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MES – VALSTYBĖ! SU MŪSŲ ŠVENTE!

DUOBLIENĖ
SKAITYKITE 4 p.

NEMUNO KRAŠTO LAIKRAŠTIS

G. Vainausko ir R.
Pakso byloje– „Norfą“
stačiusios įmonės
vadovo apklausa

Pirmame šių metų Prienų
rajono savivaldybės
tarybos posėdyje
svarbiausias klausimas
buvo 2018 m. biudžeto
patvirtinimas. Be jo,
dar buvo pritarta 29
sprendimų projektams.

2018 m. planuojama
surinkti per 24 mln.
eurų
Prieš pradedant svarstyti
2018 m.biudžetą, pageidavi-

mą nusišalinti pareiškė ko ne
visi posėdyje dalyvavę Tarybos nariai (išskyrus G. Bartulį,
A. Šidlauską, A. Banišauską
ir H. Radvilavičių). Personaliai balsuojant už kiekvieną
Tarybos narį, nebuvo pritarta nė vieno nusišalinimui, tad
priimti sprendimą liko visi 24
Tarybos nariai (L.Šeškuvienė
sirgo). Beveik visi Tarybos
nariai ketino nusišalinti ir
svarstant strateginį veiklos
planą, bet jų pageidavimams
taip pat nebuvo pritarta.
2018 m. Prienų r. savivaldybės biudžetą pristačiusi Finansų skyriaus vedėja Nijolė Paužienė akcentavo, kad,

įvertinus visus mokesčius ir
gaunamas dotacijas, Prienų r.
savivaldybės 2018 m. biudžeto planuojamos pajamos yra
24213,6 tūkst. eurų. 254 tūkst.
eurų metų pradžios lėšų likučio skiriama išlaidoms dengti. Iš viso išlaidų finansavimui
– 24467,6 tūkst. eurų.
Savivaldybės 2018 m. biudžetas teikiamas tvirtinti pagal septynias programas.
Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo
programai finansuoti planuojama skirti 10475,3 tūkst. eurų ir tai sudaro 42,8 proc. be
Investicijų programoje planuojamų 370 tūkst. eurų Nemuno mokyklos remontui ir
82,0 tūkst. eurų, skirtų prisiNUKelta Į 6 p. 

Į klausimus atsako žolininkė biologė Monika Smilgytė

Valstybės šimtmečio akivaizdoje svarbu suvokti istorijos tarpsnį, kuriame gyvename šiandien. Lietuvių
tauta daugelį kartų buvo prilenkta kaip žolė prie žemės,
bet išsitiesė. Prieš užkariavimo ir pavergimo grėsmę ji
gynėsi kalba, išlaikytu identitetu. Laisvė reiškia atsakomybę. Štai kodėl nuo lopšio, nuo pirmo žingsnio Lietuvos žeme, nuo pirmo lietuviškai ištarto žodžio, reikia
užsiauginti laisvę savyje ir išmokti su ja gyventi. Šiandien noriu pasidžiaugti su kiekvienu Lietuvos žmogumi,
kad gyvenu pačioje geriausioje, gražiausioje, nuostabiausioje žemėje. Tėvynė, protėvių žemė, gimtasis žodis, kaip ir žmogus – nori būti ir saugus, ir mylimas.
Ir visi esame to verti! Gyventi laisvi, mylimi, dirbti ir
kurti vardan savęs ir „vardan tos Lietuvos“!
Su gražiais darbais, vienijančiais tautą ir su
pagarba kiekvienam –
Lietuvos Respublikos Seimo narys
Andrius Palionis

Mieli Prienų krašto žmonės!

Žolelių arbatos gėrimo ceremonija
SKAITYKITE 8 p.

Birštone
atidarytas
restoranas
„Old Town Grill“

Žolininko kertelė
Norint, kad žolelių arbata
būtų veiksminga, reikia į
jos gėrimą žiūrėti rimtai.
Pirmiausia – nusiteikite
maloniai, įsileiskite
teigiamas mintis,
pasiruoškite gydomajam
vaistažolių poveikiui.

Kaip reikia pasiruošti
žolelių arbatas
SKAITYKITE 9 p.
REKLAMA

Žoleles plikykite stikliniaNUKelta Į 5 p. 

Vasario 16-oji – iškiliausia data mūsų šalies istorijoje. Jau 100
metų, kai žmonės žingsnis po žingsnio kuria ir stiprina Lietuvą.
Branginkime mūsų Laisvę, dalinkimės džiaugsmu ir pasiekimais, tikėkime ateitimi ir būkime jos įkvėpti! Tik būdami vieningi
ir nuoširdūs esame stiprūs ir galime nuoširdžiai dirbti vardan mūsų Lietuvos.
Linkiu, kad Valstybės atkūrimo diena įkvėptų naujiems ir svarbiems darbams mūsų krašto labui, kad ir mes, ir ateities kartos
didžiuotumėmės klestinčia Lietuva.
Pakiliai atšvęskime Lietuvos gimtadienį, kartu kurkime ir eikime į ateitį drąsiai, su viltimi ir gerbdami vienas kitą!
Sveikinu sulaukus Lietuvos šimtmečio šventės, kurios iškilmėse mums visiems teko garbė dalyvauti!
Prienų r. savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas

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

Prenumeruokite „Naująjį Gėlupį“ ir neatsilikite nuo svarbiausių krašto ekonominių, kultūrinių ir politikos naujienų!
Prenumeruokite telefonu 8 700 55 400 išsikviesdami laiškininką į namus arba internete adresu www.prenumeruok.lt

 ŽVILGSNIS
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„Valstiečių“ lyderio Ramūno Karbauskio kontroliuojamo
„Agrokoncerno“ valdose, prie Kauno marių aptvertame
miške, aplinkosaugininkai nesurado deklaruotų danielių ir
dėl to panaikino leidimą tverti mišką. Šiuose sklypuose prieš
keletą metų prasidėjo statybos ir visą teritoriją juosia tvora.
Pagal Miškų įstatymą miškas turi būti prieinamas žmonėms.



Valstybės šimtmečio proga Seimo valdyba nutarė
apdovanoti du istorikus ir politologą. Apdovanojimas už
indėlį atkuriant Lietuvos valstybės nepriklausomybę,
valstybės ir parlamentarizmo tradicijų stiprinimą, veiklą
visuomenės gerovei nuostatų patvirtinimą skirtas Algimantas
Kasparavičiui, Algiui Krupavičiui ir Alvydui Nikžentaičiui.

REDAKTORIAUS SAVAITĖ
Mantvydas

PREKEVIČIUS
ujuda liaunos medžių
šakelės, o mūsų akys
krypsta į paukščius, kurie sunkiausiu metų laiku ieškodami
maisto vis nutūpia ant nuogų
medžių. Taip, žiemą medžiai
– tarsi ligoninės priimamasis,
kuriame pacientai nusimeta
storiausias medvilnės klostes ir gydytojams atskleidžia
nuogas paslaptis. Atsikratę
įvairiausių apdangalų ir pažvelgę į save veidrodyje, ir
patys galime atsakyti į klausimus, ar gerai atrodome, ar
mūsų mitybos pomėgiai turi
įtakos mūsų kūnui, ar laikomės higienos, ar neužklupo
kokia nors liga?
Taip ir medžiai – kiekvieną
žiemą numetę savo lapus, jie
atskleidžia visą tiesą: kiek išaugo per metus, kaip pasikeitė jų šakos, kur šiltuoju metu
juose įsiveisė parazitai ar apsigyveno paukščiai. Neretai
atskleidžia ir tai, ar nesustabdomai artėjant pavasariui jie
dar sugebės išauginti žalius
lapelius.
Štai, šokinėja žvirblis nuo
šakelės ant šakelės ir judina
visas liaunas medžio šakeles.
Ir galbūt net neatkreiptum dėmesio į šį šokinėjimą, jeigu
ne vienas svarbus elementas
– erdvė aplink jį. Tik ilgėliau įsižiūrėjęs supranti, kad
ir žvirblį, ir medžio šakeles
matai labai aiškiai. Jeigu vasarą į tai neatkreipi dėmesio,
tai žiemą šis judėjimas labai
ryškus. Ne tik dėl savo egzistencinį etapą baigusių medžio
lapų, bet ir dėl pliko dangaus.
Taip. Plikas ne tik medis, bet
ir dangus.

S

Kaip nuo gausybės
darbų ar ligų suvargęs
ir pilkas būna nuogas
žmogaus kūnas, toks
būna ir žiemos dangus.

lios nakties - „išsijungia“. Nusidažo tolygia pilka spalva ir
laukia, kol pavasaris išsitrauks
teptuką ir toje tuščioje pilkoje
drobulėje vėl išvingiuos plačias žydrynes.
Bet pavasario dar teks palaukti. Įvairiausiomis spalvomis mūsų pasaulį marginantis teptukas kol kas ilsisi, suteikdamas galimybę pamatyti, kaip atrodo pasaulis be jo.
Kaip atrodo tuščias pasaulis
– baltas lapas.

Ir iš tiesų – kiekviena
žiema mus sugrąžina
į pradžią. Atverčia
baltą lapą ir suteikia
galimybę ant jo piešti,
rašyti... iš naujo. Deja,
neretai laukiame,
kad mūsų baltą lapą
pradėtų spalvinti
svetimi teptukai. Bent
jau pradėtų! Nors
neretai jie ir pabaigia...
Keistas tas žmogus! Turėdamas didelį baltą lapą, jis
bijo jame padėti net mažyti
taškelį, o nuspalvintame – tiesiog jau nebeturi kur...

Viskas prasideda nuo
mažyčio taško.
Štai, nuo vienos medžio šakos ant kitos šokinėjantis žvirblis labai lengvai pastebimas.
Nors jį supa balkšvai pilka erdvė, jis – tas mažytis taškas –
nepaliauja šokinėti ir stebinti
savo atkaklumu. Atkaklumu
šaltyje bei sniego pusnyse rasti maisto. Atkaklumu ir iš to
pliko medžio šakelės ištraukti
bent vieną mažą kirminuką. O
ar stebina mus žvirbliai vasarą? Kai jie tik šaižiai čirška po
medį paslaptimi apgaubusiais
lapais? Ne, tik erzina.

Taip. Mes puikiai
matome, kas vyksta
tuščioje erdvėje, ir
Rodos, „siuntęs“ saulės mažai ką pastebime
spindulius visą gamtos atgi- perpildytoje mozaikoje.
mimo, augimo ir brandos bei
mirimo laikotarpį, net dangus
– kaip ta televizija vidury giLEIDĖJAS:
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kiekvieną mums nepažįstamą
juodą tašką, energingai šokinėjantį mūsų akyse, tačiau kai
mūsų pasaulis pilnas įvairiausių spalvų – tas taškas tampa
nereikalingas. Jis nuskęsta
spalvų jūroje.

Visada bijome
mažiausiu juodu tašku
sugadinti baltą lapą ir
bijome tuo pačiu tašku
sugadinti jau nupieštą
piešinį. Tačiau niekada
neįvertiname to, jog
būtent dedant tašką
prie taško ilgainiui
išryškėja piešinys.

Piešinys visada
prasideda nuo eskize
pieštuku nubrėžtos
tamsios linijos,
pažymimų orientacinių
taškų, marginimo tam
tikromis spalvomis
krypčių – sunkiausio
darbo, po kurio belieka
su didele aistra
laisvai lieti spalvas.
Mūsų paveikslas bus
niekam neįdomus
ir neįspūdingas, jei
tapysime nežinodami,
ką tapome!
Mūsų paveikslas bus nesuprantamas, jei svarbiausius ir darbščiausius taškus
regėsime tik tuščiame lape,
o ne liedami spalvas! Mūsų paveikslas bus negyvas,
jei pamiršime darbščiausius
juodus taškus pabaigę piešinį. Nes kitą kartą, kai mums
vėl teks reikės piešti naują
piešinį, jų nebebus. Gali būti,
jog pamiršti jie tiesiog nebeatsiras mūsų baltoje drobėje,
kaip ir maisto neradęs, vėjo genamos sniego marškos
baigiamas amžiams paslėpti
žvirblis.

SKELBIMAI, REKLAMA
tel. 8 604 80 752

laimaduobl@gmail.com

redakcija@naujasisgelupis.lt

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





Užsakomieji straipsniai, reklama
Neapmokami pranešimai spaudai
Skaitytojų straipsniai

Latvio
sunkvežimyje
aptikta per
100 tūkst. eurų
vertės rūkalų
kontrabanda
Latvijos piliečio
vairuojamame
sunkvežimyje muitinės
pareigūnai aptiko daugiau
nei 40 tūkst. pakelių
kontrabandinių cigarečių,
kurių vertė – per 100 tūkst.
eurų.

Blankioje erdvėje matydami sunkiai triūsiantį juodą
tašką, dažnai neįvertiname,
kad tas mažytis taškas – tai
teptukas, kuris pradeda piešti savo ir kartu mūsų piešinį.
Jis pradeda tapyti pavasarį,
nelaukdamas, kol jį nutapys
kas nors kitas.

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

juronyte@gmail.com

Šilutės rajono meras Vytautas Laurinaitis sako, kad
savivaldybė nepaisys aplinkosaugininkų rekomendacijų
išsaugoti beveik 300 medžių statant estakadą ir planuoja
juos iškirsti dar šiemet. Tiek Šilutės meras, tiek Lietuvos
automobilių kelių direkcija tikina, kad medžiai bus kertami
jau netrukus, nes jie kelia pavojų eismo saugumui.

Kaip pranešė muitinė, Prienuose sustabdytame Latvijos
piliečio vairuojamame „Mercedes–Benz Sprinter“ dar
pirmadienį pirminės apžiūros
metu pareigūnai aptiko 15
dėžių nelegalių rūkalų – dėžes su cigaretėmis vyras vežė
neslėpdamas. Vyras teigė, jog
vysta į Lenkija be krovinio,
bet negalėjo nurodyti kelionės tikslo.
Pareigūnams kilus įtarimų,
jog sunkvežimyje gali būti
įrengta slaptavietė cigaretėms,
trečiadienį aptitkta dar 65 dėžės rūkalų.
Iš viso latvis gabeno daugiau nei 40 tūkst. pakelių cigarečių, kurių vertė su privalomais sumokėti mokesčiais
– 112 tūkst. eurų.
Dėl dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis Muitinės kriminalinė tarnyba pradėjo ikiteisminį tyrimą. BNS

Diplomatai reiškia
protestą dėl LTSR
himno per dziudo
turnyrą Italijoje
Lietuvos diplomatai
pirmadienį pareiškė
protestą dėl praėjusį
savaitgalį dziudo turnyre
Italijoje nuskambėjusio
sovietinio himno.

LTSR himnas skambėjo
per apdovanojimų ceremoniją
dziudo Europos jaunių taurėje,
kai sveikinta aukso medalį iškovojusi Lietuvos sportininkė
Justina Kmieliauskaitė.
Turnyro rengėjai su į jį atvykusia šalies delegacija buvo suderinę teisingą himną. BNS
Laikraštis išeina trečiadieniais ir šeštadieniais.
Laikraštis įkurtas 1999 04 01.
ISSN 1392-7248.
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informaciją bei nuotraukas be redakcijos sutikimo - draudžiama.

VALSTYBĖS ŠIMTMEČIUI 
TREČIAdienis, 2018 m. vasario 14 d., www.naujasisgelupis.lt



Australijos kruiziniam laivui teko grįžti į Sidnėjaus
uostą tarp keleivių įsiplieskus konfliktui dėl eilės prie
tualeto. Pirmadienį vienai šiuo laivu plaukusiai rusei
buvo pareikšti kaltinimai per minėtą konfliktą smogus
kitam keleiviui tuščiu vyno buteliu.



Londono Sičio oro uostas sekmadienį paskelbė
stabdantis darbą dėl Antrojo pasaulinio karo bombos,
rastos prie Temzės upės. Vykdant planuotus darbus
sprogmuo buvo rastas prie Karaliaus Jurgio V doko.
Sostinės policija prevenciškai nustatė 214 metrų
spindulio evakuacijos zoną.

Trys dokumentai

(Iš 1927 metų savaitraščio „Šaltinis“)
Didžiojo Vilniaus Seimo nutarimai, priimti Vilniuje viešuose posėdžiuose gruodžio 4
ir 5 d. 1905 m. dalyvaujant 2000 tautos atstovų:

Dabartinis judėjimas Rusijoje ir Lietuvoje
Pripažindami, jog dabartinė caro vyriausybė yra pikčiausiu mūsų priešu; jog dabar prieš
tą vyriausybę pasikėlė visi rusų valstijos kraštai; jog geresnį gyvenimą galima įgyti tik
laimėjus kovą su senąja tvarka, susirinkime dalyvavusieji lietuviai nutarė:
Šviestis, rištis ir stoti kovon drauge su sukilusia visų Rusijos tautų liaudimi.

Lietuvių autonomija
Kadangi Lietuvos gyventojų reikalai pilnai gali būti užganėdinti tiktai prie tikros mūsų
krašto autonomijos (savivaldos) ir kadangi, idant ir kitos Lietuvoje begyvenančios tautos
galėtų pilna laisve naudotis „Lietuvių suvažiavimas“ nusprendė:



JAV gynybos sekretorius Jimas Mattisas (Džimas
Matisas) sekmadienį išsakė abejonių, ar Šiaurės
Korėjos bandymai per žiemos olimpines žaidynes
pelnyti tarptautinį palankumą paskatins ilgalaikį
Pchenjano ir Seulo santykių atšilimą.

Išrinktųjų iš visos Rusijos lietuvių atstovų (virš 300)
1917 m. nutarimai
Rusijos Lietuvių Seimas atsižvelgdamas į tai,
1) kad prieš karą viena etnografinės Lietuvos dalis buvo Rusijos, o kita Vokietijos valdžioje;
2) kad Rusijos Lietuva per šį karą veik visa užimta Vokiečių kariuomenės;
3) kad jos klausimas tapo todėl tarptautiniu ir bus rišamas Tautos Kongreso.
4) Kad dėl užimtųjų per karą svetimos valstybės žemių yra nustatytas Rusijos darbininkų bei kareivių atstovų Tarybos ir laikinosios vyriausybės pripažintas ir visiems apskelbtas taikos principas, taika be aneksijų ir kontribucijų, leidžiant pačioms tautoms
spręsti ko jos nori;
5) Kad išskirstytoms tarp kelių valstybių tautoms pripažinta Europos ir Amerikos demokratijų teisė sudaryti vieną politikos kūną;
6) Kad Lietuva iki XVIII šimtmečio pabaigos turėjo savo atskirą politikos gyvenimą;
7) Kad esant šioms aplinkybėms metas lietuviams įvykint seni politikos laisvės troškimai ir, remiantis apsisprendimo teise, aiškiai visam pasauliui pasakyti, kaip jie savo
likimą apsispręs,

nutarė:

Reikalauti Lietuvai autonomijos su seimu Vilniuje, išrinktu visuotiniu, lygiu, teisiu ir
slaptu balsavimu, neskiriant lyties, tautos ir tikėjimo.

I. Visa etnografinė Lietuva privalo tapti nepriklausoma valstybė, nuolatai neutralinė.

Toji autonomiškoji Lietuva turi būti sudėta iš dabartinės etnografiškosios Lietuvos,
kaipo branduolio, ir tų pakraščių, kurie dėlei ekonomiškų, kultūriškų, tautiškų arba kitų
priežasčių traukia prie to branduolio, ir kurių gyventojai priklausyti prie jų panorės.

III. Taikos Kongrese turi būti Lietuvos atstovai.

Kadangi susirinkę Vilniuje ant lietuvių suvažiavimo Suvalkų gubernijos lietuviai vienbalsiai pripažino reikalingu drauge su kitų gubernijų lietuviais kovoti už autonomiškąją
Lietuvą, tai suvažiavimas nutarė, kad Suvalkų gubernijos lietuviai turi būti priskirti prie
autonomiškosios Lietuvos.
Santykiai su kaimyniškosiomis Rusijos šalimis turi būti paremti ant federacijos pamatų.

Kokiu būdu iškovoti autonomija.
Kad įgyti autonomiją, pirmučiausiai reikalinga yra galutinai sugriauti dabartinę prispaudimo tvarką. Tam tikslui reikia vienyti visas Lietuvos apolitiškųjų partijų ir pavienių ypatų pajiegas. Susivienijus namieje, pridera mums jungtis su visomis kitomis Rusijos tautomis, kurios padeda griauti tą tvarką, o kol kas reikia nemokėti jokių mokesčių,
uždarinėti monopolius, neleisti vaikų į rusiškas pradedamąsias mokyklas, neiti Kauno,
Vilniaus ir gardino gubernijose į valsčiaus teismus ir visas kitas dabartinės valdžios įstaigas, neleisti savo brolių į kariuomenę, reikalui prisiėjus streikuoti visiems darbo žmonėms miestuose ir sodžiuose.

REKLAMA

II. Jos neutralitetas privalo būti garantuotas Tautos Kongreso.
IV. Lietuvos valdymo būdą ir vidaus tvarką turi nustatyti sukviestas visuotiniu, lygiu,
tiesiu ir slaptu balsavimu steigiamasis Lietuvos susirinkimas.

Lietuvos taryba skelbia Lietuvos nepriklausomybę
Lietuvos Taryba savo posėdyje vasario mėn. 16 d. 1918 m. vienu balsu nutarė kreiptis
į Rusijos, Vokietijos ir kitų valstybių vyriausybes šiuo pareiškimu:
Lietuvos Taryba, kaipo vienintelė lietuvių tautos atstovybė, remdamos pripažintąja tautų apsisprendimo teise ir lietuvių Vilniaus konferencijos nutarimu rugsėjo m. 18-23 d.
1917 metais skelbia atstatanti nepriklausomą, demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos Vyriausybę su sostine Vilniuje ir tą valstybę atskirianti nuo visų valstybių
ryšių, kurie yra buvę su kitomis tautomis.
Drauge Lietuvos Taryba pareiškia, kad Lietuvos valstybės pamatus ir jos santykius
su kitomis valstybėmis privalo galutinai nustatyti kiek galima greičiau sušauktas
Steigiamasis Seimas, demokratiniu būdu visų gyventojų išrinktas.

Lietuvos Tarybos nariai:
Dr. Basanavičius, K. Bizauskas, M.Biržiška, S. Banaitis, P. Dovydaitis, St. Kairys, P.
Klimas, D. Malinauskas, V. Mironas, St. Narutavičius, A. Petrulis, Dr, Šaulys, K. Šaulys, J. Šernas, A. Stulginskis, A. Smetona, J. Smilgevičius, J. Staugaitis, J. Vailokaitis,
J. Vileišis.

 ATGARSIAI
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Sekmadienio popietę Kalvarijos savivaldybės
Naujienėlės kaimo ežere, eketėje, rastas 47 metų
vyro lavonas su sužalojimais galvos ir smilkinio srityje.
Kaip pranešė Policijos departamentas, pirminiais
duomenimis, vyras susižalojo krisdamas į eketę.

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

2018-02-08 apie 16.32 val. ugniagesiai gavo pranešimą, kad Ašmintos sen., Ašmintos k., Kalnelio
g. dega šiaudų gamykla. Atvira
liepsna degė šiaudų pešiotuve
buvę šiaudai. Iš šiaudų pešiotuvo
bunkerio ištraukti visi šiaudai, išnešti į lauką, perkasti. Išsaugoti visi
įrenginiai, nuostolių nepatirta.
2018-02-08 apie 16.43 val. vyras
pranešė, kad Prienuose, Vasaros
estradoje prie patvinusio Nemuno jo automobilis įlūžo į ledą ir
iki pusės paskendo. Automobilis
buvo įlūžęs ne vandens telkinyje,
o apsemtoje aikštelėje. Buksyravimo lynu automobilis „Subaru
Forester“ ištrauktas.



71-o žmogaus gyvybę sekmadienį nusinešusi lėktuvo katastrofa netoli Rusijos sostinės – didžiausia pagal
aukų skaičių pasaulyje nuo 2016 metų pabaigos. Maršrutu Maskva-Orskas sekmadienį skridęs bendrovei
„Saratov Airlines“ priklausęs An-148 keleivinis lėktuvas nukrito praėjusius vos kelioms minutėms po pakilimo iš
Maskvos Domodedovo oro uosto. Visi juo skridę žmonės – 65 keleiviai ir šeši įgulos nariai – žuvo. Rusija svarsto
galimybes sustabdyti An-148 lėktuvų eksploatavimą. 2016-ųjų gruodžio 25-ąją Rusijos gynybos ministerijos
lėktuvas Tu-154 nukrito į Juodąją jūrą netoli Sočio. Juo skrido 92 žmonės.

Nemuno kilpų regioninio parko lankytojų centre–
piliakalnių projekto baigiamasis renginys

Sveikinimo ir įžanginį žodį tarusi Nemuno kilpų regioninio parko direktorė Dalia
Križinauskienė priminė piliakalnių reikšmę bei dabartinę
padėtį juos tvarkant ir parengiant žmonių lankymui. Prieš
prasidedant rimtoms kalboms,
nedidelį, nuotaikingą koncertą dovanojo Birštono meno
mokyklos jaunieji dainininkai
Gustas ir Ugnė.

pavyko sukviesti Prienų, Birštono, Alytaus ir Kaišiadorių
moksleivius. Jie pateikė daug
vertingos medžiagos apie jų
krašte esančius piliakalnius,
užrašė žmonių papasakotas
istorijas.
Kitas labai puikus renginys
– šiaudinių skulptūrų pleneras
„Gyvenimas prie piliakalnio“,
subūręs bendram darbui aplinkinių savivaldybių mokyklų mokinius bei dienos centrų vaikus.
„Niekada tokių darbų iš
šiaudų nebuvome darę, neturėjome patirties, tad teko į pagalbą pasikviesti ir tautodailininkus. O rezultatas tikrai puikus – iš šiaudų sukūrėme įvairius gyvuliukus, paukščiukus,
gyvenusius pilyje, medžius,
gėles, taip pat ir valdovo sostą, beje, dabar labai populiarų

Apie piliakalnių projektą
ir jo eigą pasakojo pati projekto autorė ir rengėja NKRP
vyr. specialistė Ramutė Milušauskienė.
Ji sakė, kad paraiška piliakalnių projekto paramai gauti
buvo pateikta 2017 m. vasario mėnesį, o žinia, kad skirta
lėšų, atėjo jau gegužę, tačiau
projektas buvo pradėtas, dar
nežinant, ar jis bus finansuojamas.
Pirmiausia projekto sumanytojai surengė mokslinę konferenciją „Krašto kultūros paveldas – piliakalniai“, į kurią

– jame fotografuotis nori daugelis jaunavedžių, apsilankančių prie Punios piliakalnio“,
– sakė R. Milušauskienė.
Po plenero vyko Nemuno
kilpų regioninio parko teritorijoje gyvenančių bendruomenių šventė „Mes Nemuno šalies vaikai“, kur savo rankdarbius demonstravo, kulinariniu
paveldu dalinosi ir dainomis
vieni kitus džiugino Sūduvos
ir Dzūkų krašto žmonės. Gerą
nuotaiką palaikė ir pasakorius
Vincukas bei Naisių vasaros
teatras.
Rugsėjo mėnesį Punioje vy-

Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Vasario 9 dienos vakarą
Nemuno kilpų regioninio
parko lankytojų centre
šurmuliavo svečiai, atvykę
į projekto „Piliakalniai
vakar, šiandien ir rytoj“
baigiamąjį renginį.

2018-02-09 P. P. (gim. 1948 m.),
apie 16.30 val. atėjęs prie jam
priklausančio automobilio, kuris
stovėjo nesaugomoje, neaptvertoje, neapšviestoje automobilių
stovėjimo aikštelėje prie namų
Prienuose, pastebėjo, kad sugadintas vairuotojo pusės durelių lango
stiklas, iš po automobilio variklio
dangčio pagrobta 150 eurų vertės
akumuliatorius.
2018-02-10 apie 15.40 val. A. G.
(gim. 1949 m.) pastebėjo, kad
įsibrauta į jo automobilį „VW Santana“ ir pagrobtas akumuliatorius.
Automobilyje signalizacija neįrengta. Padaryta 70 eurų turtinė žala.
2018-02-11 apie 16 val. Prienų
r., Šilavoto sen., Ingavangio k.,
Pašilės g., neblaivus (3,26 prom.
alkoholio) vyras (gim. 1973 m.)
smurtavo prieš savo tėvą (gim.
1937 m.). Įtariamasis sulaikytas ir
uždarytas į areštinę.
2018-02-11 Veiverių sen., Papilvio
k., SB „Dobilas“ Erelių g. degė
ūkinis pastatas. Kai atvyko ugniagesiai, pastatas degė atvira liepsna.
Nudegė ir buvo nuardytas pastato
stogas, apdegė vidus ir viduje buvę
namų apyvokos daiktai.
2018-02-12 GMP paprašė pagalbos Šilavoto sen., Šilavoto k.,
Antano Radušio g. – išnešti ligonį
ir įkelti į GMP automobilį.
REKLAMA

ko konferencija „Piliakalniai
vakar, šiandien ir rytoj“, kurioje dalyvavo piliakalnius tyrinėjantys žinomi mokslininkai, tarp jų ir G. Zabiela. Jis ir
pranešė apie atrastą Voseliūnų
piliakalnį, kuris gali būti pats
didžiausias Lietuvoje. Žmonės jį dar vadina Baltu kalnu.
Šioje didelėje konferencijoje
dalyvavo ir senovės baltų karo draugovės „Jotvos sūnūs“
atstovai, kurie pasakojo apie
tuometinę karių aprangą bei
ginklus. Taip pat buvo pristatyta paroda „Alytaus krašto
piliakalniai“.
Tą pačią dieną, kadangi
buvo Rudens lygiadienis, su
visomis tradicijomis supažindino apeiginio folkloro grupė
„Kūlgrinda“ – buvo deginamas laužas, dainuojamos dainos, aukojama deivėms Žemynai, Gabijai.
R. Milušauskienė pasakojo, kad rudenį buvo surengta piešinių paroda „Legendų
skrynią atvėrus“, kuri sulaukė didelio susidomėjimo ir
daugybės dalyvių. Savo piešinius konkursui siuntė ne
tik Alytaus, Birštono, Prienų,
Kaišiadorių mokyklų vaikai,
bet ir Šalčininkų savivaldybės
mokyklų mokiniai. Piešinių
konkursas „Legendų skrynią
atvėrus“ buvo skirtas Piliakalnių metams paminėti, mokiniai savo piešiniuose prisiminė girdėtas legendas bei senų
žmonių pasakojimus.
Pasak R. Milušauskienės,
nemažai įdomių renginių surengta kartu su partneriais,
Alytaus krašto muziejumi.
Jie padėjo surengti parodas
„Kai sieloms neliko medžių“,
„Mūsų protėvių dvasia“, „Istorinė atmintis. Ką sako piliakalniai“.

Mokyklose buvo vedamos
istorijos pamokos, kuriose
dalyvavo ir LR Seimo narys
Andrius Palionis. Jis pasakojo iš savo senelio išgirstus pasakojimus.
„Visus šiuos renginius vainikavo išleista knyga „Piliakalniai Nemuno kilpų regioniniame parke“, į kurią sudėtos
visų mūsų parke esančių piliakalnių nuotraukos, netgi ir tų,
kurie dar neįtraukti į registrą“,
– sakė R. Milušauskienė.
Po projekto pristatymo buvo apdovanoti konkurso „Gražiausia piliakalnio nuotrauka“
nugalėtojai. Laimėtojais tapo
Brazių šeima: tėtis Virginijus,
mama Reda ir dukros Emilija,
Elena ir Elžbieta iš Kaišiadorių, aplankę net 45 Lietuvos
piliakalnius. Jų šeimai buvo
įteiktas prizas – apsilankymas
„Vytauto Mineral Spa“.
Padėkos įteiktos ir konkurso dalyviams Tadui Zubavi-

čiui, Viktorijai Bilevičienei,
Airai Bartaškienei.
Prizą už gražiausią nuotrauką Renatai Marcinkevičienei
įteikė Prienų rajono savivaldybės mero pavaduotojas Algis Marcinkevičius, o Birštono savivaldybės merė Nijolė
Dirginčienė apdovanojo Virginijų Kazlauską. Buvo apdovanoti ir gražiausių bei įdomiausių piešinių autoriai. Nemažai padėkų atiteko Birštono
gimnazijos mokiniams.
Seimo narys A. Palionis padėką ir suvenyrą už projekto
įgyvendinimą ir knygos išleidimą įteikė R. Milušauskienei,
o padėką ir prizą (Lietuvos
valstybės vėliavą) už „Meniškiausią nuotrauką“ – Rimvydui Strikauskui.
Pasibaigus oficialiajai daliai visi dar kartą apžiūrinėjo
parodą, prisiminė aplankytas vietas, įdomiausius piliakalnius.

VERTA ŽINOTI 
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Tikriausiai Jungtinių Valstijų sekmadienį įvykdytas
bepiločio orlaivio antskrydis centriniame Jemene pražudė
šešis „al Qaeda“ kovotojus, pranešė šaltinis iš saugumo
institucijų. JAV kariuomenė yra vienintelės žinomos
pajėgos, Jemene turinčios bepiločių orlaivių technologiją.
Antskrydžio metu buvo smūgiuota į transporto priemonę.



Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas
(Donaldas Trampas) pareiškė nesantis tikras, ar Izraelis iš
tiesų siekia taikos susitarimo su palestiniečiais. Anksčiau
jis smerkė palestiniečius dėl jų nenoro derėtis, tačiau
susilaikydavo nuo kritikos Izraeliui.

Į klausimus atsako žolininkė biologė Monika Smilgytė

Žolelių arbatos gėrimo ceremonija
ATKelta IŠ 1 p.
me, keraminiame arba moliniame arbatinuke. Arbatinuką statykite ant šilto pagrindo. Tam tiks ir kamštinis padėkliukas ar stora keliaguba
medžiaga puodams kilnoti.
Jei kambaryje šalta, pravartu
arbatinuką, užplikinus žoleles, šiltai uždengti.
Žolelių arbata, ją geriant
kiekvieną dieną (profilaktiškai), turi būti malonaus skonio. Arbatų mišinukus reikia
kiekvieną dieną pamainyti,
gerti įvairias žoleles, kad organizmas gautų įvairių mikroelementų ir vitaminų, įvairių
organinių ir neorganinių
junginių. Taip organizmas kiekvieną dieną bus
stiprinamas ir išvalomas,
apsaugotas nuo neigiamo
aplinkos poveikio, sustiprės imunitetas, atsikurs
normali organų sistemų
veikla. Norint jaustis gerai, žolelių arbatas reikia
gerti nuolat, nes vieno
puodelio poveikis bus tik
tam kartui.
Žolelių mišinukus geriant tikslingai, nuo tam
tikro negalavimo, arbatą
reikia plikyti stipresnę ir
didesnį kiekį per dieną išgerti. Ir taip gali tekti gydytis nuo
savaitės iki poros mėnesių ar
net metų (priklausomai nuo
negalavimo), darant pertraukas, nes organizmas prie tam
tikros rūšies žolelių pripranta,
jei geriama nuolat, ir tenka laikas nuo laiko jas pakeisti kitomis. Mišinukai dažnai yra
veiksmingesni (vaistažolės
veikia sinergetiškai) nei pavienės žolelės.
Didžiausias gydomasis
efektas pasiekiamas žolelių
arbatas geriant pusvalandis
prieš valgį ar pertraukose tarp
valgių. Geriant savo malonumui tai nėra taip jau svarbu.
Beveik visada į litrą vandens dedama šaukštas ar du
šaukštai džiovintų žolelių
(sauja), vasarą šviežių žolelių
dedama daugiau. Palaukiama, kol pritrauks, nuo pusvalandžio (pelynas, apynys, raREKLAMA

munėlės) iki 2 val. (jonažolė,
šalavijas), priklausomai nuo
žolelių stambumo ir sugebėjimo išlaisvinti norimas gydomąsias medžiagas. Uogos,
šaknys, šakelės plikomos termose ir laikomos per naktį
arba pavirinamos ant vandens
vonelės 15–30 min. Mažame
puodelyje galima plikinti tik
smulkesnės konsistencijos žoleles, nes vanduo atvėsta labai
greitai ir nepritraukia.
Negalima gerti per karštos
ar per šaltos arbatos, ji turi būti
malonios temperatūros.
Gerdami žolelių arbatas
turite atsipalaiduoti ir leisti

vaistažolėms atlikti savo darbą. Galite įsivaizduoti, kaip
žolelės jus gydo, kaip išvalo
organizmą, malšina skausmus. Jei šia gėrimo ceremonija mėgaujatės su draugais
ar artimaisiais, kalbėkite tik
maloniomis temomis, neskubėkite, kiekvienas gurkšnis
– gyvybės eliksyras. Medumi arbatas patariama gardinti, tik jei labai to norite, tikrą
savo kvapą ir skonį išreikš tik
nesaldinta arbata.
Žolelių arbatos gydomasis poveikis bus didesnis, jei
jas derinsite su sveika mityba, sportu, relaksacija, malda, gero linkėjimu artimui.
Jeigu geriate savo užaugintas
ar gamtoje surinktas žoleles,
šaleles, šaknis, uogas – efektas bus didesnis, nes jau pats
rinkimo procesas gydo.
Mes, kaip asmenybės ir individai, esame labai skirtin-

gi, tad ir žolelės ne visada tos
pačios tinka, kartais tenka per
ieškojimų kelius atrasti sau
tinkamesnes, skanesnes bei
veiksmingesnes vaistažoles.
Dažnai vakare ir ryte
kankina prakaitavimas.
Kokiomis priemonėmis tai
būtų galima sumažinti?
Prakaitavimą mažina juozažolės, šalavijo, ąžuolo žievės, dilgėlių, ramunėlių, asiūklio, graikinio riešutmedžio
arbatos. Mėsos ir alkoholio,
kavos vartojimas didina prakaitavimą ir blogą prakaito
kvapą. Menopauzės metu ir
paauglystėje dėl hormoninių
pokyčių padidėja prakaitavimas ir paaštrėja jo
kvapas, tad reikia kasdien
praustis ir mažiau valgyti aštrių produktų, mėsos,
šokolado, sveikiau maitintis, gerti daugiau žolelių arbatos ir apsiprausti
jomis. Paaugliams pravartu žolelių arbata suvilgius medvilninį tamponėlį
valyti veidą ir nusiprausus
pažastis. Veido priežiūrai
ypač tinka beržas, liepa,
ramunėlės, dilgėlė, ajeras,
lakišius, varnalėša. Kartais
blogas kūno kvapas išduoda įvairias ligas (onkologines,
skydliaukės funkcijos sutrikimus, besiartinantį širdies priepuolį ir kt.). Žolelių arbatos,
reguliuojančios hormonus,
ypač tinka moterims menopauzės metu.
Ar yra kokių liaudiškų
priemonių nuo papilomų?
Jos vargina dažną vyresnio
amžiaus žmogų, o vaistiniai preparatai nėra veiksmingi.
Papilomos ant odos yra tik
simptomai, liudijantys, kad
organizme yra papiloma virusas ir kad yra nusilpusi žmogaus imuninė sistema. Papiloma virusu lengvai užkrečiama
sąlyčio metu ar naudojantis
tuo pačiu rankšluosčiu ar rūbais. Papilomos išaugas galima naikinti obuolių actu,
dažnai tepti, pridėjus acte pavilgytą tamponėlį, palaikyti
kelias minutes (bent tris kartus

per dieną), kol išdžius. Galima papilomas naikinti perpjauta česnako skiltele. Gerai
papilomas naikina šviežios
ugniažolės, medetkos ir kiaulpienės, gvazdikėliai (prieskoniai) arba jų stipri aliejinė
ar spiritinė ištrauka, iš jų pagaminti stiprūs tepalai. Reikėtų visą dieną dažnai tepti
papilomas ar uždėti valandai
kompresą, kol jos išnyks, ir
dar kurį laiką po jų išnykimo,
kad nesikartotų. Labai svarbu
gydantis nuo papilomų ne tik
tepti jas tepalais, bet ir stiprinti imuninę sistemą iš vidaus,
gerti imunitetą stiprinančių
arbatų. Gali tekti gydytis mėnesį ar du, kartais išnyksta ir
greičiau.
Kokias vaistines žoleles
galima būtų vartoti nuo vidurių užkietėjimo? Kai išgeriu senos lapų arbatos,
labai raižo vidurius. O gal
nesveika dažnai gerti laisvinančiųjų preparatų?
Vidurių užkietėjimą reikia
būtinai gydyti, kad maistas
žarnyne neužsistovėtų ir nepradėtų pūti, neišprovokuotų kitų, daug rimtesnių ligų.
Pirmiausia reikia sureguliuoti mitybą, joje neturi trūkti
žalių, termiškai neapdorotų
vaisių ir daržovių, ląstelienos, šaltai spaustų aliejų, linų
sėmenų, kruopų su luobele,
slyvų, kriaušių, abrikosų, razinų, obuolių. Labiausiai vidurius laisvina topinambai
– žieminės bulvės, jų šviežios
salotos. Užtenka vieno gumbo per dieną. Nepamainomas
vaistas nuo vidurių užkietėjimo – gysločių sėklos, užtenka suvalgyti pusę šaukštelio
per dieną. Vidurius laisvina
šermukšnių, juodauogio šeivamedžio uogos ir jų arbata,
taip pat jų žiedų arbata. Nepamainomos šiuo atveju yra
ir kiaulpienės (visas augalas)
bei garšvos. Pavasarį ir vasarą pravartu į salotas dėti kiaulpienių lapų ir žiedų. Ankstyvą pavasarį ir vėlyvą rudenį
patartina valgyti topinambų
salotas. Rudenį verta prisidžiovinti šermukšnių ir juodauogio šeivamedžio uogų,
kad jų nepritrūktų visą žiemą.
Senos lapus gerti ilgesnį laiko
tarpą nepatartina. Reikia keisti
kasdienę mitybą į sveikesnę.
Monika Smilgytė 



Venesueloje pinigai taip nuvertėjo, kad mažiausio nominalo
kupiūras žmonės tiesiog išmeta. Tačiau vienas verslu vyrukas
sugalvojo, kaip jas panaudoti, ir užsidirbti pinigų. 25 metų
Enteris Wilmeris Rojasas (Enteris Vilmeris Rochasas) gatvėje
renka išmestus banknotus, juos lanksto origami metodika,
tokius lankstinius susiūna ir taip gamina krepšius.

 ATGARSIAI

TREČIAdienis, 2018 m. vasario 14 d., www.naujasisgelupis.lt



Ekspertams prognozuojant, kad iki 2025 metų sumažės
medicinos darbuotojų, Japonijos vyriausybė padidins robotų
naudojimą sveikatos priežiūros srityje, rašo britų leidinys
„The Guardian“. Robotų kūrėjai numato, kad itin paklausūs
bus įtaisai, skirti padėti pagyvenusiems žmonėms atsikelti iš
lovos, atsisėsti į neįgaliojo vežimėlį ir išsimaudyti vonioje.

Prenumeruokite
Nemuno krašto
laikraštį
„Naujasis Gėlupis“
2018 m.!
Prenumeruokite „Naująjį
Gėlupį“ ir neatsilikite
nuo svarbiausių krašto
ekonominių, kultūrinių ir
politikos naujienų!
REGIONŲ KREPŠINIO LYGA B div. B gr.

TURNYRINĖ
LENTELĖ

1. Vilniaus „Stekas-Rivilė“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

16

1

1600:1294

2. Stakliškių „Guosta“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

15

3

1426:1221

3. Rokiškio „Feniksas“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

13

5

1510:1272

Pjongčango 2018
Žiemos olimpinės žaidynės



Šiaurės Korėjos delegacija su lyderio Kim Jong Uno
seserimi Kim Yo Jong (Kim Jo Čen) po intensyvių trijų
dienų Pietų Korėjoje sekmadienį išvyko namo. Istorinio
vizito metu Šiaurės Korėjos politikos princesė olimpiadoje
sėdėjo tarp pasaulio lyderių ir perdavė savo brolio
kvietimą Pietų Korėjos prezidentui atvykti į Pchenjaną.

Vasario 14 d. (trečiadienį), 03.15 val.

Ieva Januškevičiūtė

Vasario 14 d. (trečiadienį), 06.45 val.

Ieva Januškevičiūtė

PRAL.

SANTYKIS

13

5

1305:1277

ATKelta IŠ 1 p.
dėjimui prie trijų europinių
projektų.
Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programos finansavimui planuojama skirti
4348,4 tūkst. eurų ir tai sudaro
17,8 proc. (2017 m. – 4102,6
tūkst. eurų arba 18,5 proc.)
biudžeto.
Kultūros, sporto, jaunimo
ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programai planuojama skirti 1758,9 tūkst. eurų,
tai sudaro 7,2 proc. (2017 m.
šiai programai buvo skirta 6,8
proc.) biudžeto.

2018 m. gautos prognozuojamas pajamas viršijančios
pajamos bus skirtos įsiskolinimams dengti ir kt. poreikiams.
Rajono savivaldybės įsiskolinimas 2018 m. sausio 1
d., palyginti su įsiskolinimu
2017 m. sausio 1 d., sumažėjo 158,3 tūkst. eurų, iš jų paskolų grąžinimui – 90,1 tūkst.
eurų. Savivaldybės skoliniai
įsipareigojimai 2018 m. sausio 1 d. buvo 2928,8 tūkst.
eurų, iš jų 2556,6 tūkst. eurų
– paskolos.
Visi komitetai biudžeto planui pritarė. Opozicijos lyderės

Savivaldybių pagrindinių
funkcijų vykdymo ir valdymo tobulinimo programai
vykdyti planuojama skirti
4065,8 tūkst. eurų arba 16,6
proc. biudžeto.
Aplinkos apsaugos, verslo
rėmimo ir kaimo plėtros programai vykdyti planuojama
skirti 826,7 tūkst. eurų arba
3,4 proc. biudžeto.
Viešosios infrastruktūros ir
priežiūros plėtros programai
planuojama skirti 6,6 proc.
biudžeto arba 1609,3 tūkst.
eurų (2017 m. – 5,4 proc.
biudžeto arba 1188,9 tūkst.
eurų).
Investicijų programai planuojama skirti 1383,2 tūkst.
eurų arba 5,6 proc. visų išlaidų.

Loretos Jakinevičienės teigimu, tvirtinant biudžetą visi
Tarybos nariai turi prisiimti
atsakomybę ir politikavimo
neturi būti. Ji pasidžiaugė,
kad visi galėjo teikti pasiūlymus ir į daug pasiūlymų buvo atsižvelgta, o svarstant šį
klausimą komitetuose dalyvavo atsakingi administracijos darbuotojai, kurie atsakė į
iškilusius klausimus. Ji pastebėjo, kad planuojant šių metų
biudžetą lėšos planuojamos
ir skirstomos pagal praėjusių
metų poreikį, ir pasigedo išsamios biudžeto analizės pagal programas. Ji taip pat pasigedo analizės, planavimo ir
atsižvelgimo į savivaldybės
ilgalaikius strateginius prioritetus, tikslus ir uždavinius.

KREPŠINIS

KREPŠINIS

5. Kupiškio KK „Kupiškis“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

11

7

1411:1329

6. Vilniaus „Lietuvos rytas-2“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

10

8

1381:1331

7. Kauno „Perkūnas-Vytrita“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

9

9

1406:1452

8. Kauno r. „Xiaomi-Tornado KM“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

6

11

1189:1262

9. Kauno krepšinio akademija „Snaiperis“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

5

13

1297:1437

10. Alytaus SRC- „Dzūkija“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

4

14

1375:1499

11. Anykščių „KKSC-Elmis“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

3

15

1142:1361

12. Lietuvos kurčiųjų sporto klubas
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

2

15

1175:1482

ARTIMIAUSIOS VARŽYBOS
KREPŠINIS

Vasario 17 d.

14

00

val.

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

Rokiškio „Feniksas“ prieš
Stakliškių „Stakliškės“ RKL

Vasario 15 d. (ketvirtadienį), 13.00 val.

Natalija Kočergina,
Diana Rasimovičiūtė

Vasario 15 d. (ketvirtadienį), 08.30 val.

Marija Kaznačenko

Tomas Kaukėnas,
Vytautas Strolia

DALYVAUJA

Vasario 16 d. (penktadienį), 08.00 val.

Slidinėjimas.
Moterų 10 km laisvuoju
stiliumi varžybos
DALYVAUJA

Vasario 23 d.

19

30

Slidinėjimas. Vyrų 15 km
laisvuoju stiliumi varžybos
DALYVAUJA

Modestas Vaičiulis,
Mantas Strolia

val.

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

Natalija Kočergina,
Diana Rasimovičiūtė

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

Andrejus Drukarovas

pinių tvarkymui ar seniūnijų
remontams, ragino daugiau
pinigų skirti vaikų maitinimui, kelių remontui, pasirūpinti, kad mokyklų teritorijos
būtų aptvertos, o ne statyti
fontaną.

vivaldybių asociacijos nare.
Šv. Jokūbo kelio asociacijos
narėmis jau yra 19 savivaldybių. Įsitraukus į Europos federaciją kartu su kitomis Lietuvos savivaldybėmis, atsirastų
galimybė Prienų rajono savi-

grupių informavimas.

KREPŠINIS

KREPŠINIS

KREPŠINIS

Prienai taps
Švento Jokūbo
kelio savivaldybių
asociacijos nare
Be didesnių diskusijų buvo patvirtinta 2018 m. Kontrolės komiteto programa,
kurią A. Marcinkevičius pavadino „banaloka“, pakeistas
Prienų rajono savivaldybės
neformaliojo vaikų švietimo
lėšų skyrimo ir panaudojimo
tvarkos aprašas bei papildytas Jiezno muzikos mokyklos
organizuojamų respublikinių
renginių dalyvio mokesčio
nustatymas (festivalio „Siurprizas“ dalyvio mokestis bus
3 eurai).
Tarybos nariai pritarė, kad
Prienų rajono savivaldybė
taptų Švento Jokūbo kelio sa-

Kovo 3 d.

val.

val.

val.

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

DALYVAUJA

Diskusijoms „įsivažiavus“
iki asmeniškumų bei smulkmenų, G. Bartulio, V. Bujanausko, A. Šidlausko ir kitų
raginimu jos buvo nutrauktos,
o balsavimas parodė, kad visi
Tarybos nariai pritaria biudžeto projektui.

Kovo 3 d.

19

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

L. Jakinevičienė paprašė,
kad seniūnijų atstovai pateiktų ataskaitas, kiek buvo gauta
lėšų pagal atskiras programas
ir koks yra jų poreikis.
Ekonominės plėtros, finansų ir investicijų komiteto
pirmininkė Angelė Bajorienė supažindino su biudžetinių įstaigų vadovų apklausos
duomenimis. Pasak apklaustųjų, beveik visi yra patenkinti
atlyginimų didinimu, daugumoje įstaigų formuojant biudžetą dalyvauja ir darbuotojai, 20– 60 proc. mokyklų
yra nepatenkinamas remonto
poreikis.
Tarybos nariai domėjosi,
kodėl kai kurioms ministerijoms buvo grąžintos lėšos. Pasak N. Paužienės, kai kurios
tikslinės lėšos (skiros laidojimo pašalpoms, maitinimui ir
pan.) negali būti panaudotos
kitur ir likusios nepanaudotos
turi būti grąžintos.
Daug klausimų biudžeto
rengėjams pateikė A. Vaidogas. Jis klausė, kodėl netolygiai paskirstytos lėšos ka-

Kovo 2 d.
30

Vasario 17 d. (šeštadienį), 13.15 val.

Biatlonas. Vyrų 20 km
individualios lenktynės

Biudžetas patvirtintas vienbalsiai

4. Kaišiadorių „Kaišiadorys-Savingė“
PERG.

DALYVAUJA

Kalnų slidinėjimas.
Moterų slalomas
DALYVAUJA

Pjongčango olimpinėse žaidynėse startavo Lietuvos
biatlonininkai vyrai. Lietuvos rinktinės lyderis Tomas
Kaukėnas 10 km sprinte pateisino visus lūkesčius
ir užėmė aukštą 17 vietą. Tai geriausias 27-erių
sportininko karjeros pasiekimas olimpinėse žaidynėse.

Biatlonas. Moterų 15 km
individualios lenktynės

Kalnų slidinėjimas.
Moterų slalomas
DALYVAUJA

Olimpinėse žaidynėse dalyvaujančių
Lietuvos sportininkų varžybų programa

Vasario 14 d. (trečiadienį), 13.05 val.



17

15

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

13

30

Alytaus sporto centras (Naujoji g. 52, Alytus)

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

valdybei patekti į tarptautinio
turizmo maršrutų schemas.
Buvo pritarta ir projekto
„Bendruomeninių šeimos namų įkūrimas Prienų rajono savivaldybėje“ įgyvendinimui.
R. Keturakienė pasidžiaugė,
kad įgyvendinus projektą paramą gaus ir šeimos, neįrašytos į socialinės rizikos šeimų
sąrašą. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo
lėšomis, Prienų rajono savivaldybė projektui įgyvendinti
skirs 232,786 tūkst. eurų.
Įgyvendinant projektą Prienų rajono savivaldybėje bus
įkurti bendruomeniniai šeimos namai, kuriuose bus koordinuojamos, organizuojamos ir teikiamos paslaugos
šeimai. Projekte numatomos
veiklos: psichologinė ir socialinė pagalba krizę išgyvenančioms šeimoms, pozityvios
tėvystės mokymai, socialinių
įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos, teisinio
konsultavimo, vaikų priežiūros, pavėžėjimo paslaugos bei
potencialių ir esamų tikslinių

Strateginiam veiklos
planui pritarta
vienbalsiai
Vienbalsiai buvo patvirtintas ir Prienų rajono savivaldyKovo 10 d.

1700 val.

DELFI TV

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

ATGARSIAI 

TREČIAdienis, 2018 m. vasario 14 d., www.naujasisgelupis.lt



Indijos šiaurės rytuose keleiviniam traukiniui dideliu
greičiu įsirėžus į dramblių būrį žuvo keturi iš šių gyvūnų,
sekmadienį pranešė pareigūnai. Po vėlai šeštadienį
Asamo valstijoje įvykusio susidūrimo nuo bėgių nulėkė
lokomotyvas, bet keleiviai nenukentėjo. Indijoje yra beveik
30 tūkst. dramblių; didžiausia populiacija gyvena Asame.

Vasario 18 d. (sekmadienį), 06.45 val.

Vasario 20 d. (antradienį), 13.15 val.

Andrejus Drukarovas

Vasario 18 d. (sekmadienį), 13.15 val.
Biatlonas. Vyrų 15 km
masinio starto lenktynės
(jei pateks)
DALYVAUJA

Tomas Kaukėnas,
Vytautas Strolia

Diana Rasimovičiūtė, Natalija Kočergina,
Tomas Kaukėnas, Vytautas Strolia

Vasario 21 d. (trečiadienį), 10.00 val.

Vasario 22 d. (ketvirtadienį), 06.45 val.

Slidinėjimas. Vyrų
komandinis sprintas
DALYVAUJA

Modestas Vaičiulis,
Mantas Strolia

Vasario 22 d. (ketvirtadienį), 05.10 val.

DALYVAUJA

Andrejus Drukarovas

Daugėjant avarijų dėl vairuotojų sveikatos sutrikimų, SAM
rengia pakeitimus, kurie numatys griežtesnį vairuotojų
sveikatos patikrinimą sergant tam tikromis ligomis. Šią
savaitę dėl sutrikusios vairuotojų sveikatos įvyko net trys
eismo įvykiai, kuriuose nukentėjo žmonės. Du vairuotojai
mirė prie vairo, trečiasis pateko į ligoninės reanimaciją.



Vasario 25 d. (sekmadienį), 13.00 val.
Pjongčango 2018 Žiemos
olimpinių žaidynių
transliacijos rodomos
TV3 kanalu

Kalnų slidinėjimas.
Vyrų slalomas
Andrejus Drukarovas

DALYVAUJA

Vasario 25 d. (sekmadienį), 07.00 val.

Kalnų slidinėjimas.
Vyrų slalomas

Slidinėjimas. Vyrų
komandinis sprintas
Modestas Vaičiulis, Mantas Strolia

Vakarų šalys neturi priemonių prieš operatyvinius-taktinius
raketų kompleksus „Iskander-M“, sako Rusijos valstybinės
mašinų konstravimo įmonės vyriausiasis konstruktorius
Valerijus Kašinas. Skyriaus, atsakingo už „Iskander-M“
kūrimą, viršininko pavaduotojas sakė, kad šis kompleksas,
be kita ko, yra aprūpintas viršgarsinėmis raketomis.

Vasario 21 d. (trečiadienį), 12.00 val.

Biatlonas. Mišri estafetė
(2x6 km moterys ir
2x7,5 km vyrai)

Kalnų slidinėjimas.
Vyrų didysis slalomas.
DALYVAUJA



Slidinėjimas. Vyrų 50 km
klasikiniu stiliumi varžybos
Modestas Vaičiulis

DALYVAUJA

DALYVAUJA

Ekstremalios
olimpiados sąlygos:
žemės drebėjimas,
vėjas, ugnis
bės 2018–2020 metų strateginis veiklos planas, nors plano
rengėjams kai kurie Tarybos
nariai turėjo ir priekaištų. Pasak L. Jakinevičienės, kadangi
planas yra ilgalaikis, jo rengėjai turėtų rinktis dažniau, o ne
vieną kartą prieš svarstymą. Ji
taip pat pastebėjo, kad užsienio investicijų pritraukimas
yra įvardintas kaip stiprybė, o
kitoje vietoje rašoma, kad šių
investicijų pritraukiama mažai. A. Bajorienė, kalbėdama
apie stiprybes ir silpnybes,
pastebėjo, kad jos yra beveik
vienodos bei ragino atidžiau
tikslinti duomenis. Meras A.
Vaicekauskas pasidžiaugė,
kad šįkart planą rengė savivaldybės specialistai, todėl jis
yra „pritrauktas“ prie savivaldybės poreikių.

Padidintos lėšos
maitinimui, perduotas
turtas, pakeisti
sprendimai, išnuomotas
butas

turėtų būti perduotas bendruomenės poreikiams. Švietimo
skyriaus vedėjas R. Zailskas,
atsakydamas A. Vaidogui, patikino, kad Prienų miesto vaikams lopšeliuose-darželiuose vietų užteks, o „Saulutei“
persikėlus į kitas patalpas, čia
tilps 34–38 vaikais daugiau,
veiks viena grupė, į kurią bus
priimami vaikai nuo 1 metų
amžiaus, ir dvi grupės vaikams nuo 2–3 metų.
Net keli klausimai buvo
susiję su savivaldybės būstų
pardavimu, kai asmuo, pageidavęs įsigyti būstą, vėliau
persigalvoja, pirkimo ir pardavimo sutartis nesudaroma
per 90 kalendorinių dienų nuo
Tarybos sprendimo dėl būsto
pardavimo. Šiems sprendimams buvo pritarta.
Vienbalsiai buvo pritarta
sprendimui trynukų susilaukusiai šeimai išnuomoti savivaldybei priklausantį trijų
kambarių butą.

nė rinkliava už komunalinių
atliekų tvarkymą sumokama
į Prienų rajono savivaldybės
biudžeto sąskaitą; garažų paskirties objektams nustatyta
metinės rinkliavos kintamoji
dalis – 0,12 Eur/vnt.
Po diskusijų, ar tikrai mokame už minimalų išvežimų
skaičių, ar vežėjai „neprirašo“
daugiau, ar teisingai skaičiuojami mokesčiai, sprendimo
projektas buvo priimtas (15
Tarybos narių pritarė, du – nepritarė, vienas – susilaikė, trys
– nebalsavo).
Taip pat Tarybos nariai balsavo ir priimant sprendimą dėl
vietinės rinkliavos lengvatų
taikymo. Lengvatos bus suteikiamos einamiesiems kalendoriniams metams.

Kiti klausimai

Po diskusijų buvo pritarta
iki 3,30 euro (buvo 2,90 euro) padidinti dienos maitinimo
normą vienam Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos specialiojo ugdymo skyriaus mokiniui, gyvenančiam
mokyklos bendrabutyje.
Prienų meno mokyklai buvo perduotas turtas – buvusios
Nemuno pradinės mokyklos
vienas korpusas, į kurį po remonto persikels Prienų meno
mokykla. Atsakydamas į L.
Jakinevičienės klausimą meras A. Vaicekauskas paaiškino,
kad pastatas, kuriame dabar
veikia Prienų meno mokykla,

Visuomet daug diskusijų
kelia klausimai, susiję su vietine rinkliava už komunalinių
atliekų surinkimą. Šįkart buvo
siūloma pakeisti tris nuostatų
punktus: gyvenamosios paskirties objektams – individualiems namams, kurių savininkai arba naudotojai nustatyta tvarka deklaruoja, kad
nesinaudos šiuo gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objektu šaltuoju metų
laikotarpiu, konteineriai ištuštinami mažiausiai 6 kartus, o
daugiausiai – 10 kartų; vieti-

Be didesnių diskusijų buvo
pakeistas Piniginės socialinės
paramos teikimo tvarkos aprašas ir lėšų piniginei socialinei
paramai nustatymo metodika.
Nuo šiol dėl piniginės socialinės paramos gali kreiptis ir
asmenys, nedeklaravę gyvenamosios vietos ir neįtraukti į
gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, jei yra
nurodę faktinę gyvenamąją
vietą Prienų rajono savivaldybėje. Nustatytos socialinės apsaugos sritys, kurioms
finansuoti gali būti naudojamos nepanaudotos Prienų
rajono savivaldybės biudžeto lėšos piniginei socialinei
paramai skaičiuoti ir mokėti bei nurodyta, kad piniginę
socialinę paramą gaunantys
asmenys privalo dalyvauti

ARTIMIAUSIOS VARŽYBOS
KREPŠINIS

KREPŠINIS

KREPŠINIS

Kovo 19 d.

19

00

val.

DELFI TV

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

Pakeisti vietinės
rinkliavos nuostatai

Kovo 25 d.

15

00

val.

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

Kovo 31 d.

16

30

val.

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

Savivaldybės administracijos
organizuojamoje visuomenei
naudingoje veikloje ir Savivaldybės užimtumo didinimo
programoje.
Nuo kovo 1 d. nustatyta
nauja Jiezno vaikų globos namų teikiamų socialinių paslaugų kaina vienam vaikui per
mėnesį – 1152 eurai, iš jų 152
eurai – globos (rūpybos) išmoka vaikui, 1000 eurų – savivaldybių lėšos. Šiam sprendimui
pritarė visi posėdyje dalyvavę
Tarybos nariai.
Svarstant vietinės rinkliavos
už išorinę reklamą kainą, buvo pritarta L. Jakinevičienės
ir A. Bajorienės siūlymams
metinės rinkliavos dydžius
50 proc. sumažinti fiziniams
ir juridiniams asmenims, kurie registruoti Prienų savivaldybėje, ir dar 25 proc. tiems,
kurie veiklą vykdo Prienų savivaldybėje.
Taip pat buvo pritarta asmens palaikų laidojimo iš
Prienų rajono savivaldybės
biudžeto lėšų tvarkos aprašui, patvirtinta Prienų rajono
savivaldybės 2018 metų užimtumo didinimo programa
ir naujos Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro teikiamų paslaugų
kainos, pripažintas būtinu visuomenės poreikiams ir į neprivatizuotinų sklypų sąrašą
įtrauktas 0,0632 ha ploto valstybinės žemės sklypas, esantis
Balbieriškio sen., Pabrasčių k.
bei pritarta kitiems sprendimų
projektams.
Kovo mėnesį bus surengti
du Tarybos posėdžiai, kurie
vyks kovo 8 ir 29 d.
KREPŠINIS

Pjongčango žiemos
olimpiadą sekmadienį
supurtė žemės drebėjimas,
stiprus vėjas trikdė
varžybas, o pareigūnai
perspėjo dėl šalčio ir
paragino žiūrovus šiltai
apsirengti.

Po itin žvarbaus pirmojo
varžybų vakaro naktį rytinę
Pietų Korėjos dalį supurtė
4,6 balo žemės drebėjimas,
dėl kurio į mobiliuosius telefonus buvo išsiuntinėtas perspėjimas.
Anksti sekmadienį pareigūnai turėjo iki ketvirtadienio
atidėti vyrų kalnų slidinėjimo
varžybas, nes dėl stipraus vėjo
jos tapo pernelyg pavojingos.
Vėliau dėl vėjo buvo pakeisti ir moterų akrobatinio nusileidimo snieglentėmis planai –
buvo atsisakyta kvalifikacinės
sesijos. Sportininkės keliauja
tiesiai į finalą pirmadienį.
Šeštadienį dėl vėjo buvo
sutrikęs šuolių su slidėmis finalas, kuris baigėsi daugiau
kaip valanda vėliau, po vidurnakčio.
Lyg dar to būtų maža, sekmadienį į mobiliuosius telefonus buvo išsiuntinėtas perspėjimas apie didelę gaisrų riziką dėl sauso ir vėjuoto oro.
Organizatoriai patikino, kad
žemės drebėjimai pavojaus
žaidynėms nekelia ir kad visi
pastatyti objektai gali atlaikyti stipresnius nei 7 balų požeminius smūgius. Sekmadienio
žemės drebėjimo stiprumas
buvo 4,7 balo, jo epicentras
buvo už 260 km, pranešė JAV
geologijos tarnyba (USGS).
Pjongčango žaidynės jau
yra vienos šalčiausių per visą
olimpiadų istoriją. BNS
KREPŠINIS

Balandžio 8 d.

17

20

val.

BTV

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

Kovo 9-18 d. vyks
Pjongčango
2018 Žiemos
parolimpinės
žaidynės

Pjongčango 2018 Žiemos
olimpinių žaidynių
uždarymas
Visi sportininkai

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

TURNYRINĖ
LENTELĖ

1. Kauno „Žalgiris“
RUNGT.

PER.

23

20

PRAL. TAŠKAI

3

20

2. Vilniaus „Lietuvos rytas“
RUNGT.

PER.

23

19

PRAL. TAŠKAI

4

19

3. Klaipėdos „Neptūnas“
RUNGT.

PER.

22

17

PRAL. TAŠKAI

5

17

4. Panevėžio „Lietkabelis“
RUNGT.

PER.

23

15

PRAL. TAŠKAI

8

15

5. Pasvalio „Pieno žvaigždės“
RUNGT.

PER.

23

9

PRAL. TAŠKAI

14

9

6. Utenos „Juventus“
RUNGT.

PER.

23

9

PRAL. TAŠKAI

14

9

7. Šiaulių „Šiauliai“
RUNGT.

PER.

22

7

PRAL. TAŠKAI

15

7

8. Alytaus „Dzūkija“
RUNGT.

PER.

23

7

PRAL. TAŠKAI

16

7

9. Kėdainių „Nevėžis“
RUNGT.

PER.

23

6

PRAL. TAŠKAI

17

6

10. Prienų-Birštono „Vytautas“
RUNGT.

PER.

23

5

PRAL. TAŠKAI

18

5

KREPŠINIS

Balandžio 12 d.

18

00

val.

DELFI TV

Kėdainių „Nevėžis“ prieš PrienųBirštono „Vytautas“ LKL

Balandžio 15 d.

1500 val.

Prienų KKSC arenoje
Prienų-Birštono „Vytautas“ prieš
Alytaus „Dzūkija“ LKL
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Rusijos kosmoso agentūra „Roskosmos“ dviem dienoms
atidėjo raketos „Sojuz“ startą, planuotą sekmadieniui
ir atšauktą paskutinę minutę. Anksčiau šaltinis Rusijos
kosmoso agentūroje naujienų agentūrai „Interfax“
sakė, kad startas galėjo žlugti dėl kontrolės sistemos
kompiuterio gedimo.



Alytaus rajone neblaivus vairuotojas su taip pat neblaivia
sutuoktine automobiliu vežė keturis mažamečius – siekdamas
išvengti atsakomybės, jis bandė papirkti pareigūnus.
Šeštadienį, apie 21 val. Alytaus rajone sustabdytas automobilis,
kurį vairavo neblaivus (1,42 prom.) vyras, gimęs 1975 metais,
kelių policijos patruliui jis davė 600 eurų kyšį.



Įtakingasis Lenkijos valdančiosios konservatorių partijos
vadovas šeštadienį apkaltino šalies „priešus“ kurstant
antisemitizmą tuo metu, kai Varšuva sulaukia griežtos
kritikos dėl prieštaringai vertinamo įstatymo Holokausto
įvykių traktavimo klausimu.

GINTAUTAS NATKEVIČIUS
(gim. 1958 03 23) – architektas.

ROBERTAS JUDICKAS
(gim. 1951 11 26) – ilgametis
Prienų miškų urėdijos urėdas.
1958–1969 m. mokėsi Alovės (Alytaus
r.) vidurinėje mokykloje. Studijavo LŽŪA
Miškų fakultete. 1974 m. baigė akademiją
ir pradėjo darbinę veiklą Lietuvos miškų tyrimo instituto Miškotvarkos skyriuje jaunesniuoju moksliniu bendradarbiu.
1975 m. pradėjo dirbti Prienų miško pramonės ūkyje. 1975–1981m. dirbo Balbieriškio girininkijos girininku.
1981 m. buvo paskirtas Prienų miško pramonės ūkio vyr. inžinieriumi, o 1988 m. išrinktas šio ūkio direktoriumi. Nuo 1990 m.
dirbo miškų urėdu. Už prasmingus darbo metus atkuriant ir prižiūrint miškus, jų saugojimą ir puoselėjimą yra apdovanotas LR aplinkos ministro padėkos raštu, LR Seimo pirmininko padėkos raštu ir policijos generalinio
komisaro ženklu „Už paramą policijai“.

JANINA BREDELIENĖ-KEMEŽYTĖ
(gim. 1938 08 04) – kūno kultūros mokytoja.
Gimė Prienuose. 1956 m. baigė Prienų
„Žiburio“ gimnaziją. Mokydamasi mokykloje už sportinius pasiekimus buvo apdovanota įvairaus laipsnio diplomais. Studijavo
Kauno valstybiniame kūno kultūros institute
(dabar Lietuvos sporto universitetas). Dirbo
Prienų specialiojoje mokykloje kūno kultūros mokytoja iki 2002 m.
Aktyviai dalyvavo sportinėje veikloje.
Treniravo Prienų sporto komandas. 1972
m. Prienų stalo teniso komanda tapo Lietuvos čempione, o Janina šį vardą iškovojo
dar ir asmeninėse varžybose. Čempione tapo ir 1975 m.
Dainavo Prienų kultūros centro mišriame
chore, rajono mokytojų chore. J. Bredelienė iki šiol trykšta energija. Priklauso Prienų
krašto muziejaus etnografiniam ansambliui,
šoka pagyvenusių žmonių šokių ratelyje, lanko Trečiojo amžiaus universiteto užsiėmimus, dalyvauja Prienų sveikos gyvensenos
klubo „Versmenė“ veikloje. Apdovanota per
70 diplomų ir garbės raštų.

Gimė Kruonyje. Tėvams persikėlus gyventi į Prienus, mokėsi Prienų vidurinėje
mokykloje, kurią baigė 1976 m. Baigęs
vidurinę mokyklą, įstojo į Vilniaus inžinerinį institutą studijuoti architektūros. Dirbo „Kauno komprojekte“ architektu. Yra
įkūręs architektų biurą „G. Natkevičius ir
partneriai“, kuriame dirbantys aukšto lygio specialistai yra įgyvendinę labai gerai
įvertintų projektų.
Architektas G. Natkevičius sėkmingai
dalyvauja architektūros konkursuose ir laimi prizines vietas. Apdovanotas už geriausią „Biznio centro“ Savanorių pr., Kaune
(1994 m.), už geriausią individualaus na-

mo projektą, yra valstybinių premijų laureatas. Pagal jo projektą pastatytas Darbo
biržos pastatas Prienuose.

MARIUS ŽIŪKAS
(gim. 1985 06 29) – Lietuvos
lengvaatletis, sportinio ėjimo
atstovas.
Gimė ir užaugo Prienuose. Mokėsi „Revuonos“ vidurinėje mokykloje. Sportuoja
nuo 1997 m., kai 6-oje klasėje pradėjo lankyti lengvosios atletikos užsiėmimus Prienų KKSC. Susidomėjo sportiniu ėjimu.
Daugkartinis Pasaulio ėjimo taurės dalyvis, 2011 m. universiados 6-osios vietos laimėtojas, Pasaulio jaunimo taurės
dalyvis, Pasaulio ir Europos čempionatų
dalyvis, varžėsi Pekino bei Londono olimpiadose, Rio de Žaneiro olimpinėse žaidynėse užėmė 26-ą vietą, Lietuvos čempionas. Jam priklauso ir 4-asis geriausias
nepriklausomos Lietuvos istorijoje 20 km
sportinio ėjimo rezultatas.

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

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

Vasario 16osios – Lietuvos
valstybės
atkūrimo
dienos –
nominantai
Birštono savivaldybė
kvietė teikti iškilių,
nusipelniusių Birštono
savivaldybei 2017
metais žmonių
kandidatūras tradiciniams
apdovanojimams, kurie
bus teikiami Lietuvos
valstybės atkūrimo dienos
minėjime (Vasario 16-ąją).

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos apdovanojimų nominantams atrinkti sudaryta
komisija nusprendė apdovanoti šiuos Birštono savivaldybės žmones:
Marija Novožilova – už
aktyvią visuomeninę veiklą,
nuoširdų darbą ir meilę Birštono krašto žmonėms.
Jurgis Valentinas Janulis –
už ilgametę veiklą medicinos
srityje, prasmingus darbus
Raudonojo Kryžiaus organizacijoje, stalo teniso turnyrų
organizavimą ir meilę Birštono krašto žmonėms.
Liucija Patinskienė – už
profesionalų darbą medicininės reabilitacijos, sveikatinimo srityse, Birštono vardo
garsinimą ir aktyvią bendruomeninę veiklą.
Zigmas Vileikis – už profesionalų darbą, Birštono
kultūrinio įvaizdžio formavimą, džiazo muzikos tradicijų
puoselėjimą ir kurorto vardo
garsinimą.
Ona Valatkaitė – už pasiaukojančią tarnystę artimui,
aktyvią bendruomeninę veiklą ir meilę Birštono krašto
žmonėms.
SAVIVALDYBĖS inf. 

REKLAMA

Birštone atidarytas restoranas
„Old Town Grill“
Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Vasario 9-osios vakarą
kulinarinį Birštono
kurorto žemėlapį papildė
ir pirmuosius svečius
pakvietė dar vienas jaukus
restoranas „Old Town
Grill“. Restoranas duris
atvėrė gražioje ir ramioje
vietoje, atokiau nuo
gatvės, prie pat Nemuno
krantinės, Birutės gatvėje.

Restorano atidaryme dalyvavo Birštono savivaldybės
vadovai – merė Nijolė Dirginčienė, pavaduotojas Vytas
Kederys ir administracijos
direktorius Valentinas Vincas Revuckas, savivaldybės
įmonių ir įstaigų vadovai bei
naujųjų savininkų Robertos ir
Andriaus Blekaičių kolegos ir
draugai.
Praėjusio penktadienio vakarą jauna birštoniečių Blekaičių šeima atidarė šeimos
restoraną „Old Town Grill“.
Pirmieji restorano svečiai
džiaugėsi gražiu, senove dvelkiančiu interjeru, jaukumu.
Žinoma, šis restoranas dar tik
atvertė savo istorijos pirmąjį puslapį, dar nežinia, kokių
įrašų jame atsiras. Visų pirma
– reikia pritraukti lankytojų,
kurie čia atėję norėtų vėl sugrįžti ir dar pasikviesti savo
draugus ne tik papietauti, bet
ir surengti draugų ar šeimos

šventę.
Šeimininkus Andrių, Robertą ir jos sesę Miglę sveikino Birštono savivaldybės
vadovai ir linkėjo sėkmės atrandant savo vietą Birštono
kulinariniame žemėlapyje.
O merė N. Dirginčienė labai
apsidžiaugė, kad ne visi birštoniečiai išvažiuoja į svečias
šalis, lieka savo gimtinėje ir
nori kurti čia verslą bei darbo
vietas, džiuginti savo krašto
žmones.
MB atstovė Virginija Prans-

kietė, vedusi restorano pristatymo vakarą, plačiau supažindino ir paaiškino kas yra
„barbekiu“ ir kas yra „grill“,
kuo jie skiriasi, kuo ypatingi
ant grotelių kepami kepsniai.
Restorane bus galima paragauti kepsnių ne tik iš naminių gyvūnų mėsos, bet ir iš
žvėrienos.
Kiekvienas restorano pristatymo šventės dalyvis ne tik
ragavo siūlomų patiekalų, bet
domėjosi ir tuo, ką bus galima

užsisakyti atėjus kaip lankytojui. Meniu pasirodė įdomus,
patiekalai – nebrangūs, tad nesibaimindami į restoraną gali užsukti ir jauni, ir vyresnio
amžiaus žmonės, tikėdamiesi
skaniai pavalgyti už prieinamą kainą, pabūti jaukioje ir
malonioje aplinkoje.
Restorano šeimininkai tikisi, kad „Old Town Grill“ taps
viena mėgstamiausių puikaus
maisto, jaukių vakarų, šeimos
ir draugų susitikimų vieta
Birštone. Be to, šiame pačiame pastate yra 60 vietų viešbutis, tad ir svečiai čia galės
ne tik gyventi, bet ir skaniai
pavalgyti.
Na, o pažinčiai ir susitikimui su būsimais lankytojais
restorano šeimininkai padovanojo puikų vakarą su saksofono muzika, ypatingu surengtu azoto šou bei skaniais
patiekalais.
Tad tikimasi, kad dauguma
birštoniečių su savo šeimomis
ir draugais išbandys šio restorano virtuvę, o vasarą restorane netrūks lankytojų, kurie vis
norės čia sugrįžti. O jauniems
ir kūrybingiems šeimininkams reikia palinkėti, kad jų
svajonės išsipildytų su kaupu
savame krašte.

Vasario 16-oji – pati reikšmingiausia Lietuvos istorijos data.
Šiemet minime ypatingą sukaktį – Lietuvos valstybės šimtmetį. Pasitikdami šią šventę, kiekvienas susimąstome apie tai, ką pavyko
nuveikti Lietuvos, savo gimtojo krašto, miesto, bendruomenės labui, kokį indėlį kiekvienas asmeniškai įdėjome į Nepriklausomos
Lietuvos kraitį.
Sveikinu kiekvieną iš Jūsų Lietuvos šimtmečio proga ir linkiu
puoselėti meilę bei pagarbą Lietuvai, gimtajam kraštui, mūsų bendruomenei. Atminkime, kad kiekvienas pilietis – yra šiandienos
Lietuvos kūrėjas, nuo kasdienių pastangų priklauso ne tik dabartis,
bet ir būsimi Lietuvos valstybės, Birštono krašto, kiekvieno iš mūsų
kuriamos istorijos įvykiai.
Visi kartu – prasmingai, kūrybingai, nuoširdžiai – švęskime Valstybės šimtmetį, stiprinkime meilę, pagarbą Lietuvai ir Birštono kraštui. Būkime vieningi ir kilnūs!
Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė
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Šeštadienį į Šiaulių ligoninę pristatyta mažametė,
apsinuodijusi vaistais. Policijos departamentas
informavo, kad 2016-aisiais gimusi mergaitė į ligoninę
atvežtą apie 18 val., iš Pakruojo rajono Linkuvos
miestelio. Ji gydoma po apsinuodijimo medikamentais.



Irano akademinę visuomenę pribloškė garsaus
aplinkosaugininko, iraniečių kilmės kanadiečio Kavouso
Seyedo Emami (Kavuso Sejido Emamio) mirtis kalėjime,
kuri, pasak pareigūnų, buvo savižudybė. 63 metų K. S.
Emami, kuris vadovavo gamtosaugos organizacijai, sausio
24 dieną buvo suimtas drauge su septyniais kolegomis.



Žiemos olimpinių žaidinių atidarymo proga Niujorko „Empire
State“ dangoraižis kelioms minutėms buvo apšviestas
Lietuvos trispalvės šviesomis. Pažymint vykstančias
olimpines žaidynes, nuo penktadienio iki šeštadienio
pastatas kas devynias minutes buvo apšviestas vis kitos
žaidynėse dalyvaujančios valstybės vėliavos spalvomis.

Paroda apie prezidentą Kazį Grinių Birštono muziejuje
Prezidento institucijos
raida, parlamentinių
tradicijų formavimasis
yra vienas iš svarbiausių
Lietuvos valstybingumo
istorijos puslapių.

Akcija ,,Gerumas mus gydo“
Birštono parapijos
„Caritas“, prisijungdamas
prie krikščioniškame
pasaulyje jau 26 kartą
švenčiamos Pasaulinės
ligonių dienos, vasario
11-ąją pakvietė
bendruomenės narius
apmąstyti, ką žmogui
reiškia sveikata, darna su
savimi pačiu ir supančiu
pasauliu.

Šv. Mišias už sergančius,
vienišus ar globos stokojančius aukojo kunigas iš Telšių
Ramūnas Norkus, kuris kvietė ,,atverti širdis ir protus artimojo kančiai ir sugebėti juose atpažinti Dievo paveikslą.
Mes visi irgi galime būti tos
rankos ir širdys, padedančios
Dievui daryti stebuklus, dažnai tokius neregimus“. Kunigas padėkojo „Carito“ savanorėms už gražią, prasmingą
ir dvasinę stiprybę teikiančią
iniciatyvą aplankyti 100 parapijos žmonių, paliestų ligos,
negalios, skausmo, patiriančių
nelengvus gyvenimo išbandymus, iššūkius.
Sustiprintos bendros maldos, apmąstymų, kad šalia
mūsų yra daug žmonių, kuriems pabuvimas kartu, prisilietimas prie jų gyvenimo,
galimybė prisiminti patirtas
neužmirštamas laimės akimirkas ir iš naujo jomis pasidžiaugti yra tarsi gaivus oro
įkvėpimas ar šaltinio vanduo,
„Carito“ savanorės po šv. Mišių susirinko bendruomenės
namuose, kur pasivaišinusios
arbata kibo į darbus. Sudėliojusios ir suskaičiavusios100
lauknešėlių, kuriuose kvepėjo
jų rinktos arbatžolės, citrina,
šokoladas, pačių gaminta tulpė, malda ir sveikinimas su artėjančiu nepriklausomos Lietuvos atkūrimo jubiliejumi,
moterys išėjo lankyti sergančiųjų. Popiežius Pranciškus
yra rašęs, kad ,,laikas, praleis-

tas su sergančiu žmogumi, yra
šventas laikas. Mūsų pasaulis
kartais pamiršta ypatingą vertę, kurią turi prie ligonio lovos
praleistas laikas“. Gera, kai
žinai, jog esi ne vienas, kad
yra žmonių, kurie Tave myli
ir palaiko. Tik atjauta, tikėjimas ir meilė, gerumas, širdies
šiluma padeda ištverti sunkios
ligos atnešamą skausmą ir neprarasti vilties.
100 aplankytų ir pasveikintų garbaus amžiaus birštoniečių simbolizuoja 100
nepriklausomos Lietuvos
gyvavimo metų, o išgyvenusiems karus, pokarių metus,
Nepriklausomybės kovas toks
brangus yra Lietuvos laisvės
skonis ir kvapas. Norisi tikėti, kad daugelio mūsų širdyje
užgimė nauja viltis, sustiprėjo
tikėjimas ir pasitikėjimas, kad
nors tą minutę ligos našta tapo
lengvesnė. Tegul mūsų visų
sėjamas gerumas padeda būti sveikesniems, tvirtesniems,
sugebantiems atlaikyti visus
gyvenimo siunčiamus išbandymus...
Birštono parapijos „Carito“ vardu dėkoju prie akcijos
prisidėjusiam UAB „Ernas“
savininkui‚ Birštono savivaldybės tarybos nariui Ervinui
Marčiulioniui, padovanojusiam 100 šokoladų.

Birštono dekanato „Carito“
koordinatorė Nijolė Jakimonienė 

Tel. 8 604 80752
El. p. redakcija@naujasisgelupis.lt
www.naujasisgelupis.lt

Šiuos demokratijos pamatus formavusius procesus nemaža dalimi liudija Lietuvos
Respublikos prezidento, Ministro Pirmininko, Steigiamojo, I, II, III Seimų nario
bei asmens ir piliečio laisvės, demokratijos Lietuvos
Respublikoje 1918–1940 m.
simbolio Kazio Griniaus asmenybė.
Kazio Griniaus biografijos, visuomeninės bei politinės veiklos faktai viešojoje
erdvėje nėra dažnai minimi,
prezidento asmenybė nėra
atskira tema įtraukta į bendrąsias švietimo programas,
pastaruoju metu apie jį nėra
išleista žymesnių monografijų ar kitų reikšmingų tiriamųjų darbų. Parodos tikslas – remiantis Lietuvos centriniame
valstybės archyve saugomais
rašytiniais ir fotodokumentais, pristatyti visuomenės ir
valstybės veikėjo, prezidento
Kazio Griniaus biografiją, jo
veiklą bei nuopelnus parlamentinių tradicijų kūrimui ir
raidai Lietuvoje.
Rašytinių dokumentų, atspindinčių K. Griniaus darbą
tarpukariu Seime, Ministrų
Kabinete, daugiausiai yra Lietuvos centriniame valstybės
archyve saugomuose Lietuvos Respublikos Ministrų Kabineto, Užsienio reikalų ministerijos, Lietuvos pasiuntinybių užsienyje archyviniuose fonduose. Yra ir nemažai
nuotraukų, kurios atspindi jo
politinę, visuomeninę veiklą
tarpukariu, gyvenimą po pasitraukimo į Vakarus. Ir nors
Kazio Griniaus šeimos fondo
chronologinės ribos yra nuo
1899 iki 1989 m., pagrindinis
dr. Kazio Griniaus rašytinis
palikimas pradėtas kaupti tik
po 1944 m. Šio rašytinio palikimo kaupimo istorija taip
pat labai įdomi ir intriguojanti. Prieš pasitraukdamas į Vokietiją 1944 m., prezidentas
savo archyvą paliko užkastą Lietuvos žemėje, Bajorų
kaime, kur jis sunyko. Dalis
K. Griniaus autentiškų dokumentų žuvo Berlyno geležinkelio stotyje bombardavimo
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metu. Vokietijoje K. Griniui
liko tik asmens dokumentai
ir negausūs artimųjų laiškai.
K. Grinius, tarsi nujausdamas, kad užkastas archyvas
gali žūti, Vokietijoje iš naujo,
pasikliaudamas atmintimi, vėl
rašė atsiminimus, medicinos,
kalbos, tautosakos darbus,
aktyviai dalyvavo visuomeniniame lietuvių pabėgėlių
gyvenime, ragino tautiečius
užmiršti praeities nuoskaudas, pažiūrų skirtumus ir susivienyti kovoje už Lietuvos
nepriklausomybę. Jo šūkis
„Vienas kitam paskelbkime
amnestiją“ turėjo didelį atgarsį. Nesukliudė jo veiklai ir
amžius. 1946 m. iškilmingai
pažymėtas K. Griniaus 80asis gimtadienis.
1947 m. pradžioje K. Grinius su šeima išvyko į JAV ir
įsikūrė Čikagoje. Nors šeima
sunkiai vertėsi, K. Griniaus
visuomeninė veikla buvo aktyvi. Net 16 valstybių vadovams ir Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui išsiųstuose memorandumuose jis
aprašė lietuvių tautos kančias,
genocidą, prašė suteikti paramą Lietuvai. K. Grinius politinėse kalbose, spaudoje bei
per radiją reiškė įsitikinimą,
kad bolševikų režimas žlugs
ir vėl įsikurs laisva, demokratinė Lietuvos valstybė. Tas nenuilstamas Laisvės troškimas
ryškus visuose išlikusiuose
dokumentuose. Laisvės siekį rėmė, ryžtingai palaikė ir
kartu su tėvu aktyviai dalyvavo politinėje, visuomeninėje veikloje ir du jo sūnūs
– pulkininkas Kazys Grinius
bei Liūtas Grinius. Tad prezidento K. Griniaus archyvas iš
naujo pradėtas kaupti ne Lietuvoje, o Vokietijoje. Atvykęs

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

į JAV, K. Grinius jau turėjo
nemažai rankraščių – atsiminimų, medicinos terminų žodynų, darbų kalbos, tautosakos ir kitomis temomis, daug
laiškų. Buvo surinkęs ir jį dominusios spaudos.
Dr. Kaziui Griniui mirus, jo
archyvą saugojo ir plėtė sūnus
Liūtas. Jis ne tik surinko visus
tėvo rankraščius, susirašinėjimą, asmens dokumentus, bet
ir daug dokumentų. Liūtas
Grinius daugelį bylų suformavo pats, padarė svarbiausių dokumentų kopijas ir perrašė, pridėjo savo pastabas ir
paaiškinimus. L. Grinius apie
tėvą parašė atsiminimus ir ragino tai daryti kitus K. Grinių
pažinojusius. L. Grinius rūpinosi tėvo atminimu, jo raštų
publikavimu, ragino aktyviau
veikti Dr. K. Griniaus komitetą, Dr. K. Griniaus paminklui
statyti komitetą, aprūpindavo medžiaga žurnalistus, visuomenines organizacijas.
L. Griniaus ir visuomeninių
organizacijų bendromis pastangomis buvo deramai pažymėtos prezidento K. Griniaus jubiliejinės datos, įamžintas atminimas – 1962 m.
Čikagoje išleistas K. Griniaus
knygos „Atsiminimai ir mintys“ II tomas, 1967 m. Čikagos lietuvių tautinėse kapinėse pastatytas paminklas. 1965
m. mirus pulkininkui Kaziui
Griniui, L. Grinius savo globon paėmė ir jo archyvą. L.
Grinius ir brolio svarbiausius
dokumentus nukopijavo, parašė pastabas ir paaiškinimus, sudarė tėvo, prezidento K. Griniaus bibliografinę
kartoteką, archyvo schemas.
Susikaupė nemažai ir paties
L. Griniaus dokumentų, bet
jų sutvarkyti jis nespėjo. Po
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L. Griniaus mirties visus sukauptus dokumentus saugojo jo žmona. Kazio Griniaus
šeimos archyvinis fondas
buvo sudarytas beveik prieš
20 metų. 1994 m. prezidento
sūnaus Liūto Griniaus našlė
Nijolė Grinienė perdavė Lietuvai prezidento K. Griniaus
ir jo sūnų – pulkininko Kazio
Griniaus ir Liūto Griniaus –
archyvus, iš viso 19 dėžių. Šie
dokumentai Gedimino Ilgūno
rūpesčiu ir Lietuvos Respublikos prezidentų A. Smetonos,
A. Stulginskio ir K. Griniaus
atminimo įamžinimo komisijos pavedimu 1995 m. iš
JAV buvo pargabenti į Lietuvą ir Lietuvos centriniame
valstybės archyve sutvarkyti.
Itin vertingi prezidento Kazio
Griniaus rankraščiai (atsiminimai, straipsniai, paskaitos,
pastabos, išrašai, kalbos), tai
– vieni unikaliausių šeimos
fondo dokumentų. Gausu asmens ir visuomeninės-politinės veiklos dokumentų: tai
– biografijos, asmens, sveikatos ir turto dokumentai. Saugome labdaringos bei švietėjiškos veiklos dokumentus,
K. Griniaus atsišaukimus,
laiškus, memorandumus,
raštus valstybių vadovams,
tarptautinėms organizacijoms dėl Lietuvos padėties,
veiklos Valstiečių liaudininkų sąjungos Čikagos kuopoje
dokumentus, Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos
programą, autoriaus laiškus
organizacijoms, asmenims ir
asmenų, organizacijų laiškus
autoriui, surinktus dokumentus, nuotraukas. Įdomūs prezidento K. Griniaus rašytinio
palikimo saugojimo ir atminimo įamžinimo dokumentai:
straipsniai apie prezidentą K.
Grinių, prezidento raštų rinkimo, tvarkymo ir publikavimo,
jubiliejinių renginių, atminimo įamžinimo dokumentai.
Kintant istorinei, kultūrinei
situacijai ar tiesiog einant laikui, keičiantis kartoms, prezidento Kazio Griniaus rankraščiai gali būti suvokiami
skirtingai.
Kviečiame aplankyti parodą, kuris veiks Birštono muziejuje (Vytauto g. 9) iki kovo 4 d.
Birštono muziejaus vyr. fondų saugotoja Angelė Sabaliauskaitė 

Priedas platinimas kartu su laikraščiu „Naujasis Gėlupis“ nemokamai.
Priedas leidžiamas nuo 2017 m. sausio 1 d.
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Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) siūlo
suteikti teisę darbo ir mokesčių inspekcijoms naudotis
duomenų baze su dirbančių asmenų nuotraukomis –
tai, ministerijos nuomone, padėtų kovoti su nelegalaus
darbo atvejais, skelbia „Lietuvos ryto“ televizija.



Mažiausiai 27 žmonės žuvo ir 16 buvo sužeista Indonezijos
Javos saloje į avariją patekus vietinius turistus vežusiam
autobusui, šeštadienį pranešė vietos policija. Skelbiama, kad
avarija įvyko tuomet, kai nuo kalno, dideliu greičiu važiavęs
autobusas, kuriuo važiavo mažiausiai 40 žmonių, susidūrė su
motociklu ir kelis kartus vertėsi.

G. Vainausko ir R. Pakso byloje–
Ar kada nors pagalvojote,
„Norfą“ stačiusios įmonės vadovo kaip galėjo pasisukti Lietuvos
apklausa
tas objektas Prienuose, staty- karalystės likimas, jei pirmasis
bos užbaigimo aktą pasirašė
Europarlamentaro
visi nariai, išskyrus komisijos ir vienintelis Lietuvos karalius
Rolando Pakso ir „Lietuvos pirmininkę.
ryto“ žiniasklaidos
„Niekaip prisiduoti negali Mindaugas 1263-ųjų naktį
grupės vadovo Gedvydo
tie Prienai“, – R. Lingio žoVainausko byloje dėl
džius, sakytus G. Vainauskui,
kaltinimų prekyba
nebūtų nužudytas?
užfiksavo slapta pokalbių
poveikiu Vilniaus
apygardos teismas
pradėjo liudytojų apklausą
– apklaustas prekybos
centrą „Norfa“ stačiusios
bendrovės „Statlina“
direktorius.

Teisėsauga įtaria, kad už
kyšį R. Paksas turėjo paveikti statybų inspektorius, jog
šie kuo skubiau, nesudarydami procedūrinių kliūčių, leistų naudoti naują parduotuvę
„Norfa“ Prienuose. Teisėsauga nurodo, kad statant parduotuvę buvo pažeidimų, tačiau
jie pašalinti.
Pagal Specialiųjų tyrimų
tarnybos anksčiau skelbtą įtariamo nusikaltimo schemą,
„Norfos“ ir ją stačiusios statybų įmonės atstovas kreipėsi į
G. Vainauską, o šis savo ruožtu susisiekė su R. Paksu.
Bendrovės „Statlina“ direktorius Remigijus Lingys neigė buvus kokių nors neteisėtų
susitarimų, tačiau pripažino,
kad pažįsta G. Vainauską, o
R. Paksą tvirtino matantis pirmą kartą.
Pasak liudytojo, G. Vainauską pažįsta maždaug penkerius metus, jo vadovaujama
įmonė rėmė „Lietuvos ryto“
krepšinio klubą, be to, įmonė
rekonstravo „Lietuvos ryto“
areną. G. Vainauskas anksčiau yra ėjęs „Lietuvos ryto
“ krepšinio klubo prezidento
pareigas.
„Mano įmonė statė prekybos centrą, aš esu direktorius,
statėme Prienuose prekybos
centrą „Norfa“, – teismui sakė R. Lingys.
Jis teigė, kad tuo metu buvo
vaiko priežiūros atostogose,
bendrovei laikinai vadovavo
Adomas Petrauskas.
Teisme paskelbtas byloje
esantis jo ir G. Vainausko pokalbis: R. Lingys pasakojo,
kad per savo gimtadienį neišvyko į užsienį, nes nepriduoREKLAMA

klausęsi specialiųjų tarnybų
pareigūnai.
G. Vainauskas per šį pokalbį aiškinosi, kas nepasirašo –
valdininkai iš Prienų ar Kauno, kam pavaldi nepasirašanti
komisijos pirmininkė.
„Mes mąstėme parašyti
straipsnį, kaip viskas vyksta“, – sakė R. Lingys. Tačiau
vėliau šio sumanymo atsisakyta, kad neužrūstintų komisijos narių.
Kai problemos išsisprendė, slapta užfiksuotuose pokalbiuose verslininkai svarstė, kad gal „suveikė redaktorius“.
Kaip skelbė STT ir prokuratūra, buvęs partijos „Tvarka ir
teisingumas“ pirmininkas R.
Paksas, vykdydamas neteisėtą pažadą, 2015 metų rugsėjo
pradžioje susitiko su „tvarkiečių“ deleguotu tuometiniu
aplinkos viceministru Algirdu
Genevičiumi ir nurodė, kad
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos
Kauno teritorijų planavimo
ir statybų valstybinės priežiūros skyriaus valstybės tarnautojai kuo skubiau pasirašytų
prekybos tinklo parduotuvės
Prienuose statybos užbaigimo aktą.
Liudytoju pirmadienį apklaustas buvęs aplinkos viceministras A. Genevičius.
Jis neigė kalbėjęs su R. Paksu apie „Norfos“ parduotuvę.
Buvęs viceministras tikino
nepamenantis, apie ką kalbėjo
su R. Paksu. Anot jo, dirbdamas viceministru sulaukdavo
prašymų, yra linkęs padėti, nesvarbu, kas kreipiasi – ar prezidentas ar šaltkalvis.
Pagal teismo skelbiamą
medžiagą, pareigūnai slapta įrašinėjo R. Pakso bei A.
Genevičiaus pokalbius, užfiksavo einančius Gedimino
prospektu.
Ingrida Steniulienė-BNS

Romanas
Judinas. Karūnos švytuoklė. – Vilnius:
Briedis [2018]
– 552 p.
Leidykla
„Briedis“ pristato debiutinį
Romano Judino alternatyviosios istorijos romaną „Karūnos
švytuoklė“,
kurį jau vasario 24 d., šeštadienį, autorius pristatys
Vilniaus knygų mugėje
(„Litexpo“,
12 val., 5.5
salė).
„Karūnos švytuoklė“ nukelia į Mindaugo valdomą
Lietuvos karalystę likus metams iki pasikėsinimo jį nužudyti. Knygoje sutinkame
ne tik karalių, jo žmoną Mortą, kunigaikščius Treniotą,
Daumantą, Gerdenį, ištremtąjį Tautvilą, bet ir kryžiuočių magistrus, Bohemijos
karalių, Rygos arkivyskupą
Albertą...
Po Durbės mūšio Mindaugas rengiasi mesti galutinį iššūkį Ordinui, o Lietuvoje vis
stiprėja kova dėl valdžios,
kai su knygos veikėjais atsiduriame ties istorijos lūžio
momentu – 1263-iųjų naktį mėginama nužudyti karalių Mindaugą. Tačiau čia
istorija pakrypsta taip, kaip
niekada nebuvo, – pasikėsinimas nepavyksta ir Mindaugas lieka gyvas. Kodėl
žlunga gudriai suregztas sąmokslas? Ar karalius nubaus
kaltuosius? Kaip tai paveiks
planuojamą kovą su Ordinu?
Nuo šios akimirkos Lietuvos

karalystės likimas sukasi kita linkme...
Intrigų šnaresys, plieno
skambesys ir valdžios gaudesys įtrauks skaitytojus nuo
pirmosios iki paskutinės romano eilutės.
„Tai istorija ir jos interpretacija paremtas grožinės literatūros kūrinys. Neginčysiu,
kaip ir kiekviename istoriniame romane, čia yra sąmoningų ar nesąmoningų netikslumų, tačiau jie nekeičia
esmės, nes ir alternatyviojoje
romano dalyje siekiau išlikti
kuo istoriškesnis“, – sako R.
Judinas.
Knygos autorius daugelį
metų domisi istorija, 2007 m.
jis baigė istorijos bakalauro
studijas Šiaulių universitete,
2009 m. – tarptautinių santykių ir diplomatijos magistrantūros studijas Vilniaus universitete. 2001–2002 m. R. Judinas tarnavo Vytauto Didžiojo
jėgerių batalione, o nuo 2003
m. tarnauja Krašto apsaugos
savanorių pajėgose. 



Honkonge šeštadienio vakarą apvirtus dviaukščiam
autobusui žuvo mažiausiai 18 žmonių, dar daugiau nei 50
žmonių buvo sužeista. Autobuso vairuotojas sulaikytas dėl
pavojingo vairavimo ir mirties sukėlimo. Manoma, kad dėl
greičio parvirtęs autobusas slydo gulėdamas ant šono ir
trenkėsi į stulpą, kuris tiesiog perpjovė autobuso priekį.
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Estijos aviacijos technologijų verslininkas Raivo Susi
(Raivas Susis), kuris už šnipinėjimą Rusijos nuteistas 12
metų kalėti, šeštadienį buvo iškeistas į Estijoje nuteistą
rusų šnipą Artiomą Zinčenką, pranešė estų Saugumo
policija (KaPo).



Vokietijos kanclerė Angela Merkel šeštadienį pareiškė
nesikišianti dėl Lenkijoje priimto įstatymo, numatančio
baudžiamąją atsakomybę už kai kuriuos pareiškimus apie
šalies vaidmenį Antrojo pasaulinio karo istorijoje, nes
„būdami vokiečiai esame atsakingi už dalykus, vykusius
per Holokaustą“.

Prienų
turguje
Įsibėgėjantis vasaris kol
kas maloniai šaltas, o
baltas sniegas rodo, kad
žiema dar nesiruošia
pasitraukti. Bet turguje
žmonių ir vėl buvo
nedaug.

2018 m. KOVO 23 D. 11 VAL.
MININT VALSTYBĖS ATKŪRIMO ŠIMTMETĮ IR STIPRINANT
PASIDIDŽIAVIMĄ LIETUVA
(PAMININT ŽEMĖS DIENĄ, PAVASARIO LYGIADIENIO DIENĄ BEI 40-TIES PAUKŠČIŲ DIENĄ )

Prienų vaikų lopšelio darželio „Pasaka“ „Kačiukų“ grupė,
„Pelėdžiukų“ grupė, kartu su “Prienų“ medžiotojų būreliu

KURIA INICIATYVĄ „ 100 INKILŲ“
Šventės vieta: Meškapievio girininkija,
Medžiotojų būrelio „Prienai“ lauko pavėsinė
Šventės metu:
 Į svečius atvykęs gamtininkas Selemonas Paltanavičius, kuris
papasakos kaip taisyklingai pagaminti inkilus, kur ir kokiems
paukšteliams juos reikia kabinti ir vyks inkilų kėlimas.
 Visus susirinkusius su inkilais Prienų medžiotojų būrelis vaišins
ant laužo virta sriuba.
 Paminint Valstybės atkūrimo šimtmetį Iškelsime 100 inkilų.
 Nepamirškite atsinešti geros nuotaikos bei savo pagamintų
inkilų.

Organizatoriai

REKLAMA

Nieko turguje naujo, išskyrus vis augančias, nors ir
nežymiai, kainas. Vieni pardavėjai padidina 5, kiti – 10
centų, o po mėnesio, žiūrėk,
kaina pakilusi jau ir 50 centų... Bet mes kantriai už viską
mokame, kartais pasiderėdami, bet nesitikėdami nuolaidų.
Juk gyvename gerai, visos išmokos ir pensijos skaičiuojamos nuo vidutinio atlyginimo,
apie kurį galima tik pasvajoti... Nors įdomu, kas tokią metodiką sugalvojo?
Šeštadienį daržovių ir maisto produktų pardavėjai siūlė
pirkti kasdieninės paklausos
prekes. Kilogramas bulvių
kainavo 0,2–0,3 euro, svogūnų – 0,5–0,6 euro, morkų – 0,4–0,6 euro, kopūstų
– 0,3–0,4 euro, ridikų – 1
euras, burokėlių – 0,3 euro,
česnakų – 4–4,5 euro. Visgi
apie česnakus norisi pakalbėti plačiau. Jeigu kilogramas kainuoja 4 eurus, o už
galvutę prašo 40 centų, tai
ji turėtų sverti apie 100 g, o
jeigu 30 centų – atitinkamai
mažiau. Tačiau teko matyti,
kaip moterėlė ramiu veidu
už mažutę galvytę česnako
(iš akies žiūrint – 15–20 g)
prašė 50 centų... Gal kokie
stebuklingi tie jos česnakai,
gal nuo siaučiančio gripo labai padeda? Parduodami vienetais, prekeiviai stengiasi
laimėti vieną kitą papildomą
eurą. Taigi, atrodo, kad už savo prekę kiek nori, tiek prašo,
o mokėti ar ne – jūsų, gerbiamieji, reikalas...
Stiklinė pupelių kainavo
0,7 euro, litrinis stiklainis
džiovintų obuoliukų – 0,8–1
eurą. Kilogramą raugintų kopūstų buvo galima įsigyti už 1
eurą, o trijų litrų stiklainį – už
3,5 euro. Kilogramas virtų ar
raugintų burokėlių kainavo 1
eurą, raugintų agurkų – jau
ne pusantro euro, bet 2 eurus.
Nežinia kodėl ta kaina pakilo

belaikant agurkus rūsiuose ar
šuliniuose. Ką padarysi, sandėliavimo išlaidas ir mūsų
žmonės išmoko skaičiuoti...
Pusės litro stiklainį konservuotų daržovių mišrainių siūlė pirkti už 1,7–2 eurus.
Kilogramas obuolių kainavo 0,6–0,8 euro, kriaušių
– 1,5 euro, litras spanguolių
– 3 eurus. Pusės litro butelis
šaltalankio sulčių kainavo 2
eurus, o sirupo – 3,5 euro.
Kiaušinių kainos nemažėja
ir jau nemažės. Dešimtį kaimiškų vištų kiaušinių buvo
galima nusipirkti už 1,8–2,5
euro, o paukštyno vištų – už
1,5 euro.
Prekiautojų pienu ir jo gaminiais kol kas nedaug, nors
kai kurios moterys džiaugėsi,
kad jų produktai pagaminti
iš šviežio, t. y. neseniai apsiveršiavusių karvių pieno. Litras pieno kainavo 0,5 euro,
grietinės – 3,2–3,6 euro, puskilogramis sviesto – 4 eurus,
kilogramas varškės – 1,6–2

eurus. Sūrį buvo galima išsirinkti pagal dydį ir skonį už
1,4–3,5 euro. Buvo sūrių, pagamintų iš varškės, saldaus
pieno, taip pat keptų ir džiovintų. Ožkos sūrius pardavė
už 3–4 eurus.
Bitininkai už kilogramą
medaus prašė 6 eurų, o už
pusės litro stiklainį – 4,5–5
eurų.
Mūsų žmonės vis daugiau perka įvairios žuvies ir
jos produktų. Šeštadienį irgi nutįso nemaža eilutė prie
prekiautojų šviežia ir šaldyta
žuvimi. Kilogramas šviežio
karpio kainavo 3,7 euro, o nedidukių stintų – 3,9–5,9 euro,
starkio – 9 eurai, karšio – 1,9
euro, strimelių – 1,2–1,6 euro. Kilogramas karštai ar šaltai rūkytų skumbrių kainavo
5,5–6 eurus.
Kilogramą rūkytų ar sūdy-



Izraeliui surengus didelio masto antskrydžių Sirijoje
Rusija paragino visas konflikto šalis „elgtis santūriai“
ir pareiškė laikanti „visiškai nepriimtinais“ veiksmus,
keliančius pavojų ten esančių Rusijos karių gyvybėms.

tų lašinių pardavė už 4,6–6,5
euro, su didesniu sluoksniu
kumpio – už 6,6–7,8 euro,
dešrų – už 6,5–8 eurus, pūslės
– už 8– 11 eurų, o tikro pjaustyto skilandžio – už 12 eurų.
Kilogramą taukinės, pašteto
ar namie pagamintos šaltienos buvo galima nusipirkti už
2,6–3 eurus.
Tie patys prekiautojai siūlė
pirkti šviežios mėsos. Daugiausia buvo kiaulienos ir
paukštienos. Kilogramas šoninės kainavo 3,5–3,9 euro,
sprandinės – 5,2 euro, karbonado – 4,9–5 eurai, lašinukų
– 2–3 eurai, karkos – 1,75–2
eurai, kauliukų – 1,5–2,8 euro. Kilogramą maltos mėsos buvo galima nusipirkti
už 3,4–3,9 euro. Kilogramas
viščiuko broilerio kainavo 2,4
euro, o namie auginto – 4 eurus, triušienos – 6 eurus, ožkienos – 4 eurus.
Pusės litro butelis naminio
sėmenų aliejaus kainavo 3,5–
3,7 euro, o kilogramas maltų
sėmenų – 1,5 euro.
Gyvūnijos turgavietėje
gyvybės labai mažai. Tik
vienas pardavėjas turėjo keletą vištų ir gaidžių.
Pradedančios dėti vištos
kainavo 10 eurų (tai štai
kodėl brangsta kiaušiniai),
gaidžiai – 6–8 eurus. Suaugę triušių patinai ar patelės
kainavo 20–25 eurus.
Ūkininkai už centnerį
miežių, kviečių, kvietrugių
prašė 7–9 eurų, priklausomai
nuo grūdų švarumo. Centneris grikių kainavo 6 eurus, nevalytų žirnių – 5–7 eurus. Už
maišą pašarinių runkelių ūkininkai prašė 3,5 euro, ryšulys
(„kitka“) šieno ar šiaudų kainavo 2,5–3,5 euro.
Nemažai buvo prekiautojų
šunų ėdalu, kombinuotaisiais
pašarais triušiams, vištoms ir
kiaulėms.
Kol kas dar apytuštės stoginės, kur paprastai prekiaujama dėvėtais rūbais, daug
tuščių vietų ir naujoje turgavietėje. Senajame turguje jau
nugriautos kai kurios senos
stoginės, prekiautojai džiaugiasi, kad savininkas pažadėjo
naujas. Bus visiems smagiau,
o ir vaizdas bus geresnis. Taigi, laukia žmonės pavasario ir
naujų, geresnių darbo sąlygų,
o pirkėjai – patogumo. NG

Nekilnojamasis
turtas
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.

NAMUS
Namą Pociūnų k., Prienų r. Tel. 8
686 55608.

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.
2,5 ha žemės sklypą (6 400 Eur)
Mokyklos g., Prienlaukio k., Prienų r. Tel. 8 652 84089.
8,50 ha ūkio paskirties žemės
sklypą (12 000 Eur) Akuškonių k.,
Prienų r. Tel. 8 686 15901.

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

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

IŠSINUOMOJA
Šeima be vaikų ir augintinių išsinuomotų butą Prienuose arba
Birštone Tel. 8 672 58782.

www.naujasisgelupis.lt
http://www.facebook.com/
labirintai
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Nuolat prekiaujame lapuočių
malkomis. Skaldytos, kaladėmis
arba rąsteliais. Malkos tvarkingai
sukrautos. Skubus nemokamas
pristatymas. Taip pat parduodame DURPIŲ BRIKETUS. Tel. 8
672 51171.

Automobiliai ir
jų dalys
Perka
Brangiai superka įvairius automobilius (tvarkingus ir gali būti su
defektais). Tel. 8 684 44304.
Superkame visų markių automobilius. Atsiskaitome iš karto. Pasiimame patys. Tel. 8 644 15555.
Perkame automobilius nuo 1990
m. iki 2012 m., bet kokios būklės.
Tel. 8 634 49324.

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

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.
5 m. veršingą karvę (veršiuosis
kovo mėn. 10 d.) ir 1 m. buliuką.
Tel. 8 676 74659.
Nebrangiai miežius. Tel. 8 606
86825.
Šienainio baltus ritinius. Tel. 8
611 47098.

Trąšas:

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

PERKA
Brangiai perka įvairius veršelius
nuo 2 sav. iki 8 sav. amžiaus.
Sveria el. svarstyklėmis. Atsiskaito vietoje, iš karto. Tel. 8
612 34503.
REKLAMA

Vilniaus apskrities ūkininkas nuolat perka
arklius. Suteikia transporto paslaugas.
Tel.: 8 656 39189, 8 616 14424.
ŽŪB „Žara“ perka karves, jaučius, telyčias.
Atsiskaito iš karto.
Tvarko valstybines išmokas.
Sveria el. svarstyklėmis.
Pasiima patys. Tel.: 8 685
86121, 8 699 57191.
Superkame karves, bulius ir telyčias. KREKENAVOS
AGRO FIRMOS supirkėja Olga Smailienė.
Tel. 8 612 02125.
Gerai įmitusius, liesus
ir traumuotus galvijus (AB „Krekenavos
agrofirma“ kainomis). Taip pat arklius.
Sveriame elektroninėmis
svarstyklėmis. Atsiskaitome
iš karto. Tel. 8 616 43646.
A. Bagdono PĮ – brangiai veršelius auginti. Moka 6–21 proc.
Sveria el. svarstyklėmis. Pasiima
patys. Tel.: 8 699 93682, (8 319)
69541.
Viena didžiausių įmonių Lietuvoje tiesiogiai perka karves, bulius,
telyčias. Sveria el. svarstyklėmis.
Moka 6 ir 21 proc. PVM. Atsiskaito iš karto. Tel. 8 635 07197
(Ričardas Lukauskas).
Brangiai visoje Lietuvoje superkame galvijus: karves, jaučius,
telyčias. Atsiskaitome vietoje.
Vežame į užsienį. Tel. 8 615
28106.

ĮVAIRIOS PREKĖS
PARDUODA

ŽIEMOS AKCIJA!

Lietuviški gydomieji lazeriai pripažinti Europoje,
sertifikuoti, gydo be vaistų
sąnarius, nugarą, prostatą.
www.laz.lt,
tel. 8 615 36522.
Vilniaus Lazerinės
technologijos centras.

Miško savininkas – lapuočių ir
spygliuočių malkas. Pristato.
Perka mišką. Atsiskaito iš karto.
Tel. 8 690 66155.
Pigiai spygliuočių, lapuočių malkas (skaldytas, kaladėmis). Taip
pat medžio pjuvenas. Atvežimas
nemokamas. Tel. 8 682 31133.
Šiltnamių išpardavimas!!! Išparduodami tvirti polikarbonatiniai
šiltnamiai. Didelis pasirinkimas,
daug priedų šiltnamiams. Pristatome į Jūsų namus nemokamai.
Esant poreikiui, meistrai surenka.
Tel. 8 659 08776.

PASLAUGOS
Suteikiame paskolas arba refinansuojame Jūsų skolas (taip
pat ir antstolių) iki 10 000 Eur
laikotarpiui iki 48 mėn. Konkurencingai mažiausios palūkanos
rinkoje. Galite įsigyti kredito
korteles „Hercus MasterCard“.
Draudimas: automobilio, būsto
bei gyvybės. Konsultacija pensijų
II–III kaupimo pakopų klausimais.
Tel. 8 601 50935.
ARCHITEKTO PASLAUGOS: gyvenamųjų 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

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.

UAB „INŽINERINĖ GEODEZIJA“.
Sklypų geodeziniai matavimai,
topografiniai planai, riboženklių
atstatymas, žemės sklypų padalijimas, sujungimas ir kiti geodeziniai darbai. Tel. 8 622 92902, el.
paštas info@geoin.lt
Kaminų įdėklai, gaminimas,
montavimas, kaminų valymas.
Tel. 8 645 87304 (Vytautas).

Šiltn
a
Prie mių g.
nuo 8,
se

LAIDOJIMO PASLAUGOS

Katafalkas Salių nuoma Gėlės Drabužiai Kremavimas
Tel.

8 638 77387. Dirbame visą parą

Stogų dengimas, karkasinių namų
statyba, pamatų įrengimas, skardinimo darbai, skardų lankstymas, medinė lauko apdaila, pirtys
ir kiti statybos darbai. Dirbame
pagal verslo liudijimus. Tel. 8
603 35880.

REMONTUOJAME automatines skalbimo
mašinas, indaplove s, v ir ykle s,
džiovykles.
Garantijos iki 24 mėn.
Tel.: 8 670 72013, 8 612 62443.

Stogų dengimas ir remontas. Visi
apskardinimo darbai, lankstinių
gamyba. Karkasinių namų statyba, lauko bei vidaus apdaila.
Ilgametė darbo patirtis, garantijos. Tel. 8 679 56626, el. paštas
andriusbudre@gmail.com

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

Liejame pamatus, betonuojame.
Montuojame gipso kartoną,
glaistome, dažome, kalame dailylentes, dedame visų tipų grindis,
klojame plyteles, atliekame santechnikos, elektros instaliacijos
ir griovimo darbus. Prilydome
stogų dangą. Lankstome skardas.
Tel. 8 600 96399.
Įvairūs statybos ir remonto darbai. Tel. 8 685 59884.
Šlifuojame, dedame ir lakuojame parketą, dengiame stogus,
lankstome skardas, skardiname,
šiltiname ir dažome namų fasadus. Statome karkasinius namus.
Kasame pamatus, mūrijame,
tinkuojame, betonuojame, montuojame tvoras, atliekame langų
apdailą, montuojame langus ir
duris. Tel. 8 620 85350.
Visi santechnikos darbai: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos.
Komplektuojame medžiagas
geromis kainomis. Tel. 8 640
39204.
Santechnikos darbai: vamzdynų
keitimas, klozetų keitimas ir
tvarkymas, maišytuvų keitimas
ir kiti santechnikos darbai. Skylių
gręžimas nerūdijančio plieno
kriauklėse, metalinių vamzdžių
sriegimas. Katilų prijungimas ir
medžiagų komplektavimas. Atvykstu bet kurią savaitės dieną ir
vakarais (atvykstu ir dėl smulkių
gedimų ir darbų) bei į rajonus.
Parenku ir atvežu medžiagas. Tel.:
8 684 55308, 8 619 54866.
Projektuojame bei gaminame
nestandartinius korpusinius baldus: virtuvės baldus, drabužines,
slenkančias sistemas, vonios,
jaunuolio, biuro ir kitus baldus.
Ilgametė patirtis, nedidelės kainos, laiku įvykdomi terminai. Tel.
8 699 26010.

mus, šlaitus, lyginame, tvarkome
teritorijas. Konsultuojame. Turime patirtį. Dirbame kokybiškai.
Tel. 8 640 50090.
Mobiliuoju juostiniu gateriu
pjauname medieną iki 9 m ilgio, apipjauname lentas kliento
kieme. Pjauname ir nedidelius
kiekius. Tel. 8 610 03983.

Remontuojame
skalbykles, džiovykles, el. virykles ir
kt. Suteikiame garantiją, taikome
nuolaidas! Atvykstame į
namus, dirbame ir savaitgaliais. Tel. 8 645 04370.
Autodiagnostika, starterių generatorių remontas, autoelektriko paslaugos. Remontuoju
įvairius elektros įrankius. Tel. 8
612 32314.
Vežame žvyrą, smėlį, skaldą, atsijas ir kitus birius krovinius. Tel.
8 690 66155.
Atliekame įvairius žemės kasimo, lyginimo darbus: kasame,
valome tvenkinius, darome pyli-

DARBO
SKELBIMAI
REIKALINGA
Moteris arba dvi, viena kitą pakeičiančios, prižiūrėti garbaus amžiaus moterį, kartu gyvenant 2 k.
bute Vilniuje. Priežiūros trukmė ir
atlyginimas pagal susitarimą. Tel.
8 686 21512.

BIRŠTONO SAVIVALDYBĖJE VEIKLĄ
VYKDANČIŲ DARBDAVIŲ
D Ė M E S I U I
Birštono savivaldybės administracija, vadovaudamasi Gyventojų užimtumo didinimo programos įgyvendinimo Birštono savivaldybėje bei Darbdavių atrankos gyventojų užimtumo didinimo programai įgyvendinti tvarkos aprašais, patvirtintais 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 užklijuotame voke priimamos Birštono savivaldybės administracijos sekretoriate (2 a., kab. 211) iki 2018 m. vasario 28 d.,
16.00 val.
Paraiškos dalyvauti atrankoje pavyzdinė forma, laikino pobūdžio darbų preliminarus sąrašas bei kita su atranka susijusi informacija skelbiama Birštono savivaldybės internetinėje
svetainėje adresu www.birstonas.lt.
Išsamesnę informaciją apie darbdavių atranką, paraiškų pateikimą ir kitą su atranka susijusią informaciją suteiks Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjas Antanas Grušelionis, tel. (8 319) 65 558, (8 685) 86 139,
el. p. antanas.gruselionis@birstonas.lt.
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DARBO
SKELBIMAI
REIKALINGA
Padavėja (-as). Ne jaunesnė (-is)
nei 20 metų. Patirtis – privalumas, tačiau galime ir apmokyti.
Taip pat reikalingas picų išvežiotojas (darbas pamainomis) ir
virėja. Kreiptis telefonu darbo
valandomis 8 650 41148.
Baldų įmonei – stalius. Tel. 8 679
11884.
UAB „Alavina“ – autošaltkalvis,
turintis darbo patirties. Kreiptis
tel. 8 655 58708.
Autovežio vairuotojai. Tel. 8 663
58007.

Kviečia į renginius
ARTIMIAUSI RENGINIAI
PRIENŲ RAJONE
Vasario 12–15 dienomis kviečiame dalyvauti akcijoje „Vienybės
žiedai“
Vasario 15 d. Prienų kultūros ir
laisvalaikio centre – protų mūšis
„Lietuvai ir jos žmonėms“
Vasario 15 d. 18 val. Balbieriškio

kultūros ir laisvalaikio centre minėjimas „Mūsų žemė Lietuva“.
Šventinis koncertas. Dalyvauja
Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centro, Balbieriškio pagrindinės mokyklos meno kolektyvai,
Marijampolės kultūros centro
kamerinis ansamblis „Cantare“. Organizatoriai: Balbieriškio kultūros
ir laisvalaikio centras, Balbieriškio
seniūnija, Balbieriškio miestelio
biblioteka, Balbieriškio pagrindinė
mokykla.
Vasario 16 d. 10.00 val. – Šv. Mišios
Skriaudžių Šv. Lauryno bažnyčioje.
Po šv. Mišių – minėjimas-koncertas
„Paklausykit jūs, lietuviai, čionai
susirinkę“. Organizatoriai: Veiverių
seniūnija, Skriaudžių pagrindinė
mokykla, Veiverių kultūros ir laisvalaikio centras.
Vasario 16 d. kviečiame į patriotinį žygį, skirtą Lietuvos valstybės
atkūrimo šimtmečiui paminėti.
Žygio maršrutas Strielčiai – Pagaršvio piliakalnis. Alksniakiemio,
Bagrėno, Rūdupio ir Pagaršvio
kaimuose uždegsime žvakutes
žuvusiems už Lietuvos laisvę ir
nepriklausomybę. 10.30 val. – Lietuvos valstybės vėliavos pakėlimas
ir himno giedojimas ant Pagaršvio
Piliakalnio. Laukiame ir tų, kurie
nedalyvaus žygyje. Registracija
Strielčių bibliotekoje – vasario 16
d. 8.30 val. Organizatoriai kaimo
bendruomenė „Nemuno link“.

Vasario 15 d. 9.00 val. – Šv. Mišios
Veiverių Šv. Liudviko bažnyčioje.
Po Šv. Mišių – meninė programa,
simbolinis balionių paleidimas
Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos
aikštėje. 16.00 val. – Šv. Mišios Veiverių Šv. Liudviko bažnyčioje. 16.30
val. – minėjimas Veiverių Šaulių
namuose. Dalyvauja A. Kučingio
meno mokyklos geriausi mokiniai,
Veiverių kultūros ir laisvalaikio
centro folkloro ansamblis „Pasaga“, kapela „Šaltinis“ iš Kauno.
Organizatoriai: Veiverių seniūnija,
Veiverių seniūnijos seniūnaičiai,
Veiverių seniūnijos bendruomenės, Veiverių seniūnijos tarybos
nariai, Veiverių kultūros ir laisvalaikio centras.
Vasario 16 d. 11.30 val. – Šv. Mišios
Veiverių Šv. Liudviko bažnyčioje.
Po šv. Mišių – meninė programa.
12.30 val. – Lietuvos valstybės
vėliavos pakėlimas prie A. Kučingio
meno mokyklos. Organizatoriai:
Veiverių seniūnija, Veiverių seniūnijos seniūnaičiai, Skriaudžių
pagrindinė mokykla, Veiverių
Tomo Žilinsko gimnazija, Veiverių
seniūnijos bendruomenės, Veiverių seniūnijos tarybos nariai,
Veiverių kultūros ir laisvalaikio
centras.
Vasario 19 d. Prienų kultūros ir
laisvalaikio centre – lietuviškas
kinofilmas „Pelėdų kalnas“
Vasario 20 d. Prienų kultūros

ir laisvalaikio centre – paskaita
„Pozityvus mąstymas – nuo ko
pradėti?“
Vasario 22 d. Prienų kultūros ir
laisvalaikio centre – „Domino“
teatro spektaklis „Melagės“
Kovo 3 d. Prienų sporto arenoje
– LKL krepšinio varžybos: PrienųBirštono „Vytautas“ – Vilniaus
„Lietuvos rytas“
Balandžio 4 d. Prienų kultūros ir
laisvalaikio centre – grupės „2 Donatai“ naujo albumo pristatymas
PARODOS PRIENŲ RAJONE
Nuo sausio 6 d. Prienų krašto
muziejuje – dailininko Petro Lincevičiaus tapybos darbų parodos
pristatymas.
Nuo sausio 9 d. 15 val. Prienų krašto muziejuje – parodos „Didžiojo
tikslo link: Lietuvių konferencijai
Vilniuje –100“ pristatymas. Paroda skirta Lietuvių konferencijos
Vilniuje 100-mečiui. Parodos rengėja – Lietuvos Respublikos Seimo
kanceliarija.
Pakuonio bibliotekoje sausio mėn.
eksponuojama Šarūno Šarkausko
tapybos darbų paroda
Nemuno kilpų regioninio parko
lankytojų centre Prienuose eksponuojama Arūno Aleknavičiaus
fotografijų paroda „Magiškoji
Norvegija“.
Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje eksponuojama
rašytojo Vytauto Bubnio 85-erių
metų jubiliejui skirta paroda „Vytauto Bubnio at(si)vėrimai“.
Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje eksponuojama
paroda „Justinas Marcinkevičius ir
Lietuvos valstybingumas“. Parodą
parengė Lietuvos Respublikos
Seimo kanceliarijos Informacijos
ir komunikacijos departamento
Parlamentarizmo istorinės atminties skyrius.
ARTIMIAUSI RENGINIAI
BIRŠTONE
Vasario 14 d. 19:30 Arvydo Vilčinsko estradinis koncertas - „Versmės“
sanatorija
Vasario 15 d. 19:00 Šokių vakaras
- „Versmės“ sanatorija
Vasario 16 d. 20:30 Tradicinis šokių
ir pramoginės muzikos vakaras
- „Eglės“ sanatorija
Vasario 16 d. 19:00 Šokių vakaras
- „Versmės“ sanatorija
Vasario 17 d. 14:00 Vyresniųjų
tautinių šokių kolektyvų festivalinis
sambūris „Jievaro tiltais“ - Birštono
kultūros centras
Vasario 17 d. 18:30 Virtuvės šefo
Dariaus Dabrovolskio degustacinė

REKLAMA

vakarienė - Vytautas Mineral SPA
Vasario 21 d. 19:30 Domeikavos
kapelos „Domeikavos seklyčia“
koncertas - „Versmės“ sanatorija

Liepos 2 d. 14 val. Vaikų tradicinių
amatų miestelis prie Valdovų
rūmų, (Katedros a. 4);

Vasario 22 d. 19:00 Duetas Marius
Jampolskis ir Irūna - Birštono kultūros centras

Liepos 2 d. 16 val. Liaudies meno
paroda Švč. Mergelės Marijos
Ramintojos bažnyčioje (Savičiaus
g. 13).

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

Liepos 3 d. 10–22 val. Folkloro
diena „Didžių žmonių žemė“ Bernardinų sode, pilių teritorijoje,
Katedros aikštėje.

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

Liepos 3 d. 18 val. Kanklių koncertas „Skambėkite, kanklės“ Šv. Jonų
bažnyčioje, (Šv. Jono g. 12).

Vasario 23 d. 12:00 Pažintis su
aromaterapija „Kvapni šeimos
vaistinėlė“ - Čiulba ulba. Pramogos
Birštone
Vasario 23 d. 20:30 Tradicinis šokių
ir pramoginės muzikos vakaras
- „Eglės“ sanatorija
Vasario 23 d. 19:30 Alekso Lemano
estradinis koncertas - „Versmės“
sanatorija
Vasario 24 d. 18:30 Virtuvės šefo
Dariaus Dabrovolskio degustacinė
vakarienė - Vytautas Mineral SPA

Liepos 3 d. 20 val. Vokalinių ansamblių koncertas Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje (Aušros
Vartų g. 5).
Liepos 4 d. 13–21 val. Teatro diena
„Sau, tautai, žmonijai“ senamiestyje, Bernardinų sode, Katedros
aikštėje.
Liepos 4 d. 22 val. Ansamblių vakaras „Tėvyne mūsų“ Kalnų parke.
Liepos 5 d. 13 val. Šokių diena
„Saulės rato ritimai“ Lietuvos futbolo federacijos stadione (dieninis
koncertas) (Liepkalnio g. 13).
Liepos 5 d. 18 val. Pučiamųjų instrumentų orkestrų koncertas „Vario audra“ „Siemens arenoje“(Ozo
g. 14).

Lietuvos šimtmečio dainų
šventė „Vardan tos“

2018 m. birželio 30 – liepos 6 d.

Kaune: Birželio 30 d. Dainų diena
Dainų slėnyje.
Vilniuje:
Liepos 1 d. Renginys „Šimtas Lietuvos veidų – sujunkime Lietuvą“
Rotušės aikštėje. Dainų šventės atidarymo koncertas Vingio parke.

Liepos 5 d. 21 val. Šokių diena
„Saulės rato ritimai“ Lietuvos
futbolo federacijos stadione (vakarinis koncertas) (Liepkalnio
g. 13).
Liepos 6 d. 14 val. Šventės dalyvių
eitynės iš Katedros aikštės į Vingio
parką.
Liepos 6 d. 17 val. Dainų diena
„Vienybė težydi“ Vingio parko
estradoje.
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Trečiadienis, vasario 14 d.

Ketvirtadienis, vasario 15 d.

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 Sudužusių žibintų gatvės (26) 18:55
22.45 val.
12.00 val. Stoties policija (1) 20:00 Info diena 20:30 PREMJERA Visi už vie„Nepriklausomybės
Žiemos olimpinės žaidynės
ną 21:00 Plieniniai rykliai 22:55
diena“
2018. Greitasis čiuožimas.
Amerikos nindzė. Susidorojimas
00:50 Juodasis sąrašas (21)
01:40 Pragaro katytė (1) 02:35
05:00 Seserys 06:00 Lietuvos
05:00 Seserys 06:00 Lietuvos Kas žudikas? (15)
Respublikos himnas 06:05 Labas
Respublikos himnas 06:05 Labas rytas, Lietuva 09:05 Senis 05:15 „Juodosios katės“ (5) 06:00 rytas, Lietuva 09:05 Senis 10:05
10:05 Štutgarto kriminalinė polici- „Jaunikliai“. 06:30 Programa 06:34 Štutgarto kriminalinė policija 2
ja 2 10:55 Detektyvas Monkas 8 TV parduotuvė 06:50 „4 kampai“ 10:55 Detektyvas Monkas 8 11:40
11:40 Emigrantai 12:40 TV žaidi- 07:20 Nuoga tiesa 09:20 „Likimo Gyvenimas 12:30 Iškilmingas mimas „Kas ir kodėl?” 13:05 Klaus- melodija“ (75) 10:25 „Sandoris“ nėjimas, skirtas Lietuvos valstybės
kite daktaro 14:00 Žinios 14:15 La- (1/2) 11:30 „Delta“ (2/13) 12:35 atkūrimo 100-mečiui. 14:10 Žinios
ba diena, Lietuva 16:30 Premjera. „Gluchariovas“ (2/2) 13:40 TV 14:25 Laba diena, Lietuva 16:30
Seserys 17:30 Žinios (su vertimu į parduotuvė 13:55 „Namas su le- Premjera. Seserys 17:30 Žinios
gestų k.) 17:55 Sportas 17:58 Orai lijomis“ (3) 15:00 „Gurovo bylos. (su vertimu į gestų k.) 17:55 Spor18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?” Mirtis tiesioginiame eteryje“ (1) tas 17:58 Orai 18:00 TV žaidimas
18:30 Klauskite daktaro 19:30 16:00 Reporteris 16:47 Orai 16:50 „Kas ir kodėl?” 18:30 Klauskite
Gyvenimas. Gyvenimo būdo žur- „Sandoris“ (1/5) 18:00 Reporte- daktaro 19:30 Specialus tyrimas
nalas. 20:25 Loterija „Keno Loto” ris 18:40 Lietuva tiesiogiai 18:47 20:25 Loterija „Keno Loto” 20:30
20:30 Panorama 21:05 Dėmesio Orai 18:50 „Gluchariovas“ (2/18) Panorama 20:52 Sportas 20:57
centre 21:20 Sportas 21:25 Orai 20:00 Reporteris 20:27 Orai 20:30 Orai 20:59 Loterija „Jėga” 21:00
21:29 Loterija „Jėga” 21:30 Auk- PREMJERA. „Jekaterina Didžioji“ „Aš – dalis Tavęs” 23:10 Premjesinis protas 22:50 Klausimėlis. (5) 21:30 Ant bangos 22:30 Re- ra. Taikinys Nr. 1 01:00 LRT radijo
lt. 23:20 Valdžios tvirtovė 01:00 porteris 23:15 Lietuva tiesiogiai žinios 01:05 Taikinys Nr. 1 01:45
LRT radijo žinios 01:05 Valdžios 23:42 Orai 23:45 „Rasputinas“ Klausimėlis.lt 02:00 LRT radijo žitvirtovė 01:30 Keliai. Mašinos. (8) 00:45 „Vaiduoklis kreivame nios 02:05 Klauskite daktaro 03:00
Žmonės. 02:00 LRT radijo žinios veidrodyje“ (4) 01:45 „Jaunikliai“ LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro
02:15 „Gurovo bylos. Medžioklė“
(3) 03:00 „Juodosios katės“ (5) 06:35 Didysis žvejys (24) 07:00
06:35 Didysis žvejys (23) 07:00 03:45 „Bitininkas“ (1/28) 04:30 Madagaskaro pingvinai (21) 07:30
Tomas ir Džeris (31) 08:00 VolkeMadagaskaro pingvinai (20) 07:30 „Rojus“ (84)
ris, Teksaso reindžeris (53) 09:00
Tomas ir Džeris (30) 08:00 VolkePREMJERA Rytas su LNK 11:00
ris, Teksaso reindžeris (52) 09:00
PREMJERA Rytas su LNK 11:00 06:45 Televitrina 07:00 Kobra 11 Yra, kaip yra 12:00 Visi už vieną
Yra, kaip yra 12:00 Visi už vieną 08:00 6 kadrai 08:30 CSI elektro- 12:30 Moterys prieš vyrus 13:25
12:30 Kitu kampu 13:25 Rožių ninių nusikaltimų skyrius 09:30 Rožių karas (94) 14:25 Dvi širkaras (93) 14:25 Dvi širdys (545) Gero vakaro šou 10:30 Kaip dys (549) 14:55 Dvi širdys (550)
14:55 Dvi širdys (546) 15:25 Dvi aš susipažinau su jūsų mama 15:25 Dvi širdys (551) 15:55 Dvi
širdys (547) 15:55 Dvi širdys (548) 11:30 Elementaru 13:30 Rezi- širdys (552) 16:30 Labas vakaras,
16:30 Labas vakaras, Lietuva dentai 14:10 Žiemos olimpinės Lietuva 17:35 Yra, kaip yra 18:30
17:35 Yra, kaip yra 18:30 Žinios žaidynės 2018. Ledo ritulys. Vy- Žinios 19:25 Sportas 19:28 Orai
19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30 rai. Slovakija - Rusijos olimpinių 19:30 KK2 20:00 Valanda su Rūta
KK2 20:00 Paveldėtoja (9) 20:30 atletų rinktinė 16:30 Snieglenčių 21:30 Žinios 22:24 Sportas 22:28
Moterys prieš vyrus 21:30 Žinios sportas. Vyrai. Pusvamzdžio fi- Orai 22:30 VAKARO SEANSAS
22:24 Sportas 22:28 Orai 22:30 nalas 17:30 Žiemos olimpinės Tamsioji banga 00:40 Dalasas
VAKARO SEANSAS Kvaila, be- žaidynės 2018. Dienos apžvalga (5) 01:30 Kvaila, beprotiška meilė
protiška meilė 00:50 Dalasas (4) 19:00 Europos moterų krepšinio 03:25 Alchemija IV. ŠMC. Naujaučempionato 2019 atrankos rungty- sioji meno istorija 03:50 RETROS01:40 Nepavykęs sandėris
nės. Vengrija - Lietuva 21:00 Naša PEKTYVA
Raša 21:35 UEFA Čempionų ly05:00 Žiemos olimpinės žaidynės gos rungtynės. „Real Madrid CF“
2018. Kalnų slidinėjimas. Moterys. – „Paris Saint-Germain FC“ 23:40 05:00 Naujokė 05:20 Naujokė
Slalomas. Dalyvauja Ieva Januš- Amerikietiška siaubo istorija 00:55 05:45 Televitrina 06:00 Žiemos
kevičiūtė 05:05 Naujokė 08:25 Kobra 11 01:50 Daktaras Hausas olimpinės žaidynės 2018. SnieŽiemos olimpinės žaidynės 2018. 02:40 Kaip aš susipažinau su jū- glenčių sportas. Vyrai. Krosas
08:00 Skeletonas. Vyrai. Vienetų
Dailusis čiuožimas. Porų trumpoji sų mama
programa 10:45 Šiaurės dvikovė
12:00 Greitasis čiuožimas. Moterys. 1000 m 13:05 Biatlonas.
Dalyvauja Diana Rasimovičiūtė,
Natalija Kočergina 15:00 Rogučių sportas. Dvejetų 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 Gero vakaro
šou 21:00 Pasmerkti 4 21:30 TV3
vakaro žinios 22:15 TV3 sporto žinios 22:35 TV3 orai 22:40 Vikinglotto 22:45 VAKARO KINO TEATRAS. Ilgiausia kelionė 01:20 Kaip
išsisukt įvykdžius žmogžudystę
02:10 Specialioji jūrų policijos tarnyba 03:00 Gražuolė ir pabaisa
03:50 Pelkė 04:40 Paskutinis iš
vyrų 04:45 Televitrina

rungtis 08:30 Slidinėjimas. Moterys. 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 Šviesoforas 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 žmogžudystę 02:30 Specialioji jūrų policijos tarnyba 03:20 Gražuolė ir
pabaisa 04:10 Pelkė

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Džiazo muzikos vakaras 07:05 Grizis ir lemingai 07:15
Peliukas Lukas 07:25 Zoro kronikos 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 Susipažink su mano pasauliu 12:40
Stilius 13:35 Legendos 14:20
Skambantys pasauliai su Nomeda 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
06:40 F. T. Budrioji akis (33) 07:35 rusų kalba. 00:25 Dabar pasauly- 06:40 F. T. Budrioji akis (34) 07:35
Prokurorų patikrinimas (377) 08:35 je 00:55 Džiazo muzikos vakaras Prokurorų patikrinimas (378) 08:35
Muchtaro sugrįžimas (733) 09:35
Muchtaro sugrįžimas (732) 09:35 01:55 Damos

Penktadienis, vasario 16 d.

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 Sudužusių žibintų gatvės (27) 18:55
Stoties policija (2) 20:00 Info
21.45 val.
diena 20:30 Savaitės kriminalai
21:00 Tylus įniršis 23:05 Plieniniai
„Tadas Blinda. Pradžia“
rykliai 00:55 Juodasis sąrašas (22)
01:40 Vanity Fair. Visiškai slaptai (4) 02:25 Savaitės kriminalai
02:50 Pionieriai. Turboreaktyvinio 05:40 Klausimėlis.lt 06:00 Lietuvos
variklio triumfas
Respublikos himnas 06:05 Dainuoju Lietuvą 06:30 Istorijos de05:15 „Juodosios katės“ (6) 06:00 tektyvai 07:15 Gustavo nuotykiai
„Sparnuočių gyvenimas. Skraidyti 09:00 Labas rytas, Lietuva 09:30
ar neskraidyti“ (1) 06:30 Programa Žinios 09:35 Labas rytas, Lietuva
06:34 TV parduotuvė 06:50 „Skin- 10:30 Žinios 10:35 Labas rytas,
siu raudoną rožę“ 07:20 „Šiandien Lietuva 11:30 Žinios 11:35 Labas
kimba“ 08:20 Patriotai 09:20 „Li- rytas, Lietuva 12:00 Valstybės
kimo melodija“ (76) 10:25 „San- atkūrimo100-metis 12:30 Valsdoris“ (1/3) 11:30 „Delta“ (2/14) tybės atkūrimo 100-metis. 12:40
12:35 „Gluchariovas“ (2/3) 13:40 Dainuoju Lietuvą 13:00 ValstyTV parduotuvė 13:55 „Namas su bės atkūrimo 100-metis 14:00
lelijomis“ (4) 15:00 „Gurovo bylos. Dainuoju Lietuvą 14:30 Valstybės
Mirtis tiesioginiame eteryje“ (2) atkūrimo 100-metis. 15:00 Žinios
16:00 Reporteris 16:47 Orai 16:50 15:10 Laba diena, Lietuva 16:00
„Sandoris“ (1/6) 18:00 Reporte- Žinios 16:15 Laba diena, Lietuva
ris 18:40 Lietuva tiesiogiai 18:47 17:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?”
Orai 18:50 „Gluchariovas“ (2/19) 17:30 Žinios (su vertimu į ges20:00 Reporteris 20:27 Orai 20:30 tų k.) 17:40 Sportas 17:43 Orai
PREMJERA. „Jekaterina Didžioji“ 17:45 Valstybės atkūrimo 100(6) 21:30 Gyvenimo būdas 22:30 metis. 19:00 Valstybės atkūrimo
Reporteris 23:15 Lietuva tiesiogiai 100-metis. 20:25 Loterija „Keno
23:42 Orai 23:45 „Iljušinas ir Bab- Loto” 20:30 Panorama 20:52
kinas tiria. Marionečių šokiai“ (3; 4) Sportas 20:57 Orai 20:59 Loterija
01:45 „Jaunikliai“ 02:15 „Gurovo „Jėga” 21:00 Premjera. Šiandien
bylos. Medžioklė“ (4) 03:00 „Juo- prieš 100 metų. 21:30 Emilija iš
dosios katės“ (6) 03:45 „Bitininkas“ Laisvės alėjos. 23:35 Premjera.
Laiškai Sofijai 01:25 Lietuvos šar(1/29) 04:30 „Rojus“ (85)
vai. 1918–1923. 02:15 „Aš – dalis
Tavęs”. 04:20 Šiandien prieš 100
metų.
04:50 Stilius
06:45 Televitrina 07:00 Kobra 11
08:00 6 kadrai 08:30 CSI elektroninių 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. Šveicarija - Kanada 16:30 Kalnų slidinėjimas. Vyrai. Super slalomas 17:30
Žiemos olimpinės žaidynės 2018.
Dienos apžvalga 20:00 Rezidentai 20:30 Rezidentai 21:05 Naša
Raša 21:30 Kol nenuėjau miegoti
23:20 Amerikietiška siaubo istorija 00:25 Kobra 11 01:25 Daktaras
Hausas 02:15 Kaip aš susipažinau su jūsų mama

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Džiazo muzikos vakaras 07:05 Grizis ir lemingai 07:15
Peliukas Lukas 07:25 Zoro kronikos 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 Mano tėviškė 12:25 Klauskite daktaro 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 Nacionalinis 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

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 voratinklis 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 penktadienis 21:30 K.Kerbedžio koncertas
“Mano balsas” 23:20 Nerimo dienos 01:30 Tamsioji banga
05:05 Naujokė 05:30 Naujokė
05:45 Televitrina 05:50 Naujokė
06:00 Žiemos olimpinės žaidynės
2018. Snieglenčių sportas. Moterys. Krosas 08:00 Slidinėjimas.
Dalyvauja Modestas Vaičiulis,
Mantas Strolia 09:50 Ledo ritulys. Vyrai. Rusijos olimpinių atletų
rinktinė - Slovėnija 12:00 Dailusis
čiuožimas. Vyrų trumpoji programa
13:00 Akrobatinis slidinėjimas. Moterys 14:30 Šuoliai su slidėmis. Vyrai 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 TEATRAS. 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 parduotuvė 07:10 „Pasaulio turgūs. Barselona“ 07:50 „Pasaulio turgūs.
Tel Avivas“ 08:30 PREMJERA.
„Lietuvos sienų apsauga. Pasienio
apsauga 13 - 15 amžiuje“ 09:00
PREMJERA. „Lietuvos sienų apsauga. Muitinė“ 09:30 Gyvenimo
būdas 10:30 Partizanų keliais
11:30 „Gvardija“ (1; 2; 3; 4) 15:30
Geriausių neįgaliųjų Lietuvos sportininkų apdovanojimai 18:00 Žinios
18:27 Orai 18:30 Speciali laida,
skirta Lietuvos Šimtmečiui 20:00
Žinios 20:27 Orai 20:30 „Muzikinės kovos“ 22:30 Žinios 22:57
Orai 23:00 „Detektyvas Morsas“
(4/2) 01:00 „Gvardija“ (1; 2; 3; 4)
04:15 Geriausių neįgaliųjų Lietuvos sportininkų apdovanojimai
06:45 Televitrina 07:00 Kobra 11
08:00 6 kadrai 08:30 CSI elektroninių nusikaltimų skyrius 09:30 Gero
vakaro šou 10:30 Kaip aš susipažinau su jūsų mama 11:30 Elementaru 12:30 Elementaru 13:30 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai
14:10 Žiemos olimpinės žaidynės
2018. Ledo ritulys. Vyrai. Suomija
- Norvegija 16:30 Žiemos olimpinės 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 himnas 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 Prezidentas Aleksandras Stulginskis
10:10 Kredo 11:10 Žmonės, kurie
sukūrė Lietuvą 12:00 Dainuoju
Lietuvą 13:20 Kai apkabinsiu tave. Drama. Rež. K. Vildžiūnas.
Vaidina A. Bialobžeskis, E. Latėnaitė, M. Broich, J. Jurkutė, G.
Arbačiauskas ir kt. N-7. 2010 m.
14:50 Šimtmečio arbatvakaris
Vileišių rūmuose 16:00 Arvydas
Vilčinskas. Koncertas „Grįžtu namo” 18:00 Televizijos spektaklis
„Naujieji patriotai” 20:30 Kultūros
teismas. Teisėja Snieguolė Matulienė. HD. 21:20 Legenda apie
Pilėnus. Muzikinė drama pagal Vytauto 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 dvigubo 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.

Šeštadienis, vasario 17 d.

19.45 val.
„Prie rugių ir prie ugnies“

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Beatos virtuvė 07:00
Premjera. Džiunglių būrys skuba į pagalbą 2 07:20 Premjera.
Alvinas ir patrakėliai burundukai
1 07:30 Premjera. Detektyvė
Miretė 07:45 Premjera. Džeronimas 3 08:10 Karinės paslaptys
09:00 Labas rytas, Lietuva 11:50
Sveikinimų koncertas 13:50 SIL
– Karaliaus Mindaugo krepšinio
taurė 16:00 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą) 16:20 SIL – Karaliaus Mindaugo krepšinio taurė
19:30 Stilius 20:25 Loterijos „Keno Loto” ir „Jėga” 20:30 Panorama
20:52 Sportas 20:57 Orai 21:00
„Eurovizija 2018” 23:20 Džeris
Magvairas 01:35 Taikinys Nr. 1
04:00 Karinės paslaptys 04:45
Auksinis protas

ro katytė (2) 11:30 Slaptas lokių
gyvenimas (1) 12:40 Reali mistika (12) 13:40 Vanity Fair. Visiškai
slaptai (1) 14:40 Kas žudikas?
(16) 15:50 Detektyvų istorijos (2)
16:50 Nutrūkę nuo grandinės (1)
17:20 Džonas Q 19:30 Dainuok
mano dainą 21:30 MANO HEROJUS Gelbėjimo misija 23:15
AŠTRUS KINAS Pragaras Konektikute 01:10 Juodasis sąrašas
(22) 01:55 Juodasis sąrašas (23)
02:40 Džonas Q

06:00 „Pražūtingi smaragdai“
(10) 06:40 „Geriausios nardymo
vietos“ 07:05 Programa 07:09
TV parduotuvė 07:25 „Sparnuočių gyvenimas. Nepasotinamieji“.
08:25 „Vyrų šešėlyje. Lazdynų
Pelėda“ 09:00 „Skinsiu raudoną
rožę“ 09:30 „Vantos lapas“ 10:00
Ant bangos 11:00 „Detektyvas
Morsas“ (4/3) 13:00 „Vera“ (4/1)
15:00 „MMA „King of the Cage“
II tarptautinis turnyras. LietuvaAmerika. Atsakomosios kovos“
(4) 16:00 Žinios 16:18 Orai 16:20
Mano Europos Parlamentas 16:50
„Pražūtingi smaragdai“ (36) 18:00
Žinios 18:27 Orai 18:30 „4 kampai“
19:00 Muzikiniai sveikinimai 20:00
Žinios 20:27 Orai 20:30 „Iljušinas
ir Babkinas tiria. Spąstai Pelenei“
(1; 2) 22:30 Žinios 22:57 Orai
23:00 „Detektyvas Morsas“ (4/3)
01:00 „Pražūtingi smaragdai“ (11;
06:30 Madagaskaro pingvinai (21)
12) 02:40 „Vera“ (4/1) 04:10 „Ge06:55 Tomas ir Džeris (31) 07:20
riausios nardymo vietos“ 04:30
“Nickelodeon” valanda. Ančiukai
„Detektyvas Morsas“ (4/3)
Duoniukai (9) 07:45 Kung Fu
Panda (23) 08:10 Keista šeimynėlė (24) 08:35 Tomo ir Džerio
05:45 Televitrina 06:00 Žiemos
šou (4) 09:00 Ogis ir tarakonai
olimpinės žaidynės 2018. Akro(22) 09:10 Ogis ir tarakonai (23)
batinis slidinėjimas. Moterys.
09:20 Ogis ir tarakonai (24) 09:30
Nuolydis 07:35 Ledo ritulys. VyTinginių miestelis (68) 10:00 KINO
rai. Kanada - Čekija 09:55 Kalnų
PUSRYČIAI Stebuklingas nuoslidinėjimas. Moterys. Super slalotykis 11:40 PREMJERA Mano
mas 11:30 Juokingiausi Amerikos
blogiausi metai mokykloje 13:25
namų vaizdeliai 12:00 LFF SuperRembo sūnus 15:15 Skola tėtutaurės rungtynės. Marijampolės
šiui 17:30 Bus visko 18:30 Žinios
„Sūduva“ - Kauno „Stumbras“
19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30
14:15 Juokingiausi Amerikos naSUPERKINAS Kung Fu Panda
mų vaizdeliai 14:30 Žiemos olim21:25 PREMJERA Naktis su uošpinės žaidynės 2018. Šuoliai su
viu 23:10 Vaikinams tai patinka!
slidėmis. Vyrai 16:15 Greitasis
01:00 Nerimo dienos
čiuožimas trumpuoju taku 17:30
Žiemos olimpinės žaidynės 2018.
Dienos apžvalga 20:00 Aukščiau05:20 Naujokė 05:45 Naujokė
sia pavara 21:30 TV3 žinios 22:20
06:15 Televitrina 06:30 Aladinas
TV3 sporto žinios 22:40 TV3 orai
07:00 Ančiukų istorijos 07:30
22:45 Policininko istorija 2 01:10
Keršytojų komanda 08:00 AladiĮsikūnijimas
nas 08:30 Superekspertai 09:00
Virtuvės istorijos 09:30 Gardu
Gardu 10:00 Aplink Lietuvą 11:00
06:00 Lietuvos Respublikos himSvajonių ūkis 11:30 Žiemos olimnas 06:05 Legenda apie Pilėnus.
pinės žaidynės 2018. Slidinėjimas.
Muzikinė drama pagal Vytauto
Moterys. 4x5 km estafetės 12:45
Klovos operą „Pilėnai” 07:30 KulAkmenslydis 13:15 Biatlonas.
tūrų kryžkelė. Rusų gatvė. 08:00
Dalyvauja Diana Rasimovičiūtė,
Lietuva mūsų lūpose 08:30 MaisNatalija Kočergina 14:10 Ledo
tas ir aistros 09:00 Pažvelk į proritulys. Vyrai. Rusijos olimpinių
fesiją kitaip 09:30 Mokslo sriuba
atletų rinktinė - JAV 16:30 Dailusis
10:00 „Kaunas Talent 2017” 11:25
čiuožimas. Vyrų laisvoji programa
Šventinis koncertas „Dainuoju Lie18:00 Misija: vestuvės 18:30 TV3
tuvą” 12:50 Daktaras Jonas Basažinios 19:15 TV3 sporto žinios
navičius 13:20 Klauskite daktaro
19:35 TV3 orai 19:40 Eurojack14:10 Stilius 15:05 Gimę tą pačią
pot 19:45 ŠEŠTADIENIO ŠEIdieną 16:00 Euromaxx 16:30 DaiMOS KINO TEATRAS. Ilgai ir
nuoju Lietuvą 16:45 Prezidentas
laimingai. Pelenės istorija 22:15
Valdas Adamkus 18:00 PrisikėŠEŠTADIENIO GERO KINO VAlimo ekspresas – šimtmečio veiKARAS. Bado žaidynės. Strazdas
dai 18:45 Premjera. Nepažintas
giesmininkas. 1 dalis 00:45 Vizijos
Hemingway. Metai Italijoje 19:45
02:10 Tadas Blinda. Pradžia
Prie rugių ir prie ugnies. Dokumentinis filmas apie Justiną
06:00 F. T. Budrioji akis (32) 06:55 Marcinkevičių. 20:45 Stambiu
F. T. Budrioji akis (33, 34) 08:45 planu 21:30 Kino žvaigždžių alėSveikatos ABC televitrina 09:00 ja. Frensis kariniame jūrų laivyne
Autopilotas 09:30 Apie žūklę 22:55 Grupės „G&G Sindikatas”
10:00 Pavariau (5) 10:30 Praga- koncertas. 23:45 Mano tėviškė
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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.
Vasario 16 d.
PENKTADIENIS
Lietuvos Valstybės
atkūrimo diena
Kinų naujieji metai
Saulė teka 07:42
leidžiasi 17:26
Dienos ilgumas 09.44
Jaunatis (1 mėnulio diena)
Julijona, Julijonas, Tautvydė
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas pjauti žolę,
laistyti, netinkamas laikas
kaupti derlių.
Vasario 17 d.
ŠEŠTADIENIS
Saulė teka 07:40
leidžiasi 17:28
Dienos ilgumas 09.48
Jaunatis (2 mėnulio diena)
Aleksas, Vaišvilas, Viltė,
Donatas, Donata
Tinkamas laikas sėti:
agurkus, kopūstus (žiedinius,
ropinius, smidrus), salierus,
salotas, špinatus, lapinius burokėlius.
Sode, darže:
tinkamas laikas pjauti žolę,
laistyti, netinkamas laikas
kaupti derlių.
Vasario 18 d.
SEKMADIENIS
Saulė teka 07:37
leidžiasi 17:30
Dienos ilgumas 09.53
Jaunatis (3 mėnulio diena)
Bernadeta, Simeonas,
Lengvenis, Gendrė, Simas
Tinkamas laikas sėti:
laiškinius svogūnus, porus,
salotas, špinatus, lapinius burokėlius.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti, šaldyti
ir konservuoti vaisius.
Vasario 19 d.
PIRMADIENIS
Saulė teka 07:35
leidžiasi 17:32
Dienos ilgumas 09.57
Jaunatis (4 mėnulio diena)
Konradas, Šarūnas, Nida,
Zuzana
Tinkamas laikas sėti:
laiškinius svogūnus, porus,
salotas, špinatus, lapinius burokėlius.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti, šaldyti
ir konservuoti vaisius.

Tel. 1634
1000 Eur - 632-0004133
1000 Eur - 632-0013596
1000 Eur - 632-0019370

Lošimo Nr. 1140
Data: 2018-02-11

1000 Eur - 632-0021802
1000 Eur - 632-0029706
1000 Eur - 632-0032309
1000 Eur - 632-0035168

36 75 72 41 49 61 55 60 07 58 200 Eur - 632-0002130
52 10 71 20 59 45 54 11 74 38 200 Eur - 632-0002471
50 69 70 47 05 63 32 30 51 14
200 Eur - 632-0003607
09 04 56 12 13 01 03 33
200 Eur - 632-0003613

VISA LENTELĖ

200 Eur - 632-0004791

19 44 29 46 48 28 68 62 06 200 Eur - 632-0004859
26 57 37 53
200 Eur - 632-0004866

LAIMĖJIMAI (laimėtojų)
22958.00€ (1)
86.50€ (159)
4.00€ (6789)
1.00€ (64277)

PAPILDOMI PRIZAI

200 Eur - 632-0005490
200 Eur - 632-0009236
200 Eur - 632-0009327

200 Eur - 632-0055405

-3

200 Eur - 632-0050581
200 Eur - 632-0052974
200 Eur - 632-0053204
200 Eur - 632-0053283

200 Eur - 632-0057211
200 Eur - 632-0057971
200 Eur - 632-0058440
200 Eur - 632-0059398
200 Eur - 632-0063636
200 Eur - 632-0065703
200 Eur - 632-0067006
200 Eur - 632-0068880
Sekančio tiražo prizas:
10x500€ ir Toyota Rav4
Hybrid

200 Eur - 632-0009578
200 Eur - 632-0010095
200 Eur - 632-0010328
200 Eur - 632-0010406

0065889 - “Toyota Rav4 Hy- 200 Eur - 632-0010659
brid”
200 Eur - 632-0010928
0505063 - “Toyota Rav4 Hy- 200 Eur - 632-0011013
brid”
200 Eur - 632-0011642
0391280 - “Toyota Rav4 Hy200 Eur - 632-0011714
brid”
200 Eur - 632-0012418
0471927 - “Toyota Rav4 Hy200 Eur - 632-0013257
brid”
0029866 - “Toyota Rav4 Hy- 200 Eur - 632-0014341
brid”
200 Eur - 632-0015227
050*568 - 100 Eur
200 Eur - 632-0016489
038*573 - 100 Eur

200 Eur - 632-0018551

018*600 - 100 Eur

200 Eur - 632-0019037

047*389 - 100 Eur

200 Eur - 632-0019473

023*253 - 100 Eur

200 Eur - 632-0019474

04**689 - 100 Eur

200 Eur - 632-0021942

024*267 - 100 Eur

200 Eur - 632-0023546

024*862 - 100 Eur

200 Eur - 632-0025734

008*649 - 100 Eur

200 Eur - 632-0028275

006*075 - 100 Eur

200 Eur - 632-0028390

030*015 - 100 Eur

200 Eur - 632-0029451

053*109 - 100 Eur

200 Eur - 632-0030859

028*461 - 100 Eur

200 Eur - 632-0031212

053*297 - 100 Eur

200 Eur - 632-0031413

004*403 - 100 Eur

200 Eur - 632-0032843

021*322 - 100 Eur

200 Eur - 632-0034654
006*194 - Pakvietimas į TV 200 Eur - 632-0036277
studiją
200 Eur - 632-0037018
026*147 - Pakvietimas į TV 200 Eur - 632-0037614
studiją
200 Eur - 632-0037671
045*550 - Pakvietimas į TV
200 Eur - 632-0039014
studiją
200 Eur - 632-0042827
034*599 - Pakvietimas į TV
200 Eur - 632-0043597
studiją

PROGNOZĖ: Aukso puode –
330 000 Eur

200 Eur - 632-0053416

Norvegų olimpiečių virėjus ORAI
pribloškė 15 tūkst. kiaušinių 14
kai jie ėmė nešti kiaušisiunta

200 Eur - 632-0049261

Lošimo Nr. 263
Data: 2018-02-09
SKAIČIAI
07, 08, 24, 34, 46 + 04, 08

LAIMĖJIMAI
5 + 2 - 90000000.00€ 0
5 + 1 - 3520586.10€ 0
5 - 167953.80€

0

4 + 2 - 3359.00€

1

4 + 1 - 270.20€

6

4 - 128.30€

9

3 + 2 - 48.40€

23

2 + 2 - 16.70€

216

3 + 1 - 16.70€

215

3 - 15.60€		

385

1 + 2 - 7.90€

1023

2 + 1 - 7.50€

2978

VASARIO

Norvegų olimpiečių
virėjai, ketinę
Pjongčange nusipirkti
1,5 tūkst. kiaušinių
alkaniems atletams
pamaitinti, dėl
padarytos klaidos gavo
15 tūkst. kiaušinių
siuntą ir dabar suka
galvą, ką su ja daryti.

nius – galo nesimatė, neįtikima!“ – sakė jis.
Nors ir labai patyrę,
norvegų sportininkų šefai atrodė sutrikę, tačiau
atletai bent jau gaus daug
baltymų.
Norvegijos sporto delegacijos vadovas Tore
Ovrebo (Torė Evrebio)
įžvelgė linksmąją pusę ir
suskaičiavo, kad 121 delegacijos sportininkas ir
pareigūnas turės suvalgyti po 124 kiaušinius.
„Užsakyme buvo papildomas nulis, tad (vietoje) 1 500 – 15 000“,
– paaiškino jis.
„Spėju, kad jie tikriausiai juos panaudos, o gal,
nežinau, gal mūsų tiekėjai juos atsiims. Nedidelė
problema“, – pridūrė jis.

Norvegų mitybos ekspertų armija buvo priblokšta, kai sunkvežimis
atvežė 15 tūkst. kiaušinių,
tikriausiai neteisingai išvertus internetu pateiktą
užsakymą.
„Gavome visą sunkvežimį kiaušinių“, – norvegų naujienų agentūrai
NTB sakė kvailokoje
padėtyje atsidūręs šefas
Stale Johansenas (Stolė
Johansenas).
„Gerokai nustebome, AFP-BNS
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Prenumeruokite „Naująjį
Gėlupį“ ir neatsilikite
nuo svarbiausių krašto
ekonominių, kultūrinių ir
politikos naujienų!

0

+1 +2

ANTRADIENIS

-2
+2

KLAIPĖDA

VILNIUS

-2

+4

PIRMADIENIS

PROGNOZĖ: 10 000 000 Eur

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

-1

P E N K TA D I E N I S

VILNIUS

-8

-1

KETVIRTADIENIS

-11 -7

-6

0

0

+2

VANDENS TEMPERATŪRA
[LEDO STORIS, cm]

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

200 Eur - 632-0043693

SAULĖS AKTYVUMAS

200 Eur - 632-0046052

G0
S0
R0

200 Eur - 632-0046465

Geomagnetinių audrų
nenumatoma.

Saulės audrų
nenumatoma.

200 Eur - 632-0048445
200 Eur - 632-0048851

Sudoku

VASARIO

18

200 Eur - 632-0046864

Lošimo Nr. 632
Data: 2018-02-11

TREČIADIENIS

VILNIUS

VASARIO

Radiometrinių (radio trukdžių)
audrų nenumatoma.

200 Eur - 632-0048856

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

200 Eur - 632-0048913
200 Eur - 632-0049052
Įrašykite skaitmenis nuo 1
iki 9 taip, kad
skaitmenys
nesikartotų
eilutėse, stulpeliuose bei
paryškintuose 9 langelių
(3×3) kvadratuose.

(šio numerio atsakymai)

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.

GAMA RADIACINIS FONAS

36
37

KAUNE
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE
14000 nSv/val.

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

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

