekę į respublikinių
varžybų finalus.
Aktyvus buvo ir turistų bei kraštotyrininkų būrelis. Kartu su moksleiviais rinko
etnografinę medžiagą Šilavote, Naujosios
Ūtos apylinkėse. V. Degutis buvo įkūręs
kraštotyros muziejų, kuriame buvo galima
pamatyti ir Prienuose pagamintos produkcijos pavyzdžių.
Uolus mokytojas rasdavo laiko ir visuome-

nei veiklai – buvo sporto, turistų, fotografų
kolektyvų vadovas, dirbo Prienų pionierių
namuose. Naujosios Ūtos kultūros namuose
grojo jaunimo vakaruose, subūrė dainininkų
ansamblį, dramos būrelį.
Vytautas Degutis aktyviai darbuojasi ir
dabar. Renka etnografinę medžiagą, fotografuoja, drožinėja, tvarko partizanų kapus, rūpinasi Pašlavančio piliakalniu. Išleido knygą
„Čia mūsų pėdos“, kurioje aprašė Naujosios
Ūtos seniūnijos kaimus. Knyga iliustruota
600 nuotraukų.

Gimė Padriežiškės kaime, Jiezno valsčiuje. Mokėsi „Žiburio“ gimnazijoje. Aktyvus moksleivis buvo ateitininkų kuopos
bei korporacijos „Kęstutis“ pirmininkas.
Studijavo Vytauto Didžiojo universitete,
įgijo inžinieriaus mechaniko specialybę.
Baigęs mokslus universitete, pradėjo dirbti
Kauno ginklų dirbtuvėse.
1941 m. buvo laikinosios Lietuvos vyriausybės Pramonės ministerijos Gamybos
departamento viršininkas, vėliau – Lietuvos ūkio rūmų Pramonės skyriaus vedėjas.
Dirbo VDU dėstytoju.
1944 m. pasitraukė į Vokietiją. Memingeno Lietuvių gimnazijoje ėjo direktoriaus
pareigas, dirbo matematikos mokytoju.
Po penkerių metų persikėlė į JAV, įsikūrė Detroite. Čia taip pat dirbo inžinerijos,
technikos srityse – „Generals Motors“,
„Douglas Tools“, „Chrysler“ kompanijo-

se. Rašė į Amerikos automobilių inžinerijos žurnalus.
Amerikoje, kaip ir Lietuvoje, įsitraukė
į visuomeninę veiklą – buvo Detroito ateitininkų kuopos pirmininkas. Dalyvavo
Amerikos lietuvių visuomeninėje bei politinėje veikloje.

JUOZAS KUDIRKA
(1939 03 19–2007 06 21) – etnologas, Jono Basanavičiaus premijos laureatas.
Gimė Skriaudžiuose. Anksti neteko tėvo,
tačiau, padedamas motinos, siekė vidurinio
mokslo. Baigė Skriaudžių septynmetę ir Veiverių vidurinę mokyklas. Vilniaus universitete studijavo istoriją. Dirbo bibliotekininku
Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje,
Etnografijos sektoriuje, Lietuvos istorijos ir
etnografijos muziejuje, Etnografijos skyriaus
vyresniuoju moksliniu bendradarbiu.
Įgijęs istoriko specialybę, mokslus tęsė
Lietuvos mokslų akademijos Istorijos institute. 1969 m. apgynė istorijos mokslų kandidato disertaciją „Puodininkystė Lietuvoje“. Tyrinėjo miško verslininkystę. Iki 1997
m. dirbo Lietuvos liaudies kultūros centre,
domėjosi tautodaile, organizavo puodžių,
akmentašių, medžio drožėjų ir kitų tautodailės meistrų seminarus. Rengė ir mokslines konferencijas. Iš jų sudaryti straipsnių
rinkiniai, spausdinti atskirais leidiniais. Tyrinėjo verbų tradicijas Vilniaus krašte, išlei-

Sklandytuvų konstruktorius B. Oškinis, sklandytojas V.
Šliumba, direktorius V. Pakarskas ir KSK viršininkas A. Jonušas

do knygas „Vilniaus verbos“ (1993), „Vaikų
dirbiniai: liaudies menas“ (1985), „Vaikai ir
liaudies kūryba“ (1989), „Lietuvių liaudies
meno šaltiniai“ (1985). Atgimimo laikotarpiu išleistos knygos, kuriose aprašomi papročiai – „Motinos diena“, „Kūčių stalas“,
„Kūčių naktis“, „Lietuviškos Kūčios ir Kalėdos“, Joninės“, „Vėlinės“, „Plikių kaimo
papročiai“ ir kt.

Informaciją parengė Prienų krašto muziejaus vyr. muziejininkė Viktorija Lincevičiūtė-Bielevičienė.

BRONIUS OŠKINIS
(1913 04 15–1985 04 07) – sklandymo pradininkas Lietuvoje,
konstruktorius 23 sklandytuvų, 5
išradimų autorius, „C“ pilotas.
Gimė Barzduose, Šakių rajone. Nuo
1969 m. dirbo Prienų ESAG gamykloje.
Petrašiūnų smėlynuose ir Nidos kopose jis
su būreliu bendraminčių pirmieji skraidino paties sukurtą ir pastatytą sklandytuvą
T-1, vėliau gavusiu plačiai nuskambėjusį
vardą BRO. Pats konstruktorius pirmasis
iš Lietuvos sklandytojų įgijo aukščiausią
tuo metu „C“ piloto vardą.

Konstruktoriaus B. Oškinio vadovaujami sklandymo entuziastai susibūrė į Kauno sklandymo sekciją, kurioje statė nedidelius sklandytuvus. Taip buvo pastatyti
sklandytuvai BRO-9 „Žiogas“, BRO-10
„Pūkas“, BRO-11 „Pionierius“, „Zylė“,
„Boružė“, „Vyturys“. Didžioji dauguma
jo sklandytuvų skirti jauniems pradedantiems skaldytojams mokyti.
B. Oškinis pelnė aukštus apdovanojimus – jam buvo suteiktas Lietuvos nusipelniusio trenerio vardas. Už treniruoklio
sukūrimą, plyšinio sparno konstrukciją ir
stiklo pluošto panaudojimą lonžeronų bei
nerviūrų gamyboje jam buvo pripažintos
autorinės teisės.

Prienų krašto muziejus skelbia iniciatyvą „100 iškiliausių Prienų krašto asmenybių“, skirtą Lietuvos valstybingumo atkūrimo šimtmečiui. Jos metu prisiminsime kraštiečius, kurių darbai žinomi ne tik Prienų krašte, bet ir
visoje Lietuvoje bei pasaulyje. Galbūt Jūs taip pat pažįstate ar žinote asmenybę, kuri yra verta 100 iškiliausiųjų kraštiečių vardo? O gal norite pareikšti palaikymą mūsų siūlomiems kraštiečiams – balsuokite, rinkite.
Laukiame Jūsų pasiūlymų el. paštu prienumuziejus@gmail.com, telefonu 8-682-59394, paštu: F. Martišiaus g. 13, Prienai, arba atvykite į Prienų krašto muziejų.
REKLAMA

PRIE VYTAUTO KALNO 
TREČIAdienis, 2018 m. vasario 7 d., www.naujasisgelupis.lt

PRIE VYTAUTO
KALNO

Birštono sakraliniame muziejuje – K. Navicko medžio raižinių
ir karpinių parodos
Stasė

ASIPAVIČIENĖ

laikraščio priedas Birštono
savivaldybės gyventojams

Šalies sėkmė–
savivaldybių
rankose: kaip
susigrąžinti
emigrantus
Idėjų Lietuvai aptarimo ir
gryninimo etapas finišavo
Birštone. „Efektyvi
savivalda – raktas į šalies
sėkmę“ diskusijoje buvo
aptariama savivaldų
efektyvumo svarba bei
nauda šaliai.

Apie tai, kaip savivaldybės
turėtų funkcionuoti, kad gyventojai neišvyktų iš mažų
miestų į didžiuosius ir užsienio šalis, diskutavo Birštono
miesto merė Nijolė Dirginčienė, Anykščių meras Kęstutis
Tubis, Vyriausiosios rinkimų
komisijos (VRK) pirmininkė
Laura Matjošaitytė bei Mykolo Romerio universiteto
(MRU) profesorius Saulius
Nefas.
Pagrindinė idėja – bendrauti su piliečiais, o kaip su
jais reikėtų bendrauti, yra keli būdai. Vienas iš pasiūlymų
– skatinti žmones kuo aktyviau dalyvauti rinkimuose.
Tačiau kyla klausimas, kaip
paskatinti balsuoti visus: jaunus, vyresnius, išvykusius į
užsienį. Pasak L. Matjošaitytės, skatinti žmones aktyviau
įsitraukti į valstybės politinį
gyvenimą yra ir Vyriausiosios
rinkimų komisijos, ir politikų,
ir visuomeninių institucijų bei
organizacijų uždavinys.
MRU profesorius, remdamasis savo atliekamu pilotiniu tyrimu, mano, kad visiems
reikia kitaip bendrauti. „Mūsų
kultūra kitokia, mes dar neišmokom kitaip elgtis. Tyrimas
rodo, kad didžioji dalis emigruoja ne dėl bendravimo, bet
ekonominių sumetimų. Bet
vėliau žmogų bus sudėtinga
susigrąžinti, jei jis nesuras
žmogiško bendravimo savo
šaly, o atras – užsienio“, – aiškino S. Nefas. DELFI-BNS

Vasario 2 dieną Birštono
sakraliniame muziejuje
pristatytos ne visai
įprastos tautodailininko
Klaido Navicko popieriaus
karpinių ir medžio raižinių
atspaudų parodos.

Vienoje antro aukšto salytėje eksponuojama popieriaus karpinių paroda „Klaido
Navicko žydiški karpiniai“,
o kitoje – šio tautodailininko
medžio raižiniai sakraline tema, taip pat jauno menininko
iš Ukrainos, Lvovo miesto,
Oleksandro Bryndikovo paveikslų ciklas.

Neįprasta spaudų
gaminimo technika
K. Navickas susirinkusiuosius pirmiausia supažindino su medžio raižinių tradicijomis, technika ir surengė edukacinę pamokėlę, kur
kiekvienas galėjo išbandyti,

damos braukė šaukštu, nors
iš pradžių tai atrodė gana
lengva...
Tautodailininkas papasakojo, kaip pradėjo raižyti iš medžio, kaip
atrado šią spaudų
gaminimo techniką. Daugiausia
spaudai būna nespalvoti, bet norint įvairumo galima ir paspalvinti. Be to, K. Navicas pasakojo ir
apie savo kolegos,
jauno ukrainiečio
tautodailininko O.
Bryndikovo įspūdingus darbus, atliktus šiek tiek kitokia technika.
Nemažą susidomėjimą sukėlė ir
karpiniai žydų kultūros tema.
Pasirodo, K. Navickas nemažai laiko skyrė žydų kultūros
Lietuvoje ir pasaulyje tyrinėjimui ir sukūrė darbų ciklą
šia tema.

šoma, kad jis gimė 1962 m.
lapkričio 30 d. Raseiniuose.
Šiuo metu gyvena Grigiškėse, dirba teisininko darbą ir
yra kūrybingas tautodailininkas, medžio raižytojas ir karpytojas. Karpyti pradėjo 1988

metais, o Lietuvos tautodailininkų sąjungos narys yra nuo
1991 metų. 2005 m. buvo suteiktas meno kūrėjo statusas,
2009 m. K. Navickas pripažintas tradicinių amatų meis-

ja Vilniaus miesto bei respublikiniuose kultūriniuose renginiuose. K. Navickas – trijų
paskutinių Nacionalinių dainų
iš šokių švenčių dalyvis.
Savo dirbtuvėse meistras
priima besidominčius tautodaile, supažindina
su karpymo bei raižinių istorija, tematika
ir technika, suteikia
galimybę praktiškai
išbandyti savo jėgas
karpant ar spaudžiant
atspaudus.
K. Navickas yra
tautodailės konkurso „Aukso vainikas“
dalyvis – 2005 m. ir
2007m. apdovanotas
III laipsnio diplomu,
2012m. ir 2014 m.
– II laipsnio diplomu, 2006 m. ir 2010
m. šiame konkurse
pripažintas geriausiu Vilniaus krašto
meistru vaizduojamojo meno srityje.
K. Navickas paminėjo, kad
anksčiau buvo daugiau mokinių, vaikų ir jaunimo besidominčių jo rengiamomis edukacijomis, tačiau pastaruoju
metu jų sumažėjo. Žinia, dabar mokiniai negali atsitraukti
nuo išmanaus mobiliojo telefono ar kompiuterio.

Pasidalijo kūrybos
paslaptimis ir ateities
planais

Kelias į tautodailę

kaip pasigaminti medžio raižinio spaudą.
Pasirodo, čia irgi reikia nemažai kantrybės bei energijos.
K. Navickas paėmė medžio
raižinio lentą, kurioje buvo
pavaizduotas šv. Jackus, ją
nutepė specialiais juodais
dažais, po to uždėjo specialaus popieriaus lapą ir jį pri-

Kaip teisininkas tapo karpinių ir raižinių meistru? „Galima sakyti, kad aš užaugau
apsuptas tautodailės. Ir seneliai, ir tėvai buvo liaudies
meistrai, tad pats pirmiausia
pradėjau drožinėti, o vėliau ir
karpyti. Paprastus ir įprastus
liaudiškus raštus karpyti buvo

tvirtino. Na, o paskui laukė
labai atsakingas darbas – paprastu šaukštu braukyti (ilgai
braukyti), kad tas antspaudas
būtų ryškus. Edukacijoje dalyvavusios moterys pasikeis-

neįdomu, tad teko imtis ciklų,
tam tikrų temų. O raižyti mane paskatino ir paragino tautodailininkė Alė Počiulpaitė“,
– sakė K. Navickas.
Tautodailininko dosjė ra-

Tel. 8 604 80752
El. p. redakcija@naujasisgelupis.lt
www.naujasisgelupis.lt
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tru. K. Navickas savo popieriaus karpinių personalines
parodas surengė Japonijoje
EXPO-2005; Lince (Austrija), Kinijoje EXPO-2010,
Varšuvoje, Gdanske (Lenkija), Filadelfijoje (JAV), Podolske (Ukraina), Maskvoje
ir Sankt Peterburge (Rusija),
Minske (Baltarusija). Meistras paminėjo,
kad jo darbais
labai domisi
japonai, kurie
nori ne tik įsigyti jo darbų,
bet ir patys išmokti tokius
daryti.
Tautodailininkas yra išleidęs dvi savo karpinių
knygas. K. Navickas dalyvauja Vilniaus miesto savivaldybės Dailiųjų amatų,
etnografinių verslų ir mugių
programoje. Su kitais programos dalyviais nuolat dalyvau-

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

K. Navickas pasidalino savo istorinėmis žiniomis apie
kai kuriuos mūsų šventuosius,
pasakojo apie raižinių ypatumus, kas vaizduojama, į ką
reikia atkreipti dėmesį. Pasirodo, kad meistras turi būti ne

SKELBIMAI, REKLAMA
tel. 8 604 80 752

redakcija@naujasisgelupis.lt

tik apsiskaitęs, bet ir išmanyti tautos istoriją, šventųjų gyvenimus ir kt. Itin populiarūs
šv. Jurgio, šv. Kazimiero, šv.
Onos, šv. Pranciškaus raižiniai ir jų spaudiniai. O kai kur
labai gerbiamas šv. Jackus.
Dabar K. Navickas ruošiasi dalyvauti šių metų Dainų
šventėje Vilniuje, kur jo darbai sulaukia daug žmonių,
ypač užsieniečių, dėmesio.
Kaip pastebėjome, K. Navicko kūriniuose (karpiniuose) vaizduojama gamta, miesto ir kaimo gyvenimas, žmonės, dirbantys įvairius ūkio
darbus, mitologinės scenos,
legendos, liaudies dainų bei
pasakų scenos. Karpyti paveikslai yra nemažo formato,
o gerai įsižiūrėjus galima pamatyti tikrai įdomių dalykų,
gyvenimiškų momentų. Net
sunku įsivaizduoti, kad vyriškos rankos gali būti tokios
miklios, kad žmogus turi tiek
kantrybės ir kruopštumo.
Pasakodamas apie žydiškus
motyvus karpytuose paveiksluose, tautodailininkas pamini, kad labai daug bendro mes,
lietuviai, turime su žydais, net
ir didžiosios šventės tos pačios, nors šiek tiek ir skiriasi kalendorinis laikas. Žydų
ir lietuvių tautos daug amžių
gyveno kartu ir vieni be kitų
neįsivaizduojami. Bet skirtumų, deja, taip pat yra, nes mes,
lietuviai, turime tokių negerų
savybių, kurių tarp žydų nė su
žiburiu nerasi...
K. Navickas Birštono sakralinio muziejaus padalinio
vedėjai Romai Zajančkauskienei įteikė dovanų savo kūrinį, kurį bus galima pamatyti
muziejuje.

Priedas platinimas kartu su laikraščiu „Naujasis Gėlupis“ nemokamai.
Priedas leidžiamas nuo 2017 m. sausio 1 d.
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Tbilisio tarptautiniame oro uoste sekmadienį avariniu būdu
nusileido Ukrainos nacionalinės aviakompanijos lėktuvas,
skridęs reisu Kijevas-Tbilisis. Neoficialiai duomenimis, „kietas
nusileidimas“ įvyko dėl lėktuvų stabdymo sistemos gedimo.
Lėktuvas atliko tris neplanuotus ratus virš Gruzijos sostinės ir
po to dideliu greičiu leidosi į oro uostą.

Meras įteikė
pažymėjimus
naujos kadencijos
Išlaužo seniūnijos
seniūnaičiams
Sausio 31 d. Išlaužo
seniūnijoje su dviguba
misija – padėkoti praėjusios
kadencijos seniūnaičiams
už nuveiktus darbus ir
pasveikinti bei įteikti
pažymėjimus naujos
kadencijos seniūnaičiams –
lankėsi Savivaldybės meras
A. Vaicekauskas.

Kaip pabrėžė seniūnas T.
Skrupskas, kadenciją baigę seniūnaičiai A. Tamošiūnienė, B.
Skaudžiuvienė, R. Pažėra, R.
Knašys buvo puikūs pagalbininkais seniūnijai, labai aktyvūs ne tik visose veiklose, bet
ir socialinės paramos skyrimo
komisijos darbe.
Veiklūs seniūnaičiai beveik
visi buvo perrinkti ir naujai
kadencijai, išskyrus R. Pažėrą,
kurį pakeitė jaunas išlaužiškis
T. Žukauskas. Meras įteikė visiems gėlių, palinkėjo ir toliau
būti lyderiais, aktyviais savo
bendruomenių atstovais, ginančiais gyventojų interesus
ir padedančiais įgyvendinti jų
lūkesčius.
Meras taip pat pasveikino
jau dešimtmetį seniūno pavaduotoja dirbančią R. Žiobienę.
Padėkas ir gėlių žiedus visiems
savo pagalbininkams bei į kolektyvą prieš metus įsiliejusiai
žemės ūkio ir kaimo plėtros
specialistei D. Zujienei skyrė
ir seniūnas T. Skrupskas.
Mero apsilankymo seniūnijoje metu su darbuotojais ir seniūnaičiais buvo aptarti ir aktualūs klausimai: kapinių teritorijos plėtra, kolumbariumo perspektyvos, rajono plėtros plano
koregavimo kryptys, kelių
priežiūra. Seniūnijos darbuotojai pasidžiaugė sutvarkyta Liepų gatve, įrengtu apšvietimu,
pėsčiųjų ir dviračių taku.
Susitikime taip pat buvo pristatyta Vasario 16-ajai skirta fotografijų paroda, kurią parengė
bibliotekininkė I. Židonienė.
Nuotraukose – išskirtinių Lietuvos švenčių minėjimo bendruomenėse akimirkos. Lietuvos trispalvės motyvai – neatsiejama jų dalis.
SAVIVALDYBĖS inf. 
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Panevėžio valdžia pasirengusi prisiimti kaltę ir atlyginti
žalą už duobėtose gatvėse sugadintus automobilius ir
traumas dėl iškrypusių šaligatvių trinkelių ar nenugenėtų
ir lūžtančių medžių šakų, informavo LRT televizijos
naujienų tarnyba.



Rusija ketina 2018 metais pradėti auginti medvilnę,
pranešė Rusijos žemės ūkio ministerija. „Rengiamasi
pradėti auginti medvilnę – to imsimės jau šiais metais.
Šiai žemės ūkio kultūrai tinkami plotai šalyje viršija 200
tūkst. hektarų, šiemet medvilnę bandysime auginti 1 tūkst.
hektarų teritorijose Astrachanės ir Volgogrado srityse“.

Kvitų žaidimas – subtilus kovos su šešėline ekonomika būdas
Praėjusių metų pabaigoje
startavus Kvitų žaidimui,
gyventojų susidomėjimas
ir aktyvumas registruojant
kvitus nemažėja. Detaliau
apie žaidimo naudą,
laimėjimo taisykles ir
laimėtojus kalbamės
su Kauno apskrities
valstybinės mokesčių
inspekcijos viršininkė Judita
Stankienė.

Kam reikalingas Kvitų
žaidimas?
Pagrindinis loterijų ar kitų
priemonių, skatinančių reikalauti kvitų, tikslas – mažinti
šešėlinės ekonomikos mastus
didinant pajamų apskaitymą.
Klientams reikalaujant kvito,
pardavėjai/paslaugų teikėjai
privalo jį išduoti, taip apskaitydami daugiau įvykusių sandorių ir gautų pajamų. Sumokėtais mokesčiais finansuojamas
švietimas, viešosios paslaugos,
gerinama infrastruktūra ir kt.
Tad linkėčiau, kad visi bent
tokiomis, paprastomis ir daug
sąnaudų nereikalaujančiomis
priemonėmis prisidėtume prie
šešėlio mažinimo.
Prašau dar kartą priminkite, kur gauti kvitai gali dalyvauti žaidime?
Kvitų žaidime gali dalyvauti
kvitai, gauti turgavietėse, mobiliuose turgeliuose, taip pat
gauti už paslaugas. Kai kalbame apie paslaugas, reikia atkreipti dėmesį, kad tai gali būti bet kokią ekonominę veiklą
vykdančio gyventojo ar įmonės klientui suteikta paslauga – pavyzdžiui, automobilių
remonto, viešojo maitinimo,
grožio puoselėjimo, sveikatinimo, drabužių ar avalynės
taisymo ir kitos paslaugos, kai
paslaugos teikėjas gautoms pajamos apskaityti naudoja kasos

aparatą.
Kodėl žaidime dalyvauja
tik turgavietėse ar už suteiktas paslaugas gauti čekiai?
Šios loterijos pagrindinis
tikslas yra didinti pajamų apskaitymą tose srityse, kuriose
mokesčių vengiama labiausiai.
Paslaugų ir prekių įsigijimo
sektoriai pasirinkti atsižvelgiant į mokesčių surinkimo
prasme rizikingumo faktorių,
nes šiose srityse vyrauja atsiskaitymas grynaisiais pinigais.
Įvertinus žaidimo eigą, tarpinius ir galutinius rezultatus, į
kvitų žaidimą galbūt galės būti
įtraukiami ir kiti sektoriai.
Kadangi kol kas nėra galimybės registruoti su verslo
liudijimais dirbančių ir individualią veiklą vykdančių asmenų išduotų kvitų, kaip pirkėjui
žinoti, jo čekis gali dalyvauti
kvitų žaidime ar ne? Juk turgavietėse prekiauja ne tik gyventojai ir įmonės.
Siekiant užtikrinti užregistruotų kvitų unikalumą bei
užtikrinti kvito žaidime registruojamų kvitų duomenų
pateikimo paprastumą buvo
priimtas sprendimas sistemoje leisti registruoti tik fiskalinių kasos aparatų kvitus. Todėl
kvitų žaidime gali dalyvauti
visi turgavietėje gauti fiskaliniai kvitai, nepriklausomai
nuo to, ar prekę pardavinėjo
gyventojas, dirbantis pagal individualios veiklos pažymą, ar
įmonė, turinti prekybos vietą
turgavietėje.
Kaip atpažinti žaidimui
tinkamą fiskalinį kvitą?
Nepriklausomai nuo to, ar
atsiskaitoma grynaisiais pinigais ar banko kortele, galutinis
išduodamas fiskalinis kvitas
turi turėti būtinas LTF raides.
Jeigu atsiskaitydamas korteles,
gyventojas tokio nesulaukė, jis
turėtų reikalauti fiskalinio kvito, kadangi nefiskaliniai kvitai
žaidime dalyvauti negali.
Jei gyventojui įsigijus prekes ar paslaugas nebuvo išduotas fiskalinis kvitas, jis apie tai
turėtų pranešti VMI Pasitikėjimo telefonu 1882, pasinaudoti
programėle išmaniesiems telefonams „Pranešk“, užpildyti
anketą VMI interneto svetainėje ar atvykus į bet kurį VMI

aptarnavimo padalinį.
Kaip manote, ar dėl kvitų loterijos galėtų pabrangti daugelis turgaus prekių ir
smulkių paslaugų?
Svarbu atkreipti dėmesį,
kad verslininkams, kurie pajamų apskaitymui neprivalo
naudoti kasos aparatų, jokių
naujų reikalavimų neatsirado
ir papildomų išlaidų dėl kvitų
žaidimo jie nepatyrė.
Ar keisis prekių ir paslaugų
kainos, nebūčiau linkusi prognozuoti, nes tai – verslininkų
kainodaros klausimas. Tačiau
reikėtų paminėti, kad atliktas
mokesčių mokėtojų sąmoningumo ir šešėlinės ekonomikos
lygio vertinimo tyrimas parodė, kad organizuojant kvitų žaidimą, visą prekės kainą
mokėti ir gauti pirkimo dokumentus sutinka 13 proc. daugiau apklaustųjų, nei nevykdant kvitų žaidimo.
Kaip gyventojams reikėtų
atskirti, kas yra prekė, kas
yra paslauga?
Paprastai tariant, prekė yra
daiktas, kurį galima įsigyti ir
kuris po sandorio yra laikomas
pirkėjo nuosavybe, tuo tarpu
paslauga yra nauda, negalinti
tapti nuosavybe. Pavyzdžiui,
pirkėjo įsigytos padangos automobiliui yra prekė, tuo tarpu
padangų pakeitimas autoservise – paslauga, grožio salone
įsigytas plaukų priežiūros produktas yra prekė, tačiau šventinis sušukavimas – paslauga.
Kiek valstybei kainuoja
šis kvitų žaidimas ir kokia
numatoma jo grąža?
Iš viso kvitų loterijos organizavimui skirta 300 tūkst.
eurų, loterijos metiniam priziniam fondui numatyta skirti
173 tūkst. eurų. Remiantis atliktais skaičiavimais, manoma,
jog kvitų loterijos taikymas tik
viešojo maitinimo sektoriuje
per metus galimai generuos
apie 7 mln. eurų papildomų
pridėtinės vertės mokesčio
pajamų.
Kaip aktyviai gyventojai
dalyvauja žaidime? Ar visi
piniginiai prizai atsiimti?
Per laikotarpį nuo žaidimo
pradžios, t.y. 2017 m. lapkričio 28 dienos, sistemoje užregistruota daugiau nei 461 tūkst.

fiskalinių kasos aparatų kvitų:
265 tūkst. už paslaugas, 197
tūkst. už prekes turgavietėse.
Šiuo metu piniginius prizus
visoje Lietuvoje jau laimėjo 81
gyventojas. Daugiausiai laimingųjų - Kauno ir Vilniaus
miestuose – atitinkamai 26 ir
23. Iš mažesnių miestų išsiskiria Jonava, Kėdainiai, Kaišiadorys – juose savaitinius prizus
laimėjo po 2 asmenis.
Ar žaidime gali dalyvauti
VMI darbuotojai?
Vadovaujamės etikos ir skaidrumo principais. Žaidimas
skirtas gyventojams, o VMI
yra loteriją organizuojanti
institucija, todėl savaime suprantama, kad darbuotojai ir
jų šeimos nariai žaidime dalyvauti negali. Kvitų žaidime
taip pat negali dalyvauti kvitų žaidimui interneto svetainę
kūrusios ir atsitiktine tvarka
laimėtojus nustatančios bendrovės darbuotojai ir jų šeimos nariai, taip pat finansų
ministerijos darbuotojai ir jų
šeimos nariai.
Ar reikia išsaugoti užregistruotą kvitą?
Taip, užregistruotą kvitą būtina išsaugoti, tai yra loterijos
„bilieto“ atitikmuo ir įrodymas, kad gyventojas iš tiesų
dalyvavo kvitų žaidime. Laimingojo kvito savininkui atvykus į VMI dėl laimėjimo atsiėmimo, originalų kvitą reikės
pateikti mokesčių inspekcijos
specialistui. Laimėtojui nepateikus kvito originalo laimėjimas nebus išmokamas.
Ką daryti, jeigu gyventojai nemoka naudotis /neturi
kompiuterio/interneto?
Tie gyventojai, kurie neturi kompiuterio ar interneto ar
jiems kyla problemų jais naudotis, pagalbos gali kreiptis į
labiau įgudusius artimuosius,
giminaičius ar draugus. Taip
pat pagalbą registruojant kvitus teikia VMI specialistai aptarnavimo padaliniuose.
Ar galima savo laimėjimą
perleisti kitam asmeniui?
Žinoma, senelio teisė padovanoti laimingą bilietą, šiuo
atveju kvitą, kitam žmogui iki
laimėjimo atsiėmimo. Prizą atsiims tas asmuo, kuris pristatys
kvito originalą į VMI. Tokiu

atveju, anūkas, gavęs laimėjusį
kvitą, turėtų kreiptis į artimiausią VMI aptarnavimo padalinį
dėl laimėjimo atsiėmimo. Tačiau pažymėtina, kad žaidime
gali dalyvauti asmenys, ne jaunesni nei 14 metų.
Kur reikia registruoti kvitus?
Kvitai registruojami žaidimo interneto svetainėje, adresu
kvituzaidimas.vmi.lt. Čia gyventojai ras ir pagrindines žaidimo taisykles ir nuostatas.
Kokiu būdu gyventojai sužino apie laimėjimą?
Tiek savaitinių, tiek mėnesio prizo laimėtojai informuojami trumpąja SMS žinute,
kurią gauna registracijos metu nurodytu mobilaus telefono numeriu.
Kur gyventojai gali atsiimti laimėjimą?
Gyventojai, laimėję prizus
ir norėdami juos atsiimti, per
20 darbo dienų turi kreiptis į
artimiausią VMI aptarnavimo
skyrių. Laimėtojai turi pateikti laimingojo kvito originalą ir
asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Prizas per 14
darbo dienų bus pervestas į
gyventojo banko sąskaitą. Jei
per nustatytą terminą gyventojai nesikreips dėl prizo, jis grįš
į valstybės biudžetą.
Kur skelbiami laimėtojai?
Savaitinio ir mėnesio laimėtojai skelbiami kvitų žaidimo interneto svetainėje adresu kvituzaidimas.vmi.lt, skiltyje „Laimėtojai“. Ankstesnių
žaidimų laimėtojai skelbiami
skiltyje „Žaidimų archyvas“.
Be to, laimėtojai skelbiami kiekvieną antradienį, 18.30 val.
žinių laidoje per LNK televiziją. Kaip minėjau anksčiau,
apie laimėjimą gyventojai informuojami ir individualiai,
SMS žinutėmis.
Visą su kvitų žaidimu susijusią informaciją galima gauti
ne tik minėtame interneto tinklalapyje, bet ir paskambinus
VMI trumpuoju numeriu 1882.
Taip pat visi gyventojai, atvykę
į VMI aptarnavimo padalinius
be abejonės sulauks atsakymų
į jiems rūpimus klausimus, o
taip pat ir pagalbos registruojant kvitus. VMI 
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Formalus Šiaurės Korėjos valstybės vadovas šią savaitę
dėl žiemos olimpiados atvyks į Pietų Korėją, vėlai
sekmadienį paskelbė Seulas. Kim Yong-Namas, kuris
vadovauja Aukščiausiosios Liaudies Asamblėjos – partijos
kontroliuojamo parlamento – prezidiumui trijų dienų vizitą
pradės penktadienį, paskelbė Seulo Susivienijimo ministerija.



Iki 2030 metų kas penkta darbo vieta Didžiojoje
Britanijoje (21 proc.) bus užimta robotų, rodo tyrimų
instituto „Centre for Cities“ duomenys. Dėl šių pokyčių
darbo rinkoje labiausiai nukentės šiaurinės Anglijos dalies
gyventojai.



Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas
(Redžepas Tajipas Erdohanas) sekmadienį paskelbtame
interviu atmeta partnerystės su Europos Sąjunga
pasiūlymus ir tvirtina, kad vienintelis pasirinkimas yra
visapusiška narystė bloke.

Maisto saugos specialistės patarimai: mėsą rinkis atsakingai!
Dažnas savo mitybos
neįsivaizduojame be
mėsos. Vieniems, tai
kasdienis produktas,
kitiems – rečiau valgomas.
Tiesa, mitybos specialistai
pataria mėsa valgyti ne
dažniau nei 2-3 kartus per
savaitę. Pirmenybę teikti
šviežiai mėsa, atkreipti
dėmesį į pagrindinius
šviežumo rodiklius,
būtinai skaityti ženklinimo
etiketes bei tinkamai
paruošti.

Smulkinta mėsa ar
faršas?
Dažnai vartotojai naudoja
dvi sąvokas kaip sinonimus
„smulkinta mėsa“ ir „faršas“, tačiau pagal teisės aktus šie produktai savo sudėtimi skiriasi.
„Pirkdami smulkintą mėsą turite suprasti, kad ją ruošiant buvo iškaulinėta ir susmulkinta mėsa, į kurią galėjo būti įdėta mažiau nei 1%
druskos. Taip pat smulkintos
mėsos gamyboje negali būti
naudojama mėsa turinti odos
atplaišų. O faršas, tai jau yra
mėsos pusgaminis, pagamintas iš šviežios mėsos, įskaitant
smulkintą mėsą, į kurią pridėta maisto produktų, prieskonių ar priedų, kurios vidinė
struktūra apdorojus nepakito – neprarado šviežios mėsos savybių. Smulkinta mėsa
visada yra natūralesnis produktas, todėl perkant visada
prioritetą teikite smulkintai
mėsai, o ne faršui,“ – kuo
skiriasi smulkinta mėsa nuo
faršo pasakoja VšĮ „Sveikatai palankus“ maisto saugos
ir kokybės ekspertė Akvilė
Lekavičiūtė.
Mėsos produktų ženklinimo etiketėse galima rasti sudėtyje nurodytą ingredientą
kaip mechaniškai atskira mėsa arba MAM. Daugeliui vartotojų perskaičius nėra jokio
aiškumo kas čia?
„Teoriškai, tai produktas,
gautas mechaninėmis priemonėmis nuėmus mėsą nuo
kaulų, gautą mėsą iškaulinėjus, kai raumens skaidulų
struktūra suardoma arba pakeičiama. Paprasčiau būtų
REKLAMA

galima suprasti, kad kaulai
su mėsa sukraunami į specialų įrengimą ir mechaninio
spaudimo būdu mėsa atskiriama nuo kaulų. Pasibaigus
šiam procesui gaunami du
produktai: sutraiškytų kaulų
masė ir susmulkinta – mechaniškai atskirta mėsa. Pagal teisės aktus smulkintai
mėsai ir aukščiausios rūšies
mėsos gaminių gamyboje
draudžiama naudoti mechaniškai atskirtą mėsą.“ – sako
A.Lekavičiūtė.

Užšaldyta ir atšildyta
mėsa
Konservavimo šalčiu yra
išskiriama keletas būdų: atšaldymas, užšaldymas ir gilus užšaldymas. Šaldant šalčiu žema temperatūra slopina
mikroorganizmų bei audinių
fermentų veiklą, todėl šalčiu
konservuota mėsa ilgai išlaiko savo pradines savybes.
Žinoma konservuotos mėsos
kokybė labai priklauso nuo
pirminio jos užterštumo mikroorganizmais, jų rūšies ir
savybių. Nustatyta, kad kai
kurios patogeninės bakterijos
nesidaugina žemesnėje kaip
+10°C, o E. coli, Salmonella
žemesnėje kaip +5°C. Taigi,
žema, minusinė temperatūra
negali būti naudojama užkrečiamomis ligomis sirgusių gyvulių mėsai „nukenksminti“.
Specialistės teigimu, jeigu
nusiperkate užšaldytą mėsą
ar užšaldytą mėsos produktą
svarbu atšildžius vėl pakartotinai neužšaldyti. Užšaldytos
mėsos maistinė vertė visada
yra žemesnė nei atšaldytos
mėsos.

Atšildant mėsą atsinaujina
didžioji dalis jos savybių turėtų iki užšaldymo. Ant atšildomos mėsos buvę mikroorganizmai taip pat pradeda daugintis. Jų aktyvumą lemia oro
temperatūra ir drėgmė, todėl
kuo aukštesnėje temperatūroje laikysime mėsą atšildymo
metu, tuo bus palankesnės sąlygos mikroorganizmas pradėti savo veiklą. Rekomenduojama geriau atšildymui
skirti ilgesnį laiką ir užtikrinti
žemesnę temperatūrą.
„Namuose planuokite iš
anksto, dėkite atšildomą mėsą
į dubenį ir patalpinkite į šaldytuvą, apie +6° temperatūrą.
Svarbu, atkreipkite dėmesį,
kad būtų apsaugoti nuo taršos
kiti šaldytuve esantys produktai. Atšildomos mėsos sultys
neturi patekti ant kitų produktų,“ – perspėja VšĮ „Sveikatai palankus“ maisto saugos
ir kokybės ekspertė Akvilė
Lekavičiūtė.

Raudona ar balta?
Renkantis mėsos rūšį, dažnai susiduriame su dilema
– tai visgi kuri sveikesnė
– balta ar raudona? Ką rinktis – paukštieną, kiaulieną ar
jautieną?
„Tiek balta, tiek raudona
mėsos reikalingos mityboje, tik raudonos mėsos rekomenduojama truputį mažiau.
Liesesnė mėsa dažnu atveju
balta mėsa, bet ne visuomet.
Tai priklauso nuo pasirinktos
mėsos dalies. Kiaulienos ar
jautienos išpjova tikrai bus
liesesnė nei vištienos sparneliai, kur faktiškai tik riebi oda, todėl renkantis mėsą
pirmenybę derėtų teikti lie-

sesnei, liesesnėms jos dalims,
tačiau tikrai ne vien vištienos
krūtinėlę, būtina įvairovė.
Tiesa, paukštienos baltymai
lengviau pasisavinami. Taip
pat nepamiršti ir gaminimo nepridėti papildomų riebalų,
neapskrudinti ir pan. Rinktis tausojantį gamybos būdą
– virimą, troškinimą, kepimą
orkaitėje,“ – apie pasirinkimą
pasakoja Sveikatai palankaus
maisto technologė, ekologiškų maisto produktų sertifikavimo ekspertė, mitybos
specialistė ir VšĮ „Sveikatai
palankus“ direktorė Raminta
Bogušienė.

Pirmenybė – tik
kokybiškam produktui
Mėsa ir paukštiena rinkoje
tiek supakuota, tiek parduodama ledo vitrinose turi būti
švari, be matomų pašalinių
priemaišų, kraujosrūvų, kraujo likučių.
„Šviežios, kokybiškos
paukštienos paviršius sausas, balsvai gelsvos spalvos
su rausvu atspalviu. Raumenų pjūvis vos drėgnas, balkšvai rausvos spalvos vištų ir
kalakutų, raudonos - žąsų ir
ančių. Raumenys stangrūs,
įdubimas po paspaudimo
greitai išsilygina. Nešviežios paukštienos raumenys
po paspaudimo neišsilygina. Pjūvio paviršius drėgnas,
lipnus, tamsus. Kvapas turi
būti nepridusęs,“ – kaip atskirti šviežią mėsą pasakoja
A.Lekavičiūtė.
Kitų gyvūnų mėsos paviršius turi būti be gleivių, nepakitusios, gyvulio rūšiai būdingos spalvos. Nešviežios, pradėjusios gesti mėsos paviršius

pilkos, žalsvos spalvos, gleivėtas arba net matomi pelėsiai. Pjūvio paviršius labai
lipnus, mėsa suminkštėjusi,
įdubimai paspaudus neišsilygina. Kvapas jaučiasi stiprus
rūgštus, puvimo kvapas. Jeigu mėsa buvo supakuota modifikuotoje dujų atmosferoje,
tai kartais atidarius pakuotę
gali jaustis silpnas lyg gedimo kvapas, tačiau per pora
minučių jis turi išgaruoti, pauosčius mėsą jis turi nesijausti. Kai jaučiasi gedimo, puvimo kvapas mėsos gilesniuose
sluoksniuose, tai tokia mėsa
tikrai nėra šviežia ir negalima
jos vartoti. Nekokybiški, pradėję gesti riebalai keičia spalvą į žalsvą su purvinu atspalviu, tepūs, jaučiamas aštrus jų
skilimo kvapas.
Specialistė sako, kad perkant visada atidžiai apžiūrėkite pakuotę iš visų pusių.
Jeigu perkate paukštieną iš
ledo vitrinos ar sveriamą mėsą, tai padavus pardavėjai dar
kartą pasižiūrėkite ką jums
supakavo. Kilus įtarimui,
nedvejokite tyliai ir kalbėkite su pardavėju, mandagiai
išsakykite savo abejones dar
neišėjus su produktu iš prekybos vietos. Visi prekybininkai
noriai bendradarbiauja, kalba
ir siekia, kad klientas išeitų
patenkintas.
„Jeigu taip nutiko, kad nusipirkote, parsinešėte namo ir
tik tada supratote įsigiję nekokybišką produktą, aš siūlau
neišmesti ir pasiėmus, grįžti
į prekybos vietą. Tik mūsų
atsakingumas ir neabejingumas skatina tobulėti tiek prekybos atstovus, tiek gamintojus. Nepavykus suprasti vieniems kitų prekybos vietoje,
visada galite kreiptis į Valstybinę maisto ir veterinarijos
tarnybą tiek nemokamu telefonu 8 800 40 403 arba pildant pranešimą jų tinklapyje
www.vmvt.lt,“ – pataria VšĮ
„Sveikatai palankus“ maisto
saugos ir kokybės ekspertė
Akvilė Lekavičiūtė.
Parengė: Sveikatai palankaus maisto technologė, ekologiškų maisto produktų sertifikavimo ekspertė, mitybos
specialistė ir VšĮ „Sveikatai
palankus“ direktorė Raminta
Bogušienė 

Lietuvos pareigūnai:
Rusija Karaliaučiuje
dislokavo „Iskander“
nuolatiniam buvimui
Rusija pirmadienį
Karaliaučiaus srityje
dislokavo branduolinį
užtaisą galinčias nešti
raketas „Iskander“ ir
ketina čia jas palikti
nuolat, paskelbė Lietuvos
prezidentė ir krašto
apsaugos ministras.

„Kaip tik dabar, šį vidurdienį, šiandien, Kaliningrade
yra dislokuojamos „Iskander“
raketos (...) nuolatiniam buvimui. Tai reiškia grėsmę ne
tik Lietuvai, bet ir pusei Europos valstybių“, – žurnalistams Rukloje sakė Dalia Grybauskaitė.
Pasak krašto apsaugos ministro Raimundo Karoblio,
anksčiau Rusija šį raketų kompleksą atveždavo pratyboms,
tačiau „šį kartą situacija yra
kita – tai yra nuolatinis dislokavimas, turint visą tam reikalingą infrastruktūrą“.
„Iskander“ 12 val. turėjo
būti iškraunami Kaliningrado uoste“, – BNS sakė R. Karoblis.
Lietuvos žvalgyba yra skelbusi, kad „Iskander“ dislokavimas Karaliaučiaus srityje Lietuvai potencialiai pavojingesnis dėl jo panaudojimo trikdant
NATO sąjungininkų veiksmus
regione, o taikiniams naikinti
Lietuvos teritorijoje šį kompleksą panaudoti nėra būtinybės, nes tam teoriškai pakaktų
jau esamų pajėgumų.
Rusijos Baltijos laivyno štabas atsisakė komentuoti Lietuvos pareigūnų pranešimus
apie sistemų dislokavimą Karaliaučiuje.
Anot premjero Sauliaus
Skvernelio, žinia apie „Iskander“ dislokavimą patvirtina
būtinybę stiprinti oro gynybą.
„Žinomos grėsmės, kalbant
apie oro gynybą šita problematika buvo žinoma ir buvo
kalbama jau seniai. Ir šito raketinio komplekso dislokavimas Karaliaučiaus srityje dar
kartą patvirtina, kad oro gynybos klausimai šiame etape turi
tapti prioritetiniai“, - pirmadienį žurnalistams sakė ministras
pirmininkas. BNS
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Maskvoje išvirto daugiau kaip 2 tūkst. ledo ir sniego
svorio neatlaikiusių medžių, sekmadienį socialiniame
tinkle „Twitter“ pranešė Rusijos sostinės meras
Sergejus Sobianinas.

Prienų
turguje
Štai ir prasidėjo paskutinis,
trumpiausias, žiemos
mėnuo. Koks jis bus –
niekas, netgi sinoptikai,
tiksliai prognozuoti
nesiima. Visgi vasario
pradžia gera – su lengvu
šaltuku, protarpiais
švystelėjančia saulute.
Tik turguje žmonių – visai
nedaug, nors oras ir
gražus. Galima spėlioti
įvairiai – mėnesio pradžia,
žmonės neturi pinigų, arba
ko gi eiti į turgų, kai ten
viskas brangiau?

Iš dalies ši mintis pasitvirtina, nes daugelis daržovių
parduotuvėse (prekybos centruose) yra pigesnės negu turguje. Ir ne visi prekiautojai
yra jų augintojai, kai kurie tik
perpardavinėja lenkišką produkciją. Paimkime paprastas,
kasdien vartojamas morkas.
Prekybos centre lietuviškų
morkų kilogramas kainuoja
0,2–0,3 euro, o turguje – 0,5–
0,6 euro. Panašiai kainuoja ir
svogūnai, o kopūstai turguje
– 0,3–0,4 euro, kai prekybos
centre – 0,15–0,2 euro, bulvių
kilogramas turguje kainuoja
0,25–0,3 euro, o parduotuvėje
pigiau. Viena moteris pasakojo, kaip turguje pirko česnakų
galvutę. „Česnakų kilogramas
turguje – 4 eurai, o jeigu dar
neteisingai pasveria, tai už
galvutę sumoki 0,3–0,4 euro
(kai patikslini svorį, pasirodo, kad už tą česnako galvutę reikėjo mokėti tik 25 euro
centus). Bet negi eisi pagyvenusiai moteriai draskyti akių?
Kitą kartą pas ją jau nebepirksiu“, – sakė moteris.
Kilogramą raugintų kopūstų pardavė už 1 eurą, o
rauginti agurkai pabrango
– kilogramas kainavo 1,8–2
eurus. Kilogramas virtų burokėlių kainavo 1 eurą, tiek
pat prašė ir už kilogramą raugintų burokėlių. Pasiklausius
diskutuojančiųjų apie prekybos centrų ir turgaus kainas,
darosi aišku, kad žmonėms
apsimoka turguje pirkti pieną ir jo produktus, nes aišku,
kad jie pagaminti mūsų kaimo žmonių.
Litras pieno kainavo 0,5
REKLAMA

euro, grietinės – 3,4–3,6 euro, puskilogramis sviesto – 4
eurus, varškės – 0,8–1,2 euro. Sūriai, kaip ir anksčiau,
kainavo nuo 1,5 iki 3 eurų,
priklausomai nuo dydžio ir
sudėties.
Nemažai buvo naminių vištų kiaušinių, tačiau kainos nemažos – 2–2,3 euro, o paukš-

tyno vištų kiaušiniai kainavo
1,5–1,6 euro.
Kaip visada, buvo galima
įsigyti įvairių šviežių ir šaldytų žuvų. Kilogramas plačiakakčio kainavo 2,9 euro,
kuojų – 1,9 euro, strimelių
– 1,7 euro, karšio – 2,3 euro,
starkio – 9 eurai. O kas norėjo įsivaizduoti, kad dalyvauja
Neringoje vykstančioje Stintapūkio šventėje, kilogramą
stintų už 7,5 euro. O juk dar
pereitą šeštadienį kilogramas
šių agurkais kvepiančių žuvelių kainavo 6,5 euro. Iš šaldytų žuvų geriausiai pirko jūros
lydeką, kurios kilogramą kainavo 2,3–2,9 euro, priklausomai nuo stambumo. Neblogai
buvo perkamos riebios, su
galvomis silkės bei rūkytos
skumbrės.
Siaučiant gripui ir peršalimo ligoms, kai kurie žmonės
pirko medų, kurio pusės litro
stiklainis kainavo 4,5–5 eurus. Dažnas sustodavo ir prie
žolininkės, pardavinėjančios
vaistines žoleles ir teikiančios konsultacijas. Kas dar



Valdantieji siūlo nuo liepos pertvarkyti Žuvininkystės tarnybos žuvivaisos padalinių, kurie finansuojami iš biudžeto, valdymą. Po
reformos žuvivaisos finansavimas būtų sutelktas į vienas rankas. Tačiau vieni „valstiečiai“ nori žuvivaisos valdymą iš Žemės ūkio
ministerijos perduoti Aplinkos ministerijai, o kiti siūlo šiai ministerijai palikti tik žuvų išteklių naudojimo kontrolę, o finansus perkelti
į Žemės ūkio ministeriją ir ji toliau rūpintųsi įžuvinimu. Seimo Aplinkos apsaugos komiteto vadovas „valstietis“ Kęstutis Mažeika BNS
pranešė, kad visus žuvivaisos padalinius – Šilavoto, Simno, Laukystos ir Rusnės, Žeimenos ir Trakų Vokės – ketinama sujungti į vieną
įmonę, kad efektyviau dirbtų, jų privatizuoti neketinama: „Pajėgumai ten geri, pakankamai modernūs“.

neserga, gali pagerti arbatėlių
su medumi profilaktikai, kad
peršalimo ligos nekibtų...
Nemažai buvo rūkytos mėsos gaminių. Kilogramas rūkytų lašinukų kainavo 5,2–5,6
euro, su raumeniu – 5,8–7,8
euro. Kilogramą rūkytų dešrų buvo galima nusipirkti už
5,8–7 eurus, lašiniuočio – už

5,8–6 eurus, dešrelių – už 4,5–
5,2 euro, suktinio – už 8–10
eurų, pūslės (skilandžio) – už
10–12 eurų, o vytintos jautienos išpjovos – už 11,5–12
eurų. Kiekvienas pardavėjas
klientus viliojo kainomis bei
gaminių kokybe. Paragavę
vieno ar kito gamintojo produkcijos, pirkėjai pasirenka
tą, kuri labiausiai patinka.
Tad pirkėjų netrūko prie visų
pardavėjų.
Ir prie mėsos kiosko, ir paviljone nemažai žmonių pirko šviežios mėsos. Pasirinkimas ir asortimentas buvo toks
pats kaip ir pereitą šeštadienį.
Kilogramas šoninės kainavo
3,2–3,9 euro, kumpio – 3,8–
3,95 euro, sprandinės – 4,9–
5,2 euro, karbonado – 4,85–
5,1 euro, karkos – 1,7–2,1

euro, kauliukų – 2,8–3 eurus.
Kilogramą maltos kiaulienos
ir jautienos pardavė už 3,2–
3,8 euro. Kilogramas mėsinės
vištos (broilerio) kainavo 2,5
euro, kalakuto kumpio – 3,6
euro. Kai kas už 1,5–2 eurus
pirko kiaulės galvą ir kojas
bei ausis šaltienai virti. Kilogramas triušienos kainavo
6 eurus, veršienos, jautienos
– 7–11 eurų.
Pusės litro butelis naminio
šaltai spausto sėmenų aliejaus,
kaip ir anksčiau, kainavo 3,5
euro. Aliejus žiemą visada paklausus, jo perka net po kelis
butelius. Juo pagardina silkes,
kopūstus, o kai kas sako, kad
nuo gripo saugosi valgydami
karštas bulves, pasidažydami
jas į aliejų su česnaku...
Ūkininkai siūlė pirkti įvairių grūdų. Centneris miežių,
kviečių, kvietrugių ar avižų
kainavo 8–9 eurus, pašarinių miltų – 9 eurus, pašarinių
miltų iš kviečių ir grikių – 8
eurus. Sako, kad šis pašaras
tinka ne tik kiaulėms, bet ir
paukščiams.
Nemažas maišas pašarinių
runkelių kainavo 3,5 euro, o
šiaudų ar šieno „kitka“ ar ryšulys – 2,5–3 eurus.
Gyvūnijos turgavietė ir vėl
buvo apytuštė. Vienas vyriškis turėjo kelis gaidžius, dėl
kurių kainos vis neapsisprendė, bet paskui sakė, kad būtų
gerai nors 5–6 eurus gauti. Už
didelius triušius, Belgų milžinus, prašė 25 eurų. Daugiausia buvo susirinkusių balandžių augintojų, kurie aptarinėjo savo sparnuotus augintinius, keitėsi ar siūlė pirkti už
15–25 eurus.
Sendaikčių prekyvietėje
jokių naujų prekių nebuvo,
išskyrus snieglentes ir slides
bei slidžių batus. Jie kainavo nuo 10 iki 80 eurų. Bet
kai sniego nėra, nelabai kas
ir domėjosi.
Nedaug šeštadienį buvo ir
prekiautojų dėvėtais rūbais,
matyt, laukia geresnio laiko
ir šiltesnio oro. NG

Prenumeruokite Nemuno krašto laikraštį
„Naujasis Gėlupis“ 2018 m.!
Prenumeruokite „Naująjį Gėlupį“ ir neatsilikite nuo
svarbiausių krašto ekonominių, kultūrinių ir politikos
naujienų!

BIRŠTONO SAVIVALDYBĖ E-AUKCIONO BŪDU
PARDUODA NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ
1. Gyvenamąjį namą Birštone, Birštono g. 15 (bendras
plotas – 121,66 kv. metro), kartu su 0,1079 ha ploto žemės
sklypu.
2. Bibliotekos patalpas (48/100 dalis gyvenamojo namo)
Birštono sav., Birštono sen., Nemajūnų k., Bažnyčios g. 10,
kartu su dalimi (plotas – 0,0699 ha) žemės sklypo.
Detalesnė informacija pateikiama:
1. Birštono savivaldybės internetiniame tinklapyje
http://birstonas.lt/verslininkams/viesi-aukcionai/
2. Aukcionų vykdymo portale
https://www.evarzytynes.lt/avp/public

Nekilnojamasis
turtas
Parduoda
2 kambarių butus
2 k. bt. (III a. 5 a. n.) Stadiono g.,
Prienuose. Tel. 8 686 96902.

www.naujasisgelupis.lt
http://www.facebook.com/
labirintai

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

2 k. bt. Vandens takas 6, Alytuje,
senamiestyje, ir garažą (100 m
nuo namo). Tel. 8 679 01620.

SODYBAS, SODUS
Sodo sklypą (6 a žemės) Byliškių
k., Veiverių sen., Prienų r. Tel. 8
604 80799.

ŽEMĖS SKLYPUS
5 a žemės sklypą (5 500 Eur)
Vyšnių g., Prienuose. Tel. 8 616
81320.

Parduodamas
20 a sklypas
(sklypo Nr. 2, rami vieta,
geras susisiekimas,
3 500 Eur, derinama)
Ignacavos k., Prienuose.
Daugiau informacijos tel.
8 621 74912.
2,5 ha žemės sklypą (6 400 Eur)
Mokyklos g., Prienlaukio k., Prienų r. Tel. 8 652 84089.

Perka
Pirktų arba išsinuomotų garažą
Prienuose. Tel. 8 606 08778.
Mišką. Gali būti su bendraturčiais, neatidalintas iš bendros
nuosavybės. Sutvarkau dokumentus, paveldėjimą. Tel. 8 644
55355.

IŠNUOMOJA
Pastatą (angarą, 498 kv. m, buvęs
servisas) Pramonės g., Prienuose.
Tel. 8 698 43839.

Automobiliai ir
jų dalys
Perka
Brangiai superka įvairius automobilius (tvarkingus ir gali būti su
defektais). Tel. 8 684 44304.

Skubiai superkame visų markių lengvuosius automobilius,
mikroautobusus, keturačius,
priekabas.
Automobiliai gali būti su defektais, nevažiuojantys, daužti,
skirti ardymui ar utilizavimui,
surūdiję, be TA ir draudimo. Išsivežame patys. Atsiskaitome
iš karto, padedame sutvarkyti
visus reikiamus dokumentus.
Lauksime Jūsų pasiūlymų
tel. 8 666 70777.
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PASLAUGOS

ŽEMĖS ŪKIS
PARDUODA
Lietuvišką, svilintą kiaulienos
skerdieną. Kaina tik 2,25 Eur/kg.
Atvežame. Tel. 8 607 12690.
Kiaulę, triušius ir raudonųjų dobilų sėklą. Tel. 8 630 05924.
Mėsinę veršingą telyčią. Tel. 8
671 34428.
Nebrangiai miežius. Tel. 8 606
86825.
Nebrangiai miežius ir kviečius.
Tel. 8 699 03190.
Žirnius „Respect“, valyti, tinka
sėklai (50 kg/13 Eur). Tel. 8 678
86971.

Trąšas:

amonio salietrą, sulfatą,
azofoską ir kitas trąšas.
Pristatome.
Išrašome sąskaitas.
Tel. 8 605 49513.

PERKA
Brangiai perka įvairius veršelius
nuo 2 sav. iki 8 sav. amžiaus.
Sveria el. svarstyklėmis. Atsiskaito vietoje, iš karto. Tel. 8
612 34503.
Vilniaus apskrities ūkininkas nuolat perka
arklius. Suteikia transporto paslaugas.
Tel.: 8 656 39189, 8 616 14424.
ŽŪB „Žara“ perka karves, jaučius, telyčias.
Atsiskaito iš karto.
Tvarko valstybines išmokas.
Sveria el. svarstyklėmis.
Pasiima patys. Tel.: 8 685
86121, 8 699 57191.
Superkame karves, bulius ir telyčias. KREKENAVOS
AGRO FIRMOS supirkėja Olga Smailienė.
Tel. 8 612 02125.
Gerai įmitusius, liesus
ir traumuotus galvijus (AB „Krekenavos
agrofirma“ kainomis). Taip pat arklius.
Sveriame elektroninėmis
svarstyklėmis. Atsiskaitome
iš karto. Tel. 8 616 43646.
A. Bagdono PĮ – brangiai veršelius auginti. Moka 6–21 proc.
Sveria el. svarstyklėmis. Pasiima
patys. Tel.: 8 699 93682, (8 319)
69541.
REKLAMA

Viena didžiausių įmonių Lietuvoje tiesiogiai perka karves, bulius,
telyčias. Sveria el. svarstyklėmis.
Moka 6 ir 21 proc. PVM. Atsiskaito iš karto. Tel. 8 635 07197
(Ričardas Lukauskas).
Brangiai visoje Lietuvoje superkame galvijus: karves, jaučius,
telyčias. Atsiskaitome vietoje.
Vežame į užsienį. Tel. 8 615
28106.

ĮVAIRIOS PREKĖS
PARDUODA

ŽIEMOS AKCIJA!

Lietuviški gydomieji lazeriai pripažinti Europoje,
sertifikuoti, gydo be vaistų
sąnarius, nugarą, prostatą.
www.laz.lt,
tel. 8 615 36522.
Vilniaus Lazerinės
technologijos centras.
Nuolat prekiaujame lapuočių
malkomis. Skaldytos, kaladėmis
arba rąsteliais. Malkos tvarkingai
sukrautos. Skubus nemokamas
pristatymas. Taip pat parduodame DURPIŲ BRIKETUS. Tel. 8
672 51171.
Pigiai spygliuočių, lapuočių malkas (skaldytas, kaladėmis). Taip
pat medžio pjuvenas. Atvežimas
nemokamas. Tel. 8 682 31133.
Spalius apšiltinimui. Supakuoti.
Pristato. Tel. 8 605 92337.
Skubiai: mobilųjį telefoną „Nokia
C2“, komplekte yra pakrovėjas ir
ausinės (dovanoja kambarinę TV
anteną bei „Viasat“ lėkštę ir prieškambario staliuką su veidrodžiu).
Sportinę striukę (žalios spalvos,
52/4 dydis, priedo dovanoja
vaikišką (6 m. vaikui) sportinį kostiumą, mėlynos spalvos, bei kitus
dėvėtus rūbus). Laidinį telefoną
„Panasonic“ (juodos spalvos). Tel.
8 600 22892.
Šiltnamių išpardavimas!!! Išparduodami tvirti polikarbonatiniai
šiltnamiai. Didelis pasirinkimas,
daug priedų šiltnamiams. Pristatome į Jūsų namus nemokamai.
Esant poreikiui, meistrai surenka.
Tel. 8 659 08776.

Suteikiame paskolas arba refinansuojame Jūsų skolas (taip pat
ir antstolių) iki 10 000 Eur. Konkurencingai mažiausios palūkanos
rinkoje. Galite įsigyti kredito
korteles „Hercus MasterCard“.
Draudimas: automobilio, būsto
bei gyvybės. Konsultacija pensijų
II–III kaupimo pakopų klausimais.
Tel. 8 601 50935.
UAB „INŽINERINĖ GEODEZIJA“.
Sklypų geodeziniai matavimai,
topografiniai planai, riboženklių
atstatymas, žemės sklypų padalijimas, sujungimas ir kiti geodeziniai darbai. Tel. 8 622 92902, el.
paštas: info@geoin.lt

SKLYPŲ KADASTRINIAI
MATAVIMAI

♦ statinių kadastriniai matavi
mai – inventorizacija,
♦ geodeziniai ir topografiniai
matavimai,
♦ pastato ašių nužymėjimas,
♦ žemės sklypų formavimo ir
pertvarkymo projektai...

UAB „GEONETAS“
Adresas: Vytauto g. 11A,
Prienai (priešais Autobu
sų stotį, laiptais į rūsį).
Tel.: 8 683 98043, 8 614
38124.

Kaminų įdėklai, gaminimas,
montavimas, kaminų valymas.
Tel. 8 645 87304 (Vytautas).
Stogų dengimas, karkasinių namų
statyba, pamatų įrengimas, skardinimo darbai, skardų lankstymas, medinė lauko apdaila, pirtys
ir kiti statybos darbai. Dirbame
pagal verslo liudijimus. Tel. 8
603 35880.
Liejame pamatus, betonuojame.
Montuojame gipso kartoną,
glaistome, dažome, kalame dailylentes, dedame visų tipų grindis,
klojame plyteles, atliekame santechnikos, elektros instaliacijos
ir griovimo darbus. Prilydome
stogų dangą. Lankstome skardas.
Tel. 8 600 96399.
Šlifuojame, dedame ir lakuojame parketą, dengiame stogus,
lankstome skardas, skardiname,
šiltiname ir dažome namų fasadus. Statome karkasinius namus.
Kasame pamatus, mūrijame,
tinkuojame, betonuojame, montuojame tvoras, atliekame langų
apdailą, montuojame langus ir
duris. Tel. 8 620 85350.

Visi santechnikos darbai: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos.
Komplektuojame medžiagas
geromis kainomis. Tel. 8 640
39204.
Santechnikos darbai: vamzdynų
keitimas, klozetų keitimas ir
tvarkymas, maišytuvų keitimas
ir kiti santechnikos darbai. Skylių
gręžimas nerūdijančio plieno
kriauklėse, metalinių vamzdžių
sriegimas. Katilų prijungimas ir
medžiagų komplektavimas. Atvykstu bet kurią savaitės dieną ir
vakarais (atvykstu ir dėl smulkių
gedimų ir darbų) bei į rajonus.
Parenku ir atvežu medžiagas. Tel.:
8 684 55308, 8 619 54866.

Šiltn
a
Prie mių g.
nuo 8,
se

LAIDOJIMO PASLAUGOS

Katafalkas Salių nuoma Gėlės Drabužiai Kremavimas
Tel.

8 638 77387. Dirbame visą parą

Projektuojame bei gaminame
nestandartinius korpusinius baldus: virtuvės baldus, drabužines,
slenkančias sistemas, vonios,
jaunuolio, biuro ir kitus baldus.
Ilgametė patirtis, nedidelės kainos, laiku įvykdomi terminai. Tel.
8 699 26010.

REMONTUOJAME automatines skalbimo
mašinas, indaplove s , v i r y k l e s ,
džiovykles.
Garantijos iki 24 mėn.
Tel.: 8 670 72013, 8 612 62443.
Remontuoju ir prijungiu skalbykles, džiovykles, elektrines
virykles, orkaites, indaploves.
Atvykstu į namus. Suteikiu 1 m.
garantiją. Tel. 8 647 36010.

Remontuojame
skalbykles, džiovykles, el. virykles ir
kt. Suteikiame garantiją, taikome
nuolaidas! Atvykstame į
namus, dirbame ir savaitgaliais. Tel. 8 645 04370.
Atliekame įvairius žemės kasimo, lyginimo darbus: kasame,
valome tvenkinius, darome pylimus, šlaitus, lyginame, tvarkome
teritorijas. Konsultuojame. Turime patirtį. Dirbame kokybiškai.
Tel. 8 640 50090.
Mobiliuoju juostiniu gateriu
pjauname medieną iki 9 m ilgio, apipjauname lentas kliento
kieme. Pjauname ir nedidelius
kiekius. Tel. 8 610 03983.

Birštono kurhauze
2018 m. vasario 9 d.
(penktadienį) 14.00 val.
Renginys skirtas Vasario 16-ajai ir
Lietuvos valstybės atkūrimo
100-mečiui paminėti.

Renginio programa:

BIRŠTONO
SAVIVALDYBĖJE
VEIKLĄpalikimas
14.00 val.
– ,,Kazio Griniaus rašytinis
Lietuvos Centriniame Valstybės archyve“. Ramunė
VYKDANČIŲ
DARBDAVIŲ
Vainauskaitė, LCVA
dokumentų sklaidos skyriaus
vyr. archyvistė.

D Ė M E S I U I

14.15 val. – ,,1918 m. Vasario 16-osios akto
pasirašymo aplinkybės“.
Daiva Snapaitienė,
Birštono savivaldybės
administracija,
GyBirštono gimnazijos
mokytojavadovaudamasi
metodininkė.

ventojų užimtumo
didinimo programos įgyvendinimo Birš14.30 val. – ,,Prezidento Kazio Griniaus asmenybė
tono savivaldybėje
bei Darbdavių
užimir veikla“.
Tomas atrankos
Kukauskas,gyventojų
Kazio Griniaus
muziejaus vyr. tvarkos
fondų saugotojas.
tumo didinimo memorialinio
programai įgyvendinti
aprašais, patvirtintais Birštono
savivaldybės
direktoriaus
14.45
val. – ,,Kazysadministracijos
Grinius ir Birštonas“.
Angelė
Sabaliauskaitė, Birštono muziejaus vyr. fondų
2017 m. gruodžio
11 d. įsakymu Nr. AV-385, pakartotinai
saugotoja.
skelbia Birštono savivaldybės teritorijoje veiklą vykdančių
15.00 val. – Kazlų Rūdos savivaldybės
darbdavių atranką
gyventojų
2018
teatro Birštono
,,Žalvarnis“savivaldybės
spektaklis ,,Nerimstanti
širdis“.
metų užimtumo didinimo programoje numatytiems darbams
Renginio organizatorius
vykdyti 2018 metais.
Birštono muziejus
Nustatytos formos darbdavių užpildytos paraiškos užkliNEMOKAMAS!
juotame voke priimamosRENGINYS
Birštono savivaldybės
administracijos sekretoriate (2 a., kab. 211) iki 2018 m. vasario 28 d.,
16.00 val.
Paraiškos dalyvauti atrankoje pavyzdinė forma, laikino pobūdžio darbų preliminarus sąrašas bei kita su atranka susijusi informacija skelbiama Birštono savivaldybės internetinėje
svetainėje adresu www.birstonas.lt.
Išsamesnę informaciją apie darbdavių atranką, paraiškų pateikimą ir kitą su atranka susijusią informaciją suteiks Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjas Antanas Grušelionis, tel. (8 319) 65 558, (8 685) 86 139,
el. p. antanas.gruselionis@birstonas.lt.
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DARBO
SKELBIMAI

Užjaučia

REIKALINGA
Padavėja (-as). Ne jaunesnė (-is)
nei 20 metų. Patirtis – privalumas, tačiau galime ir apmokyti.
Taip pat reikalingas picų išvežiotojas (darbas pamainomis) ir
virėja. Kreiptis telefonu darbo
valandomis 8 650 41148.
Namų tvarkytoja. Tel. 8 687
12363.
Prienuose maisto prekių parduotuvei – pardavėja. Tel. 8 614
54126.
UAB „Ąžuolija LT“ – miškininkas
ne pilnai darbo dienai. Pobūdis:
miško taksavimas. Reikalinga
patirtis. Tel. 8 650 80515.

Mes visi bejėgiai
prieš lemtį ir mirtį,
Tačiau bent šia užuojauta norime palengvinti praradimo
skausmą.
Nuoširdžiai
užjaučiame
Eleną Karalienę
dėl mylimos sesers
Laimos mirties.
Kaimynai

Darbininkas lieti šulinio žiedus
prie Girininkų k., Kauno r. Tel. 8
651 55925.
UAB „Alavina“ – autošaltkalvis,
turintis darbo patirties. Kreiptis
tel. 8 655 58708.
Autovežio vairuotojai. Tel. 8 663
58007.
Pagalbinis darbininkas iki 40
metų, be žalingų įpročių, dirbti
prie stogų. Privalumas B vairuotojo kategorija. Tel. 8 673 72788.

Kviečia į renginius
ARTIMIAUSI RENGINIAI
PRIENŲ RAJONE
Vasario 16 d. Lietuvos valstybės
atkūrimo šimtmečio šventė Prienuose.
Balandžio 4 d. Prienų kultūros ir
laisvalaikio centre – grupės „2 Donatai“ naujo albumo pristatymas

PARODOS PRIENŲ RAJONE
Nuo sausio 6 d. Prienų krašto
muziejuje – dailininko Petro Lincevičiaus tapybos darbų parodos
pristatymas.
Nuo sausio 9 d. 15 val. Prienų krašto muziejuje – parodos „Didžiojo
tikslo link: Lietuvių konferencijai
Vilniuje –100“ pristatymas. Paroda skirta Lietuvių konferencijos
Vilniuje 100-mečiui. Parodos rengėja – Lietuvos Respublikos Seimo
kanceliarija.
Pakuonio bibliotekoje sausio mėn.
eksponuojama Šarūno Šarkausko
tapybos darbų paroda
Nemuno kilpų regioninio parko
lankytojų centre Prienuose eksponuojama Arūno Aleknavičiaus
fotografijų paroda „Magiškoji
Norvegija“.
Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje eksponuojama
rašytojo Vytauto Bubnio 85-erių
metų jubiliejui skirta paroda „Vytauto Bubnio at(si)vėrimai“.
Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje eksponuojama
paroda „Justinas Marcinkevičius ir
Lietuvos valstybingumas“. Parodą
parengė Lietuvos Respublikos
Seimo kanceliarijos Informacijos
ir komunikacijos departamento
Parlamentarizmo istorinės atminties skyrius.
ARTIMIAUSI RENGINIAI
BIRŠTONE
Vasario 7 d. 15.00 „Eglės“ sanato-

rijoje (Algirdo g. 22) A korpuse, I
aukšte, registratūroje ekskursija
pėsčiomis su gidu „Pažinkite Karališkąjį Birštono Kurortą“. Renginys
nemokamas.
Vasario 7 d. 19.00 „Eglės“ sanatorijoje (Algirdo g. 22) B korpuse,
fojėje muzikinis vakaras su V.
Trakymu „Jaunystės melodijos“.
Renginys nemokamas.
Vasario 7 d. 19.00 Birštono kultūros centre (Jaunimo g. 4) kino
filmas „Grąžinti nepriklausomybę“.
Režisierius: S. Baradinskas. Vaidina: R. Cicėnas, G. Storpirštis, A.
Dainavičius, M. Nedzinskas. Bilieto
kaina 4 Eur. Bilietai parduodami
nuo 18 val. Plačiau www.birstonokultura.lt.
Vasario 08 d. 19:00 Šokių vakaras
- „Versmės“ sanatorija
Vasario 09 d. 14:00 Renginys
skirtas Vasario 16-ajai ir Lietuvos
valstybės atkūrimo 100-mečiui
paminėti - Birštono kurhauzas
Vasario 09 d. 19:30 Pramoginės
muzikos vakaras su Rūta Morozovaite ir Juozu Janušaičiu - „Versmės“ sanatorija

Vasario 13 d. 19:30 Šokių terapija
visiems „Linijiniai šokiai ir ne tik...“
- „Eglės“ sanatorija
Vasario 14 d. 19:30 Arvydo Vilčinsko estradinis koncertas - „Versmės“
sanatorija

Vasario 23 d. 19:30 Alekso Lemano
estradinis koncertas - „Versmės“
sanatorija

Vasario 15 d. 19:00 Šokių vakaras
- „Versmės“ sanatorija
Vasario 16 d. 20:30 Tradicinis šokių
ir pramoginės muzikos vakaras
- „Eglės“ sanatorija
Vasario 16 d. 19:00 Šokių vakaras
- „Versmės“ sanatorija
Vasario 17 d. 14:00 Vyresniųjų
tautinių šokių kolektyvų festivalinis
sambūris „Jievaro tiltais“ - Birštono
kultūros centras
Vasario 17 d. 18:30 Virtuvės šefo
Dariaus Dabrovolskio degustacinė
vakarienė - Vytautas Mineral SPA
Vasario 21 d. 19:30 Domeikavos
kapelos „Domeikavos seklyčia“
koncertas - „Versmės“ sanatorija
Vasario 22 d. 19:00 Duetas Marius
Jampolskis ir Irūna - Birštono kultūros centras

Vasario 09 d. 19:00 NeGaliu tylėti
NeGaliu mylėti - Birštono kultūros
centras

Vasario 22 d. 18:00 Pažintis su
aromaterapija „Kvapni šeimos
vaistinėlė“ - Čiulba ulba. Pramogos
Birštone

Vasario 09 d. 20:30 Tradicinis šokių
ir pramoginės muzikos vakaras
- „Eglės“ sanatorija

Vasario 22 d. 19:00 Šokių vakaras
- „Versmės“ sanatorija

Vasario 10 d. 18:30 Virtuvės šefo
Dariaus Dabrovolskio degustacinė
vakarienė - Vytautas Mineral SPA

Vasario 23 d. 20:30 Tradicinis šokių
ir pramoginės muzikos vakaras
- „Eglės“ sanatorija

Vasario 23 d. 12:00 Pažintis su
aromaterapija „Kvapni šeimos
vaistinėlė“ - Čiulba ulba. Pramogos
Birštone

Lietuvos šimtmečio dainų
šventė „Vardan tos“

2018 m. birželio 30 – liepos 6 d.

Kaune: Birželio 30 d. Dainų diena
Dainų slėnyje.
Vilniuje:
Liepos 1 d. Renginys „Šimtas Lietuvos veidų – sujunkime Lietuvą“
Rotušės aikštėje. Dainų šventės atidarymo koncertas Vingio parke.
Liepos 2 d. 14 val. Vaikų tradicinių
amatų miestelis prie Valdovų
rūmų, (Katedros a. 4);
Liepos 2 d. 16 val. Liaudies meno
paroda Švč. Mergelės Marijos
Ramintojos bažnyčioje (Savičiaus
g. 13).
Liepos 3 d. 10–22 val. Folkloro
diena „Didžių žmonių žemė“ Bernardinų sode, pilių teritorijoje,
Katedros aikštėje.
Liepos 3 d. 18 val. Kanklių koncertas „Skambėkite, kanklės“ Šv. Jonų
bažnyčioje, (Šv. Jono g. 12).
Liepos 3 d. 20 val. Vokalinių ansamblių koncertas Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje (Aušros
Vartų g. 5).
Liepos 4 d. 13–21 val. Teatro diena
„Sau, tautai, žmonijai“ senamiestyje, Bernardinų sode, Katedros
aikštėje.
Liepos 4 d. 22 val. Ansamblių vakaras „Tėvyne mūsų“ Kalnų parke.
Liepos 5 d. 13 val. Šokių diena
„Saulės rato ritimai“ Lietuvos futbolo federacijos stadione (dieninis
koncertas) (Liepkalnio g. 13).
Liepos 5 d. 18 val. Pučiamųjų instrumentų orkestrų koncertas „Vario audra“ „Siemens arenoje“(Ozo
g. 14).
Liepos 5 d. 21 val. Šokių diena
„Saulės rato ritimai“ Lietuvos
futbolo federacijos stadione (vakarinis koncertas) (Liepkalnio
g. 13).
Liepos 6 d. 14 val. Šventės dalyvių
eitynės iš Katedros aikštės į Vingio
parką.

REKLAMA

Liepos 6 d. 17 val. Dainų diena
„Vienybė težydi“ Vingio parko
estradoje.
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Ketvirtadienis, vasario 8 d.

Muchtaro sugrįžimas (728) 09:35
Tokia tarnyba (49) 10:30 SudužuTokia tarnyba (48) 10:30 Sudužusių žibintų gatvės (23) 11:35 F. T.
sių žibintų gatvės (22) 11:35 StoBudrioji akis (26) 12:40 Teisinguties policija (21) 12:40 Teisingumo
mo agentai (35) 13:40 Prokurorų
agentai (34) 13:40 Prokurorų papatikrinimas (375) 14:50 Muchtatikrinimas (374) 14:50 Muchtaro
ro sugrįžimas (730) 15:55 Tokia
sugrįžimas (729) 15:55 Tokia
tarnyba (50) 16:55 Sudužusių
tarnyba (49) 16:55 Sudužusių žižibintų gatvės (24) 18:00 Info diebintų gatvės (23) 18:00 Info diena
13.00 val. na 18:25 Teisingumo agentai (36)
18:25 Teisingumo agentai (35)
19:30 Reali mistika (14) 20:30
„Žiemos olimpinių žai19:30 Stoties policija (22) 20:30
Reali mistika (15) 21:35 “Delta”
dynių
2018
atidarymas“
Savaitės kriminalai 21:00 Didvyris
būrys 2. Kolumbijos grandis 23:50
ir Siaubas 22:55 Žaidimas be taiDidvyris ir Siaubas 01:35 Juodasis
syklių 00:55 Juodasis sąrašas (18)
sąrašas (19) 02:20 “Delta” būrys 2.
01:40 Savaitės kriminalai 02:05 05:00 Seserys 06:00 Lietuvos
Kolumbijos grandis
Nusikaltimo vieta Oilau. Trylikos Respublikos himnas 06:05 Labas
griaučių paslaptis
rytas, Lietuva 09:05 Senis 10:05
Štutgarto kriminalinė policija 2 05:15 „Juodosios katės“ (2) 06:00
„Pražūtingi smaragdai“ (7) 06:25
05:15 „Juodosios katės“ (1) 06:00 10:55 Detektyvas Monkas 8 11:40
Programa 06:29 TV parduotuvė
Stilius
12:40
TV
žaidimas
„Kas
ir
„Geriausios nardymo vietos“ 06:25
06:40 „Geriausios nardymo viekodėl?”
13:05
Klauskite
daktaro
Programa 06:29 TV parduotuvė
tos“ 06:45 „Krepšinio pasaulyje
06:45 „Skinsiu raudoną rožę“. 14:00 Žinios 14:15 Laba diena,
su V. Mačiuliu“ 07:15 Ant bangos
Lietuva
15:00
Žinios
15:10
Laba
07:15 „Šiandien kimba“ 08:15
08:15 „Gyvenimo būdas“ 09:20
16:00
Žinios
16:15
diena,
Lietuva
Patriotai 09:20 „Likimo melodija“
„Likimo melodija“ (72) 10:25 „Vai16:30
PremjeLaba
diena,
Lietuva
(71) 10:25 „Vaiduoklis kreivame
duoklis kreivame veidrodyje“ (3)
veidrodyje“ (2) 11:30 „Delta“ (2/9) ra. Seserys 17:30 Žinios (su verti11:30 „Delta“ (2/10) 12:35 „Glumu
į
gestų
k.)
17:55
Sportas
17:58
12:35 „Gluchariovas“ (1/46) 13:40
chariovas“ (1/47) 13:40 TV parOrai
18:00
TV
žaidimas
„Kas
ir
TV parduotuvė 13:55 „Karo mergiduotuvė 13:55 „Karo merginos“
nos“ (1/12) 15:00 „Gurovo bylos. kodėl?” 18:30 Klauskite daktaro
(1/13) 15:00 „Gurovo bylos. Mai19:30
Beatos
virtuvė
20:25
LoteMaitvanagiai“ (1) 16:00 Reporteris
tvanagiai“ (2) 16:00 Reporteris
20:30
Panorama
rija
„Keno
Loto”
16:47 Orai 16:50 PREMJERA.
16:47 Orai 16:50 PREMJERA.
„Sandoris“ (1/1) 18:00 Reporte- 20:52 Sportas 20:57 Orai 20:59
„Sandoris“ (1/2) 18:00 Reporteris
21:00
Duokim
Loterija
„Jėga”
ris 18:40 Lietuva tiesiogiai 18:47
18:42 Orai 18:45 Rubrika „Renogaro!
22:35
Gamtos
inspektoriai
Orai 18:50 „Gluchariovas“ (2/14)
vacija. Sužinok daugiau“ 18:50
20:00 Reporteris 20:27 Orai 20:30 23:00 Fantastiškas penktadienis.
„Gluchariovas“ (2/15) 20:00 RePREMJERA. „Jekaterina Didžio- Naujas puikus pasaulis 00:30 Keporteris 20:27 Orai 20:30 „Muliai.
Mašinos.
Žmonės.
01:00
LRT
ji“ (3) 21:30 „Gyvenimo būdas“.
zikinės kovos“ 22:30 Reporteris
radijo
žinios
01:05
Pokalbių
laida
22:30 Reporteris 23:15 Lietuva tie22:57 Orai 23:00 „Gluchariovas“
siogiai 23:42 Orai 23:45 „Iljušinas „Svarbios detalės”. 02:00 LRT ra(1/41; 1/42) 01:10 „Delta“ (2/15;
dijo
žinios
02:05
Klauskite
daktair Babkinas tiria. Marionečių šokiai“
2/16) 03:00 „Juodosios katės“ (2)
ro.
03:00
LRT
radijo
žinios
03:05
(1; 2) 01:45 „Jaunikliai“ 02:15 „Mo03:45 „Bitininkas“ (1/25) 04:30
06:35 Didysis žvejys (19) 07:00
terų daktaras“ (2/60) 03:00 „Juo- Mūsų gyvūnai 03:30 Ryto suktinis
„Rojus“ (81)
Madagaskaro pingvinai (16) 07:30
su
Zita
Kelmickaite
dosios katės“ (1) 03:45 „Bitininkas“
Tomas ir Džeris (26) 07:55 Volke(1/24) 04:30 „Rojus“ (80)
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Vasario 12 d.
PIRMADIENIS
Saulė teka 07:50
leidžiasi 17:17
Dienos ilgumas 09.27
Delčia (26 mėnulio diena)
Benediktas, Reginaldas, Mantminas, Deimantė, Eulalija,
Deimantas
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
konservuoti daržoves.

VASARIO

7

200 Eur - 631-0028704

0148923 - 750 Eur

200 Eur - 631-0035651
200 Eur - 631-0036932
200 Eur - 631-0037346
200 Eur - 631-0037735
200 Eur - 631-0038882
200 Eur - 631-0038990
200 Eur - 631-0039042
200 Eur - 631-0039371
200 Eur - 631-0039486
200 Eur - 631-0039840
200 Eur - 631-0041045
200 Eur - 631-0042941
200 Eur - 631-0044266

200 Eur - 631-0044896
0426628 - Automobilis “Toyota
200 Eur - 631-0045473
Auris”
000*947 - Pakvietimas į TV 200 Eur - 631-0046751
200 Eur - 631-0047013

studiją

028*853 - Pakvietimas į TV 200 Eur - 631-0047515
studiją
200 Eur - 631-0047719
015*999 - Pakvietimas į TV 200 Eur - 631-0050563
studiją
200 Eur - 631-0051701
021*344 - Pakvietimas į TV
Sekančio tiražo prizas:
studiją
7x1000€ ir 70x200€

-6

VASARIO

8

Vasario 1 d. Prienų
Justino Marcinkevičiaus
viešojoje bibliotekoje
vyko Prienų „Žiburio“
gimnazijos mokinių
fotografijų parodos
„100 akimirkų“
pristatymas. Parodą
pristatė Prienų
„Žiburio“ gimnazijos
meno studijos vadovė,
mokytoja Ilona
Rasimavičienė bei
fotografijų autoriai.

Pristatyme dalyvavo
„Žiburio“ gimnazijos direktorė Irma Kačinauskienė, pavaduotoja ugdymui
Lina Malinauskienė.
Pristatydama parodą,
Ilona Rasimavičienė pa-

sidžiaugė, kad gimnazistai atrado naują erdvę savo kūrybiniams darbams
eksponuoti, todėl ji tikisi,
kad ši paroda – tikrai ne
paskutinė jaunųjų kūrėjų
paroda bibliotekoje.
Bibliotekos direktorė
Daiva Čepeliauskienė,
sveikindama jaunuosius
kūrėjus, linkėjo jiems
naujų idėjų ir išsakė viltį,
kad tokios parodos taps
tradicija, juolab, kad graži pradžia jau padaryta:
2017 m. bibliotekoje savo dailės darbų parodą
buvo surengęs žiburietis
Arijus Jurevičius (jo darbų yra ir šioje parodoje),

dabar – gimnazijos meno
studijos auklėtinių fotografijų paroda.
Paroda „100 akimirkų“
skirta „Žiburio“ gimnazijos 100-mečiui paminėti.
Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos informacija 

200 Eur - 631-0001523
200 Eur - 631-0002881
200 Eur - 631-0004058
200 Eur - 631-0004851
200 Eur - 631-0006011
200 Eur - 631-0008396
200 Eur - 631-0009723
200 Eur - 631-0010557
200 Eur - 631-0013747

200 Eur - 631-0018145

VASARIO

9

-7
-2

KLAIPĖDA

-8

11

-3
0

KLAIPĖDA

-2

-7

VASARIO
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Lošimo Nr. 262
Data: 2018-02-02

-4
-1

KLAIPĖDA

0

-3

-6

15, 24, 29, 33, 41 + 07, 08

LAIMĖJIMAI

VASARIO

13

5 + 2 - 90000000.00€ 0
5 + 1 - 2921419.30€ 0
5 - 236690.90€

0

4 + 2 - 4640.90€

1

4 + 1 - 236.80€

7

-5
+2

KLAIPĖDA

-1

-4

4 - 113.50€

11

3 + 2 - 68.10€

14

2 + 2 - 23.50€

138

3 + 1 - 17.10€

171

3 - 15.70€		

334

1 + 2 - 11.10€

784

2 + 1 - 7.60€

2820

+2

PIRMADIENIS

-6
+2

KLAIPĖDA

0

-4

+2

ANTRADIENIS

-7
+1

KLAIPĖDA

VILNIUS

-8

-1

SEKMADIENIS

VILNIUS

SKAIČIAI

0

Š E ŠTA D I E N I S

VILNIUS

-5

-1

P E N K TA D I E N I S

VILNIUS

VASARIO

-1

KETVIRTADIENIS

VILNIUS

-3

-4

-1

-4

+2

VANDENS TEMPERATŪRA
[LEDO STORIS, cm]

[0] NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
[5] KAUNO MARIOS
+1 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
[0] KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

SAULĖS AKTYVUMAS

PROGNOZĖ: 90 000 000 Eur

G0
S0
R0

Geomagnetinių audrų
nenumatoma.

200 Eur - 631-0015659
200 Eur - 631-0017535

-2

VILNIUS

10

200 Eur - 631-0014507
200 Eur - 631-0017166

KLAIPĖDA

-4

-11 -3

VASARIO

PROGNOZĖ: Aukso puode –
300 000 Eur

200 Eur - 631-0000906

-4
-1

VILNIUS

200 Eur - 631-0029882
200 Eur - 631-0033811

0096027 - 200 Eur

TREČIADIENIS

200 Eur - 631-0025124

48 12 58 66 54 46 07 33 59 57
41 20 47 52 72 44 55 60 68 74 200 Eur - 631-0033866
42 14 67 56 62 30 38 45 23 05 200 Eur - 631-0034682
19 13 35 53 17 51 71 49
200 Eur - 631-0035475

Vasario 10 d.
ŠEŠTADIENIS
Saulė teka 07:54
leidžiasi 17:13
Dienos ilgumas 09.19
Delčia (24 mėnulio diena)
Lošimo Nr. 631
Skolastika, Girvydas, Vydgailė,
Data:
2018-02-04
Gabrielius, Elvyra, Skolė
Tinkamas laikas sėti:
Tel. 1634
netinkamas laikas sėti.
Automobilis “VW Jetta” - 631Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti ir šaldy- 0039732
ti vaisius.
200 Eur - 631-0000815
Vasario 11 d.
SEKMADIENIS
Pasaulinė ligonių diena
Europos skubios pagalbos
telefono numerio 112 diena
Saulė teka 07:52
leidžiasi 17:15
Dienos ilgumas 09.23
Delčia (25 mėnulio diena)
Teodora, Algirdas, Algirdė,
Adolfas, Liucijus, Evelina
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas šalinti piktžoles ir kaupti vaisius.

ORAI

200 Eur - 631-0030721

Vasario 8 d.
KETVIRTADIENIS
VISA LENTELĖ
Saulė teka 07:58
37 27 21 61 08 26 43 39 18
leidžiasi 17:09
29 64 15 25 28 50 40
Dienos ilgumas 09.11
Delčia (23 mėnulio diena)
LAIMĖJIMAI (laimėtojų)
Aldona, Jeronimas, Dromantas,
5 862 € (3)
Daugvilė, Saliamonas,
Honorata, Salys
43 € (244)
Tinkamas laikas sėti:
2,50 € (7 716)
netinkamas laikas sėti.
3 € (6 710)
Sode, darže:
tinkamas laikas laistyti,
PAPILDOMI PRIZAI
pjauti žolę.
0349449 - 1000 Eur
Vasario 9 d.
PENKTADIENIS
Tarptautinė odontologų diena
Saulė teka 07:56
leidžiasi 17:11
Dienos ilgumas 09.15
Delčia (23 mėnulio diena)
Apolonija, Marijus, Joviltas, Algė, Erikas, Polė, Erika
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti ir šaldyti vaisius.

Šimtas metų – šimtas akimirkų

Saulės audrų
nenumatoma.

www.naujasisgelupis.lt

Radiometrinių (radio trukdžių)
audrų nenumatoma.

http://www.facebook.com/
labirintai

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

200 Eur - 631-0018680

Sudoku

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

(šio numerio atsakymai)

Vasario 7 d.
TREČIADIENIS
Saulė teka 08:00
leidžiasi 17:07
Dienos ilgumas 09.07
Delčia (22 mėnulio diena)
Ričardas, Vildaugas, Jomantė,
Romualdas, Vilgirdas, Vilgirdė
Tinkamas laikas sėti:
burokėlius.
Sode, darže:
tinkamas laikas laistyti,
pjauti žolę.

GAMA RADIACINIS FONAS

36
38

KAUNE
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE
14000 nSv/val.

ALYTUJE ČERNOBYLIO AE
nSv/val. 5150 nSv/val.

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

