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Ambasadorius V. Ušackas: 
„Svarbiausias uždavinys – atkurti 
Lietuvos gyventojų skaičių“
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prenumeruokite „Naująjį Gėlupį“ ir neatsilikite nuo svarbiausių krašto ekonominių, kultūrinių ir politikos naujienų!
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Laima
DUOBLIENĖ

Prienų Justino 
Marcinkevičiaus viešojoje 

Stasė
ASIPAVIČIENĖ

Vasario 7-osios vakarą į 
Birštono bendruomenių 
namus susirinko 
sveikos gyvensenos 
klubo „Šilagėlė“ nariai 
išklausyti klubo prezidento 
Vytauto Gedmino metinę 
ataskaitą apie nuveiktus 
darbus, renginius, talkas, 
pasikalbėti apie šių metų 
tikslus ir veiklas.

Pradėdamas ataskaitinį pra-
nešimą klubo prezidentas V. 
Gedminas pastebėjo, kad šiais 

Birštono sveikos gyvensenos klubas 
,,Šilagėlė‘‘ turi kuo pasidžiaugti

metais „Šilagėlė‘ minės 18-
ąsias įkūrimo metines, taip 
pat pasidžiaugė, kad nuo šiol 
klubas turės savo vėliavą ir 
emblemą, kuriuos sukūrė Ie-
va Sargevičienė.

„Šilagėlė“ buvo viena gau-
siausių Birštono savivaldybės 
visuomeninių organizacijų. 
Tačiau šiais metais, kai buvo 
atsisakyta ankstesnių lengvatų 
lankyti sanatorijos „Versmės“ 
baseiną, klubo narių skaičius 
nuo 151 sumažėjo iki 91. Va-
dinasi, baseinas ir vandens 
procedūros žmonėms buvo 
svarbios...

bibliotekoje prieniškiai 
susitiko su KTU Europos 
instituto direktoriumi, 
ambasadoriumi Vygaudu 
Ušacku. Pokalbio tema 
„Misija: pranešti apie 
Lietuvą pasaulyje“. 

Prienus garsina ne tik 
broliai Ballai

„Džiaugiuosi vėl atvykęs 
į Prienus – į Laisvės šauklio 
Justino Marcinkevičiaus gim-

Brangink kiekvieną gyvenimo akimirką, nes jos negrįžta… 
Brangink kiekvieną šalia esantį, nes jie išeina… 

Brangink prisiminimus, nes jie suteikia gyvenimui pilnatvės… 
Saugok savo viltis ir svajones, nes jos padeda gyventi… 

Pagaliau saugok pati save, nes esi labai reikalinga ir svarbi. 
Būk laiminga!

45-ojo gimtadienio proga 

Stanislavą
KAZLAUSKIENĘ,

gyvenančią Jiestrakio k.,  
Šilavoto sen., Prienų r., 

sveikina 
mama, brolis ir seserys su šeimomis.

Išrinkti prienų r. savivaldybės 
apdovanojimų „Dėkingumas“ 
nominantai
Prienų r. savivaldybės 
apdovanojimai 
„Dėkingumas“ įsteigti 
2007 m. ir skiriami 
labiausiai nusipelniusiems 
Prienų krašto žmonėms 
už uolų ir sąžiningą 
darbą, už svarų  indėlį 
kuriant rajono gyventojų 

kultūrinę, ekonominę, 
socialinę ir dvasinę 
gerovę, už reikšmingus 
neatlygintinus darbus 
bendruomenės labui.

Įstaigos, įmonės, asociaci-
jos ir gyventojai siūlė kandida-
tus 2017 metų nominacijoms 
gauti  (pasiūlyta apdovanoti 32 
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 Užsakomieji straipsniai, reklama
 Neapmokami pranešimai spaudai
 Skaitytojų straipsniai

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

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

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) rengia dar vieną 
gydymo įstaigų pertvarką – į vieną darinį norima sujungti 
rajonų ligonines ir didesnes apskričių centruose veikiančias 
gydymo įstaigas, rašo „Lietuvos žinios“. Sumanyta, kad 
pagrindinis gydymas vyktų tik regionų centrų ligoninėse, o 
rajoninėse būtų teikiama vien pirminė būtinoji pagalba.

  Verslas vis labiau pradeda naudotis naujomis darbo 
sutartimis arba lanksčiau nustatyti sutarčių nuostatas, 
kurios atsirado prieš pusmetį pradėjusiame galioti naujame 
Darbo kodekse, rašo „Lietuvos žinios“. prieš naujo Darbo 
kodekso įsigaliojimą vykusios diskusijos, jog visas verslas ims 
pasirašinėti tik terminuotas darbo sutartis, nepasitvirtinto.

Klaipėdos policija tiria incidentą, per kurį buvo 
panaudotas dujinis pistoletas – buto nuomininkas šovė 
į šeimininkės sūnų šiam rašantis elektros skaitiklių 
rodmenis. 12.30 val. namo laiptinėje, Liepų gatvėje, 44 
metų vyras, kuris nuomojasi pareiškėjo mamos butą, 
išėjo į laiptinę su dujiniu legaliai laikytu ginklu rankoje.

tinę, džiaugiuosi, kad stoviu 
šalia jo knygų“, – susitikimo 
pradžioje sakė V.Ušackas. 
Jis pasidžiaugė, kad Prienus 
Jungtinėse Amerikos Valsti-
jose bei visame pasaulyje gar-
sina ne tik krepšininkai broliai 

Ballai, bet ir bene jauniausias 
profesionalus NBA teisėjas 
Gediminas Petraitis (27 m.), 
kurio seneliai gyvena Prienuo-
se (jie dalyvavo susitikime).  

Ambasadorių su Prienais 
sieja ir dar vienas ryšys – stu-
dijų metais užsimezgusi ir iki 
šiol besitęsianti draugystė su 
LRT generaliniu direktoriumi 
Audriumi Siaurusevičiumi. 

V. Ušackas yra gimęs Lietu-
vos pakraštyje – Skuode, nors, 
kaip pats juokavo, pagal kūną 
yra žemaitis, o pagal kraują – 
aukštaitis, nes abu tėvai kilę iš 
Aukštaitijos. Kadangi jis pats 
siekė mokslų bei įrodė, kad ir 
gimusiam Lietuvos pakrašty-
je galima daug pasiekti, todėl 
susitikimuose su jaunimu savo 
teigiamu pavyzdžiu stengiasi 
„užkrėsti“ ir jaunimą. 

„Teisė ne visada būna 
teisinga“

V. Ušackas pasakojo ir apie 
savo diplomatinės bei politi-
nės karjeros pradžią, kuriai įta-
kos turėjo tuometinio užsienio 
reikalų ministro A. Saudargo 
kvietimas dirbti ministerijoje, 
ir apie atsitiktinai prasidėju-
sias, bet iki šiol besitęsiančias 

Ambasadorius V. Ušackas: „Svarbiausias 
uždavinys – atkurti Lietuvos gyventojų 
skaičių“ pažintis su įtakingais pasaulio 

žmonėmis, ir apie ne vieną pa-
sikėsinimą.

V. Ušackas kalbėdamas 
dažnai pabrėžė draugystės 
svarbą ir naudą. Vienas tokių 
pavyzdžių, ką reiškia drau-
gai ir jų pagalba, tai protestas 
prieš Nobelio taikos premijos 
įteikimą M. Gorbačiovui Osle, 
kai prie V. Ušacko prisijungė 

dar du studentai iš Latvijos ir 
Estijos. 

Pasakodamas apie Afganis-
taną, kur jis, kaip ES specia-
lusis įgaliotinis ir Bendrijos 
misijos vadovas (2010–2013 

m.), praleido ne vienerius me-
tus, prisiminė gerai pasibai-
gusią, bet vieną skaudžiausių 
patirčių. Tąkart teko net pagu-
drauti, bet pavyko nuo mirties 
bausmės išgelbėti vieną afga-
ną, pasirinkusį krikščionišką 
tikėjimą ir už tai pagal vieti-
nius įstatymus teismo nubaus-
tą mirties bausme. „Teisė ne 
visada būna teisinga“, – apie 
šį ir kai kuriuos kitus atvejus 
kalbėjo V. Ušackas. 

Pagudrauti ir pasistengti, 

kad „nesudegintų tiltų“, jam 
ne kartą teko ir Maskvoje, kur 
nuo 2013 m. rudens buvo ES 
atstovybės Rusijos Federaci-
joje vadovas. 

„Didžiausia problema – 
Lietuvos „išsivaikščiojimas“

V. Ušacko teigimu, didžiau-
sia mūsų problema – Lietu-
vos „išsivaikščiojimas“, o ne 
Rusijos grėsmė, juk gyven-

tojų Lietuvoje nuo 3,7 mln. 
(1992 m.) sumažėjo iki 2,8 
mln. (2018-01-01). Jei 2016 
m. vieną pensininką išlaikė 
3,5 aktyvių Lietuvos piliečių, 
tai, specialistų paskaičiavimu, 

2030 m. vienam pensininkui 
liks tik 2,2 aktyvūs piliečiai. 
Jis įsitikinęs, kad nėra svar-
besnio uždavinio, kaip atkur-
ti Lietuvos gyventojų skaičių 
nors iki 3 mln., nes iki 3,7 mln. 
– jau nerealu. 

Svečio teigimu, gyventojų 
išvažiavimą iš Lietuvos lemia 
didelės kainos, maži atlygini-
mai ir tai, kad žmonės nejaučia 
socialinio teisingumo. Norint, 
kad Lietuvoje pradėtų daugėti 
gyventojų, reikia paramos šei-

moms, sudaryti sąlygas užsi-
dirbti ir, V. Ušacko manymu, 
vieno ne visiems priimtino 
sprendimo – sudaryti sąlygas, 
kad Lietuvos darbo rinką ga-
lėtų papildyti reikalingi talen-
tai iš kitur. 

Stipri ekonomika– 
stipri gynyba

Visiems aišku, kad laisvė 
nėra savaime suprantamas da-
lykas, tačiau, pasak V. Ušacko, 
tai, kad laisvei ginti buvo ža-
dėta skirti 2 proc. BVP, pamir-
šo ir šio pažado neįgyvendino 
nė viena Vyriausybė, o „pabu-
dino“ tik įvykiai Ukrainoje. 
„Ar esame pasirengę ginti Tė-
vynę, ar jaučiame, reiškiame 
pagarbą kariškiams?“ – klausė 
V. Ušackas, primindamas, kad 
turime būti sukūrę atgrasą, ku-
ri suveiks tik tuomet, kai patys 
būsime tam pasiruošę. Norint 
turėti stiprią gynybą, reikia tu-
rėti stiprią ekonomiką. 

Apsisprendimą 
paskelbs po pusmečio

Svečiui buvo užduota daug 
klausimų, o vienas svarbiau-
sių, dominusių turbūt visus 
susirinkusius, – ar jis kandida-
tuos į prezidentus. V. Ušackas 
pažadėjo, kad į šį klausimą  at-
sakys po pusmečio. 

V. Ušackas su prieniškiais 
diskutavo apie tai, kaip, pasi-
naudojant gerais pavyzdžiais, 
sukurti naujų darbo vietų, 
kuo naudinga dviguba pilie-
tybė, taip pat apie Kosovo, 
Krymo, Katalonijos siekius, 
kas lemia aukštesnes kainas 
Lietuvoje, Karaliaučiaus sri-
ties valdymą ir kt. Netikėtus 
breksito Didžiojoje Britanijo-
je, prezidento rinkimų JAV ir 
Lietuvos Seimo rinkimų re-
zultatus, anot V. Ušacko, lė-
mė žmonių nepasitikėjimas 
valdžia. Visos gražios idėjos 
Lietuvai yra geros, tačiau rei-
kia priimti sprendimus, kad 
jos būtų įgyvendintos, nereikia 
tapatinti Rusijos su Kremliumi 
ir būtina stiprinti draugų ratą. 
„Tikėkime, kurkime, kad gy-
ventume laimingoje Lietuvo-
je“, – linkėjo V. Ušackas. 

Susitikime dalyvavo ir profesionalaus NBA 
teisėjo Gedimino Petraičio seneliai. 

kandidatus).
Pateiktus pasiūlymus 2018 

m. vasario 2 d. svarstė ir no-
minacijas paskyrė Prienų r. 
savivaldybės mero potvarkiu 
sudaryta darbo grupė. Darbo 
grupės pirmininkas – meras 
Alvydas Vaicekauskas, nariai: 
Jonas Baliūnas – Prienų Kris-
taus Apsireiškimo bažnyčios 
klebonas; Martynas Butkevi-
čius – Prienų r. savivaldybės 
tarybos narys, Prienų ūkininkų 
sąjungos pirmininkas; Vaidas 
Kupstas – Prienų r. savival-
dybės tarybos narys, Prienų r. 
savivaldybės bendruomenių 
asociacijos pirmininkas; Ge-
diminas Olsevičius – UAB 
„Wilara“ direktorius; Man-
tvydas Prekevičius – Prienų 
ir Birštono krašto laikraščio 
„Naujasis Gėlupis“ redakto-
rius; Vaclovas Sinkevičius – 
VšĮ „Krašto vitrina“ vadovas; 
Ramutė Šimukauskaitė – Prie-
nų rajono ir Birštono miesto 
laikraščio „Gyvenimas“ re-
daktorė; Aurelija Urbonienė – 
Prienų r. savivaldybės sociali-
nių paslaugų centro direktorė; 
Egidijus Visockas – Prienų r. 
savivaldybės administracijos 
direktorius; Jūratė Zailskienė 
– Prienų r. savivaldybės me-
ro patarėja.

2017 m. „Dėkingumo“ no-
minantai:

 „Metų šviesuolis“ – Remi-
gijus Veprauskas, Balbieriš-

Išrinkti prienų r. savivaldybės 
apdovanojimų „Dėkingumas“ 
nominantai kio parapijos klebonas;

„Metų poelgis“ – Vytau-
tas Bartulis, VšĮ „Trenktu-
ras“ įkūrėjas, pėsčiųjų žygio 
Nemuno kilpomis organiza-
torius;

„Už savanorystę“ – Lina 
Suchorukovienė, Maltos Or-
dino tarnybos Prienų paramos 
grupės įsteigimo iniciatorė, 
Prienų „Ąžuolo“ progimna-
zijos muzikos mokytoja me-
todininkė;

„Už indėlį į Prienų krašto 
kultūrą“ – Anelė Lukjan-
čuk, buvusi ilgametė Prienų 
kultūros ir laisvalaikio centro 
Naujosios Ūtos laisvalaikio 
salės vaikų ir jaunimo mėgėjų 
teatro bei mėgėjų teatro „Vė-
trungė“ vadovė;

„Už indėlį į Prienų kraš-
to ekonomiką“ – Dovilė ir 
Jaunius Mališauskai, UAB 
„Tango pizza“ vadovai;

„Už Prienų vardo garsini-
mą“ – Vytautas Sadauskas, 
kultūristas, sporto klubo „Uo-
la“ įkūrėjas ir puoselėtojas;

„Už gyvenimo pasieki-
mus“ – Ona Zmejauskienė, 
mokytoja, kraštotyros meto-
dininkė, Prienų r. Pakuonio 
pagrindinės mokyklos muzie-
jaus savanorė.

Prienų rajono savivaldybės 
apdovanojimų „Dėkingumas“ 
iškilminga teikimo ceremoni-
ja vyks vasario 16 d., minint 
Lietuvos valstybės atkūrimo 
100-metį, Prienų kultūros ir 
laisvalaikio centre.  

SAVIVALDYBĖS inf.   
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Nigerijos šiaurės vakaruose susidūrus ir apvirtus dviem 
laivams nuskendo šeši vaikai, trečiadienį pranešė 
gelbėjimo tarnybos. Keleivinis laivas Nigerio upėje 
antradienį vakare kaktomuša susidūrė su kitu laivu, 
gabenusiu svogūnus į turgų žvejų miestelyje Jauryje 
Kebio valstijoje.

  Jungtinių Tautų komitetas, prižiūrintis sankcijas Šiaurės 
Korėjai, trečiadienį suteikė išimtį vienam pchenjano 
aukšto rango pareigūnui, kad jis galėtų atvykti į žiemos 
olimpiadą pietų Korėjoje su savo šalies aukšto lygio 
delegacija, nors jam yra paskelbtas draudimas keliauti ir 
įšaldytos sąskaitos.

Maždaug 20 žmonių įsiveržė į ligoninę pietų Ispanijoje ir 
išvadavo įtariamą narkotikų kontrabandininką, kuris buvo 
sužeistas per motociklo avariją, kai bandė išvengti arešto, 
trečiadienį pranešė pareigūnai. Du policininkai, kurie 
saugojo įtariamąjį La Linėjos ligoninėje, nepanaudojo 
šaunamųjų ginklų, kad „situacija nevirstų drama“.

Mintimis dalijasi 
praeiviai

Kalbina ir fotografuoja Laima Duoblienė

Ričardas Matulevičius 

Su vardo diena sveikinu, 
bet ne visus ir ne visada, 
dažniausiai – pačius arti-
miausius žmones, o pažįs-
tamus pasveikinu telefonu 
ar nors žinutę parašau. Var-
das žmogui yra svarbu, to-
dėl natūraliai reikėtų ir var-
dadienius prisiminti. Gaila, 
kad mažėja populiarių se-
noviškų vardų, dabar tėvai 
savo vaikams suteikia vis 
naujesnius, įmantresnius. 

Gintautas Tarasevičius

Sveikinu visus artimuo-
sius, kuriuos atsimenu, kad 
švenčia vardo dieną. Dabar 
internetas jau primena apie 
vardadienius, tai nors svei-
kinimo žinutę parašau, o 
pačius artimiausius tai ir ap-
lankau, ir nors ranką paspau-
džiu. Gaila, kad vardadienių 
šventimas iš mados išeina. 
Gal per nuolatinį skubėjimą 
nebespėjame pamatyti, kas 
vyksta šalia. 

Lolita Batutienė 

Savo vardadienio aš ne-
švenčiu, nes jo nėra jokia-
me kalendoriuje. Man tėtis 
parinko tokį vardą, kokį tu-
rėjo jam labai patikusi ar-
gentinietė dainininkė Loli-
ta Torres, kuri koncertavo 
Kaune dar prieš man gims-
tant. O pati aš sveikinu arti-
muosius: mamą Janiną, tėtį 
Antaną ir kai kuriuos kitus. 
Nors vaikų vardadieniai ir 
žinomi, jie nešvenčia. Gai-
la, kad jau beveik išnyku-
si tokia graži tradicija. Aš 
prisimenu, kaip vaikystėje 
švęsdavome močiutės Bro-
nislavos vardadienį, kuris 
būna rugsėjo 3 d.: vainikus 
pindavome ir ant durų ka-
bindavome, kėdę, su kuria 
būtinai kilnodavo, apipin-
davome, varduvininkė viso-
kių vaišių priruošdavo, nes 
žinodavo, kad ateis būrys 
sveikintojų. 

Marija Masiulionienė 

Esu Marija, mano varda-
dienis rugsėjo 12 d., džiau-
giuosi, jei pasveikina. Ma-
nau, kad reikia – jei yra su 
kuo – švęsti ir vardadienius, 
ir gimtadienius. Ne tiek 
daug tų pramogų mums ir 
belikę... Mes savo draugių 
ratelyje sveikiname vie-
na kitą ir su vardadieniais, 
ir su gimtadieniais. Gaila, 
kad kai kurių artimųjų ar 
pažįstamų vardadienių net 
nežinome, kitų yra po kelis. 
Turiu du anūkus Dominyką 
ir Danielių, džiaugiuosi, kad 
tėvai švenčia ir jų vardo die-
nas. Gal tradicija atgims?

Aldona Malinauskienė

Švenčiame tik artimiau-
sių žmoniųvardadienius. 
Nebesilaikome gražių se-
nųjų tradicijų – su gėlėm, 
vainikais neaplankom, bet 
aš nors telefonu visus pa-
žįstamus pasveikinu. Man 
pačiai artimesnė šventė yra 
gimimo, o ne vardo diena. 
Nors atsiranda naujų, negir-
dėtų vardų, bet džiaugiuosi, 
kad tėvai naujagimiams vis 
dažniau duoda ir senoviškus 
lietuviškus vardus. Gal ir su 
vardo diena vėl pradėsim 
vieni kitus sveikinti.

Ona Utmanienė 

Mano vardas Ona, todėl 
mano vardines prisimena 
daugelis ir pasveikina. Gai-
la, kad ši tradicija – vardu-
vininkų sveikinimai – bai-
gia išnykti. Mano tėvukas 
buvo Juozas, tad kasmet 
vardo dienos išvakarėse ant 
durų slapta kažkas pakabin-
davo vainiką, todėl kitą die-
ną varduvininkas turėdavo 
atspėti, kas jį pasveikino ir 
sveikintojus pavaišinti. Kol 
dar dirbau, buvo tradicija ko-
lektyvo narius pasveikinti su 
vardo diena, o dabar ir ma-
ne sveikina tik artimieji, ir aš 
tik pačius artimiausius. Būtų 
gražu, kad vėl taptų „madin-
ga“ sveikinti su vardo diena, 
nes beveik visi vardai, išsky-
rus kai kuriuos naujausius, 
turi vardadienius. Tėvų duo-
tą vardą juk nešiojam visą 
gyvenimą. 

Ona Šaulinskienė
Aš ne tik savo vardadie-

nį švenčiu – mano tai tikrai 
visi prisimena ir pasveikina, 
– bet stengiuosi pasveikinti 
ir kitus, ypač turinčius po-
puliarius vardus. Žmonės 
jau daugumą vardadienių 
pamiršę, liko gal tik Joninės 
ir Oninės. Reikėtų atgaivinti 
gražią tradiciją. Sveikinčiau 
ir anūkus, bet anūko vardas 
Lijamas, tai net vardadienio 
nėra. Anūkas – ne Lietuvo-
je, tai nekeista, kad ir vardas 
nelietuviškas, nors norėčiau, 
kad būtų Jonas, Petras ar 
Ąžuolas... Bet ir Lietuvoje 
dabar visokių keistų vardų 
atsiranda.  

Ar švenčiate vardo dieną? 
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REKLAMA

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

2018-02-03 apie 11.06 val. gautas 
pranešimas, kad Prienuose, J. 
Basanavičiaus g. namo kamine 
dega suodžiai. Atvykę ugniagesiai 
pabudėjo, kol suodžiai išdegė. 

2018-01-31 apie 10.30 val. Prie-
nuose, Stadiono g., vyras (gim. 
1961 m.) pastebėjo, kad apvogtas 
jam priklausantis automobilis 
„Audi 80“. Nuostolis – 170 eurų.

2018-02-05 apie 16.51 val. gau-
tas pranešimas, kad Birštone, 
Žvėrinčiaus g., dega trijų aukštų 
namo stogas. Pastato stogas degė 
atvira liepsna.  Degė stogo danga, 
apšiltinimo medžiaga, difuzinė 
stogo plėvelė. Nuardyta 22 m² 
stogo dangos, apdegė apšiltinimo 
medžiaga ir medinės stogo kons-
trukcijos, sulieta dalis patalpų. 

2018-02-07 GMP paprašė pagal-
bos Prienuose, J.  Basanavičiaus 
g. išnešti ligonį J. K. (61 metų) ir 
įkelti į GMP automobilį

atKelta IŠ 1 p.

Naftos kainos ketvirtadienį ir toliau mažėja reaguodamos 
į naujausius duomenis, kurie parodė, kad Jungtinių Valstijų 
naftos gavybos lygis padidėjo iki rekordinių aukštumų, 
skelbia „Dow Jones“. Balandžio mėnesio ateities sandorių 
„Brent“ naftos kaina Londono biržoje „ICE Futures“ atpigo 0,19 
JAV dolerio, arba 0,29 proc., iki 65,32 JAV dolerio.

  pietų Kinijoje įgriuvus statomai metropoliteno linijai žuvo 
aštuoni žmonės ir dar trys dingo, pranešė pareigūnai.
D evyni darbininkai buvo išgelbėti, jų būklė stabili. 
Iš trūkusių vamzdžių toje vietoje sunkėsi vanduo, 
darbininkai bandė juos užtaisyti, bet galiausiai vanduo 
prasiveržė ir tai nulėmė griūtį, sakoma pranešime.

JAV Senato lyderiai trečiadienį pranešė, kad jiems 
pavyko pasiekti dvipartinį susitarimą dėl 2018-2019 
metų biudžeto. Susitarimu pašalinami federalinių išlaidų 
apribojimai, įvesti 2011 metų įstatymu. Dėl tol maždaug 
300 mlrd. JAV dolerių didės karinės ir nekarinės išlaidos.

Prenumeruokite 
Nemuno krašto 

laikraštį 
„Naujasis Gėlupis“ 

2018 m.!
prenumeruokite „Naująjį 

Gėlupį“ ir neatsilikite 
nuo svarbiausių krašto 

ekonominių, kultūrinių ir 
politikos naujienų!

Birštono sveikos gyvensenos klubas 
,,Šilagėlė‘‘ turi kuo pasidžiaugti

PRIE VYTAUTO 
KALNO

pasagos mėtymo rungtyje, 
kur buvo iškovota pirmoji 
vieta tarp13 komandų. Mo-
terų grupėje pasagos mėtymo 
varžybose nemažą indėlį ko-
mandai įnešė Onutė Packe-
vičienė, surinkusi 44 taškus. 
Petankės turnyre antrus me-
tus iš eilės nugalėjo Giedrius 
Bisikirskas.

Aukso medalį šachmatų 
žaibo turnyre pelnė Jonas Vy-
tautas Gluoksnis. Ksenija Bi-
sikirskienė užėmė antrą vie-
tą moterų grupėje diskgolfo 
žaidime. Marius Griušelionis 
buvo trečias 5 km distancijo-
je tarp 13–15 metų berniukų. 
Du medalius parsivežė Gre-
ta Gedminaitė. 19–31 metų 
merginų grupėje svarmens 
metimo rungtyje ji iškovojo 1 
vietą, o sidabro medalį pelnė 
dviračių varžybose. Saulius 
Žaliauskas dalyvavo 10 km 
sveikuolių bėgime ,,Už blai-

vią Lietuvą“. Birštoniečiai 
dalyvavo siekiant šokinėjimo 
per gumą Europos rekordo. 
Neblogai sekėsi Nijolei Juo-
zaitienei, Aldonai Žaliauskie-
nei, Sauliui Žaliauskui, Editai 
Bagdonienei, Antanui Gri-
binui, Zitai Šveinauskienei, 
Onutei Packevičienei, Rimai 
Kaminskienei ir Danguolei 
Gribinienei.

Sveikuoliai kiekvienais me-
tais dalyvauja Kovo 11-osios 
sportiniame bėgime, skirtame 
Lietuvos nepriklausomybės 
dienai pažymėti, dalyvauja 
Pasaulinei žemės dienai skir-
tuose renginiuose, vėliavos 
pakėlimo ceremonijoje, talko-
se. Šilagėliečiai balandžio 20 
dieną surengė talką ir švarino 
Žvėrinčiaus mišką.

Reikia paminėti, kad 2017 
m. šilagėliečiai dalyvavo Lie-
tuvai pagražinti draugijos or-
ganizuojamuose talkose, kar-
tu su draugijos nariais tvarkė 
Šilėnų piliakalnį.

Per 2017 metus buvo su-
organizuota viena paskaita ir 
praktinis užsiėmimas  „Tera-
pija sudžok“, kur pranešėjas 
Arūnas Jonuškis aiškino apie 
savidiagnostiką, surandant 
tam tikrų organų skausmo 
malšinimo taškus delne. Klu-
bo pirmininkas pasidžiaugė, 
kad projektas ,,Sveikos gy-
vensenos ugdymas 2017“ tę-
siamas ir dabar.

Birštoniečiai laimėjo 
„Šeimininkių 

šeimininkės – 2017“ 
pagrindinį prizą

Rugsėjo 9 d. šilagėliečiai 
vyko į Šiluvoje vykstančius 
atlaidus, rugsėjo 24 d. daly-

vavo sveiko maisto šventėje 
,,Pažaislio dūzgės“.

Puoselėjanti sveiko maisto 
tradicijas „Šilagėlės“ koman-
da dalyvavo Sveiko maisto 
šventėje ir laimėjo pagrindinį 
apdovanojimą.

„Birštono sveikos gyvense-
nos klubo ,,Šilagėlė“ komanda 
buvo apdovanota pagrindiniu 
pereinamuoju prizu ,,Šeimi-
ninkių šeimininkė – 2017“ ir 
kelialapiu vienam asmeniui 
į Ispaniją, La Palmos saloje 
rengiamą 12 dienų Žolinčių 
akademijos sveikatingumo 
stovyklą. Konkursas vyko 21 
kartą, dalyvavo 13 komandų. 
„Šilagėlės“ komandą suda-
rė Aldona Žaliauskienė, Ri-
ma Kaminskienė, Danguolė 
Gribinienė, Paulina Mickaitė, 

Karolina Baranauskaitė ir dėl 
dalyvių limito į penketą ne-
patekę, bet aktyviai prisidėję 
prie stalo paruošimo Antanas 
Gribinas, Valentinas Kamins-
kas. Į kelionę išvyko Aldona 
Žaliauskienė“, – sveikuolių 
komandos pasiekimu džiau-
gėsi klubo prezidentas.

Lietuvos prezidento 
taurės varžybose – 3-ia 

vieta
„Spalio 26 d. Birštono spor-

to centre testavome klubo na-
rius pagal Eurofit ir Egrepa 
testus. Tačiau susirinko ma-
žokai sveikuolių, o norint re-
zultatų reikia, kad dalyvautų 
daugiau. Lapkričio 19 dieną 
Kaune vyko finalinis 22-sis 
Lietuvos Prezidento taurės 
konkursas „EURO FIT tes-
tai“. Jame dalyvavome jau 
18-tą kartą. Užėmėm trečią 
vietą (282 taškai) iš 13 ko-

mandų. Komandoje buvo 
20 dalyvių. Asmeninėje 
įskaitoje iškovojome 4 
mažąsias LR prezidento 
taures, 3 antrąsias ir 8 tre-
čiąsias vietas. Nugalėto-
jais savo amžiaus grupė-
je tapo Stasė Viningienė, 
Kazys Lukošius, Aldona 
Žaliauskienė ir Gytis Ki-
zevičius.

Gerai sekasi žaisti 
petankę

Gerai sveikuoliams sekėsi 
petankės žaidime. Irma Ge-
dminaitė ir Paulius Bagdana-
vičius atstovavo Lietuvai pa-
saulio čempionate, kuris vyko 
2017 metų balandžio 13–16 
dienomis Belgijoje, Gento 
mieste. Jame ,,Šilagėlės“ ko-
manda iškovojo 36 vietą iš 46 
dalyvių ir laimėjo tarptautinį 
klubinį turnyrą, kuriame da-
lyvavo komandos iš Rusijos, 
Latvijos, Baltarusijos ir Lie-
tuvos. I. Gedminaitė Birštono 
sportininkų 2017 metų rinki-
muose pripažinta geriausia 
kurorto petankiste. Adomas 
Vaitkevičius pripažintas ge-
riausiu stalo teniso žaidėju 
senjoru, o Birštono sveikos 
gyvensenos klubas ,,Šilagėlė“ 

– geriausiu sporto klubu.

Pristatyta „Šilagėlės“ 
2018 metų veiklos 

programa
Klubo prezidentas pažymė-

jo, kad 2017 metais įvyko 4 
sveikuolių klubo „Šilagėlė“ 
tarybos posėdžiai. Sudaryta 
ir savivaldybei pristatyta ,,Ši-
lagėlės“ 2018  metų progra-
ma. Kaip ir anksčiau, dauge-
lis renginių bus tęstiniai, or-
ganizuojami kiekvienais me-
tais. Tai – sveikatos ir sporto 
šventė Žvėrinčiuje, kuri vyks 
jau šį šeštadienį, vasario 11 
d., Žemės dienos minėjimas 
kovo mėn., varžybos, skirtos 
Tarptautinei šeimos dienai 
paminėti. Gegužės mėn. šila-
gėliškiai dalyvaus festivalyje 
,,Sportas visiems“ Palangoje, 
o birželį – išvykoje dviračiais 
arba pėsčiomis po regioninį 
parką. Pasagos mėtymo var-
žybos Žalgirio mūšio datai 
paminėti bus liepos mėn. Taip 
pat planuojama vėl dalyvauti 
Sveiko maisto šventėje, dva-
sinio tobulėjimo kelionėje 
Trakų rajone (Angelų kalva), 
įprastinėse Prezidento taurės 
varžybose ir kt. renginiuose.

Klubo prezidentas simbo-
lines dovanėles įteikė tiems 
klubo nariams, kurie pasiekė 
geriausių sportinių laimėji-
mų, dalyvavo konkursuose 
ir laimėjo prizus. Buvo pa-
sveikinti ir tie, kurie 2017 m. 
šventė savo jubiliejinius gim-
tadienius.

V. Gedminas už bendradar-
biavimą dėkojo klubo partne-
riams bei rėmėjams.

„Visų vardu dėkoju gerb. 
monsinjorui Jonui Dalinevi-
čiui. Už projekto įgyvendini-
mą, mankštų vedimą dėkoju 
Nijolei Raiskienei. Dėkoju 
visoms Birštono nevyriau-
sybinėms organizacijoms, 
bendradarbiavusioms su mū-
sų klubu“, – sakė klubo pre-
zidentas.

Po oficialiosios dalies vi-
si vaišinosi A. Žaliauskie-
nės sveikuoliška grikių koše 
ir labai skania ryžių koše su 
vaisiais.

Pirmininkas paprašė susi-
rinkusiųjų tylos minute pa-
gerbti išėjusiųjų Anapilin at-
minimą, nors tokių praeitais 
metais nebuvo, ir sveikuolių 
gretos dėl to nepraretėjo.

Pasižymėjo sportiniais 
laimėjimais ir talkomis

„Tradiciškai kiekvienais 
metais vasaris minimas kaip 
sveikos gyvensenos ir sporto 
mėnuo. Tad pereitais metais 
vasario 26 dieną buvo sureng-
ta sveikatos ir sporto šventė 
Žvėrinčiaus miške. 
Dalyviai, susiskirstę 
į dvi komandas, susi-
grūmė keliose rungty-
se. Nugalėjo ,,Žiogų“ 
komanda (kapitonas 
Kazys Lukošius), re-
zultatu 3:0 įveiku-
si ,,Kiškių“ koman-
dą (kapitonas Leonas 
Barutis). Ekspromtu 
buvo išrinktos šven-
tės šeimininkės, tai 
yra šeimos, kurios pagamino 
sveikuoliškus patiekalus šven-
tės dalyviams. Pirmoji vieta 
atiteko Rimai ir Valentinui 
Kaminskams, antroji – Dan-
guolei ir Antanui Gribinams, 
trečioji – Julijai ir Leonui Ba-
ručiams. Zitos Šveinauskienės 
paruoštos bulvės, susuktos fo-
lijoje su lašinukais, buvo pri-
pažintos skaniausiu gardumy-
nu“, – prisiminė pernykščius 
renginius Žvėryno miške V. 
Gedminas.

Gegužės 14 d. buvo pami-
nėta tarptautinė Šeimos diena, 
o gegužės paskutinėmis die-
nomis šilagėliečiai vienuolik-
tą kartą dalyvavo festivalyje 
,,Sportas visiems“ Palango-
je. Geriausiai ,,Šilagėlės“ ko-
mandai sekėsi komandinėje 



�
ŠEŠTADIENIS, �018 m. VASARIO 10 D., www.NAUjASISgELUPIS.LT

VALSTYBĖS ŠImTmEČIUI
Ketvirtadienį Ūkio ministerijoje pasirašytas susitarimas dėl 
pirmojo Lietuvoje medienos klasterio sukūrimo. Tikimasi, 
kad susitarimas paskatins šalies baldų pramonės plėtrą, o 
bendros investicijos į klasterį gali siekti 540 mln. eurų.

  Krasnojarsko miesto Jemeljanovo oro uoste įstrigę keleiviai trečiadienį beveik porą valandų laukė šaldami lėktuve atviromis durimis 
viename Sibiro oro uoste, kuriame turėjo leistis prezidento Vladimiro putino lėktuvas, oro temperatūrai nukritus iki 16 laipsnių žemiau 
nulio. Vietos žiniasklaida praneša, kad dideliu užterštumu garsėjančio Krasnojarsko valdžia nurodė gamykloms sumažinti savo gamybos 
pajėgumus, kad prieš V. putino vizitą išsisklaidytų miestą gaubęs smogas. Laukiant atvykstančio prezidento, oro uosto darbuotojai 
negalėjo prieiti prie minėto lėktuvo ir nustumti nuo jo laiptelius, trukdžiusius uždaryti lėktuvo duris. „Jie privertė mus nuleisti užuolaidas 
ant kairėje lėktuvo pusėje esančių langų. Ar tai dėl V. putino saugumo, ar jam nemalonu mus matyti?“ - klausė keleiviai.

REMIGIJUS TREIGYS  
(gim. 1961 06 26) – fotomeni-
ninkas, Lietuvos fotomeninkų 
sąjungos narys. 

Gimė Kaune. Vaikystėje su tėvais gyve-
no Šilavote, Prienų rajone. Baigė Priekulės 
vidurinę mokyklą, Klaipėdos rajone. Stu-
dijavo Kūno kultūros institute, Žemės ūkio 
akademijoje. 1987 baigė Lietuvos dailės 
instituto (dabar VDA ) Klaipėdos vizuali-
nio dizaino katedrą. Šiuo metu dirba VDA 
Klaipėdos fakultete. 

Fotomenininkas – Šilavoto Davatkyno 
plenerų dalyvis. Kiekvienais metasi sugrįž-
ta čia kurti ir pasisemti įkvėpimo. Kūrybai 
įtakos turi vaikystės kraštovaizdžiai – Su-
valkijos lygumos, Šilavoto pušynai, kalvos, 
vieškeliai, toliai.

Yra surengęs per dvidešimt personali-
nių parodų Lietuvoje, Lenkijoje, Slovaki-
joje, Suomijoje, Vokietijoje ir kitur. Kartu 
su kitais fotomenininkais yra dalyvavęs 
per keturiasdešimtyje grupinių parodų 
Lietuvoje bei svečiose šalyse. Fotografi-
jos saugomos: Lietuvos dailės muzieju-

je, Odensės fotografijos meno muziejuje, 
Danijoje, PROARTIBUS centre, Ekene, 
Suomijoje, privačiose kolekcijose bei kito-
se kultūros įstaigose. Autoriaus darbai yra 
publikuoti parodų kataloguose bei kituose 
leidiniuose.

2006 m. įteikta Lietuvos fotomenininkų 
sąjungos premija.Skirtos kūrybinės stipen-
dijos Lietuvoje bei užsienyje.

IRENA MARCINKEVIČIENĖ- 
KAIRAITYTĖ (1927 04 20 – 1991 
10 28) – istorijos mokytoja.

Gimė Vilkaviškio rajone, Puodžiškių kai-
me. Pradinę mokyklą lankė tame pačiame 
kaime, o V ir VI skyrių – V. Kudirkos mo-
kykloje Kudirkos Naumiestyje. 1940 m. pra-
dėjo mokytis Vilkaviškio gimnazijoje, dar 
nebaigusi gimnazijos pradėjo mokytojauti 
gretimame Daržininkų kaime. Vėliau baigė 
gimnaziją ir 1948 m. įstojo į Vilniaus peda-
goginio instituto Neakivaizdinį skyrių.

Mokytojos darbą pradėjo nuo 1945 m. 
Dirbo Prienų rajono Klebiškio, Prienlaukio, 
Sobuvos, Alksniakiemio pradinėse moky-
klose, Tartupio aštuonmetėje mokykloje nuo 
1954m. istorijos mokytojos pareigose.

Nuo 1960 dirbo istorijos mokytoja Prienų 
internatinėje mokykloje. Buvo viena iš pa-
grindinių mokyklos muziejaus, įkurto 1962 
m., organizatorių ir ilgametė šio muziejaus 

vadovė. 22 metus vadovavo mokyklos „Ži-
nijos“ draugijai.

Už gerą pedagoginį darbą ir aktyvią visuo-
meninę veiklą I. Marcinkevičienė apdova-
nota garbės raštais, padėkomis, ženkleliais, 
medaliais. 

JUOZAS JARUŠEVIČIUS (1932–1993)– 
Lietuvos sklandymo čempionas, 
aviakonstruktorius.

Gimė Prienų rajone, Vėžionių kaime. 
Mokėsi Jiezne, vėliau Kauno politechni-
kume, studijavo architektūrą, pramoni-
nę statybą. Su grupele bendraminčių A. 
Arbačiausku, J. Baliūnu, A. Jonušu statė 
aviamodelius. Po 1953 metų išvyko mo-

kytis aviacijos į Kuznecą, vėliau į Uralską. 
Baigęs mokslus grįžo į Lietuvą, dirbo ins-
truktoriumi. Vis didžiuodavosi, kad išmokė 
skraidyti Vytautą Pakarską. Yra išbandęs 
Balio Karvelio sklandytuvą BK-6. 

Juozas Jaruševičius yra penkis kartus 
Lietuvos sklandymo čempionas. TSRS 
sklandymo čempionas. Dalyvavo tarptau-
tinėse varžybose Čekoslovakijoje,vėliau 
pasaulio čempionate Anglijoje.

Prienų krašto muziejus skelbia iniciatyvą „100 iškiliausių Prienų krašto asmenybių“, skirtą Lietuvos valsty-
bingumo 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 iški-
liausiųjų 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.

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

VLADAS ČAIKAUSKAS  
(1911 01 01–1995 08 30) – profe-
sorius, agrarinių mokslų habili-
tuotas daktaras.

Gimė Pakalninkuose, Onuškio valsčiu-
je. Pradinę mokyklą baigė gimtajame kai-
me, progimnaziją Aukštadvaryje, gimnaziją 
Prienuose (dabar „Žiburio“ gimnazija) ir tais 
pačiais metais įstojo į Žemės ūkio akademi-
ją Dotnuvoje.

1959 m. Lietuvos žemės ūkio akademijoje 
(LŽŪA) apgynė kandidato (daktaro) diserta-
ciją. 1960 m. paskirtas Joniškėlio filialo di-
rektoriaus pavaduotoju mokslo reikalams. 
1967 m. LŽŪA apgynė daktaro (habilituo-
to daktaro) disertaciją. Dirbo LŽŪA Auga-
lininkystės katedroje docentu, vėliau ėjo šios 
katedros profesoriaus pareigas. 1971 m. jam 
suteikiamas profesoriaus vardas. 

Profesorius parengė ir paskelbė spaudoje 
34 knygas ir brošiūras, parengė 320 straips-
nių, parašė 29 mokslinių tyrimų ataskaitas, 
yra dviejų išradimų bendraautoris. Aktyviai 
dalyvavo visuomeninėje veikloje, už gerą 

darbą ir aktyvią visuomeninę veiklą pelnė 
daug apdovanojimų, 1980 m. jam suteik-
tas nusipelniusio mokslo veikėjo garbės 
vardas.
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ARTIMIAUSIOS VARŽYBOS
KREPŠINIS

Vasario 11 d.

1500 val.

DELFI TV
Šiaulių „Šiauliai“ prieš 

Prienų-Birštono „Vytautas“   LKL

KREPŠINIS

Vasario 17 d.

1400 val.
Rokiškio KKSC (J.Basanavičiaus g. 3, Rokiškis)

 Rokiškio „Feniksas“ prieš 
Stakliškių „Stakliškės“ RKL

KREPŠINIS

Vasario 23 d.

1930 val.
Prienų KKSC arenoje

Stakliškių „Stakliškės“ prieš 
Kupiškio KK „Kupiškis“  RKL

KREPŠINIS

Kovo 2 d.

1930 val.
Prienų KKSC arenoje

Stakliškių „Stakliškės“ prieš 
Lietuvos kurčiųjų sporto klubas  RKL

KREPŠINIS

Kovo 3 d.

1715 val.

Prienų KKSC arenoje
Prienų-Birštono „Vytautas“ prieš 

Vilniaus „Lietuvos rytas“  LKL

KREPŠINIS

Vasario 10 d.

1400 val.
Sporto centras (Liudiškių g. 18, Anykščiai)

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

 Vatikano ekspertas lytinių nusikaltimų tyrimui pakeitė savo 
planus ir skris į Niujorką, kad asmeniškai galėtų išklausyti 
vienos lytinį išnaudojimą Čilėje patyrusios aukos liudijimą po 
to, kai popiežius pranciškus ignoravo jo prašymą jį išgirsti. 
2015 metais popiežius buvo gavęs laišką iš Juano Carloso 
Cruzo, galimai nukentėjusio nuo vieno Čilės kunigų pedofilų.

  Taivane Hualiano mieste trečiadienį po naktį sukrėtusio 
žemės drebėjimo gelbėtojai naršė po pavojingai 
pasvirusius apgriautus pastatus, traukė iš jų gyvus ir 
žuvusius žmones; pranešama kad žuvo mažiausiai 
septyni žmonės,sužeistųjų – daugiau kaip 250, dešimtys 
laikomi dingusiais.

Vilniaus miesto biudžeto pajamos, įskaitant tikslinę 
valstybės biudžeto dotaciją ir Europos Sąjungos bei kitos 
tarptautinės finansinės paramos lėšas, šiemet turėtų 
siekti 590,951 mln. eurų. Įskaitant 31,214 mln. eurų 
apyvartos lėtų likučius, Vilniaus biudžetas šiemet sieks 
622,166 mln. eurų. 

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

LIETUVOS KREpŠINIO LYGA

TURNYRINĖ
LENTELĖ

1. Kauno „Žalgiris“
RUNGT. pER. pRAL. TAŠKAI

22 20 2 20

2. Vilniaus „Lietuvos rytas“
RUNGT. pER. pRAL. TAŠKAI

22 18 4 18

3. Klaipėdos „Neptūnas“
RUNGT. pER. pRAL. TAŠKAI

21 16 5 16

4. panevėžio „Lietkabelis“
RUNGT. pER. pRAL. TAŠKAI

22 14 8 14

5. Utenos „Juventus“
RUNGT. pER. pRAL. TAŠKAI

22 9 13 9

6. pasvalio „pieno žvaigždės“
RUNGT. pER. pRAL. TAŠKAI

22 8 14 8

7. Alytaus „Dzūkija“
RUNGT. pER. pRAL. TAŠKAI

21 7 14 7

8. Šiaulių „Šiauliai“
RUNGT. pER. pRAL. TAŠKAI

20 6 14 6

9. Kėdainių „Nevėžis“
RUNGT. pER. pRAL. TAŠKAI

22 6 16 6

10. prienų-Birštono „Vytautas“
RUNGT. pER. pRAL. TAŠKAI

22 4 18 4

pjongčango 2018  
Žiemos olimpinės žaidynės

Olimpinėse žaidynėse dalyvaujančių 
Lietuvos sportininkų varžybų programa

Vasario 10 d. (šeštadienį), 13.00 val.

Biatlonas. 
Moterų 7,5 km sprintas

DALYVAUJA
Natalija Kočergina,  

Diana Rasimovičiūtė

Vasario 11 d. (sekmadienį), 8.00 val.

Slidinėjimas.  
Vyrų 15 km +15 km

DALYVAUJA Mantas Strolia

Vasario 11 d. (sekmadienį), 13.00 val.

Biatlonas.  
Vyrų 10 km sprintas 

DALYVAUJA
Tomas Kaukėnas,  
Vytautas Strolia 

Vasario 12 d. (pirmadienį), 03.15 val.

Kalnų slidinėjimas.  
Moterų didysis slalomas

DALYVAUJA Ieva Januškevičiūtė

Vasario 12 d. (pirmadienį), 06.45 val.

Kalnų slidinėjimas.  
Moterų didysis slalomas

DALYVAUJA Ieva Januškevičiūtė

Vasario 12 d. (pirmadienį), 12.10 val.

Biatlonas. Moterų 10 km 
persekiojimo lenktynės

DALYVAUJA
Natalija Kočergina, 

Diana Rasimovičiūtė

Vasario 12 d. (pirmadienį), 14.00 val.

Biatlonas. Vyrų 12,5 km 
persekiojimo lenktynės 

DALYVAUJA
Tomas Kaukėnas, 
Vytautas Strolia

Vasario 13 d. (antradienį), 10.30 val.

Slidinėjimas. Moterų 
sprinto varžybos

DALYVAUJA Marija Kaznačenko

Vasario 13 d. (antradienį), 10.30 val.

Slidinėjimas.  
Vyrų sprinto varžybos

DALYVAUJA
Modestas Vaičiulis,

Mantas Strolia

Vasario 13 d. (antradienį), 13.30 val.

Slidinėjimas. Moterų 
sprinto varžybos

DALYVAUJA Marija Kaznačenko

Vasario 13 d. (antradienį), 13.30 val.

Slidinėjimas.  
Vyrų sprinto varžybos

DALYVAUJA
Modestas Vaičiulis,

Mantas Strolia

Vasario 14 d. (trečiadienį), 03.15 val.

Kalnų slidinėjimas. 
Moterų slalomas 

DALYVAUJA Ieva Januškevičiūtė

Vasario 14 d. (trečiadienį), 06.45 val.

Kalnų slidinėjimas. 
Moterų slalomas 

DALYVAUJA Ieva Januškevičiūtė

Vasario 14 d. (trečiadienį), 13.05 val.

Biatlonas. Moterų 15 km 
individualios lenktynės

DALYVAUJA
Natalija Kočergina, 

Diana Rasimovičiūtė

Prenumeruokite Nemuno 
krašto laikraštį „Naujasis 

Gėlupis“ 2018 m.!

Šimtas metų – daug ar 
mažai? Ir mes, gimę 
ir augę tarpukario 
Lietuvoje, patyrėme laimę 
mokytis Prienų „Žiburio“ 
gimnazijoje 1943–1951 m. 
Okupantams nepatiko 
mokymo ir lavinimo 
įstaigos pavadinimas, 
todėl pakeitė žodžiais 
„vidurinė mokykla“.

Šviesaus atminimo žmogus 
kunigas, gimnazijos direkto-
rius Peliksas (Feliksas) Mar-
tišius pirmoje klasėje mokė 
tikybos. Griežtas, reiklus, turi 
atsakinėti be klaidų. Ir kasdie-
nybėje paprastas, rūpestingas, 
kaip tėvas savo vaikams. Ko 
ne visuose Kęstučio gatvės 
privačiuose namuose gyveno 
mokiniai. Ir mano tėvų namo 
dviejuose kambariuose gyve-
no mokiniai, į Prienus atvykę 
net iš Alytaus ir Marijampo-

Laikas praeina, bet žymūs žmonės išlieka 
amžinai
Praeina metai, kaip šešėliai nykūs, 
Praeina metai, kaip šviesi žvaigždė, - 
Tik tu, tik tu su baime juos sutikus, 
Tik tu lieki, silpna žmogaus širdie...
                                (B. Brazdžionis)

Einu ugnie, einu į savo kančią, 
į savo laimę, pergalę, likimą,
nekaltindamas nieko, nes taip reikia: 
kad būtumei į žmogų panašus, 
tai privalai būt panašus į Dievą, 
kurs savo kančią paverčia džiaugsmu, 
tikėjimu, šviesa, kūryba, meile. 

lės rajonų, vėliau tapę žymiais 
žmonėmis.

Gimnazijos direkto-
rius vakarais tikrinda-
vo, ar mokiniai vaka-
rais ruošia pamokas, ar 
neleidžia laiko veltui. 
Griežtai buvo draudžia-
ma rūkyti. 

Įamžintas ąžuole
Vasario 2-ąją mes – pagy-

venę ir jaunieji gimnazistai 
– susitikome prie menininko 
Algimanto Sakalausko sukur-
to koplytstulpio kunigui, sodi-
ninkui ir gimnazijos įkūrėjui 
Peliksui (Feliksui) Martišiui.

Ąžuole iškalti žodžiai „Aš 
sodinau, o Dievas augino“ 
nusako šio iškilaus žmogaus 
gyvenimo prasmę ir tikslą – 
suteikti jaunimui mokslo ži-
nių ir mokyklos suole, ir sode 
– medelyne. 

Manyčiau, kad čia tiktų Jus-
tino Marcinkevičiaus „Heroi-
cos“ žodžiai: „Mažyti, glež-
nas ir trapus daigeli, vadina-
mas žmogum! O, kaip tave 
apsaugoti, apginti, išauginti? 
Kokia ugnim nušviesti tavo 
dvasią, kad ji galėtų grumtis, 
degti, šviesti, mylėti ir aukotis, 

ir kentėt?“
Manau, kad ikikarinėje Lie-

tuvoje šitas garbingos sąžinės 
žmogus turėjo būti apdova-
notas Vinco Kudirkos aukso 
medaliu!

Ir dar apie žmogaus dvasinę 
kančią. Kiek Jo šir-
dis ir siela iškentėjo, 
kai teko palikti pa-
ties sukurtą moks-
lo žinių šventovę 
ir išpuoselėtą sodą 
– medelyną. Bet su-
grįžo Jis į naująsias 
Prienų kapines su 
didžiausia žmonių 
pagarba. 

Būti dvasininku, kaip ir gy-
dytoju ar mokytoju, gali tik iš 
pašaukimo, priešingu atveju, 
tapsi tik amatininku. Pasak 

rašytojo M. Gorkio, žmogus 
privalo degti, žiburiuoti, švies-
ti, bet ne rusenti, ne smilkti, ne 
trūnyti, nedūlėti, pūti...

Ir pabaigai vėl Jo auklė-
tinio Just. Marcinkevičiaus 
žodžiai:

Degantys gyvena daug il-
giau už rusenančius!?

Su dėkingumu ir pagarba 
mokinys – gimnazistas ir mo-
kytojas inspektorius Petras Al-
girdas Beitnaras 

Vasario 4 dieną 
Vilkaviškyje vyko greitųjų 
šachmatų pirmenybės, 
kuriose dalyvavo 95 
šachmatų mėgėjai iš 
įvairių šalies savivaldybių, 
taip pat iš Birštono.

Lietuvos valstybės atkūri-
mo 100-mečiui paminėti skir-
tų greitųjų šachmatų pirme-
nybių atidaryme dalyvavo ir 
Vilkaviškio rajono savivaldy-
bės meras Algirdas Neiberka, 
„Aušros“ gimnazijos direkto-
rius Arūnas Šerneckas ir LR 

Birštoniečių laimėjimai Vilkaviškio rajono greitųjų šachmatų pirmenybėse
Seimo narys Julius Sabataus-
kas. Renginys buvo pradėtas 
„Tautiška giesme“.

Iš Birštono šachmatinin-
kų aukščiausią vietą iškovojo 
šachmatų būrelio trenerė Da-
nutė Urbanavičiūtė, laimėjusi 
pirmą vietą tarp moterų ir už-
ėmusi 10-ą vietą bendroje įs-
kaitoje. Danutė buvo apdova-
nota medaliu. Jonas Džervus 
užėmė 3 vietą tarp 60-mečių 
žaidėjų ir 13 vietą bendroje 
įskaitoje.

Justas Martusevičius užėmė 

26 vietą, o Kazimieras 
Senavaitis – 50-ąją.

Neblogai sekėsi ir 
jauniesiems būrelio na-
riams: Neda Žuvinin-
kaitė devynmečių mer-
gaičių grupėje laimėjo 
pirmąją vietą (bendroje 
įskaitoje buvo 76-ta), o 
Svajūnė Karandaitė toje pa-
čioje mergaičių grupėje užė-
mė 4 vietą (bendroje įskaitoje 
– 83-čia).

Džiugu, kad patys jauniau-
si šachmatų būrelio nariai va-

žiuoja žaisti į kitus miestus, 
dalyvauja šachmatų varžybo-
se – tai kelia jų meistriškumą 
ir suteikia daugiau pasitikėji-
mo savimi.

Birštono šachmatų būrelio 
informacija 
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SVEIKATA

Sveikata
parengta bendradarbiaujant su prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru

Kasmet pasaulyje suvalgoma 100 000 
000 000 bananų, todėl šis produktas 
užima ketvirtąją vietą tarp žemės ūkio 
kultūrų po kviečių, ryžių ir kukurūzų.

Vidutiniškai žmogus sumirksi 1� kartų 
per minutę. mirktelėjimas trunka vos 
apie dešimtadalį sekundės. Beje, 
kalbėdamas žmogus mirksi dažniau 
negu tylėdamas.

Nuolatinis nerimas ir įtampa gali 
sulėtinti nagų augimą.

MITAS. Vitamino C stoka – dažnas reiškinys. 
mūsų organizmas negali pasigaminti vitamino C, todėl jis mums 
yra toks svarbus ir turime gauti jo su maistu. Vis dėlto šiais laikais 
dėl vitamino C trūkumo žmonėms itin retai pasireiškia dantenų 
kraujavimas, kraujo bėgimas iš nosies ar kitos problemos.

M I T A I
MITAS. Žmonės su sunkia psichine liga, tokia kaip 
šizofrenija, yra paprastai pavojingi ir linkę į smurtą. 
Statistika rodo, kad smurtas žmonėms su smegenų pakenkimais 
nėra būdingesnis nei bendrai populiacijai.

MITAS. Depresija sergantys žmonės yra pavojingai nestabilūs 
ir dažniausiai „iškritę“ iš visuomenės. 
Depresija – vienas iš psichinių sutrikimų, sukeliantis sunkų 
sielvartą ir griaunantis žmonių tarpusavio santykius. Tačiau 
dauguma žmonių, sergančių depresija, gyvena visavertį ir 
prasmingą gyvenimą.

Trichineliozė – viena sunkiausių parazitinių ligų. Kaip jos išvengti?
Trichineliozė yra ūmus 
žmonių ir gyvūnų 
susirgimas, kurį sukelia 
Trichinellagenties 
apvaliosios kirmėlės. 
Dabartiniu metu žinomos 
8 trichinelių rūšys: T 
spiralis, T. pseudospiralis, 
T. papuae, T. nativa, 
T. britovi, T. nelsoni, T. 
zimbabviensis, T. murrelli. 

Visos trichinelių rūšys yra 
pavojingos žmogui. Tačiau 
dėl skirtingų biologinių sa-
vybių jos nevienodai prisi-
taiko prie įvairių šeimininkų 
ir aplinkos sąlygų, todėl tri-
chineliozių rūšys paplitusios 
tam tikruose geografiniuose 
regionuose. 

Kasmet pasaulyje užregis-
truojama apie 11 milijonų 
žmonių, sergančių trichine-
lioze. Lietuvos medicininės 
statistikos duomenimis, kas-
met trichinelioze serga kelios 
dešimtys žmonių. Trichinelio-
ze serga įvairių profesijų, visų 
amžiaus grupių žmonės, apie 
20 proc. visų sergančiųjų su-
daro vaikai iki 15 metų. Apie 
1960 metus pavieniai trichine-
liozės židiniai buvo registruo-
jami tik Pietryčių Lietuvoje. 
Dabartiniu metu trichineliozės 
židiniai registruojami visoje 

Ką reikėtų daryti norint neužsikrėsti?
> Svarbiausia tikrinti užaugintų kiaulių ar sumedžiotų šer-
nų skerdieną dėl trichineliozės. Reikia nupjauti gabaliuką 
(apie 100 gramų) raumenų (geriausiai diafragmos, liežuvio, 
tarpšonkaulinių raumenų) ir nunešti į Valstybinės maisto 
ir veterinarijos tarnybos laboratoriją. Tik gavus neigiamą 
atsakymą galima naudoti mėsą maistui.
> Turgavietėse kiaulieną ar laukinių gyvulių mėsą gali-
ma pirkti tik įsitikinus, kad yra veterinarijos laboratorijos 
antspaudas. 
> Graužikai yra pagrindiniai trichineliozės platintojai gam-
toje, todėl būtina ūkiuose naikinti graužikus. 
> Kiaules gali užkrėsti ir medžiotojai, kai jie laukinių gy-
vūnų mėsa šeria savo kiaules. Todėl griežtai draudžiama 
kiaules šerti žaliomis medžioklės laimikių atliekomis, ku-
rios gali būti užkrėstos trichinelėmis.
> Sumedžiotų arba kritusių laukinių plėšrūnų, graužikų, val-
kataujančių šunų ir kačių lavonus reikia sudeginti arba giliai 
užkasti, kad jų nesuėstų kiaulės ar kiti laukiniai gyvūnai.  
> Svarbu ir mėsos paruošimo būdas. Mažiau pavojinga yra 
valgyti troškintą ar virtą mėsą.  250 gramų dydžio mėsos 
gabaliukus reikia virti 1–1,5 valandos. Aukštoje temperatū-
roje gana greitai žūna trichineles, jei karštis jas paveikia 
tiesiogiai. Kai patiekalams ruošti naudojami dideli mėsos 
gabalai, juose esančios lervos nepakankamai paveikiamos 
ir gabalo viduje lieka gyvybingos. Trichinelės išlieka gyvy-
bingos, jei mėsa rūkoma, sūdoma ir panašiai. 
> Žalia ir termiškai apdorota mėsa turi būti malama atski-
romis mėsmalėmis arba jas panaudojus reikia gerai išva-
lyti ir tik tada malti kitus produktus.  

Lietuvos teritorijoje. 
Pagrindinis ligos sukėlėjų 

rezervuaras yra laukiniai ir 
naminiai gyvūnai, mėsėdžiai 
ir visaėdžiai gyvūnai bei jūros 
žinduoliai. Viena trichinelių 
rūšis (T. pseudospiralis) gali 
parazituoti ne tik žinduolių, 
bet ir paukščių organizme. 

Lietuvoje pagrindiniai 
trichineliozės rezervuaro 

šeimininkai yra 

lapės (40 proc.), 
kiaunės (40 proc.), 

usūriniai šunys (32,5 proc.), 
pelės (9 proc.) 

šernai (0,5 proc.). 
Žmonių trichineliozė Lie-

tuvoje plinta per infekuotą 
trichinelėmis kiaulieną ir šer-
nieną. 

Žmonės šia helmintoze 
užsikrečia vartodami žalią 
ar per mažai termiškai ap-
dorotą užsikrėtusių kiaulių 
ir šernų mėsą, kurioje yra 
cistų su trichinelių lervo-
mis. Mėsai patekus į skrandį, 
skrandžio ir kasos fermentai 
suardo raumenų skaidulas 
bei lervų kapsules. Išsilaisvi-
nusios trichinelių lervos įsi-
skverbia į plonosios žarnos 

gleivinę, paauga, subręsta ir 
tampa suaugusiomis kirmė-
lėmis (patelės yra 2,2 mm il-
gio, patinėliai – 1,2 mm). Ap-
vaisinta patelė pradeda vesti 
gyvas lervas, kurios limfa ir 
krauju išnešiojamos po visą 
organizmą, patenka į skersa-
ruožių raumenų skaidulas ir 
per 4–5 savaites aplink lervą 
susidaro kapsulė. Kapsulėje 
lerva gali išlikti gyvybinga 
kelerius metus. Trichinella 
pseudospiralis yra vienintelė 
trichinelių rūšis, kuri nesuda-
ro kapsulių raumenyse. 

Inkubacinis periodas 
trunka nuo 3 iki 45 dienų 
(dažniausiai 10–25 dienas). 
Liga pasireiškia įvairiais po-
žymiais, kurių didžioji dalis 
priklauso nuo parazito bu-
vimo vietos. Ligos pradžio-
je, kai kirmėlės yra žarnyne, 
skauda pilvą, kyla šleikštulys, 
vėmimas, viduriavimas. Vė-
liau, lervoms migruojant į rau-
menis (1 savaitę po užsikrėti-
mo), atsiranda veido ir akių 
pabrinkimai (edemos), vys-
tosi akių junginės uždegimas, 
pakyla temperatūra, atsiranda 
raumenų skausmai, odos bėri-
mai, nemiga, nerimas, kartais 
– haliucinacijos. Kartais būna 
viršutinių kvėpavimo takų už-
degimas, sausas kosulys, pa-
didėja kepenys, blužnis, peri-
feriniai limfmazgiai. 

Esant sunkiai ligos eigai, 
galimos komplikacijos: 

plaučių pažeidimas, 
širdies nepakankamumas, 
centrinės nervų sistemos 
pažeidimas iki psichozės,

paralyžiai, 
komos.

Esant lengvai infekcijai, li-
gos simptomų gali ir nebūti. 
Vaikams dažniau nei suaugu-
siems trichineliozės eiga būna 
lengva: jiems trumpam paky-
la kūno temperatūra, šiek tiek 
skauda raumenis, truputį pa-
tinsta audiniai.

Diagnozė nustatoma atsi-
žvelgiant į būdingus ligos požy-
mius, susirgimo istorijos duo-
menis, ypač kai suserga grupė 
žmonių, valgiusių tos pačios 
mėsos. Atliekami kraujo tyri-
mai. Diagnozė patvirtinama 
ištyrus likusią mėsą: mikros-
kopu nustatomos mėsoje esan-
čios trichinelių lervos.

Gydant trichineliozę skiria-
mi specialūs antihelmintiniai 
vaistai. Asmenys, persirgę sun-
kia ir vidutinio sunkumo trichi-
neliozės forma, dar pusę metų 
mediciniškai stebimi, jiems 
atliekami kraujo tyrimai. 
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Vyrų nagai auga greičiau negu moterų.
Akys pradeda formuotis po dviejų 
savaičių nuo apvaisinimo.

Primatai – vieninteliai žinduoliai, 
turintys plokščius nagus.

Visuomenės sveikatos 
specialistai informuoja, kad 
šaltuoju metų laikotarpiu 
padidėja rizika užsikrėsti 
žarnyno jersinioze. 

Jersiniozė – tai žarnyno už-
krečiamoji liga, kurią sukelia 
mikrobinės ląstelės jersinijos. 
Ji sunkiai pažeidžia plonąjį 
žarnyną, kartais ir kitus orga-
nus, sukelia toksinę alergiją. 
Skirtingai nuo kitų mikrobų, 
jersinijos atsparios šalčiui. Jos 
puikiai dauginasi esant 2–6 
laipsnių temperatūrai, ilgai 
išlieka gyvybingos ir net gali 
daugintis ant daržovių bei vai-
sių, laikomų vėsiuose rūsiuo-
se, saugyklose ir šaldytuvuose. 
Tačiau 100ºС temperatūroje, 
sausoje aplinkoje ar veikiant 
ultravioletiniams spinduliams 
jersinijos labai greitai žūsta. 

Kaip užsikrečiama 
jersinioze?

Jersiniozės pagrindinis in-
fekcijos šaltinis yra graužikai, 
nuo kurių užsikrečia laukiniai 
gyvūnai, o nuo šių – naminiai: 
katės, šunys, kiaulės ir kt. Jer-
sinijos į aplinką – dirvą ir van-
denį – patenka su šių gyvūnų 
fekalijomis. Žmogus užsikre-
čia valgydamas gyvūnų iš-
matomis užterštas žalias dar-
žoves, vaisius, ypač laikytus 
šaldytuvuose, sandėliuose, už-
terštus kiaulienos, paukštienos 
ar pieno produktus (nevirin-
tas namų ūkio pienas). Retais 
atvejais galima užsikrėsti per 
jersinijomis užterštą vandenį, 
pavyzdžiui, šulinių. Žmogus 
tiesiogiai nuo graužikų neuž-
sikrečia, bet kontaktiniu būdu 
gali užsikrėsti nuo sergančių 
naminių gyvūnų. 

Ligos požymiai 
primena apendicitą
Inkubacinis ligos periodas 

vidutiniškai trunka 5–7 die-
nas. Vaikams ligos simptomai 
gali pasireikšti karščiavimu, 
pilvo skausmu, viduriavimu, 
neretai su krauju išmatose. 

Ką svarbu žinoti apie 
„šaldytuvų“ ligą?

Suaugusiems asmenims žar-
nyno jersiniozė dažniausiai 
pasireiškia tik karščiavimu ir 
pilvo skausmu, todėl liga gali 
priminti apendicito požymius. 
Pavojingiausia, kai jersinijų 
patenka į kraują ir jos išnešio-
jamos po visą organizmą.

MITAS. Vaikai, sergantys vėžiu, praranda bet kokią gyvenimo 
prasmę. 
Vaikai, sergantys vėžiu, vis tiek gali išgyventi normalią vaikystę. 

M I T A I
MITAS. Mažos alkoholio dozės naudingos organizmui. 
Mažos alkoholio dozės didina gyventojų sergamumą ir 
mirtingumą. Kasdienis net 10 g alkoholio vartojimas gali sukelti 
kancerogeninį poveikį. pavartojus mažų alkoholio dozių dingsta 
tam tikri refleksai, kurie atsigauna tik po 8–12 dienų.

MITAS. Jei giminėje niekas nesirgo krūtų vėžiu, jis negresia ir 
jums.
Tik 10 proc. moterų, kurioms buvo diagnozuotas krūties vėžys, 
turėjo pirmosios eilės šia liga sirgusių giminaičių, kitos 10 proc. 
turėjo antrosios eilės šia liga sirgusių giminaičių ir net 80 proc. 
moterų neturėjo nė vieno giminaičio, kuriam kada nors būtų 
diagnozuotas krūtų vėžys.

Išvengti žarnyno 
jersiniozės padeda 
tinkama  
prevencija:
> Vartokite tik pakankamai 
termiškai apdorotą kiaulie-
ną, kitą mėsą, paukštieną.
> Vartokite tik pasterizuotą 
arba virintą pieną ir jo pro-
duktus.
> Kruopščiai plaukite daržo-
ves prieš vartojimą.
> plaukite rankas su muilu 
prieš valgį, po sąlyčio su gy-
vūnu bei žalia mėsa.
> Kruopščiai nuplaukite ran-
kas prieš liesdami kūdikį, jo 
žaislus, buteliukus ar čiulp-
tukus.
> Venkite kryžminio maisto 
užteršimo virtuvėje: naudo-
kite atskiras pjaustymo len-
teles žaliai mėsai ir kitiems 
produktams, kruopščiai nu-
plaukite karštu vandeniu 
lenteles, įrankius ir kitus 
paviršius po žalios mėsos, 
daržovių dorojimo.
> Saugokite dirvožemį ir 
vandens šaltinius nuo už-
teršimo žmonių ir gyvūnų 
fekalijomis.
> Tinkamai prižiūrėkite na-
mų augintinius, plaukite 
rankas po sąlyčio su jais, 
saugiai tvarkykite gyvūnų 
išmatas.
> Tinkamai tvarkykite ir 
laikykite išaugintas dar-
žoves, saugokite jas nuo 
graužikų.
> Naikinkite graužikus dar-
žovių saugyklose.

Pastarosiomis dienomis 
užėjus į poliklinikas 
nekyla abejonių, kodėl 
mieste paskelbta gripo 
epidemija – gydytojų 
kabinetus apgulė 
karščiuojantys pacientai. 
Šiemet gripas smogė 
staigiai ir stipriai.

Gripas – viena dažniausiai 
epidemijomis pasireiškiančių 
ligų. Kasmet gripu suserga 5–
10 proc. gyventojų. 

Tai – ūminė kvėpavimo ta-
kų infekcija, plintanti oro la-
šeliniu būdu. Skirtingai nuo 
kitų kvėpavimo takų infekci-
jų, gripas sukelia ūmią ligą ir 
yra pavojingas dėl sukeliamų 
komplikacijų. 

Užsikrėtęs gripo virusu 
žmogus suserga per 24–72 
val.

Skiepytis nuo gripo Pa-
saulio sveikatos organizacija 
(PSO) rekomenduoja dau-
gumai žmonių, o ypatingai 
šiems rizikos grupių asme-
nims:

• 65 m. ir vyresniems;
• asmenims iki 65 m., ser-

gantiems lėtinėmis (širdies 
kraujagyslių, plaučių, me-
tabolinėmis, inkstų ir kt.) li-
gomis.

Lyginant 2018 m. ir 2017 
m. 4 savaitės sergamumą gri-
pu ir ŪVKTI, didesnis buvo 
praeitais metais, o bendras ro-
diklis 2017 m. buvo didesnis 
net 86,9 atv./10 tūkst. gyven-
tojų (1 pav.).

Lyginant 2018 m. ir 2017 
m. 5 savaitės sergamumą gri-
pu ir ŪVKTI, mažesnis buvo 
praeitais metais, o bendras 
rodiklis šiais metais didesnis 
– 71,6 atv./10 tūkst. gyvento-
jų (2 pav.).

Verta žinoti
Jei gripas laiku nediagno-

zuojamas ar netinkamai gy-
domas, virusas nualina orga-
nizmą, gali prasidėti mikrobų 
sukeltos grėsmingos kompli-
kacijos. Tuomet tenka gydy-
tis iki pusantro mėnesio. Dėl 

Duomenys apie 2017 m. ir 2018 m. 4 ir 5 sav. registruotus gripo ir 
ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų atvejus Prienų rajone

Iš viso* – gripo (J10–J11) ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų (J00–J06) atvejų skaičius.
Rodiklis** – gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų atvejų skaičius 10 tūkst. gyventojų per savaitę.

2 pav. 2017 m. ir 2018 m. 5 
sav. sergamumas gripu ir ŪVKTI

1 pav. 2017 m. ir 2018 m. 4 sav. 
sergamumas gripu ir ŪVKTI

gripo komplikacijų dažnai 
kylantys plaučių uždegimai 
būna klastingi, sergama labai 

sunkiai, liga gali baigtis ir mir-
timi. Pasitaiko atvejų, kai gri-
po virusai žaibiškai pažeidžia 

daugumą organizmo ląstelių. 
Su tokia infekcija organizmas 
jau nepajėgia kovoti.
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Atmintinos sveikatos ir su sveikata susijusios  
vasario mėn. dienos

Vasario mėnuo - Burnos vėžio profilaktikos mėnuo
Vasario 4 d. - pasaulinė kovos su vėžiu diena
Vasario 9 d. - Tarptautinė odontologų diena
Vasario 11 d. - pasaulinė ligonių diena
Vasario 15 d. - Tarptautinė vėžiu sergančių vaikų diena
Antrasis vasario pirmadienis - (pirmą kartą buvo minima 2011 

m.) - Europos epilepsijos diena
paskutinė vasario diena - 2018 m. – vasario 28 d. - Europos 

retųjų ligų diena

Pasikeitę nagai įspėja apie 
pablogėjusią sveikatos būklę. Pabalę 
nagai – kepenų sutrikimai, paraudę 
– širdies ar inkstų ligos, pamėlę 
– plaučių ligos.

Už mirksėjimą atsakingas raumuo 
– greičiausias visame organizme. Dėl 
to mirktelėjimas trunka vos 100–1�0 
milisekundžių.

Net jeigu nešiotume akinius, 
apverčiančius vaizdą aukštyn kojomis, 
smegenys prie to prisitaikytų ir po 
kurio laiko atrodytų, kad vaizdą 
matome normaliai.

MITAS. Mažo kaloringumo ir neriebūs produktai naudingesni 
už įprastus. 
Dauguma tokių produktų turi daugiau cukraus ir sacharidų, skirtų 
skoniui pagerinti. Be to, vis daugiau atliktų tyrimų liudija, kad riebalai 
– anaiptol ne organizmo priešai. jeigu, žinoma, nepersivalgysime. 
Patariama pirkti įprastą pieną, o ne liesą (be riebalų).

M I T A I
MITAS. Hepatitas – asocialių žmonių liga. 
Virusas, sugriaunantis žmogaus kepenis, plinta per kraują, 
todėl užsikrėsti galima net ir grožio salone darant manikiūrą ar 
paprasčiausiai pasinaudojus svetimomis žirklėmis. 

MITAS. Žmogus gali atsigauti po smegenų mirties. 
Žmonės gali atsigauti po komos, bet ne po smegenų mirties. Koma ir 
smegenų mirtis nėra tas pats. Koma – sunki būklė, kai pacientas netenka 
sąmonės, jam išnyksta refleksai, sutrinka kitos gyvybinės funkcijos, 
tačiau jis nėra miręs. Smegenų mirtis – negrįžtama visų žmogaus galvos 
smegenų struktūrų veiklos baigtis, nors kai kurie žmogaus organai bei 
organų sistemos veikia. Smegenų mirtis yra galutinė mirtis

14 faktų apie gripą bei gripo vakciną
1 FAKTAS. Gripas – pavojinga infekcija. 
Gripas – tai ūminė virusinė kvėpavimo takų infekcija, plintanti 
oro lašeliniu būdu bei viena dažniausių epidemijomis pasi-
reiškiančių ligų. Užsikrėtus ir susirgus gripu, didžiausia grėsmė 
– sunkios komplikacijos: plaučių uždegimas, širdies raumens 
uždegimas, galvos smegenų ir galvos smegenų dangalų už-
degimas, sinusitas, inkstų uždegimas ir kt. Susirgus gripu gali 
paūmėti dauguma lėtinių ligų (pavyzdžiui, kvėpavimo, širdies 
ir kraujagyslių), kurios taip pat gali lemti sveikatos pablogė-
jimą ar net mirtį.

2 FAKTAS. Skiepai nuo gripo yra saugūs ir 
veiksmingi. 
pasaulio sveikatos organizacija skiepus pripažįsta veiksmin-
giausia profilaktikos priemone, kuri apsaugo nuo gripo ir jo 
komplikacijų. Gripo vakcinos sudėtis peržiūrima kiekvienais 
metais, siekiant efektyviai apsaugoti gyventojus nuo besi-
keičiančių gripo virusų. Moksliniais tyrimais įrodyta, kad gri-
po skiepų efektyvumas yra 70–90 proc., kai vakcinos sudėtis 
gerai atitinka cirkuliuojantį gripo virusą.

3 FAKTAS. Nuo gripo skiepytis reikia visiems. 
Asmenys nuo 65 metų amžiaus ir vyresni rizikuoja susirgti 
sunkia gripo ligos forma, todėl jiems būtina pasiskiepyti. Su-
augusiesiems ir vaikams, sergantiems lėtinėmis ligomis, to-
kiomis kaip astma, cukrinis diabetas, širdies, inkstų ligos ir kt., 
gripas yra labai pavojingas, nes sukelia šių ligų paūmėjimą. 
Gripas taip pat pavojingas mažiems vaikams, todėl ypač re-
komenduojama kasmet skiepyti 6 mėn.–5 metų vaikus. Nėš-
čiosios, susirgusios gripu, gali patirti priešlaikinį gimdymą ar 
netekti kūdikio, todėl ir joms labai svarbu pasiskiepyti. Vaikai 
ir kiti pasiskiepiję asmenys ne tik nesusirgs sunkia gripo for-
ma, bet ir apsaugos neskiepytus asmenis. Todėl net ir visiškai 
sveikiems asmenims reikia skiepytis nuo gripo.

4 FAKTAS. Skiepytis nuo gripo  
reikia kasmet. 
Gripo vakcina rekomenduojama skiepytis kasmet, nes gripo 
virusai mutuoja. Gripo skiepai nuo ligos apsaugo vidutiniš-
kai 12 mėnesių, bet jau po 6 mėnesių antikūnų organizme 
sumažėja perpus. Kasmet yra pagaminama nauja vakcina, 
kuri geriau atitinka cirkuliuojančius gripo virusus. Nuo gripo 
reikia skiepytis kasmet.

6 FAKTAS. Nėščios moterys gali skiepytis 
nuo gripo. 
pasaulio sveikatos organizacija, Europos ligų prevencijos ir 
kontrolės centras nėščiąsias išskiria kaip vieną svarbiausių 
gripo rizikos grupių. Nėščiųjų skiepijimas nuo gripo yra sau-
gus ir efektyvus. Vakcinacija apsaugo ne tik besilaukiančią 
moterį, bet ir vaisių bei ką tik gimusį kūdikį. Moterys, kurios 
nėštumo metu suserga gripu, yra dažniau hospitalizuojamos, 
gydomos intensyviosios terapijos skyriuje, dažniau pasitaiko 
mirčių nuo sunkių gripo komplikacijų, todėl nėščioms mote-
rims rekomenduojama skiepytis nuo gripo.

7 FAKTAS. Kiaušinio baltymui alergiški 
asmenys skiepytis gali.
Gripo vakcinos sudėtyje gali būti labai maži kiekiai kiaušinio 
(pavyzdžiui, ovalbumino), naudojamo gamybos proceso me-
tu, pėdsakų. Tokie skiepai paprastai nesukelia alerginių re-
akcijų žmonėms, kurie yra alergiški kiaušiniams. Jei asmuo 
nesilaiko konkrečios dietos be kiaušinio, jam nepasireiškia 
simptomų – skiepytis galima. Jei vis dėlto alergijos simpto-
mų pasireiškia, rekomenduojama pasikonsultuoti su gydytoju 
alergologu dėl tolimesnio skiepijimo.

8 FAKTAS. Pasiskiepijus nuo gripo  
įmanoma susirgti.
Nė viena vakcina 100 proc. neapsaugo nuo ligos, bet skie-
pai gerokai sumažina riziką susirgti. Yra kelios priežastys, ko-
dėl kartais pasiskiepijus nuo gripo susergama. Tai priklauso 
nuo skiepijamo asmens amžiaus (kuo vyresnis asmuo, tuo 
imuninis atsakas yra vangesnis), taip pat lydinčių ar persirg-
tų ligų, vaistų (pavyzdžiui, imunosupresantų) vartojimo. Kita 
priežastis – skiepai nuo gripo pradeda veikti tik po maždaug 
dviejų savaičių, todėl asmenys, užsikrėtę prieš arba netrukus 
po vakcinacijos, gali susirgti. paskiepyti asmenys taip pat gali 
susirgti gripu, kurį sukelia skirtingos padermės gripo virusai, 
nuo kurių vakcina neapsaugo.

9 FAKTAS. Skiepas nuo gripo ligos  
sukelti negali.
Gripo skiepas negali sukelti gripo, nes vakcinoje nėra gyvo 
gripo viruso. Kai kuriems žmonėms po skiepo injekcijos vie-
toje atsiranda skausmingumas ir paraudimas, kurie praeina 
per 3 dienas. Tai tik įrodo, kad organizmas reaguoja į skiepą 
ir formuojasi imunitetas.

11 FAKTAS. Pasiskiepijus nuo gripo vis tiek 
reikia saugotis. 
pasiskiepijus nuo gripo galima susirgti gripu, nes vakcina 
neapsaugo nuo šios infekcijos 100 proc., bet skiepai gerokai 
sumažina riziką susirgti ir apsaugo nuo komplikacijų. Be to, 
skiepai nuo gripo pradeda veikti tik po maždaug 14 dienų, 
todėl asmenys, užsikrėtę prieš skiepijimą arba netrukus po 
imunizacijos, gali susirgti. Norint išvengti gripo, svarbu dažnai 
plauti rankas; laikytis kosėjimo, čiaudėjimo etiketo; regulia-
riai vėdinti patalpas ir drėgnu būdu valyti liečiamus paviršius; 
sergantys žmonės turėtų likti namuose ir nekontaktuoti su 
sveikais žmonėmis; vengti masinių susibūrimo vietų ir taip 
saugotis ne tik gripo, bet ir kitų virusinių peršalimo ligų.

12 FAKTAS. Gripui nėra būdingi  
virškinamojo trakto sutrikimai. 
Gripui būdinga staigi pradžia, aukšta temperatūra (didesnė nei 
38°C), sausas kosulys, gerklės, galvos ir raumenų skausmas, 
nuovargis ir silpnumas. Retai pasitaikantys gripo simptomai 
yra šleikštulys, vėmimas, pilvo skausmas, viduriavimas. Tokius 
simptomus paprastai sukelia enterovirusai, kurie sukelia liau-
diškai vadinamą „skrandžio gripą“, o jų simptomai panašūs į 
gripo, liga prasideda taip pat ūmiai. Tokie virškinimo sistemos 
sutrikimai dažniau būdingi vaikams nei suaugusiesiems.

13 FAKTAS. Nuo gripo skiepytis  
rekomenduojama visą gripo sezoną.
pasiskiepyti nuo gripo rekomenduojama kiekvienais metais 
rudens–žiemos mėnesiais, nes reikia maždaug dviejų savai-
čių, kad žmogaus organizme susidarytų antikūnai kovai su 
gripo virusu. Geriausia pasiskiepyti prieš prasidedant gripo 
sezonui, tačiau net ir sausio, vasario mėnesiais skiepytis nė-
ra vėlu, nes gripo sezonas paprastai tęsiasi nuo spalio iki ba-
landžio mėnesio. Nuo gripo skiepytis rekomenduojama visą 
gripo sezoną.

14 FAKTAS. Gripas blogiau už retai pasitaikan-
čią lengvą nepageidaujamą reakciją į skiepą. 
Dažniausiai pasitaikančios nepageidaujamos reakcijos į skiepą 
yra lengvos, trumpalaikės ir nereikalaujančios gydymo. Inak-
tyvuotos vakcinos dažniausiai sukelia vietines reakcijas (tai 
– paraudimas, patinimas, skausmingumas injekcijos vietoje) ir 
bendras reakcijas (karščiavimas, bendras silpnumas, mieguis-
tumas, nuovargis). Šie simptomai paprastai trunka iki 2–3 dienų, 
gripas dažniausiai trunka ilgiau nei savaitę. Tad nepageidauja-
mos reakcijos į gripo vakciną nėra blogiau nei gripas.

10 FAKTAS. Gripas nėra gydomas antibioti-
kais. 
pajutus pirmuosius gripo simptomus rekomenduojame kreip-
tis į asmens sveikatos priežiūros įstaigą. Dažniausiai gydymui 
yra vartojami antivirusiniai vaistai, kurie gali palengvinti ligos 
simptomus ir padėti greičiau pasveikti. Susirgus gripu nega-
lima vartoti antibiotikų. Antibiotikų skiriama tik išsivysčius 
bakterinės kilmės komplikacijai.

5 FAKTAS. Persirgus gripu imunitetas  
susiformuoja vienam gripo sezonui. 
persirgus gripu įgyjamas imunitetas, tačiau tik tam tikram vi-
ruso potipiui. Vakcina gaminama kiekvienam gripo sezonui, 
atsižvelgiant į tai, koks viruso tipas prognozuojamas. Todėl 
nuo gripo skiepytis reikia kasmet, nes ankstesnio skiepo metu 
pasigaminę antikūnai neatpažins naujo gripo viruso ir orga-
nizmo imunitetas nuo ligos apsisaugoti bus nepakankamas. 
persirgus gripu imunitetas susiformuoja tik vienam sezonui.
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SVEIKATA

pARENGĖ:

Prienų rajono savivaldybės
VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS
Revuonos  g. 4, 59118 prienai
Telefonas/faksas (8 319) 544 27
Mobilusis telefonas 8 678 79 995
El. paštas prienai.vs.biuras@gmail.com
Internete :http://www.vsbprienai.lt
http://www.facebook.com/prienuvsb/

priedas išeina antrąjį mėnesio šeštadienį 
kartu su laikraščiu „Naujasis Gėlupis“
priedas leidžiamas nuo 2015 11 07.

INFORMACIJĄ RINKO:
Direktorė Ilona Lenčiauskienė, 
mobilusis telefonas 8 678 79 994,
Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistė
Justina Dobilienė,
Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė
Asta Gataveckienė,
Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistė
Birutė Vitkauskaitė.

INFORMACIJĄ RINKO:
Visuomenės sveikatos specialistai moky-
klose:
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė 
Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijoje, Skriaudžių 
pagrindinėje mokykloje, Šilavoto pagrindinėje 
mokykloje Erika Bašinskaitė,
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė 
prienų „Ąžuolo“ progimnazijoje, Ašmintos 

pradinio ugdymo skyriuje, Balbieriškio 
pagrindinėje mokykloje, Naujosios Ūtos 
pagrindinėje mokykloje Eglė Zokaitytė,
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė 
„Revuonos“ pagrindinėje mokykloje, Išlaužo 
pagrindinėje mokykloje, pakuonio pagrindinėje 
mokykloje Gintarė Meškauskė,
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė 
Stakliškių gimnazijoje, Jiezno gimnazijoje.

Apie sveikatos prevencines programas 
Amžius, gyvenimo 
būdas, paveldimumas ir 
kiti veiksniai daro įtaką 
mūsų sveikatai, todėl 
pasinaudokite galimybe 
išsitirti bei paraginkite 
išsitirti savo šeimos narius 
ir artimuosius. 

Prevencinės programos vyk-
domos siekiant diagnozuoti li-
gą ankstyvoje stadijoje, kurioje 
ji yra lengvai išgydoma. Norint 
išsitirti pagal sveikatos pre-

Šiuo metu  
Lietuvoje iš viso 
vykdomos šešios  

prevencinės  
programos:

> Atrankinės mamogra-
finės patikros dėl krū-
ties vėžio programa. Ji 
sėkmingai vykdoma nuo 
2005 m. ir yra skirta 50–69 
m. amžiaus moterims, pro-
gramos prevencinės prie-
monės taikomas kartą per 
dvejus metus.

> Gimdos kaklelio pik-
tybinių navikų prevenci-
jos priemonių programa. 
Įgyvendinama nuo 2004 
m., skirta 25–60 m. am-
žiaus moterims, taikoma 
kartą per trejus metus.

> Priešinės liaukos vėžio 
ankstyvosios diagnosti-
kos programa. Vykdoma 
nuo 2006 m. ir yra skirta 
50–75 m. amžiaus vyrams, 
tačiau vyrams, kurių tėvai 
ar broliai yra sirgę prosta-
tos vėžiu, programa taiky-
tina nuo 45 m. Ši programa 
taikoma kartą per dvejus 
metus.

> Asmenų, priskirtinų 
širdies ir kraujagyslių li-
gų didelės rizikos gru-
pei, atrankos ir preven-
cinių priemonių progra-
ma. Vykdoma taip pat nuo 
2006 m., taikytina vyrams 
nuo 40–55 metų, o mote-
rims nuo 50–65 metų. Ši 
programa taikoma daž-
niausiai kartą per metus.

> Vaikų dantų dengimo 
silantinėmis medžiago-
mis programa. programa 
skirta vaikų nuo 6 iki 14 
metų nuolatinių krūminių 
dantų kramtomųjų pavir-
šių ėduonies prevencijai. 
pradėta įgyvendinti nuo 
2005 m.

> Storosios žarnos anks-
tyvosios diagnostikos 
programa. pradėta įgy-
vendinti vėliausiai – 2009 
m. Skirta 50–74 metų gy-
ventojams ir taikoma kartą 
per dvejus metus.

Taip pat primename, kad prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, bendradarbiaudamas su prienų r. pirminės sveikatos 
priežiūros įstaigomis, vykdo „Širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto rizikos grupės asmenų sveikatos stiprinimo programą“. 
programoje gali dalyvauti asmenys, priskiriami širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto rizikos grupei, tačiau šiomis ligomis nesergantys 
(40–65 m. amžiaus asmenys), turintys vieną ar kelis rizikos veiksnius: padidėjusį arterinį kraujo spaudimą, padidėjusią cholesterolio ar 
gliukozės koncentraciją kraujyje, antsvorį ar nutukimą, turintys žalingų įpročių.

vencines programas, reikėtų 
kreiptis į savo šeimos gydyto-
ją, kuris išsamiai supažindins 
su programomis ir paskirs rei-
kiamus tyrimus.

Norint išsitirti pagal svei-
katos prevencines programas, 
reikėtų kreiptis į savo šeimos 
gydytoją, kuris išsamiai su-
pažindins su programomis 
ir paskirs reikiamus tyrimus. 
Įvertinus ligos tikimybę, t. y. 
atlikus tam tikrus programoje 

numatytus tyrimus, pacientui 
bus parengtas pirminės pre-
vencijos priemonių planas, ku-
rio vykdymą ir veiksmingumą 
stebės gydytojas. Įvertinęs Jū-
sų sveikatos būklę (jei tyrimai 
parodys, kad esate priskirtinas 
didelės rizikos grupei), šeimos 
gydytojas Jus nusiųs atlikti iš-
samesnius tyrimus į speciali-
zuotus medicinos padalinius. 
Jums bus parengtos ilgalaikės 
prevencijos rekomendacijos.

Paskaita „Tarpusavio bendravimo ir 
emocijų įtaka žmogaus savijautai“

Sausio 31 dieną Prienų 
rajono savivaldybės 
visuomenės sveikatos 
biuras organizavo paskaitą 
„Tarpusavio bendravimo 
ir emocijų įtaka žmogaus 
savijautai“. Paskaitą skaitė 
asociacijos „Intelektinio 
kapitalo ugdymas“ 
mokymų vadovas, 
lektorius, rašytojas Aivaras 
Pranarauskas.

Paskaitoje buvo pristatyti 
efektyvaus bendravimo bū-
dai ir metodai, pozityvios ko-
munikacijos būdu mokomasi 
įveikti bendravimo sunkumus. 
Labai dažnai remiamės protu, 
juo grindžiamais sprendimais, 
tačiau neišvengiamai patiria-
me daugybę įvairiausių emo-
cijų. Vadovaudamiesi jomis, 
kartais galime žengti netinka-
mu keliu ir kenkti sau bei ki-
tiems arba, atvirkščiai, išgy-
vendami pozityvias emocijas, 
kuriame tokį gyvenimą, apie 
kokį svajojame.

Paskaitos metu buvo daug 
kalbėta apie emocinį intelek-
tą. Emocinis intelektas – tai 
žmogaus sugebėjimas įvardin-
ti savo jausmus, valdyti emo-
cijas, mokėjimas motyvuoti 
tiek aplinkinius, tiek save pa-
čius, gebėjimas bendrauti su 

aplinkiniais, empatija, įgūdis 
atpažinti kitų žmonių emoci-
jas bei mokėti šią informaci-
ją pakreipti tinkama linkme. 
Emocinis intelektas apima 
taip pat motyvacinius daly-
kus – laimėjimų siekimą, ak-
tyvumą, iniciatyvumą, emo-
cijų įtraukimą įgyvendinant 
numatytus tikslus, taip pat 
bendrą optimistinį nusiteiki-
mą gyvenimo atžvilgiu. Iš-
skiriami būtini visuomeniniai 
gebėjimai – gebėjimas sukelti 
kitiems žmonėms norimą re-
akciją, gebėjimas vienam ki-
tą suprasti, bendradarbiauti, 
paskatinti kitus siekti svarbių 
tikslų. Gebėjimas teigiamai 
nusiteikti ir teigiamai nuteikti 
kitus – svarbi emociškai inte-
lektualių žmonių savybė. 

Aukšto emocinio intelekto 
asmenys lengviau susidoroja 
su stresinėmis situacijomis, 
sugeba susivaldyti, mažiau 
linkę į kraštutinumą tiek as-
meniniame gyvenime, tiek 
profesinėje veikloje.

Emocinis intelektas itin 
svarbus darbe, asmeniniame 
gyvenime, santykiuose su ap-
linkiniais, todėl verta skirti 
daugiau dėmesio savęs paži-
nimui ir trokštamų savybių 
išsiugdymui.
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SKELBImAI

8,50 ha ūkio paskirties žemės 
sklypą (12 000 Eur) Akuškonių k., 
Prienų r. Tel. 8 686 15901.

perka
3-4 k. butą Prienuose arba Birš-
tone. Galiu padėti sutvarkyti 
dokumentus. Tel. 8 670 75482.

Sodybą Prienų arba Birštono 
rajonuose. Tel. 8 676 33544.

Pirktų arba išsinuomotų garažą 
Prienuose. Tel. 8 606 08778.

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

Mišką. Gali būti su bendratur-
čiais, neatidalintas iš bendros 
nuosavybės. Sutvarkau doku-
mentus, paveldėjimą. Tel. 8 644 
55355.

PERKAME
MIŠKĄ

Atliekame sanitarinius kirtimus
bei retinimus. Konsultuojame.

Tel. 8 680 81777

ir apvaliąją
medieną su žeme
arba išsikirsti.

Tel. 8 625 93 679

BRAngIAI PERKAME ĮVAIRIUS
ARKlIUS, JAUČIUS, 
TElYČIAS, KARVES.

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

Tel. 8 682 61641.

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

IŠSINUOMOJA
Šeima be vaikų ir augintinių iš-
sinuomotų butą Prienuose arba 
Birštone Tel. 8 672 58782.

Išsinuomoja arba perka dirba-
mos žemės Šilavoto, Leskavos, 
Klebiškio apylinkėse. Gali būti 
pieva, arimas, pūdymas ar apleis-
ta žemė. Siūlyti įvairius variantus. 
Tel. 8 683 47763.

Automobiliai ir 
jų dalys

parduoda
„Toyota Yaris“ (2003 m., 1,4 l, D, 
TA iki 2020 m. 01 mėn. 08 d. geros 
būklės). Tel. 8 614 84071.

„Opel Vectra“ (1995 m., 1,7 l, TD, 
60 kW, 5 bėgiai, TA iki 2020 m., 
yra kablys, signalizacija, tvarkin-
gas automobilis, 333 Eur). Tel. 8 
670 02625.

Nekilnojamasis 
turtas

BUTAI, NAMAI, SODYBOS, ŽEMĖ, 
MIŠKAI, SODAI. Parduosime 
Jūsų nekilnojamąjį turtą be jokių 
rūpesčių Jums! Atvykstame į 
vietą, profesionaliai įvertiname 
ir pasirūpiname pardavimu iki 
pat notarinio sandorio! Nekil-
nojamojo turto agentūra „21 
Amžius”. Tel. 8 683 91121, www.
nta21.lt.

parduoda
2 KAMBARIŲ BUTUS
2 k. bt. (III a. 5 a. n.) Stadiono g., 
Prienuose. Tel. 8 686 96902.

2 k. bt. (III a. 5 a. n.) Stadiono g., 
Prienuose. Tel. 8 615 66385.

3 KAMBARIŲ BUTUS
3 k. bt. (54 kv. m, III a. 4 a. n., yra 
balkonas) Birštone. Tel.: (8 319) 
56670, 8 618 08971.

NAMUS
1 a. namą (statytas 2003 m., 
96 kv. m, yra valymo įrenginiai, 
miesto vandentiekis, prie namo 
prijungtas šildomas garažas, 
katilinė, sandėliukas, 7, 06 a 
žemės sklypas) Prienuose. Tel. 8 
640 31929 (skambinti nuo 18 val. 
iki 20 val.).

Gyvenamąjį dviejų aukštų apšil-
dytą mūrinį namą SB „Kalnai“, 
Prienuose. Tel.: 8 690 90907, 8 
650 72376.

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.

20 a namų valdos sklypą gražioje 
vietoje Jiezne, Prienų r. Tel. 8 639 
93501.

Parduodamas 20 a sklypas 
(sklypo Nr. 2, rami vieta, 
geras susisiekimas, 3 500 

Eur, derinama) Ignacavos k., 
Prienuose. Daugiau infor-
macijos tel. 8 621 74912.

2,5 ha žemės sklypą (6 400 Eur) 
Mokyklos g., Prienlaukio k., Prie-
nų r. Tel. 8 652 84089.

8,47 ha žemės ūkio paskirties 
žemę Gineikonių k., Stakliškių 
sen., Prienų r., Tel. 8 608 56398.

REKLAMA

LAIDOJIMO PASLAUGOS
Tel. 8 638 77387. Dirbame visą parą

Katafalkas   Salių nuoma   Gėlės   Drabužiai   Kremavimas

Šiltnamių g. 8, 
Prienuose

Vadovaujantis elektros tinklų apsaugos taisyklėmis, in-
formuojame, kad UAB „ELTIREMA“ pagal rangos su-
tartį su Litgrid AB vykdys 330 kV elektros oro linijos 
„Kruonio HAE-Sovietskas“ (LN447) remonto darbus 
nuo 2018-02-12 iki 2018-02-28. Žemės sklypų savininkai 
ar naudotojai, per kurių žemės sklypus yra nutiesta remon-
tuojama oro linija, turintys klausimų dėl darbų vykdymo, 
gali kreiptis tel. (8 5) 2788257.

perka
Brangiai superka įvairius automo-
bilius (tvarkingus ir gali būti su 
defektais). Tel. 8 684 44304.

Superkame visų markių automo-
bilius. Atsiskaitome iš karto. Pasii-
mame patys. Tel. 8 644 15555.

Perkame automobilius nuo 1990 
m. iki 2012 m., bet kokios būklės. 
Tel. 8 634 49324.

Skubiai superkame visų mar-
kių lengvuosius automobilius, 
mikroautobusus, keturačius, 

priekabas.   
Automobiliai gali būti su de-

fektais, nevažiuojantys, daužti, 
skirti ardymui ar utilizavimui, 

surūdiję, be TA ir draudimo. Iš-
sivežame patys. Atsiskaitome 
iš karto, padedame sutvarkyti 
visus reikiamus dokumentus. 

Lauksime Jūsų pasiūlymų 
tel. 8 666 70777.

ŽEMĖS ŪKIS

pARDUODA
Lietuvišką, svilintą kiaulienos 
skerdieną. Kaina tik 2,25 Eur/kg. 
Atvežame. Tel. 8 607 12690.

Mėsinę veršingą telyčią. Tel. 8 
671 34428.

Nebrangiai miežius. Tel. 8 606 
86825.

Žirnius „Respect“, valyti, tinka 
sėklai (50 kg/13 Eur). Tel. 8 678 
86971.

Šienainio baltus ritinius. Tel. 8 
611 47098.

Trąšas:  
amonio salietrą, sulfatą,  
azofoską ir kitas trąšas.  

Pristatome.  
Išrašome sąskaitas. 

Tel. 8 605 49513. 

Trifazius malūną ir „kreizą“. Tel. 8 
673 92438.

Traktorių „T-40“ (visi varomieji 
ratai, tvarkingas, 2 100 Eur). Tel. 
8 680 77728.

pERKA
Telyčią arba veršį nuo 6 mėn. iki 
3 m. tolimesniam auginimui. Tel. 
8 625 93679.

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

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

Tel.: 8 656 39189, 8 616 14424.

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

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

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

Tel. 8 612 02125.

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

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

PERKAME
MIŠKĄ

Atliekame sanitarinius kirtimus
bei retinimus. Konsultuojame.

Tel. 8 680 81777

ir apvaliąją
medieną su žeme
arba išsikirsti.

Tel. 8 625 93 679

BRAngIAI PERKAME ĮVAIRIUS
ARKlIUS, JAUČIUS, 
TElYČIAS, KARVES.

prienų rajono savivaldybės administracija 
perka butus prienų mieste

Prienų rajono savivaldybė administracija, vadovauda-
masi Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daik-
tų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigi-
jimų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 
„Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daik-
tų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigiji-
mų tvarkos aprašo patvirtinimo“ perka 1 kambario bu-
tus Prienų mieste. 

Pasiūlymų pateikimo terminas 2018 m. vasario 23 
mėn. 15 d. 15 val.

Pasiūlymai vertinami atsižvelgiant į nustatytus ver-
tinimo kriterijus ir derybų rezultatus.

Pirkimo dokumentus galite rasti Prienų rajono savi-
valdybės interneto svetainėje adresu www.prienai.lt  arba 
gauti atvykę į Prienų rajono savivaldybės administraciją, 
Laisvės a. 12, Prienai  (113  arba 107 kab.).

Norint pateikti pasiūlymą, reikia užpildyti paraišką, 
pateikti kadastrinių matavimų bylos ir nuosavybę pa-
tvirtinančių dokumentų kopijas, buto energetinio efek-
tyvumo sertifikato kopiją.  Dokumentai pateikiami lie-
tuvių kalba.

 Paraiškas užklijuotuose vokuose  galima pateikti as-
meniškai arba atsiųsti paštu Prienų rajono savivaldybės 
administracijai adresu Laisvės a. 12, Prienai iki vokų at-
plėšimo procedūros pradžios, t. y. iki 2018 m. vasario 23 
mėn.15 d. 15 val. Ant  voko turi būti užrašyta „1 kambario 
butų pirkimas“( I dalis, II dalis, III dalis, IV dalis).

Informacija teikiama tel.: (8 319) 61165, (8 319) 
61123.

Prienų rajono savivaldybės administracija

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Kauno žemė-
tvarkos ir geodezijos skyrius (K. Donelaičio g. 33-403, LT-
44240 Kaunas). 

Prašome atsiliepti mirusios Izabelės Vaitkevičienės pa-
veldėtojus arba jų įgaliotus asmenis, 2018 m. vasario 
20 d. 13.00 val. Jūs kviečiami atvykti į Prienų r., Naujo-
sios Ūtos sen., Pilotiškių k. prie žemės sklypo (kad. Nr. 
6938/0005:0122), suderinti sklypo ribas su gretimu žemės 
sklypu Nr.6938/0005:0134, kuriam nurodytu laiku bus atlie-
kami kadastriniai matavimai. 

Pasiteirauti galite VĮ Valstybės žemės fondo Kauno že-
mėtvarkos ir geodezijos skyriuje K. Donelaičio g. 33-403, 
Kaunas arba tel. 8 675 01473. Jums neatvykus darbai bus 
tęsiami.

UAB 
SŪDUVOS
GALVIJAI

tiesiogiai be tarpininkų 
brangiai PERKA bulius, 

karves, telyčias. Moka 6-21 
proc. Sutvarko dokumentus 
subsidijoms gauti. Sveria, 

pasiima iš kiemo. 
Atsiskaito iš karto.

Tel.: 8 614 44299 („Bitė“),  
8 620 35000 („Omnitel“), 
 8 613 79515 („Tele 2“).
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Įvairias malkas (rąsteliais, ka-
ladėmis ir skaldytas). Turime ir 
sausų malkų. Atvežame įvairiais 
kiekiais. Tel. 8 604 81933.

Įvairias malkas kaladėmis. Prista-
to. Tel. 8 671 94231.

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

Šiltnamių išpardavimas!!! Išpar-
duodami tvirti polikarbonatiniai 
šiltnamiai. Didelis pasirinkimas, 
daug priedų šiltnamiams. Prista-
tome į Jūsų namus nemokamai. 
Esant poreikiui, meistrai surenka. 
Tel. 8 659 08776.

Automobilio „Mercedes Benz“ 
(2,2 l) variklį ir pavarų dėžę. 
Dviašę priekabą (yra TA, 1,7 t 
bendra masė), betono maišyklę 
(0,25 kub.), plūgą ir kultivatorių 
kartu, kabinamą prie traktoriaus 
T-25, hidraulinį malkų kapojimo 
kirvį. Tel. 8 655 10847.

pASLAUGOS

Mezgu drabužius vyrams ir mote-
rims virbalais (iš savo arba klientų 
siūlų) ir galiu prižiūrėti vaikus 
arba senelius. Tel. 8 604 48085.

Suteikiame paskolas arba refi-
nansuojame Jūsų skolas  (taip 
pat ir antstolių) iki 10 000 Eur 
laikotarpiui iki 48 mėn. Konku-
rencingai 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.

ARCHITEKTO PASLAUGOS: gy-
venamųjų namų projektavimas, 
ūkininko sodybų, pagalbinio 
ūkio paskirties pastatų projektų 
rengimas, projektų derinimas, 
statybos leidimo išėmimas, 
dokumentacijos tvarkymas. 
Žemės sklypų formavimo ir 
pertvarkymo projektų (sklypų 
padalinimo, paskirties keitimo) 
ir Kaimo plėtros žemėtvarkos 
projektų rengimas. Tel. 8 686 
00961, el. paštas manolinija@
yahoo.com

UAB „INŽINERINĖ GEODEZIJA“. 
Sklypų geodeziniai matavimai, 
topografiniai planai, riboženklių 
atstatymas, žemės sklypų pada-
lijimas, sujungimas ir kiti geode-
ziniai darbai. Tel. 8 622 92902, el. 
paštas info@geoin.lt

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

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

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

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

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

Sunkvežimio „MAZ“ 8 cilindrų va-
riklį arba visą sunkvežimį „MAZ“. 
Tel. 8 680 77728.

ĮVAIRIOS pREKĖS

pARDUODA

ŽIEMOS AKCIJA!  
Lietuviški gydomieji laze-
riai 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 parduo-
dame DURPIŲ BRIKETUS. Tel. 8 
672 51171.

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

Pigiai spygliuočių, lapuočių mal-
kas (skaldytas, kaladėmis). Taip 
pat medžio pjuvenas. Atvežimas 
nemokamas. Tel. 8 682 31133.

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, skar-
dinimo darbai, skardų lanksty-
mas, 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 daily-
lentes, dedame visų tipų grindis, 
klojame plyteles, atliekame san-
technikos, elektros instaliacijos 
ir griovimo darbus. Prilydome 
stogų dangą. Lankstome skardas. 
Tel. 8 600 96399. 

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

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

Visi santechnikos darbai: šildy-
mo, 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. At-
vykstu 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.

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

Gaminame įvairias namų ir ūkinių 
pastatų duris. Kokybę garantuo-
jame. Žiemos laikotarpiu taikome 
nuolaidą. Tel. 8 682 62195.

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

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

R E M O N T U O -
JAME automa-
tines skalbimo 
mašinas, indaplo-
ves,  v irykles, 
džiovykles. 

Garantijos iki 24 mėn.  
Tel.: 8 670 72013, 8 612 62443. 

Remontuoju ir prijungiu skal-
bykles, džiovykles, elektrines 
virykles, orkaites, indaploves. 
Atvykstu į namus. Suteikiu 1 m. 
garantiją. Tel. 8 647 36010.

Autodiagnostika, starterių ge-
neratorių remontas, autoelek-
triko paslaugos. Remontuoju 
įvairius elektros įrankius. Tel. 8 
612 32314.

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

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

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

Greitai ir kokybiškai MOBILIUOJU 
GATERIU PJAUNAME medieną 
(iki 11 m ilgio) jums patogioje vie-
toje. Elektra nebūtina. Dirbame 
ir savaitgaliais. Tel. 8 657 57395, 
www.7verslai.lt

BIRŠTONO SAVIVALDYBĖJE VEIKLĄ  
VYKDANČIŲ DARBDAVIŲ

D  Ė  M  E  S  I  U  I
Birštono savivaldybės administracija, vadovaudamasi Gy-

ventojų užimtumo didinimo programos įgyvendinimo Birš-
tono savivaldybėje bei Darbdavių atrankos gyventojų užim-
tumo didinimo programai įgyvendinti tvarkos aprašais, pa-
tvirtintais Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus 
2017 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. AV-385, pakartotinai 
skelbia Birštono savivaldybės teritorijoje veiklą vykdančių 
darbdavių atranką Birštono savivaldybės gyventojų 2018 
metų užimtumo didinimo programoje numatytiems darbams 
vykdyti 2018 metais.

Nustatytos formos darbdavių užpildytos paraiškos užkli-
juotame voke priimamos Birštono savivaldybės administra-
cijos sekretoriate (2 a., kab. 211) iki 2018 m. vasario 28 d., 
16.00 val.

Paraiškos dalyvauti atrankoje pavyzdinė forma, laikino po-
būdžio darbų preliminarus sąrašas bei kita su atranka susiju-
si informacija skelbiama Birštono savivaldybės internetinėje 
svetainėje adresu www.birstonas.lt.

Išsamesnę informaciją apie darbdavių atranką, paraiškų pa-
teikimą ir kitą su atranka susijusią informaciją suteiks Savi-
valdybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedė-
jas Antanas Grušelionis, tel. (8 319) 65 558, (8 685) 86 139, 
el. p. antanas.gruselionis@birstonas.lt. 

DARBO 
SKELBIMAI

REIKALINGA
Namų tvarkytoja. Tel. 8 687 
12363.

Moteris arba dvi, viena kitą pakei-
čiančios, prižiūrėti garbaus am-
žiaus moterį, kartu gyvenant 2 k. 
bute Vilniuje. Priežiūros trukmė ir 
atlyginimas pagal susitarimą. Tel. 
8 686 21512.

Padavėja (as). Ne jaunesnė (-is) 
nei 20 metų. Patirtis – privalu-
mas, tačiau galime ir apmokyti. 
Taip pat reikalingas picų išve-
žiotojas (darbas pamainomis) ir 
virėja. Kreiptis darbo valandomis 
telefonu 8 650 41148.

Baldų įmonei – stalius. Tel. 8 679 
11884.

Darbininkas lieti šulinio žiedus 
prie Girininkų k., Kauno r. Tel. 8 
651 55925.

Pagalbinis darbininkas iki 40 
metų, be žalingų įpročių, dirbti 
prie stogų. Privalumas B vairuoto-
jo kategorija. Tel. 8 673 72788.

UAB „Alavina“ – autošaltkalvis, 
turintis darbo patirties. Kreiptis 
tel. 8 655 58708.  

Autovežio vairuotojai. Tel. 8 663 
58007.

Vairuotojai ir nevairuojantys pa-
dėjėjai (turintys pasą) nuvairuoti 
lengvuosius automobilius į Ukrai-
ną ir Rusiją. Tel. 8 608 55933. 

DOVANOJA

2 mėn. taksų veislės šuniukus. Tel. 
8 654 29757.

Pekino veislės šunį. Tvarkingas, 
paskiepytas, mokantis keletą 
veiksmų, mylintis vaikus. Tel.: 8 
600 99504, 8 674 83545.

Kviečia

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

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

labirintai
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TV PROgRAmA

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

Šeštadienis, vasario 10 d. Sekmadienis, vasario 11 d. Pirmadienis, vasario 1� d. Antradienis, vasario 1� d.

06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Istorijos detektyvai 
07:00 Dokumentinė apybraiža 
„Mes nugalėjom” 07:30 Gamtos 
inspektoriai. 08:00 Gimtoji žemė 
08:30 Ryto suktinis su Zita Kel-
mickaite 09:00 Brolių Grimų pasa-
kos 10:00 Gustavo enciklopedija 
10:30 lietuvos tūkstantmečio vai-
kai 11:30 Mūsų gyvūnai 12:00 Šv. 
Mišios. trakų Dievo Motinos, lie-
tuvos globėjos, paveikslo karūna-
vimo 300 metų jubiliejaus iškilmės. 
13:15 Šventadienio mintys 13:40 
premjera. Megrė 1 15:15 laisvės 
vėliavnešiai 15:45 Žinios. Orai 
(su vertimu į gestų kalbą) 16:00 
Auksinis protas 17:15 Klausimė-
lis.lt. HD. 17:30 Žinios (su vertimu 
į gestų k.) 17:55 Sportas 17:58 
Orai 18:00 Keliai. Mašinos. Žmo-
nės 18:30 pramoginė laida „editos 
šou” 19:30 Savaitė 20:30 panora-
ma 21:00 Žmonės, kurie sukūrė 
lietuvą. 21:55 protas ir jausmai 
00:10 Naujas puikus pasaulis 
01:45 auksinė komanda 

 
06:30 Madagaskaro pingvinai (17) 
06:55 tomas ir Džeris (27) 07:20 
“Nickelodeon” valanda. ančiukai 
Duoniukai (8) 07:45 Kung Fu 
panda (22) 08:10 Keista šeimy-
nėlė (23) 08:35 tomo ir Džerio 
šou (3) 09:00 Ogis ir tarakonai 
(19) 09:10 Ogis ir tarakonai (20) 
09:20 Ogis ir tarakonai (21) 09:30 
tinginių miestelis (67) 10:00 Ogis 
ir tarakonai (34) 10:10 KINO pUS-
RYČIaI Kempiniukas plačiakelnis 
11:55 pričiupom! (3) 12:25 Roko 
mokykla 14:45 policininkų šou 
16:40 Ne vienas kelyje 17:20 Te-
leloto 18:30 Žinios 19:25 Sportas 
19:28 Orai 19:30 Dvylika kėdžių 
22:50 Rizikinga erzinti diedukus 
2 01:00 Kruvinoji Valentino naktis 
02:50 Mano žmona - ragana 

 
05:10 paskutinis iš vyrų 06:15 
Televitrina 06:30 Aladinas 07:00 
ančiukų istorijos 07:30 Keršytojų 
komanda 08:00 Statybų gidas 
08:30 Mamyčių klubas 09:00 
Kulinariniai triukai 09:30 penkių 
žvaigždučių būstas 10:00 pasau-
lis pagal moteris 10:30 Svajonių 
sodai 11:30 Žiemos olimpinės 
žaidynės 2018. Snieglenčių spor-
tas. Vyrai. akrobatinis nuolydis 
12:30 Žiemos olimpinės žaidy-
nės 2018. akrobatinis slidinėjimas. 
Moterys 13:15 Žiemos olimpinės 
žaidynės 2018. Biatlonas. Daly-
vauja tomas Kaukėnas, Vytautas 
Strolia 15:00 Žiemos olimpinės 
žaidynės 2018. akrobatinis slidi-
nėjimas. Moterys 16:40 Žiemos 
olimpinės žaidynės 2018. ledo 
ritulys. Moterys. 18:00 Raudonas 
kilimas 18:30 tV3 žinios 19:45 X 
Faktorius 22:45 VaKaRO KINO 
teatRaS. transporteris 2 00:30 
Keitės Makkol bylos 02:10 Bado 
žaidynės. Ugnies medžioklė 04:45 
paskutinis iš vyrų

 
06:30 pasaulio veteranų galiūnų 
čempionatas 07:30 F. t. Budrioji 
akis (30) 08:30 Tauro ragas 09:00 
Baltijos galiūnų čempionatas. tau-
ragė 10:00 pavariau (4) 10:30 
pragaro katytė (1) 11:30 Vaikystė 
laukinėje gamtoje 12:40 Vande-
nyno paslaptys su Džefu Korvinu 
(62) 13:10 Vandenyno paslaptys 
su Džefu Korvinu (63) 13:40 Svei-
kinimai 16:00 policijos akademi-
ja (18) 17:00 lKl čempionatas. 
lietuvos rytas – Žalgiris 19:30 
Kvapų detektyvas (5) 20:35 Kva-
pų detektyvas (6) 21:45 Juodasis 
sąrašas (11) 22:45 Gyvi numirėliai 
(8) 23:50 Desperado 01:35 Reali 
mistika (14)  

 
05:05 „pasaulio turgūs. Berlynas“ 
05:35 „Sparnuočių gyvenimas. 
Skrydžių virtuozai“ 07:05 progra-
ma 07:09 tV parduotuvė 07:25 
„Sparnuočių gyvenimas. Skrydžių 
virtuozai“ 08:30 „Kaimo akademi-
ja“ 09:00 „Šiandien kimba“ 10:00 
Mano europos parlamentas 10:30 
„Ekovizija“ 10:40 „Iljušinas ir Bab-
kinas tiria. Marionečių šokiai“ (1; 
2) 12:45 „Namas su lelijomis“ (17; 
18) 15:00 „Geriausios nardymo 
vietos“ 16:00 Žinios 16:18 Orai 
16:20 „Krepšinio pasaulyje su V. 
Mačiuliu“ 16:50 „pražūtingi sma-
ragdai“ (35) 18:00 Žinios 18:30 
Mano europos parlamentas 19:00 
„Juodosios katės“ (9) 20:00 Žinios 
20:27 Orai 20:30 „Juodosios ka-
tės“ (10) 21:30 „24/7“ 22:30 Žinios 
23:00 „MMa „King of the Cage“ II 
tarptautinis turnyras. lietuva-ameri-
ka. atsakomosios kovos“ (3) 00:00 
„Rasputinas“ (3; 4) 

 
06:15 Televitrina 06:30 Žiemos 
olimpinės žaidynės 2018. Snie-
glenčių sportas. Moterys. akroba-
tinis nuolydis 08:15 Žiemos olim-
pinės žaidynės 2018. Slidinėjimas. 
Vyrai.15 km+15 km skiatlonas. 
Dalyvauja Mantas Strolia 10:10 
Žiemos olimpinės žaidynės 2018. 
Greitasis čiuožimas. Vyrai. 5000 
m 11:30 Išlikimas 12:30 Beveik ne-
įmanoma misija 13:29 Ledo kelias 
14:30 Žiemos olimpinės žaidynės 
2018. Rogučių sportas. Vyrai 17:30 
Žiemos olimpinės žaidynės 2018. 
Dienos apžvalga 20:00 aukščiau-
sia pavara 21:30 tV3 žinios 22:45 
Nakties tOp 23:15 Kvailiausi pa-
saulio nutrūktgalviai 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 lRt OpUS ORe 07:00 
Mokslo sriuba 07:30 Kultūrų kryž-
kelė 08:30 Krikščionio žodis 08:45 
Kelias 09:00 Euromaxx 09:30 
premjera. Susipažink su mano 
pasauliu 10:00 aRtS21 10:30 
pradėk nuo savęs 11:00 Septy-
nios Kauno dienos. 11:30 Durys 
atsidaro 12:00 Kultmisijos 12:45 
ARTi 13:00 linija, spalva, forma 
13:30 Stop juosta 14:00 Legen-
dos 14:45 Šventadienio mintys 
15:15 Vienuolynų kelias lietuvoje 
15:45 Klarnetų šventė 17:10 Kul-
tūros teismas 18:00 Nes man tai 
rūpi 18:45 Kiotas. Romantiška pa-
žintis su nacionalinėmis vertybėmis 
19:30 premjera. Baltas III. permai-
nų vėjas 20:45 Mokslo sriuba 21:00 
Skambantys pasauliai su Nomeda 
Kazlaus 21:55 Vilhelmo Čepinskio 
ir „Senosios Cameratos” koncertas. 
23:30 anapus čia ir dabar 

05:00 Seserys 06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas 06:05 Labas 
rytas, lietuva 09:05 Senis 10:05 
Štutgarto kriminalinė policija 2 
10:55 Detektyvas Monkas 8 11:40 
Savaitė 12:40 tV žaidimas „Kas ir 
kodėl?” 13:05 Klauskite daktaro 
14:00 Žinios 14:15 laba diena, 
Lietuva 16:30 premjera. Seserys 
17:30 Žinios (su vertimu į gestų 
k.) 17:55 Sportas 17:58 Orai 18:00 
tV žaidimas „Kas ir kodėl?” 18:30 
Klauskite daktaro 19:30 Gimę tą 
pačią dieną 20:25 Loterija „Ke-
no loto” 20:30 panorama 21:05 
Dėmesio centre 21:20 Sportas 
21:25 Orai 21:29 loterija „Jėga” 
21:30 lRt forumas 22:20 prem-
jera. lietuvos šarvai. 1918–1923 
23:15 premjera. Kolekcija 00:15 
premjera. Detektyvas Monkas 
8 01:00 lRt radijo žinios 01:05 
Gimę tą pačią dieną 02:00 LRT 
radijo žinios 02:05 Klauskite dak-
taro 03:00 lRt radijo žinios 03:05 
Beatos virtuvė 04:00 LRT radi-
jo žinios 04:05 pramoginė laida 
„editos šou”

 
06:35 Didysis žvejys (21) 07:00 
Madagaskaro pingvinai (18) 07:30 
tomas ir Džeris (28) 08:00 Volke-
ris, teksaso reindžeris (50) 09:00 
pReMJeRa Rytas su lNK 11:00 
24 valandos 12:00 KK2 penktadie-
nis 13:25 Rožių karas (91) 14:25 
Dvi širdys (537) 14:55 Dvi širdys 
(538) 15:25 Dvi širdys (539) 15:55 
Dvi širdys (540) 16:30 Labas va-
karas, lietuva 17:35 Yra, kaip yra 
18:30 Žinios 19:25 Sportas 19:28 
Orai 19:30 KK2 20:00 paveldėtoja 
(7) 20:30 Nuo... Iki... 21:30 Žinios 
22:24 Sportas 22:28 Orai 22:30 
VaKaRO SeaNSaS Oušeno try-
liktukas 00:55 Dalasas (2) 01:40 
Rizikinga erzinti diedukus 2

 
05:10 paskutinis iš vyrų 05:45 Te-
levitrina 06:00 Žiemos olimpinės 
žaidynės 2018. Kalnų slidinėjimas. 
Moterys. Dalyvauja Ieva Januške-
vičiūtė 08:35 Žiemos olimpinės 
žaidynės 2018. Dailusis čiuožimas. 
12:10 Žiemos olimpinės žaidynės 
2018. Biatlonas. Dalyvauja Diana 
Rasimovičiūtė, Natalija Kočergina 
13:00 Žiemos olimpinės žaidynės 
2018. akrobatinis slidinėjimas. 
Vyrai. Gūbrinis 16:00 TV3 sporto 
žinios 16:25 tV pagalba 18:30 
tV3 žinios 19:20 tV3 sporto žinios 
19:40 TV3 orai 19:45 Šviesoforas 
20:15 Miestas ar kaimas 21:00 pa-
smerkti 4 21:30 tV3 vakaro žinios 
22:20 tV3 sporto žinios 22:40 TV3 
orai 22:45 VaKaRO KINO tea-
tRaS. Dantės viršukalnė 01:00 
Gaudynės 01:50 Specialioji jūrų 
policijos tarnyba 02:40 Gražuolė 
ir pabaisa 03:30 pelkė 04:20 pa-
skutinis iš vyrų 

 
06:40 F. t. Budrioji akis (31) 07:35 
prokurorų patikrinimas (375) 08:35 

Muchtaro sugrįžimas (730) 09:35 
tokia tarnyba (50) 10:30 Sudužu-
sių žibintų gatvės (24) 11:35 Sto-
ties policija (22) 12:40 Teisingumo 
agentai (36) 13:40 prokurorų pati-
krinimas (376) 14:50 Muchtaro su-
grįžimas (731) 15:55 Tokia tarnyba 
(51) 16:50 Kobra 11 (1) 18:55 Sto-
ties policija (23) 20:00 Info diena 
20:30 pReMJeRa Visi už vieną 
21:00 Atpildas 22:50 Demonų miš-
kas 00:35 Gyvi numirėliai (8) 01:40 
Juodasis sąrašas (11) 02:25 Didy-
sis atodrėkis amerikoje (3)  

 
05:15 „Juodosios katės“ (3) 06:00 
„Jaunikliai“ 06:30 programa 06:34 
tV parduotuvė 06:50 Mano Euro-
pos parlamentas 07:20 Muzikiniai 
sveikinimai 08:20 „24/7“ 09:20 „Li-
kimo melodija“ (73) 10:25 „Vaiduo-
klis kreivame veidrodyje“ (4) 11:30 
„Delta“ (2/11) 12:35 „Gluchariovas“ 
(1/48) 13:40 tV parduotuvė 13:55 
„Namas su lelijomis“ (1) 15:00 „Gu-
rovo bylos. Maitvanagiai“ (3) 16:00 
Reporteris 16:47 Orai 16:50 „San-
doris“ (1/3) 18:00 Reporteris 18:40 
Lietuva tiesiogiai 18:47 Orai 18:50 
„Gluchariovas“ (2/16) 20:00 Re-
porteris 20:27 Orai 20:30 Nuoga 
tiesa 22:30 Reporteris 23:15 Lie-
tuva tiesiogiai 23:42 Orai 23:45 
„Rasputinas“ (6) 00:45 „Vaiduoklis 
kreivame veidrodyje“ (2) 01:45 
„Jaunikliai“02:15 „Gurovo bylos. 
Medžioklė“ (1) 03:00 „Juodosios 
katės“ (3) 03:45 „Bitininkas“ (1/26) 
04:30 „Rojus“ (82) 

 
06:45 Televitrina 07:00 Kaulai 
08:00 6 kadrai 08:30 CSI elek-
troninių nusikaltimų skyrius 09:30 
Gero vakaro šou 10:30 Kaip aš 
susipažinau su jūsų mama 11:30 
Elementaru 13:30 Rezidentai 
14:00 Žiemos olimpinės žaidynės 
2018. Biatlonas. Dalyvauja tomas 
Kaukėnas, Vytautas Strolia 14:55 
Žiemos olimpinės žaidynės 2018. 
Šuoliai su slidėmis. Moterys 16:20 
Žiemos olimpinės žaidynės 2018. 
Greitasis čiuožimas. Moterys. 1500 
m 17:30 Žiemos olimpinės žaidy-
nės 2018. Dienos apžvalga 20:00 
Rezidentai 21:05 Naša Raša 
22:10 Farai 23:05 Miestas, bijojęs 
saulėlydžio 00:50 Kobra 11 01:45 
Daktaras Hausas 02:35 Kaip aš 
susipažinau su jūsų mama 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Džiazo muzikos vaka-
ras. XXVII tarptautinis džiazo fes-
tivalis „Kaunas Jazz” 07:05 Mažieji 
sekliai ir Baltosios Damos paslaptis 
07:35 Mokslo sriuba 07:50 Stop 
juosta 08:20 atspindžiai. paveldo 
kolekcija. 08:50 Kaip atsiranda 
daiktai 6 09:15 labas rytas, lietu-
va 12:00 DW naujienos rusų kalba. 
12:10 Durys atsidaro 12:35 Baltas 
III. permainų vėjas 13:50 Meistras 
ir Tatjana 15:15 premjera. Grizis 
ir lemingai 15:25 peliukas lukas 
15:40 Zoro kronikos 16:05 Kaip 
atsiranda daiktai 6 16:30 Laba die-
na, lietuva 18:00 Kultūrų kryžkelė. 
Rusų gatvė. 18:30 Kelias į namus 
19:00 aRtS21 19:35 premjera. 
Dangaus vardu 14 20:25 proku-
rorai 21:15 premjera. Karalienei 
elžbietai 90. Šeimos atsiminimai 
22:45 Didysis Voldas peperis 
00:30 DW naujienos rusų kalba. 
00:40 Dabar pasaulyje 01:10 
Džiazo muzikos vakaras. XXVII 
tarptautinis džiazo festivalis „Kau-
nas Jazz”. 01:55 Namai

05:00 Seserys 06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas 06:05 Labas 
rytas, lietuva 09:05 Senis 10:05 
Štutgarto kriminalinė policija 2 
10:55 Detektyvas Monkas 8 11:40 
Beatos virtuvė 12:40 tV žaidimas 
„Kas ir kodėl?” 13:05 Klauskite 
daktaro 14:00 Žinios 14:15 Laba 
diena, lietuva 16:30 premjera. 
Seserys 17:30 Žinios (su vertimu į 
gestų k.) 17:55 Sportas 17:58 Orai 
18:00 tV žaidimas „Kas ir kodėl?” 
18:30 Klauskite daktaro 19:30 
Emigrantai 20:25 Loterija „Keno 
loto” 20:30 panorama 21:05 Dė-
mesio centre 21:20 Sportas 21:25 
Orai 21:29 loterija „Jėga” 21:30 
Nacionalinė ekspedicija 22:30 Is-
torijos detektyvai 23:20 Valdžios 
tvirtovė 01:00 lRt radijo žinios 
01:05 Valdžios tvirtovė 01:30 Klau-
simėlis.lt. 02:00 lRt radijo žinios 
02:05 Klauskite daktaro

 
06:35 Didysis žvejys (22) 07:00 
Madagaskaro pingvinai (19) 07:30 
tomas ir Džeris (29) 08:00 Volke-
ris, teksaso reindžeris (51) 09:00 
pReMJeRa Rytas su lNK 11:00 
Yra, kaip yra 12:00 Visi už vieną 
12:30 Nuo... Iki... 13:25 Rožių 
karas (92) 14:25 Dvi širdys (541) 
14:55 Dvi širdys (542) 15:25 Dvi 
širdys (543) 15:55 Dvi širdys 
(544) 16:30 labas vakaras, lie-
tuva 17:35 Yra, kaip yra 18:30 
Žinios 19:25 Sportas 19:28 Orai 
19:30 KK2 20:00 paveldėtoja (8) 
20:30 Kitu kampu 21:30 Žinios 
22:24 Sportas 22:28 Orai 22:30 
VaKaRO SeaNSaS Nepavykęs 
sandėris 00:20 Dalasas (3) 01:10 
Oušeno tryliktukas 

 
05:45 Televitrina 06:00 Žiemos 
olimpinės žaidynės 2018. Snie-
glenčių sportas. Vyrai. pusvamz-
dis 08:00 Kalnų slidinėjimas. Vy-
rai. Kompleksinis slydimas 09:25 
Akmenslydis 10:00 Snieglenčių 
sportas. Moterys. pusvamzdis 
10:30 Slidinėjimas. Vyrų ir mo-
terų individualus sprintas. 12:00 
Greitasis čiuožimas trumpuoju 
taku. 13:00 Slidinėjimas. Vyrų 
ir moterų individualus sprintas. 
15:00 Rogučių sportas. Moterys. 
Vienetų rungtis 16:00 TV3 sporto 
žinios 16:25 tV pagalba 18:30 
tV3 žinios 19:20 tV3 sporto žinios 
19:40 TV3 orai 19:45 Šviesoforas 
20:15 prieš srovę 21:00 pasmerkti 
4 21:30 tV3 vakaro žinios 22:20 
tV3 sporto žinios 22:40 TV3 orai 
22:45 VaKaRO KINO teatRaS. 
Karštos galvos! 2 00:30 Kaip iš-
sisukt įvykdžius žmogžudystę 
01:30 Specialioji jūrų policijos tar-
nyba 02:20 Gražuolė ir pabaisa 
03:10 pelkė 

 
06:40 F. t. Budrioji akis (32) 07:35 
prokurorų patikrinimas (376) 08:35 
Muchtaro sugrįžimas (731) 09:35 

tokia tarnyba (51) 10:30 Kobra 
11 (1) 12:40 Stoties policija (23) 
13:40 prokurorų patikrinimas 
(377) 14:50 Muchtaro sugrįžimas 
(732) 15:55 tokia tarnyba (52) 
16:50 Kobra 11 (2) 17:50 Sudu-
žusių žibintų gatvės (25) 18:55 
Stoties policija (24) 20:00 Info 
diena 20:30 pReMJeRa Visi už 
vieną 21:00 amerikos nindzė. Su-
sidorojimas 23:05 Atpildas 00:50 
Juodasis sąrašas (20) 01:40 pra-
garo katytė (18) 02:25 Vaikystė 
laukinėje gamtoje  

 
05:15 „Juodosios katės“ (4) 06:00 
„Jaunikliai“ 06:30 programa 06:34 
tV parduotuvė 06:50 „Vantos 
lapas“ 07:20 „Muzikinės kovos“ 
09:20 „likimo melodija“ (74) 10:25 
„Sandoris“ (1/1) 11:30 „Delta“ 
(2/12) 12:35 „Gluchariovas“ (2/1) 
13:40 tV parduotuvė 13:55 „Na-
mas su lelijomis“ (2) 15:00 „Guro-
vo bylos. Maitvanagiai“ (4) 16:00 
Reporteris 16:47 Orai 16:50 „San-
doris“ (1/4) 18:00 Reporteris 18:40 
Lietuva tiesiogiai 18:47 Orai 18:50 
„Gluchariovas“ (2/17) 20:00 Re-
porteris 20:27 Orai 20:30 pReM-
JeRa. „Jekaterina Didžioji“ (4) 
21:30 patriotai 22:30 Reporteris 
23:15 Lietuva tiesiogiai 23:42 Orai 
23:45 Mano europos parlamentas 
00:15 „Rasputinas“ (7) 01:15 „Vai-
duoklis kreivame veidrodyje“ (3) 
02:15 „Gurovo bylos. Medžioklė“ 
(2) 03:00 „Juodosios katės“ (4) 
03:45 „Bitininkas“ (1/27) 04:30 
„Rojus“ (83)

 
06:45 Televitrina 07:00 Kobra 11 
08:00 6 kadrai 08:30 CSI elektro-
ninių nusikaltimų skyrius 09:30 
Gero vakaro šou 10:30 Kaip aš 
susipažinau su jūsų mama 11:00 
Kaip aš susipažinau su jūsų ma-
ma 11:30 Elementaru 12:30 Ele-
mentaru 13:30 Rezidentai 14:10 
Žiemos olimpinės žaidynės 2018. 
ledo ritulys. Moterys. JaV - Rusi-
jos olimpinių atlečių rinktinė 16:30 
Akmenslydis 17:30 Žiemos olim-
pinės žaidynės 2018. Dienos apž-
valga 20:00 Rezidentai 20:30 Re-
zidentai 21:05 Naša Raša 21:35 
UeFa Čempionų lygos rungtynės. 
„FC Basel 1893“ - „Manchester Ci-
ty FC“ 23:40 Amerikietiška siaubo 
istorija 00:55 Kobra 11 01:50 Dak-
taras Hausas 02:40 Kaip aš susi-
pažinau su jūsų mama 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Džiazo muzikos vaka-
ras 06:50 Mokslo sriuba 07:05 
Grizis ir lemingai 07:15 peliukas 
Lukas 07:25 Zoro kronikos 07:50 
Kelias į namus 08:20 Septynios 
Kauno dienos 08:50 Kaip atsiran-
da daiktai 6 09:15 labas rytas, 
Lietuva 12:00 DW naujienos rusų 
kalba 12:10 Euromaxx 12:45 pro-
kurorai 13:30 Karalienei elžbietai 
90. Šeimos atsiminimai 15:00 
ARTi 15:15 premjera. Grizis ir 
lemingai 15:25 peliukas lukas 
15:40 Zoro kronikos 16:05 Kaip 
atsiranda daiktai 6 16:30 Laba 
diena, lietuva 17:50 SIL – Ka-
raliaus Mindaugo krepšinio taurė 
20:10 SIL – Karaliaus Mindaugo 
krepšinio taurė 22:15 Antradie-
nio detektyvas. premjera. Damos 
00:00 DW naujienos rusų kalba. 
00:10 Dabar pasaulyje 00:40 
Džiazo muzikos vakaras 01:35 
Didysis Voldas peperis

06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Beatos virtuvė 07:00 
premjera. Džiunglių būrys skuba 
į pagalbą 2 07:20 premjera. al-
vinas ir patrakėliai burundukai 1 
07:30 premjera. Detektyvė Mire-
tė 07:45 premjera. Džeronimas 
3 08:10 Karinės paslaptys 09:00 
labas rytas, lietuva 11:50 pasau-
lio dokumentika 13:40 Mis Marpl 
1/1 s. lavonas bibliotekoje 15:15 
Dokumentinė apybraiža „Mes 
nugalėjom” 15:45 Žinios. Orai 
(su vertimu į gestų kalbą) 16:00 
Sveikinimų koncertas 17:30 Ži-
nios (su vertimu į gestų k.) 17:55 
Sportas 17:58 Orai 18:00 teisė 
žinoti 18:30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba 19:30 Stilius 20:25 Lote-
rijos „Keno loto” ir „Jėga” 20:30 
panorama 21:00 „eurovizija 2018” 
23:20 premjera. Šimtas kelių iki 
grabo lentos 01:20 pasaulio do-
kumentika 

 
06:30 Madagaskaro pingvinai (16) 
06:55 tomas ir Džeris (26) 07:20 
“Nickelodeon” valanda. ančiukai 
Duoniukai (7) 07:45 Kung Fu 
panda (21) 08:10 Keista šeimy-
nėlė (22) 08:35 tomo ir Džerio 
šou (2) 09:00 Ogis ir tarakonai 
(16) 09:10 Ogis ir tarakonai (17) 
09:20 Ogis ir tarakonai (18) 09:30 
tinginių miestelis (66) 09:55 Ogis 
ir tarakonai (32) 10:05 Ogis ir ta-
rakonai (33) 10:15 KINO pUS-
RYČIaI Bitė Maja 12:05 Vikis ir 
vikingai 13:50 Mano tėtis nuvarė 
mašiną 15:40 Šėtoniškas sandė-
ris 17:30 Bus visko 18:30 Žinios 
19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30 
SUpeRKINaS Monstrų universi-
tetas 21:30 Mano žmona - raga-
na 23:35 pumų medžioklė 01:20 
Griaustinio dienos

 
05:00 paskutinis iš vyrų 06:15 
Televitrina 06:30 Aladinas 07:00 
ančiukų istorijos 07:30 Keršytojų 
komanda 08:00 Aladinas 08:30 
Superekspertai 09:00 Virtuvės is-
torijos 09:30 Gardu Gardu 10:00 
aplink lietuvą 11:00 Svajonių ūkis 
11:30 Žiemos olimpinių žaidynių 
2018 startas 12:00 Žiemos olim-
pinės žaidynės 2018. Greitasis 
čiuožimas trumpuoju taku 13:15 
Žiemos olimpinės žaidynės 2018. 
Biatlonas. Dalyvauja Diana Ra-
simovičiūtė, Natalija Kočergina 
14:45 Žiemos olimpinės žaidy-
nės 2018. Rogučių sportas. Vyrai 
18:00 Misija: vestuvės 18:30 TV3 
žinios 19:15 tV3 sporto žinios 
19:35 TV3 orai 19:40 Eurojackpot 
19:45 ŠeŠtaDIeNIO ŠeIMOS 
KINO teatRaS. persis Džekso-
nas. Monstrų jūra 21:55 ŠEŠTA-
DIeNIO GeRO KINO VaKaRaS. 
Bado žaidynės. Ugnies medžioklė 
00:50 Mašina 02:25 Londono ap-
gultis 04:05 paskutinis iš vyrų 

 
06:00 F. t. Budrioji akis (27) 06:55 

F. t. Budrioji akis (28) 07:50 F. t. 
Budrioji akis (29) 08:45 Sveikatos 
aBC televitrina 09:00 Autopilotas 
09:30 apie žūklę 10:00 pavariau 
(3) 10:30 pragaro katytė (18) 
11:30 Didysis atodrėkis ameri-
koje (3) 12:40 Reali mistika (15) 
13:45 Vanity Fair. Visiškai slaptai 
(4) 14:45 Kas žudikas? (15) 16:00 
Detektyvų istorijos (1) 17:00 LKL 
čempionatas. pieno žvaigždės 
- Juventus 19:30 Dainuok mano 
dainą 21:30 MaNO HeROJUS 
Desperado 23:35 AŠTRUS KI-
NaS Demonų miškas 01:20 Juo-
dasis sąrašas (18,19) 

 
06:00 „pražūtingi smaragdai“ (8) 
06:40 „Geriausios nardymo vie-
tos“ 07:05 programa 07:09 TV 
parduotuvė 07:25 „Sparnuočių gy-
venimas. Skraidyti ar neskraidyti“ 
08:25 „Vyrų šešėlyje. Marija peč-
kauskaitė-Šatrijos Ragana“ 09:00 
„Skinsiu raudoną rožę“ 09:30 
„Vantos lapas“ 10:00 Ant bangos 
11:00 „Detektyvas Morsas“ (4/2) 
13:00 „Vera. Sūnus palaidūnas“ 
(3/4) 15:00 „MMa „King of the 
Cage“ II tarptautinis turnyras. lie-
tuva- amerika. atsakomosios ko-
vos“ (3) 16:00 Žinios 16:18 Orai 
16:20 Mano europos parlamentas 
16:50 „pražūtingi smaragdai“ (34) 
18:00 Žinios 18:27 Orai 18:30 „4 
kampai“ 19:00 Muzikiniai sveikini-
mai 20:00 Žinios 20:27 Orai 20:30 
„Iljušinas ir Babkinas tiria. Marione-
čių šokiai“ (3; 4) 22:30 Žinios 22:57 
Orai 23:00 „Detektyvas Morsas“ 
(4/2) 01:00 „pražūtingi smarag-
dai“ (9; 10) 

 
05:45 Televitrina 06:00 Žiemos 
olimpinės žaidynės 2018. Snie-
glenčių sportas. Vyrai 09:15 Žie-
mos olimpinės žaidynės 2018. 
Slidinėjimas. Moterys. 7,5 km+7,5 
km skiatlonas 10:30 Žiemos olim-
pinės žaidynės 2018. ledo ritulys. 
Moterys. Japonija - Švedija 12:00 
Juokingiausi amerikos namų vaiz-
deliai 12:30 Jokių kliūčių! 13:29 
Ledo kelias 14:30 Žiemos olim-
pinės žaidynės 2018. Šuoliai su 
slidėmis. Vyrai 16:30 Žiemos olim-
pinės žaidynės 2018. akmenslydis 
17:30 Žiemos olimpinės žaidynės 
2018. Dienos apžvalga 19:30 Eu-
ropos moterų krepšinio čempio-
nato 2019 atrankos rungtynės. 
Albanija - Lietuva 21:30 tV3 žinios 
22:45 policininko istorija 00:50 Ap-
gaulinga aistra 02:55 Kvailiausi 
pasaulio nutrūktgalviai 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Duokim garo! 07:35 
Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė.  
08:05 Misija. Vilnija. 08:30 Mais-
tas ir aistros 09:00 pažvelk į pro-
fesiją kitaip 09:30 Mokslo sriuba 
10:00 „Kaunas talent 2017” 11:40 
Georgas Frydrichas Hendelis. 
Opera „Semelė” 13:15 Georgas 
Frydrichas Hendelis. Opera „Se-
melė” 14:10 Klauskite daktaro 
15:05 Stilius 16:00 Euromaxx 
16:30 Meistras ir Tatjana 18:00 
prisikėlimo ekspresas – šimtme-
čio veidai 18:50 Deividas linčas. 
Amerikietiškas portretas 19:15 
premjera. Žmogus, kuris foto-
grafavo Vietnamą 20:15 Stambiu 
planu 21:00 Kino žvaigždžių alėja. 
Tarantulas 22:20 lRt OpUS ORe  
23:20 Muzikos pasaulio žvaigždės 
00:00 Dabar pasaulyje 00:30 Lai-
mės kūdikis

1�.10 val.
Žiemos olimpinės  

žaidynės 2018. Biatlonas. 

 

1�.�0 val.

„Dvylika kėdžių“ 

 

��.�� val.

„Karštos galvos! 2“

 

1�.�0 val.
„Mano tėtis 

nuvarė mašiną“
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 AVINAS 
(03.21-04.20)

Iš draugo ar bendradarbio 
pirmoje savaitės pusėje ga-
lite sulaukti gerokai jus su-
trikdysiančio pasiūlymo. Se-
nokai svajotas meilės roma-
nas, atrodo, gali tapti realybe. 
Atsargiai, galimas įsikišimas 
iš šalies, sukomplikuosiantis 
subtilų reikalą.

 JAUTIS 
(04.21-05.21)

Savaitės pradžioje galimi vi-
liojantys finansiniai pasiūly-
mai. Nuo galutinių sprendi-
mų vis dėlto vertėtų kol kas 
susilaikyti, nes antroje savai-
tės pusėje žadėta finansinė 
pagalba gali būti atšaukta. 
Savaitgalį planuokite aktyvų 
ir triukšmingą.

 DVYNIAI 
(05.22-06.21)

Būsite kupinas idėjų ir to pa-
ties reikalausite iš kitų. Nors 
kitiems ir nebus lengva su 
jumis, bet vis tiek pagyrų ir 
susižavėjimo savo atžvilgiu 
sulauksite su kaupu. Žadė-
tos finansinės paramos gali-
te taip ir nesulaukti. Į savaitės 
pabaigą gali pagauti įkvėpi-
mas mokytis ar šiaip tirti kokį 
naują dalyką.

 VĖŽYS 
(06.22-07.22)

Pasiruoškite nemalonu-
mams, kurių nepavyks iš-
vengti šią savaitę. jums pri-
reiks ypač storos odos ir 
raiščio ant akių, kad būtų 
lengviau ignoruoti ant jūsų 
pilamą šlamštą. Šeimoje gali 
kilti konfliktas dėl pinigų, tiks-
liau, jų nebuvimo.

 LIŪTAS 
(07.23-08.21)

Ši savaitė nebus svajonių 
išsipildymo metas. gyven-
kite realiame pasaulyje. gal 
kiek per aukštai užkėlėte sau 
kartelę? Ar neperžengia ribų 
jūsų ambicijos ir garbės troš-
kimas? Savaitės pradžioje di-
delė streso tarnyboje tikimy-
bė. Labai sunku pasakyti, į 
kurią pusę galiausiai pakryps 
svarstyklių lėkštė...

 MERGELĖ 
(08.22-09.23)

Naujasis pažįstamas gali jus 
tiesiog pakerėti. Būsite pasi-
ruošęs tuoj pat visko prisi-
žadėti ar išsižadėti. Vis dėlto 
pasistenkite būti protingas 
ir šitaip nesielkite! Pirmasis 
žavesys išsisklaidys, ir pama-
tysite, kad tikrai nebuvo dėl 
ko pamesti galvą ar aukotis. 
Savaitės pabaigoje turėtų pa-
gerėti santykiai šeimoje.

 SVARSTYKLĖS 
(09.24-10.23)

Šią savaitę neleiskite, kad 

kas nors iš esančių šalia jūsų 
liūdėtų. Patikėkite, pastangos 
atsipirks. Kiekvieną dieną 
pasistenkite rasti laiko pasi-
vaikščioti gamtoje ar bent jau 
kurį laiką pabūti vienas. Tre-
čiadienį ar ketvirtadienį gali 
atsitikti svarbių dalykų, susi-
jusių su darbu ar karjera. sa-
vaitgalį skirkite naujoms idė-
joms generuoti ir svarbiems 
sprendimams priimti.

 SKORpIONAS 
(10.24-11.22)

Savaitės pradžioje gali būti 
bandymų primesti jums sa-
vo nuomonę. Konfliktas na-
muose gali paskatinti siekti 
didesnės asmeninės laisvės. 
Savaitės pabaigoje šeimos 
nariai gali inicijuoti pasikei-
timus namų ūkyje, dideles 
finansines investicijas. Sa-
vaitgalį visiškai netikėtai ga-
lite gauti džiugią žinią.

 ŠAULYS 
(11.23-12.22)

Kuo mažiau plepėsite savai-
tės pradžioje, tuo bus geriau. 
Stenkitės neįsivelti į kokį nors 
ginčą. jūsų ekonominė pa-
dėtis šiuo metu yra stabili ir 
pakankamai gera, todėl ga-
lite pagalvoti apie tai, kaip 
išpildyti ilgai puoselėtą ir lig-
šiol nerealizuotą norą. jums 
seksis tik tuo atveju, jei su-
gebėsite išlaviruoti painiose 
situacijose, o kai prireiks, ir 
alkūnėmis pasidarbuoti.

 OŽIARAGIS 
(12.23-01.20)

Stiprėja emocinis pakilimas, 
sudarysiantis tinkamas sąly-
gas siekti užsibrėžtų tikslų. 
jėgos, spendusios jums įvai-
riausias kliūtis ir trukdžiusios 
imtis radikalių permainų, pa-
galiau bus nukenksmintos 
ar neteks galios savaime. jei 
galite, svarbų pokalbį dar ati-
dėkite vėlesniam laikui.

 VANDENIS 
(01.21-02.18)

Problemos dėl sveikatos 
savaitės pradžioje neturėtų 
būti išties rimtos. Dėl kaž-
kokių eksperimentų galite 
išgyventi nedidelį nuosmu-
kį. Į savaitės pabaigą gali-
te būti kalbinamas sudaryti 
jums nenaudingą finansinį 
sandėrį.

 ŽUVYS 
(02.19-03.20)

Savaitės pradžioje susiklos-
tys aplinkybės, iš kurių turė-
site daug naudos vėliau. jei 
veiksite greitai, užsidirbsite 
papildomų pinigų. Antroje 
savaitės pusėje galite būti 
užsipultas ir kažkuo apkal-
tintas, bet bendradarbiai jus 
visiškai palaikys. Savaitgalį 
nebūkite toks lengvabūdis ir 
garbėtroška.

Ketvirtadienis, vasario 1� d. Penktadienis, vasario 1� d.

05:00 Seserys 06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas 06:05 Labas 
rytas, lietuva 09:05 Senis 10:05 
Štutgarto kriminalinė policija 2 
10:55 Detektyvas Monkas 8 11:40 
Gyvenimas 12:30 Iškilmingas mi-
nėjimas, skirtas lietuvos valstybės 
atkūrimo 100-mečiui. 14:10 Žinios 
14:25 laba diena, lietuva 16:30 
premjera. Seserys 17:30 Žinios 
(su vertimu į gestų k.) 17:55 Spor-
tas 17:58 Orai 18:00 tV žaidimas 
„Kas ir kodėl?” 18:30 Klauskite 
daktaro 19:30 Specialus tyrimas 
20:25 loterija „Keno loto” 20:30 
panorama 20:52 Sportas 20:57 
Orai 20:59 loterija „Jėga” 21:00 
„aš – dalis tavęs” 23:10 premje-
ra. taikinys Nr. 1 01:00 LRT radijo 
žinios 01:05 taikinys Nr. 1 01:45 
Klausimėlis.lt 02:00 lRt radijo ži-
nios 02:05 Klauskite daktaro 03:00 
lRt radijo žinios

 
06:35 Didysis žvejys (24) 07:00 
Madagaskaro pingvinai (21) 07:30 
tomas ir Džeris (31) 08:00 Volke-
ris, teksaso reindžeris (53) 09:00 
pReMJeRa Rytas su lNK 11:00 
Yra, kaip yra 12:00 Visi už vieną 
12:30 Moterys prieš vyrus 13:25 
Rožių karas (94) 14:25 Dvi šir-
dys (549) 14:55 Dvi širdys (550) 
15:25 Dvi širdys (551) 15:55 Dvi 
širdys (552) 16:30 labas vakaras, 
Lietuva 17:35 Yra, kaip yra 18:30 
Žinios 19:25 Sportas 19:28 Orai 
19:30 KK2 20:00 Valanda su Rūta 
21:30 Žinios 22:24 Sportas 22:28 
Orai 22:30 VaKaRO SeaNSaS 
Tamsioji banga 00:40 Dalasas 
(5) 01:30 Kvaila, beprotiška meilė 
03:25 alchemija IV. ŠMC. Naujau-
sioji meno istorija 03:50 RetROS-
peKtYVa

 
05:00 Naujokė 05:20 Naujokė 
05:45 Televitrina 06:00 Žiemos 
olimpinės žaidynės 2018. Snie-
glenčių sportas. Vyrai. Krosas 
08:00 Skeletonas. Vyrai. Vienetų 
rungtis 08:30 Slidinėjimas. Mote-
rys. 10 km lenktynės. Dalyvauja 
Marija Kaznačenko 10:15 Dailusis 
čiuožimas. porų laisvoji programa 
13:00 Biatlonas. Dalyvauja tomas 
Kaukėnas, Vytautas Strolia 15:00 
Rogučių sportas. Komandinės 
varžybos 16:00 tV3 sporto žinios 
16:25 tV pagalba 18:30 TV3 
žinios 19:20 tV3 sporto žinios 
19:40 TV3 orai 19:45 Šviesofo-
ras 20:15 Farai 21:00 pasmerkti 
4 21:30 tV3 vakaro žinios 22:20 
tV3 sporto žinios 22:40 TV3 orai 
22:45 VaKaRO KINO teatRaS. 
Nepriklausomybės diena 01:40 
Kaip išsisukt įvykdžius žmogžu-
dystę 02:30 Specialioji jūrų po-
licijos tarnyba 03:20 Gražuolė ir 
pabaisa 04:10 pelkė

 
06:40 F. t. Budrioji akis (34) 07:35 
prokurorų patikrinimas (378) 08:35 
Muchtaro sugrįžimas (733) 09:35 

tokia tarnyba (53) 10:30 Kobra 
11 (3) 11:35 Sudužusių žibintų 
gatvės (26) 12:40 Stoties policija 
(1) 13:40 prokurorų patikrinimas 
(379) 14:50 Muchtaro sugrįžimas 
(734) 15:55 tokia tarnyba (54) 
16:50 Kobra 11 (4) 17:50 Sudu-
žusių žibintų gatvės (27) 18:55 
Stoties policija (2) 20:00 Info 
diena 20:30 Savaitės kriminalai 
21:00 tylus įniršis 23:05 plieniniai 
rykliai 00:55 Juodasis sąrašas (22) 
01:40 Vanity Fair. Visiškai slap-
tai (4) 02:25 Savaitės kriminalai 
02:50 pionieriai. turboreaktyvinio 
variklio triumfas 

 
05:15 „Juodosios katės“ (6) 06:00 
„Sparnuočių gyvenimas. Skraidyti 
ar neskraidyti“ (1) 06:30 programa 
06:34 tV parduotuvė 06:50 „Skin-
siu raudoną rožę“ 07:20 „Šiandien 
kimba“ 08:20 patriotai 09:20 „Li-
kimo melodija“ (76) 10:25 „San-
doris“ (1/3) 11:30 „Delta“ (2/14) 
12:35 „Gluchariovas“ (2/3) 13:40 
tV parduotuvė 13:55 „Namas su 
lelijomis“ (4) 15:00 „Gurovo bylos. 
Mirtis tiesioginiame eteryje“ (2) 
16:00 Reporteris 16:47 Orai 16:50 
„Sandoris“ (1/6) 18:00 Reporte-
ris 18:40 Lietuva tiesiogiai 18:47 
Orai 18:50 „Gluchariovas“ (2/19) 
20:00 Reporteris 20:27 Orai 20:30 
pReMJeRa. „Jekaterina Didžioji“ 
(6) 21:30 Gyvenimo būdas 22:30 
Reporteris 23:15 Lietuva tiesiogiai 
23:42 Orai 23:45 „Iljušinas ir Bab-
kinas tiria. Marionečių šokiai“ (3; 4) 
01:45 „Jaunikliai“ 02:15 „Gurovo 
bylos. Medžioklė“ (4) 03:00 „Juo-
dosios katės“ (6) 03:45 „Bitininkas“ 
(1/29) 04:30 „Rojus“ (85)

 
06:45 Televitrina 07:00 Kobra 11 
08:00 6 kadrai 08:30 CSI elektro-
ninių nusikaltimų skyrius 09:30 
Gero vakaro šou 10:30 Kaip aš 
susipažinau su jūsų mama 11:30 
Elementaru 13:30 Rezidentai 
14:10 Žiemos olimpinės žaidynės 
2018. ledo ritulys. Vyrai. Šveicari-
ja - Kanada 16:30 Kalnų slidinėji-
mas. Vyrai. Super slalomas 17:30 
Žiemos olimpinės žaidynės 2018. 
Dienos apžvalga 20:00 Reziden-
tai 20:30 Rezidentai 21:05 Naša 
Raša 21:30 Kol nenuėjau miegoti 
23:20 Amerikietiška siaubo istori-
ja 00:25 Kobra 11 01:25 Daktaras 
Hausas 02:15 Kaip aš susipaži-
nau su jūsų mama 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Džiazo muzikos vaka-
ras 07:05 Grizis ir lemingai 07:15 
peliukas lukas 07:25 Zoro kro-
nikos 07:50 linija, spalva, forma 
08:20 lietuva mūsų lūpose 08:50 
Kaip atsiranda daiktai 7 09:15 
labas rytas, lietuva 12:00 DW 
naujienos rusų kalba 12:10 Ma-
no tėviškė 12:25 Klauskite dak-
taro 13:20 prisikėlimo ekspresas 
– šimtmečio veidai 14:10 Nes man 
tai rūpi 15:00 lietuvos nacionalinių 
kultūros ir meno premijų įteikimo 
iškilmės. tiesioginė transliacija iš 
lietuvos Respublikos prezidento 
rūmų. 16:05 Kaip atsiranda daiktai 
7 16:30 laba diena, lietuva 18:00 
Kultūrų kryžkelė 18:30 Naciona-
linis turtas 19:00 lietuva mūsų 
lūpose 19:35 Dangaus vardu 14 
20:30 anapus čia ir dabar 21:15 
Mano tėviškė 21:30 Keliaukime 
kartu. Charkovas 22:00 laisvė 
23:35 Mokslo sriuba 23:45 DW 
naujienos rusų kalba 

05:40 Klausimėlis.lt 06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas 06:05 Dai-
nuoju lietuvą 06:30 Istorijos de-
tektyvai 07:15 Gustavo nuotykiai 
09:00 labas rytas, lietuva 09:30 
Žinios 09:35 labas rytas, lietuva 
10:30 Žinios 10:35 labas rytas, 
Lietuva 11:30 Žinios 11:35 Labas 
rytas, lietuva 12:00 Valstybės 
atkūrimo100-metis 12:30 Vals-
tybės atkūrimo 100-metis. 12:40 
Dainuoju lietuvą 13:00 Valsty-
bės atkūrimo 100-metis 14:00 
Dainuoju lietuvą 14:30 Valstybės 
atkūrimo 100-metis. 15:00 Žinios 
15:10 laba diena, lietuva 16:00 
Žinios 16:15 laba diena, lietuva 
17:00 tV žaidimas „Kas ir kodėl?” 
17:30 Žinios (su vertimu į ges-
tų k.) 17:40 Sportas 17:43 Orai 
17:45 Valstybės atkūrimo 100-
metis. 19:00 Valstybės atkūrimo 
100-metis. 20:25 Loterija „Keno 
loto” 20:30 panorama 20:52 
Sportas 20:57 Orai 20:59 Loterija 
„Jėga” 21:00 premjera. Šiandien 
prieš 100 metų. 21:30 Emilija iš 
laisvės alėjos. 23:35 premjera. 
laiškai Sofijai 01:25 Lietuvos šar-
vai. 1918–1923. 02:15 „Aš – dalis 
tavęs”. 04:20 Šiandien prieš 100 
metų. 04:50 Stilius

 
06:50 peliukas Stiuartas litlis (8) 
07:15 Madagaskaro pingvinai (22) 
07:40 tomas ir Džeris (32) 08:10 
tomas ir Džeris sutinka Šerloką 
Holmsą 09:05 Šarlotės voratin-
klis 10:55 Rango 13:00 Ciucikas 
14:45 Nuotakų karai 16:30 Kaukė 
18:30 Žinios 19:25 Sportas 19:28 
Orai 19:32 Šimtmečio penktadie-
nis 21:30 K.Kerbedžio koncertas 
“Mano balsas” 23:20 Nerimo die-
nos 01:30 Tamsioji banga

 
05:05 Naujokė 05:30 Naujokė 
05:45 Televitrina 05:50 Naujokė 
06:00 Žiemos olimpinės žaidynės 
2018. Snieglenčių sportas. Mo-
terys. Krosas 08:00 Slidinėjimas. 
Dalyvauja Modestas Vaičiulis, 
Mantas Strolia 09:50 Ledo ritu-
lys. Vyrai. Rusijos olimpinių atletų 
rinktinė - Slovėnija 12:00 Dailusis 
čiuožimas. Vyrų trumpoji programa 
13:00 akrobatinis slidinėjimas. Mo-
terys 14:30 Šuoliai su slidėmis. Vy-
rai 16:00 tV3 sporto žinios 16:30 
patriotai 18:30 tV3 žinios 19:20 
tV3 sporto žinios 19:40 TV3 orai 
19:45 100-mečio šou. Vasario 
16-oji 21:45 VaKaRO KINO te-
atRaS. tadas Blinda. pradžia 
00:00 Brangenybių medžiotojai 
02:10 Nepriklausomybės diena 
04:40 Naujokė

 
07:20 F. t. Budrioji akis (35) 08:20 
Dingęs debesų žmonių miestas 
09:20 Slapta misija. tel Halafo 
atradimas 10:20 Gintaro kelias I. 
Stebuklingas antspaudas 11:20 
Gintaro kelias II. tamsusis ka-

ravanas 12:20 F. t. Budrioji akis 
(31) 13:20 Raudona Linija 14:15 
Raudona Linija 15:10 Raudona 
Linija 16:05 Raudona Linija 17:00 
Raudona Linija 18:00 Neriam 
19:40 Trys muškietininkai 21:50 
Grėsminga žemė 23:50 Tylus 
įniršis 01:40 Juodasis sąrašas (23) 
02:25 Trys muškietininkai 

 
06:00 „pražūtingi smaragdai“ (9) 
06:40 „Geriausios nardymo vietos“ 
06:50 programa 06:54 TV parduo-
tuvė 07:10 „pasaulio turgūs. Bar-
selona“ 07:50 „pasaulio turgūs. 
Tel Avivas“ 08:30 pReMJeRa. 
„lietuvos sienų apsauga. pasienio 
apsauga 13 - 15 amžiuje“ 09:00 
pReMJeRa. „lietuvos sienų ap-
sauga. Muitinė“ 09:30 Gyvenimo 
būdas 10:30 partizanų keliais 
11:30 „Gvardija“ (1; 2; 3; 4) 15:30 
Geriausių neįgaliųjų lietuvos spor-
tininkų apdovanojimai 18:00 Žinios 
18:27 Orai 18:30 Speciali laida, 
skirta lietuvos Šimtmečiui 20:00 
Žinios 20:27 Orai 20:30 „Muzi-
kinės kovos“ 22:30 Žinios 22:57 
Orai 23:00 „Detektyvas Morsas“ 
(4/2) 01:00 „Gvardija“ (1; 2; 3; 4) 
04:15 Geriausių neįgaliųjų lietu-
vos sportininkų apdovanojimai 

 
06:45 Televitrina 07:00 Kobra 11 
08:00 6 kadrai 08:30 CSI elektroni-
nių nusikaltimų skyrius 09:30 Gero 
vakaro šou 10:30 Kaip aš susipaži-
nau su jūsų mama 11:30 Elemen-
taru 12:30 Elementaru 13:30 Juo-
kingiausi amerikos namų vaizdeliai 
14:10 Žiemos olimpinės žaidynės 
2018. ledo ritulys. Vyrai. Suomija 
- Norvegija 16:30 Žiemos olimpi-
nės žaidynės 2018. Skeletonas. 
Moterys 17:30 Žiemos olimpinės 
žaidynės 2018. Dienos apžvalga 
20:00 Dainų dvikova 20:30 Dainų 
dvikova 21:30 tV3 žinios 22:20 
tV3 sporto žinios 22:40 TV3 orai 
22:45 Įsikūnijimas 01:50 Kaip aš 
susipažinau su jūsų mama

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Duokim garo! Ved. 
loreta Sungailienė ir Stanislovas 
Kavaliauskas 07:40 Šiandien prieš 
100 metų 08:10 Šiandien prieš 
100 metų 08:40 Šiandien prieš 
100 metų 09:10 Šiandien prieš 
100 metų 09:40 lietuvos prezi-
dentas Aleksandras Stulginskis 
10:10 Kredo 11:10 Žmonės, kurie 
sukūrė lietuvą 12:00 Dainuoju 
lietuvą 13:20 Kai apkabinsiu ta-
ve. Drama. Rež. K. Vildžiūnas. 
Vaidina a. Bialobžeskis, e. la-
tėnaitė, M. Broich, J. Jurkutė, G. 
arbačiauskas ir kt. N-7. 2010 m. 
14:50 Šimtmečio arbatvakaris 
Vileišių rūmuose 16:00 Arvydas 
Vilčinskas. Koncertas „Grįžtu na-
mo” 18:00 Televizijos spektaklis 
„Naujieji patriotai” 20:30 Kultūros 
teismas. teisėja Snieguolė Ma-
tulienė. HD. 21:20 Legenda apie 
pilėnus. Muzikinė drama pagal Vy-
tauto Klovos operą „pilėnai” 22:50 
aš už tave pakalbėsiu 00:00 DW 
naujienos rusų kalba. 00:15 Dabar 
pasaulyje. Informacinė-analitinė 
laida rusų kalba iš prahos. HD. 
00:45 liutauro Janušaičio dvigu-
bo albumo „two Different Sides” 
pristatymo koncertas. HD. 02:35 
laisvė. Drama. Scen. aut. ir rež. 
Šarūnas Bartas. 04:10 Kultmisijos. 
Dokumentinė kultūros apybraiža. 
Rež. Gintaras Šeputis

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

Trečiadienis, vasario 1� d.

05:00 Seserys 06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas 06:05 La-
bas rytas, lietuva 09:05 Senis 
10:05 Štutgarto kriminalinė polici-
ja 2 10:55 Detektyvas Monkas 8 
11:40 Emigrantai 12:40 tV žaidi-
mas „Kas ir kodėl?” 13:05 Klaus-
kite daktaro 14:00 Žinios 14:15 La-
ba diena, lietuva 16:30 premjera. 
Seserys 17:30 Žinios (su vertimu į 
gestų k.) 17:55 Sportas 17:58 Orai 
18:00 tV žaidimas „Kas ir kodėl?” 
18:30 Klauskite daktaro 19:30 
Gyvenimas. Gyvenimo būdo žur-
nalas. 20:25 loterija „Keno loto” 
20:30 panorama 21:05 Dėmesio 
centre 21:20 Sportas 21:25 Orai 
21:29 loterija „Jėga” 21:30 Auk-
sinis protas 22:50 Klausimėlis.
lt. 23:20 Valdžios tvirtovė 01:00 
lRt radijo žinios 01:05 Valdžios 
tvirtovė 01:30 Keliai. Mašinos. 
Žmonės. 02:00 lRt radijo žinios 
02:05 Klauskite daktaro

 
06:35 Didysis žvejys (23) 07:00 
Madagaskaro pingvinai (20) 07:30 
tomas ir Džeris (30) 08:00 Volke-
ris, teksaso reindžeris (52) 09:00 
pReMJeRa Rytas su lNK 11:00 
Yra, kaip yra 12:00 Visi už vieną 
12:30 Kitu kampu 13:25 Rožių 
karas (93) 14:25 Dvi širdys (545) 
14:55 Dvi širdys (546) 15:25 Dvi 
širdys (547) 15:55 Dvi širdys (548) 
16:30 labas vakaras, lietuva 
17:35 Yra, kaip yra 18:30 Žinios 
19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30 
KK2 20:00 paveldėtoja (9) 20:30 
Moterys prieš vyrus 21:30 Žinios 
22:24 Sportas 22:28 Orai 22:30 
VaKaRO SeaNSaS Kvaila, be-
protiška meilė 00:50 Dalasas (4) 
01:40 Nepavykęs sandėris

 
05:00 Žiemos olimpinės žaidynės 
2018. Kalnų slidinėjimas. Moterys. 
Slalomas. Dalyvauja Ieva Januš-
kevičiūtė 05:05 Naujokė 08:25 
Žiemos olimpinės žaidynės 2018. 
Dailusis čiuožimas. porų trumpoji 
programa 10:45 Šiaurės dvikovė 
12:00 Greitasis čiuožimas. Mo-
terys. 1000 m 13:05 Biatlonas. 
Dalyvauja Diana Rasimovičiūtė, 
Natalija Kočergina 15:00 Rogu-
čių sportas. Dvejetų rungtis 16:00 
tV3 sporto žinios 16:25 tV pa-
galba 18:30 tV3 žinios 19:20 TV3 
sporto žinios 19:40 TV3 orai 19:45 
Šviesoforas 20:15 Gero vakaro 
šou 21:00 pasmerkti 4 21:30 TV3 
vakaro žinios 22:15 tV3 sporto ži-
nios 22:35 TV3 orai 22:40 Vikin-
glotto 22:45 VaKaRO KINO tea-
tRaS. Ilgiausia kelionė 01:20 Kaip 
išsisukt įvykdžius žmogžudystę 
02:10 Specialioji jūrų policijos tar-
nyba 03:00 Gražuolė ir pabaisa 
03:50 pelkė 04:40 paskutinis iš 
vyrų 04:45 Televitrina 

 
06:40 F. t. Budrioji akis (33) 07:35 
prokurorų patikrinimas (377) 08:35 
Muchtaro sugrįžimas (732) 09:35 

tokia tarnyba (52) 10:30 Kobra 
11 (2) 11:35 Sudužusių žibintų 
gatvės (25) 12:40 Stoties policija 
(24) 13:40 prokurorų patikrinimas 
(378) 14:50 Muchtaro sugrįžimas 
(733) 15:55 tokia tarnyba (53) 
16:50 Kobra 11 (3) 17:50 Sudu-
žusių žibintų gatvės (26) 18:55 
Stoties policija (1) 20:00 Info die-
na 20:30 pReMJeRa Visi už vie-
ną 21:00 plieniniai rykliai 22:55 
amerikos nindzė. Susidorojimas 
00:50 Juodasis sąrašas (21) 
01:40 pragaro katytė (1) 02:35 
Kas žudikas? (15)

 
05:15 „Juodosios katės“ (5) 06:00 
„Jaunikliai“. 06:30 programa 06:34 
tV parduotuvė 06:50 „4 kampai“ 
07:20 Nuoga tiesa 09:20 „Likimo 
melodija“ (75) 10:25 „Sandoris“ 
(1/2) 11:30 „Delta“ (2/13) 12:35 
„Gluchariovas“ (2/2) 13:40 TV 
parduotuvė 13:55 „Namas su le-
lijomis“ (3) 15:00 „Gurovo bylos. 
Mirtis tiesioginiame eteryje“ (1) 
16:00 Reporteris 16:47 Orai 16:50 
„Sandoris“ (1/5) 18:00 Reporte-
ris 18:40 Lietuva tiesiogiai 18:47 
Orai 18:50 „Gluchariovas“ (2/18) 
20:00 Reporteris 20:27 Orai 20:30 
pReMJeRa. „Jekaterina Didžioji“ 
(5) 21:30 Ant bangos 22:30 Re-
porteris 23:15 Lietuva tiesiogiai 
23:42 Orai 23:45 „Rasputinas“ 
(8) 00:45 „Vaiduoklis kreivame 
veidrodyje“ (4) 01:45 „Jaunikliai“ 
02:15 „Gurovo bylos. Medžioklė“ 
(3) 03:00 „Juodosios katės“ (5) 
03:45 „Bitininkas“ (1/28) 04:30 
„Rojus“ (84) 

 
06:45 Televitrina 07:00 Kobra 11 
08:00 6 kadrai 08:30 CSI elektro-
ninių nusikaltimų skyrius 09:30 
Gero vakaro šou 10:30 Kaip 
aš susipažinau su jūsų mama 
11:30 Elementaru 13:30 Rezi-
dentai 14:10 Žiemos olimpinės 
žaidynės 2018. ledo ritulys. Vy-
rai. Slovakija - Rusijos olimpinių 
atletų rinktinė 16:30 Snieglenčių 
sportas. Vyrai. pusvamzdžio fi-
nalas 17:30 Žiemos olimpinės 
žaidynės 2018. Dienos apžvalga 
19:00 europos moterų krepšinio 
čempionato 2019 atrankos rungty-
nės. Vengrija - lietuva 21:00 Naša 
Raša 21:35 UeFa Čempionų ly-
gos rungtynės. „Real Madrid CF“ 
– „paris Saint-Germain FC“ 23:40 
Amerikietiška siaubo istorija 00:55 
Kobra 11 01:50 Daktaras Hausas 
02:40 Kaip aš susipažinau su jū-
sų mama 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Džiazo muzikos vaka-
ras 07:05 Grizis ir lemingai 07:15 
peliukas lukas 07:25 Zoro kro-
nikos 07:50 pradėk nuo savęs 
08:20 Nacionalinis turtas 08:50 
Kaip atsiranda daiktai 6 09:15 
labas rytas, lietuva 12:00 DW 
naujienos rusų kalba. 12:10 Su-
sipažink su mano pasauliu 12:40 
Stilius 13:35 Legendos 14:20 
Skambantys pasauliai su No-
meda Kazlaus 15:15 premjera. 
Grizis ir lemingai 15:25 peliukas 
Lukas 15:40 Zoro kronikos 16:05 
Kaip atsiranda daiktai 7 16:30 
laba diena, lietuva 17:50 SIL 
– Karaliaus Mindaugo krepšinio 
taurė 22:15 elito kinas. premjera. 
Visko teorija 00:15 DW naujienos 
rusų kalba. 00:25 Dabar pasauly-
je 00:55 Džiazo muzikos vakaras 
01:55 Damos

�1.�� val.

„Tadas Blinda. pradžia“ 

 

1�.00 val.
Žiemos olimpinės žaidynės 
2018. Greitasis čiuožimas.

 

��.�� val.
„Nepriklausomybės  

diena“

 

HOROSKOpAS
Vasario 12-18 d.

 VANDENIS 
(01.21-02.18)

NOMEDA MARČĖNAITĖ

Stichija: Oras
planeta: Uranas

Savaitės diena: šeštadienis
Akmuo: cirkonas ir granatas
Spalvos: violetinė ir pilka
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LAISVALAIKIS

popiežiaus homilija. 
Nusidėjėlis gali tapti 

šventuoju,  
sugedęs – ne

Dovydą mes gerbiame kaip 
šventąjį. Jis buvo nusidėjėlis, 
bet gailėjosi dėl savo nuo-
dėmių ir Viešpats jam atlei-
do. Saliamonas, nors ir buvo 
apdovanotas nepaprasta iš-
mintimi, ilgainiui nusigręžė 
nuo Viešpaties, jo širdis su-
gedo. Ketvirtadienio Mišių 
skaitinys iš Pirmosios kara-
lių knygos kaip tik ir kalba 
apie Saliamoną, ėmusį gar-
binti stabus. Šv. Mortos na-
mų koplyčioje aukotų Mišių 
homilijoje popiežius sugre-
tino šiuos du išganymo isto-
rijos veikėjus. Nusidėję mes 
gailimės ir prašome Viešpa-
tį, kad mums atleistų. Žymiai 
blogiau kai žmogus nejaučia, 
kad jos širdis silpsta, kai lei-
džia jai sugesti.

„Čia matome širdies silpnė-
jimą. Širdies sugedimas tai ne 
tas pats kas nuodėmė. Tu nu-
sidedi, pastebi, kad nusidėjai, 
ir prisipažįsti: „aš nusidėjau“. 
Širdies sugedimas yra lėtas 
procesas. Žmogus vis slysta 
ir slysta, slysta ir slysta, po 
nedaug, po truputį. Saliamoną 

REKLAMA

užliūliavo jo garbė, jo išmin-
ties garbstymas, ir jis palaips-
niui nuriedėjo šiuo keliu“.

„Vyrai ir moterys, kurie lei-
do silpnėti savo širdims yra 
pralaimėję vyrai ir moterys. 
Šis procesas yra palietęs daug 
krikščionių, daugelį iš mūsų. 
„Ne, aš niekada nenusidedu 
didžiosiomis nuodėmėmis“. 
O kokia tavo širdis? Tvirta? 
Esi ištikimas Viešpačiui, ar 
lėtai riedi žemyn?“

Tai gali ištikti kiekvieną iš 
mūsų. Ką daryti? Popiežius 
atsako: Budėti, saugoti širdį. 
Kiekvieną dieną atidžiai žiū-
rėti kas dedasi širdyje.

„Dovydas yra šventasis, 
nors buvo nusidėjėlis. Nusi-
dėjėlis gali tapti šventuoju. 
Saliamonas buvo atstum-
tas, nes jis sugedo. Sugedęs 
žmogus negali tapti šven-
tuoju. Į sugedimą vedą pa-
laipsniui silpstanti širdis. Tad 
reikia budėti. Reikia kasdien 
saugoti savo širdį. Kas mano 
širdyje? Koks mano santykis 
su Viešpačiu? Kasdien reikia 
gėrėtis ištikimybės grožiu ir 
džiaugsmu“.

VATIKANO RADIJAS

Ir katalikai šypsosi
Čia, sako, irgi tikras nuti-

kimas. Važiavo kunigas, pa-
sibaigė benzinas mašinoje 
ir jis jau nežinojo, ką daryti. 
Pamatė degalinę. Pasiėmė 
puodelį, nuėjo, įsipylė, atė-
jo, jau ruošiasi pilt... Ir šalia 
sustoja mašina, išlipa vyru-
kas, sako:

– Tėve, aš stebiuosi jūsų 
tikėjimu...

Data – 2018 m. kovo 1 d.;
Laikas – 18.00 val.;

Vieta – Prienų kultūros ir 
laisvalaikio centras,  

Didžioji salė;
Bilietai platinami – Prie-

nų kultūros centro kasoje ir 
www.tiketa.lt;

Bilietų kainos – 7, 9 €  
(nuolaidos moksleiviams, 

studentams, senjorams ir ne-
įgaliesiems bei perkantiems 
10 ir daugiau bilietų – 2 €).

Nacionalinis Kauno  
dramos teatras 

Jean Dell ir Gérald Sibleyras
TEGYVUOJA BUŠONAS! 

Vienos dalies komedija

Iš prancūzų kalbos vertė 
Akvilė Melkūnaitė

TEGYVUOJA BUŠONAS! 

Režisierius –  
Ričardas Vitkaitis

Scenografė –  
Neringa Keršulytė
Kompozitorius –  
Antanas Jasenka

Vaidina:  
Dainius Svobonas,  
Ričardas Vitkaitis,  
Vilija Grigaitytė,  

Artūras Sužiedėlis.

Bušonas – mažas provinci-
jos miestelis, kurio biudžete 
švilpauja vėjai. Sumanus ir 
išradingas jo meras Žakas iš 
paskutiniųjų stengiasi išsau-
goti miestelio gyvybę ir bet 
kokiomis priemonėmis gau-
ti Europos Sąjungos paramą. 

Būtina paremti žemės ūkį 
– bananų plantaciją, ne-
svarbu, kad visame mies-
telyje auga tik vienas ba-
nanmedis, būtina priskirti 
miestelį kalnuotam re-
gionui, nors aukščiausia 
jo viršukalnė – trijų me-
trų aukščio mėšlo krūva. 
„Tegyvuoja Bušonas!“ 
– sąmojų ir humoristinių 
situacijų kupina komedi-
ja apie juokingą Europos 
diplomatijos pusę ir biuro-
kratijos absurdiškumą.

PREMJERA – 2010 m. 
gruodžio 28, 30, 31 d.

Trukmė 1 val. 30 min. KVIEČIAME PRISIJUNGTI PRIE MŪSŲ KOMANDOS
prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui 
reikalingas visuomenės sveikatos priežiūros specialistas 

vykdyti mokinių sveikatos priežiūrą mokyklose. 

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI: turėti aukštąjį universitetinį 
biomedicinos mokslo studijų srities visuomenės sveikatos krypties išsilavinimo 
bakalauro laipsnį ar jam prilygintą išsilavinimą (medicinos felčerio, felčerio-
laboranto, sanitarijos felčerio, higienos felčerio, higienisto (išskyrus burnos 
higienisto), felčerio, vaikų įstaigų medicinos sesers, medicinos sesers, akušerio, 
bendrosios praktikos slaugytojo) ir atitinkamos kvalifikacijos diplomą;

– būti dirbęs visuomenės sveikatos priežiūros specialistu, atsakingu už 
sveikatos priežiūrą ikimokyklinio bei bendrojo lavinimo ugdymo įstaigose;

– išmanyti LR įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius vaikų 
sveikatos priežiūrą, sveikatos saugą bei stiprinimą, pSO ir ES strateginio 
planavimo dokumentus vaikų ir paauglių sveikatos klausimais;

– gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
– mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
– turėti organizacinių gebėjimų;
– sklandžiai dėstyti lietuvių kalba mintis raštu ir žodžiu..
Gyvenimo aprašymą (CV) siųskite elektroniniu paštu prienai.

vs.biuras@gmail.
Išsamesnė informacija teikiama mob. tel. +370 678 79 994.
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Matematinis galvosūkis
Įrašykite skaitmenis nuo 1 iki � 
taip, kad matematiniai veiksmai 
atitiktų gautus rezultatus. 
Kiekvienas skaitmuo gali būti pa-
naudotas tik vieną kartą. 

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

(š
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 n
um
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io

 a
ts

ak
ym

ai
)

Šio kryžiažodžio atsakymas – ŠIENApJŪTĖ.

Savaitė istorijos puslapiuose

1�0�vasario 10 d.: moldovos 
valdovas Bogdanas III pa-

sirašė taikos sutartį su Lietuvos didžiuoju 
kunigaikščiu ir Lenkijos karaliumi Alek-
sandru.

1��8 vasario 10 d.: mongolai 
įsiveržė į Bagdadą. Sude-

gino miestą, nužudė apie 10 000 gy-
ventojų.

18�� vasario 10 d.: Rusijos im-
peratorius Aleksandras II 

išleido įsaką, kuriuo nutarta pradėti ge-
ležinkelių statybą Rusijoje.

1��� vasario 11 d.: Kryme jalto-
je pasibaigė jAV, Didžiosios 

Britanijos ir TSRS konferencija, kurioje 
Europa buvo padalyta įtakos sferomis 
Lietuva buvo priskirta Tarybų Sąjungai.

1��� vasario 11 d.: Italijos vals-
tybė ir Vatikanas pasira-

šė susitarimą, kuriuo sutarta Romos 

teritorijoje įsteigti suverenią Vatikano 
valstybę.

1��� vasario 12 d.: Sovietų vy-
riausybė nusprendė Ka-

zachstane statyti Baikonūro kosmo-
dromą.

1��1 vasario 12 d.: Islandija pir-
moji pripažino Lietuvos ne-

priklausomybę.

1�1� vasario 13 d.: ant Alytaus 
tilto kautynėse su bolše-

vikais žuvo pirmasis Lietuvos savanoris 
karininkas Antanas juozapavičius.

100� vasario 14 d.: pirmą kar-
tą Kvedlinburgo analuose 

paminėta Lietuva.

 ��� vasario 14 d.: Imperatoriui 
Klaudijui II (Claudius II) kovo-

jant su krikščionimis, buvo nukankintas 
Romos katalikų Bažnyčios kunigas Va-
lentinas, vėliau tapęs visų įsimylėjėlių 
šventuoju.

1���  vasario 14 d.: margeri Brius 
(margery Brews) Valenti-

no dienos proga nusiuntė Džonui Pas-
tonui (john Paston) sveikinimą, pirmą 
pasaulyje žinomą Valentino dienos 
sveikinimą.

1���  vasario 14 d.: Pensilvanijos 
universitete (jAV) pradėjo 

veikti kompiuteris ENIAC (vadintas elek-
troninėmis smegenimis).

1���  vasario 15 d.: specialiu SSRS 
vyriausybės nutarimu už-

draustos SSRS piliečių santuokos su už-
sieniečiais.

1��1  vasario 15 d.: lėktuvo katas-
trofoje žuvo visa jAV dailiojo 

čiuožimo rinktinė.

1�18 – Lietuvos taryba pasirašė 
Lietuvos nepriklausomybės 

aktą, skelbiantį, kad Lietuvos Taryba at-
skiria Lietuvą nuo visų valstybinių ryšių, 
kada nors buvusių su kitomis tautomis.

Lošimas 
Nr. 1300

2018-02-07

SKAIČIAI
Pagrindiniai skaičiai: 5, 8, 13, 
21, 32, 44 

Vikingo skaičius: 6

Vieno derinio laimėjimų 
lentelė:

6+1 - 13 662 376,50 € (-)
6 - 257 249 € (-)
5+1 - 30 369,50 € (1)
5 - 213,50 € (13)
4+1 - 69,50 € (48)
4 - 6 € (362)
3+1 - 4,50 € (712)
3 - 1,50 € (4 914)
2+1 - 1,25 € (4 909)
2 - 0,75 € (34 687)

KITO TIRAŽO pROGNOZĖ: 15,6 mln. Eur

vikinglotto bilieto kaina 1,5 Eur
Eurojackpot bilieto kaina 2 Eur

Teleloto bilieto kaina 1 Eur

Vasario 10 d.
ŠEŠTADIENIS

Saulė teka 07:54
leidžiasi 17:13

Dienos ilgumas 09.19
Delčia (24 mėnulio diena)

Skolastika, Girvydas, Vydgailė, 
Gabrielius, Elvyra, Skolė
Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas kaupti ir šaldy-

ti vaisius.

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 piktžo-

les ir kaupti vaisius.

Vasario 12 d.
PIRMADIENIS

Saulė teka 07:50
leidžiasi 17:17

Dienos ilgumas 09.27
Delčia (26 mėnulio diena)

Benediktas, Reginaldas, Man-
tminas, Deimantė, Eulalija, 

Deimantas
Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas kaupti vaisius, 

konservuoti daržoves.

Vasario 13 d.
ANTRADIENIS

Pasaulinė radijo diena 
Užgavėnės

Saulė teka 07:48
leidžiasi 17:19

Dienos ilgumas 09.31
Delčia (27 mėnulio diena)
Kotryna, Algaudas, Ugnė, 

Benignas
Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas kaupti vaisius, 

konservuoti daržoves.

Vasario 14 d.
TREČIADIENIS
Šv. Valentinas, 

Įsimylėjėlių diena
Pelenų diena 

Saulė teka 07:46
leidžiasi 17:21

Dienos ilgumas 09.35
Delčia (28 mėnulio diena)
Kirilas, Valentinas, Saulius, 
Saulė, Liliana, Lijana, Valius

Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas kaupti vaisius, 

netinkamas laikas laistyti.

Vasario 15 d.
KETVIRTADIENIS

Tarptautinė vėžiu sergančių 
vaikų diena 

Saulė teka 07:44
leidžiasi 17:24

Dienos ilgumas 09.40
Jaunatis (0 mėnulio diena)

Faustinas, Jordanas, Zygfridas, 
Girdenis, Girdenė, Jovita, 

Jurgina, Jurgita, Vytis
Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas kaupti vaisius, 

netinkamas laikas laistyti.

ORAI

VANDENS TEMPERATŪRA
[LEDO STORIS, cm]
[0] NEMUNAS pRIE NEMAJŪNŲ
[7] KAUNO MARIOS 
  0 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
[4] KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

SAULĖS AKTYVUMAS

G0Geomagnetinių audrų 
nenumatoma.

S0Saulės audrų 
nenumatoma.

R0Radiometrinių (radio trukdžių) 
audrų nenumatoma.

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

GAMA RADIACINIS FONAS

36KAUNE 
nSv/val. 

37ALYTUJE 
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE 
14000 nSv/val. 
ČERNOBYLIO AE 
5150 nSv/val. 

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

(šio numerio atsakymai)

VASARIO

10
Š E Š TA D I E N I S

VILNIUS
-2

-4
VASARIOO

11
SEKmADIENIS

-1
KLAIPĖDA

-6 -1-7

VASARIO

12
P I R m A D I E N I S

VASARIO

13
A N T R A D I E N I S

VASARIO

14
T R E Č I A D I E N I S

VASARIO

15
KETV IRTAD IEN IS

VASARIO

16
P E N K TA D I E N I S

VILNIUS
-4

-3
-2

KLAIPĖDA
-5 -2-12

VILNIUS
-3

-5
0

KLAIPĖDA
-6 +1-5

VILNIUS
0

-5
+2

KLAIPĖDA
-4 +2-4

VILNIUS
-2

-3
0

KLAIPĖDA
-4 0-5

VILNIUS
-5

-8
-3

KLAIPĖDA
-10 -3-5

VILNIUS
-3

-4
-1

KLAIPĖDA
-6 +3-2


