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

Prienų rajono policijos 
komisariato pareigūnai 
pristatė 2017 m. veiklos 
ataskaitą.

Mažėja ne tik 
pareigūnų, bet ir 

nusikalstamų veikų
„Pastaraisiais metais pa-

Pasibaigus kalendoriniams 
metams, Civilinės 
metrikacijos skyriai 

Demografiniai pokyčiai prienų rajone per 
2017 metus

pateikia duomenis apie 
demografinę situaciją. 
Prienų CMS vedėja Anelė 

sikeitusį policijos pareigūnų 
veiklos pobūdį pastebi ir vi-
suomenė. Įgyvendinome tai, 
ko prašė žmonės – būti ar-
čiau jų. Dirbame moderniau, 
efektyviau, taupiau, kiekvie-
nas jausdamas asmeninę at-
sakomybę“, – kalbėjo Prienų 
r. PK viršininkas Dainius Ja-
navičius. 

Jis priminė, kad 2007-ai-
siais, kai komisariate dirbo 
120 pareigūnų, nusikalstamų 

veikų būdavo užfiksuojama 
apie 900. Dabar pareigūnų 
yra 55, o nusikalstamų veikų 
skaičius sumažėjo perpus. D. 
Janavičius dėkojo kolegoms 
už tai, kad jie stengiasi, kad 
yra stiprūs – dėl to ir darbo 
rezultatai geri. 

Komisaras džiaugėsi, jog 
apklausos rodo, kad žmonės 
pasitiki policijos pareigūnais 
(Alytaus policijos aptarnau-
jamoje teritorijoje – 68 proc.), 
kad dauguma jaučiasi saugiai 
ir mano, jog yra maža rizika 

tapti nusikaltimo aukomis. 

Ištiriama per 70 proc. 
nusikalstamų veikų
Įgyvendinant veiklos poky-

čius operatyviau reaguojama 
į įvykius, daugiau nei 5 proc. 
sutrumpėjo reagavimo laikas, 
greičiau išnagrinėjami prane-
šimai apie įvykius, suvieno-
dėjo pareigūnų darbo krūviai, 
racionaliau išnaudojami žmo-
giškieji ištekliai, pagerėjo pa-
reigūnų aprūpinimas būtino-

Prienų r. PK Veiklos skyriaus vyriausioji tyrėja Edita Kubilienė, Alytaus AVPK viršininko 
pavaduotojas Raimundas Jaciunskas, Prienų r. PK viršininkas Dainius Janavičius.

Radzevičienė supažindina 
su 2017 metų duomenimis.

Vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos civiliniu kodek-
su, Lietuvos Respublikos ci-

vilinės būklės aktų registravi-
mo įstatymu ir Civilinės bū-
klės aktų registravimo taisy-
klėmis, Civilinės metrikaci-

Užgavėnės 
prienuose

Laima
DUOBLIENĖ

Užgavėnių šventės 
Prienuose organizatoriai 
– Kanapinio ir Lašininio 
asociacija (Prienų kultūros 
ir laisvalaikio centro bei 
Prienų krašto muziejaus 
darbuotojai) – gripo 
nebijančius miestelėnus, 
prašalaičius ir visus, kas 
laukia pavasario, sukvietė 
į Morės EtikMandravones, 
gavėnios sutiktuves ir 
kitas šėliones.

Jau prieš pietus prasidėję 
persirengėlių vaikštynės pa-
vakare prasitęsė iškilminga 
Morės pulko rikiuote ir mar-
širuote nuo Laisvės aikštės iki 
Prienų krašto muziejaus. 

Buvo daug dūkimo ir žaidi-
mų, šokių, triukšmo ir dainų, 
spirgai nuo sklindžių varvė-
jo, grūmėsi Lašininis su Ka-
napiniu...

Tradiciniame Morių parade 
šiais metais dalyvavo tik ke-
turios gražuolės, kurias kūrė 
Prienų „Revuonos“ pagrin-
dinės mokyklos Specialiojo 
ugdymo skyriaus mokiniai, 
PSPC Vaikų dienos centro 
„Pienės pūkas“ lankytojai, 
Prienų lopšelio-darželio „Gin-
tarėlis“ auklėtiniai ir Dvariuko 
bendruomenė. Šventės daly-
vių sprendimu moriškiausia 
More pripažinta Dvariuko 
Raganaitė. Visų Morių kūrėjus 
Prienų krašto muziejus apdo-
vanojo galimybe nemokamai 
dalyvauti pasirinktoje eduka-
cinėje programoje. 

Buvo išrinkti ir gražiausių 
skrybėlių savininkai, greičiau-
si vinių kalėjai ir merginų ant 
šluotkočių nešiotojai, vikriau-
si, stipriausi, gudriausi įvairio-
se rungtyse. 

O kad greičiau ateitų tikras 
pavasaris, šventės „kaltinin-
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Ketvirtadienį per Valentino dieną prie Vyriausybės surengta 
vestuvių inscenizacija, per kurią „tuoktos“ visos į renginį 
atvykusios poros, įskaitant homoseksualus. Tokiu renginiu 
visuomeninės organizacijos siekė paraginti visuomenę bei 
politikus atviriau žiūrėti į seksualines mažumas. Socialiniuose 
tinkluose ši demonstracija pavadinta „šimtmečio vestuvėmis“.

  Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) už 
vartotojų klaidinimą skelbiant prekių kainas ir prekėms 
taikomas nuolaidas bendrovei „Maxima LT“ skyrė 15 tūkst. 
eurų baudą. Vartotojai nurodė, kad jiems nebuvo pritaikytos 
skelbiamos nuolaidos, taip pat lentynose nepavyko rasti 
prekių, kurioms turėtų būti taikomos numatytos nuolaidos.

Žemės ūkio ministerija antradienį sustabdė tarnybinį 
patikrinimą ir kreipėsi į Generalinę prokuratūrą, kad ši 
ištirtų atašė Kinijoje Mindaugo Kuklieriaus galimą smurtą.
Ambasadoje Kinijoje filmuoto incidento vaizdo įraše sausio 
mėnesį matyti, kaip M. Kuklierius bando panaudodamas 
jėgą paimti spyną iš Lietuvos ambasados darbuotojos. 

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

KURIAKURIAKURIA INICIATYVĄ „ 100 INKILŲ“INICIATYVĄ „ 100 INKILŲ“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

Visame pasaulyje garsi 
kriminalinė komedija 
„Melagės“ atvyksta į 
prienus
Profesionalaus komedijos 
teatro „Domino“ premjera 
– kriminalinė komedija 
„Melagės“ vasario 22 d. 
18 val. atvyksta į Prienų 
kultūros ir laisvalaikio 
centrą. Spektaklis 
sukurtas pagal žymaus 
prancūzų rašytojo Roberto 
Tomo pjesę „8 moterys“ 
(„8 Femmes“), pelniusią 
stulbinantį populiarumą 
ir ne vieną prestižinį 
apdovanojimą.

Kriminalinė komedija pa-
sakoja apie nuošaliame dvare 
gyvenančias aštuonias mote-
ris. Prieš pat didžiąsias metų 
šventes randamas nužudytas 
dvaro savininkas – vienintelis 
vyras aštuonių elegantiškų, 
gundančių, paslaptingų ir la-
bai gudrių moterų draugijoje. 
Nekyla jokių abejonių – vie-
na iš jų įvykdė nusikaltimą. 
Tačiau kuri? Valdinga žmo-
na? Smalsi tarnaitė? Nedė-
kinga anyta? O gal viena iš 
mylimų dukterų? Regis, kie-
kviena iš jų turėjo tam savų 
priežasčių ir motyvų, tačiau 

visos deda ranką prie širdies: 
„Aš nekalta!“. Besiaiškinant 
nusikaltimą, į viešumą ima 
lįsti begalė ne tik juokingų, 
bet ir intriguojančių, tam-
sių šeimos paslapčių – kas 
iš tiesų sieja šias aštuonias 
moteris?

Įtampa auga, emocijos sti-
prėja, herojų alibi bliūkšta… 
Ar visgi pavyks išnarplioti šią 
painią detektyvinę mįslę?

Kriminalinė komedija 
„Melagės“ kupina elegan-
tiško humoro, komiškų situ-
acijų, intriguojančių siužeto 
vingių ir  jausmingų dialogų. 
Spektaklyje atsiskleidžia aš-
tuoni be galo skirtingi, tačiau 
visapusiškai nuostabūs, ais-
tringi, gilūs ir paslaptingi mo-
terų portretai. Vaidmenis ku-
ria net vienuolika puikių ak-
torių: Ineta Stasiulytė, Edita 
Užaitė, Aušra Štukytė, Valda 
Bičkutė, Gabija Jaraminaitė, 
Vitalija Mockevičiūtė, Larisa 
Kalpokaitė, Jovita Balčiūnai-
tė, Justė Zinkevičiūtė, Brigita 
Arsobaitė, Agnė Levickaitė.

Susitikime vasario 22 d. 18 
val. Prienų kultūros ir laisva-
laikio centre! 

Naujas požiūris į tradicijas: 
Rumšiškėse pristatyti trispalviai 
blynai 
Vasario 10 dieną 
Rumšiškėse praūžė 
Užgavėnių šventė, kurioje 
lankytojai ne tik galėjo 
prisidėti prie žiemos 
varymo iš kiemo pramogų, 
bet ir paragauti trispalvių 
blynų. 

Gausus blynų ragautojų 
būrys patvirtino, kad blynai 
– lietuvių mėgstamas valgis. 
Pasak maisto tinklaraštininkės 
Astos Černės, modernėjantys 
receptai, sukurti atsižvelgiant 
į sveiką gyvenseną, rodo, kad 
blynai iš lietuvių virtuvės nie-
kur nedingsta. 

Pasak etnologų, blynų val-
gymas per Užgavėnesu siekia 
apeiginius Saulės ritualus, kai 
paskutinės sočios vakarienės 
metu buvo palydima žiema ir 
pasitinkamas pavasaris. Šian-
dien blynai dažniau kepami 
kaip šeimos patiekalas, bet vis 
tiek nepraranda savo populia-
rumo ir reikšmės. 

Blynus galima ne tik iš mil-
tų ar bulvių, bet ir iš įvairių 
daržovių – cukinijų, burokė-
lių, brokolių, žiedinių ar bal-
tųjų gūžinių kopūstų ir kt. Ko-
dėl pusryčiai negali žaismin-
gai priminti ir apie brangias 
valstybines sukaktis? Paruošti 

trispalvius blynų mišinius su-
manė „Malsenos“ komanda. 
Trispalvių blynų gali išsikepti 
kiekvienas, norintis originaliai 
paminėti Lietuvos valstybės 
atkūrimo 100-metį.

„Pagalvojome, kodėl toks 
pusryčių patiekalas kaip bly-
nai negalėtų asocijuotis ir su 
istorine mūsų valstybės patir-
timi. Tai puiki priemonė su-
žadinti vaikų smalsumą, ki-
taip papasakoti apie valstybės 
simbolius ir tradicijas. Su šia 
idėja prisidėjome prie visuo-
tinio Lietuvos Nepriklauso-
mybės atkūrimo 100-mečio 
projekto. Eksperimentų bū-
du rinkomės daržoves, kurios 
tiktų reikalingoms spalvoms 
išgauti. Raudonai spalvai pa-
sirinkome burokėlius, žaliai 
– špinatus, o geltonai – morką 
ir ciberžolę. Šie ingredientai 
blynams suteikia ir švelnaus 
daržovių poskonio“, – apie 
idėjos užuomazgas pasakojo 
K. Migonė. 

VASARIO 23 D. 18.00 VAL.
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Nyderlandai antradienį pritarė įstatymui, pagal 
kurį ateityje visi vyresni nei 18 metų piliečiai 
bus užregistruoti potencialiais organų donorais, 
nebent aiškiai pareikštų kitaip. Senatas 38 balsais 
nusprendė įgyvendinti įstatymo projektą. Nepritarė 
36 senatoriai.

  Izraelio policija antradienį po atlikto tyrimo 
rekomendavo pateikti šalies premjerui Benjaminui 
Netanyahu (Benjaminui Netanjahui) kaltinimus dėl 
dviejų įtariamų korupcijos atvejų, pranešė žiniasklaida. 
Sprendimą oficialiai apkaltinti ilgametį premjerą dabar 
turi priimti generalinė prokuratūra.

Suomija iki 2020 metų pastatys savo kariškiams keturis 
didžiausius per šalies istoriją karo laivus, kurie bus 
apginkluoti amerikietiškomis raketomis, antradienį 
pranešė estų laikraštis „postimees“. Būsimos korvetės 
bus daugiau kaip 100 m ilgio, jų vandentalpa bus 3 tūkst. 
tonų. Suomija taip pat ketina nupirkti priešlaivinių raketų.

Mintimis dalijasi 
praeiviai

Kalbina ir fotografuoja Laima Duoblienė

Alma Kurapkaitė su 
dukra Kamile

Mūsų visa šeima gripu 
jau persirgo, matyt, dukra 
parsinešė virusą iš darželio, 
o paskui „pasidalijome“ vi-
si. Mes stengiamės saugotis 
visokiais būdais: geriame vi-
taminus, stipriname imunite-
tą, dažnai plauname rankas, 
bet vis tiek neapsisaugojo-
me. O medicininė kaukė, 
manau, padėtų apsisaugoti 
patiems ir apsaugoti kitus, 
ypač vaikštant po parduo-
tuves, kur daug kosinčių, 
čiaudinčių. 

Romas Sadauskas: 

Gyvenime dar nesu sirgęs 
gripu ir niekaip nesisaugoju 
– nesiskiepiju, vitaminų ir ki-
tokių priedų negeriu, kaukės 
nedėviu. Vienintelė apsauga 
– siaučiant gripui vengiu eiti 
į didesnius žmonių susibūri-
mus, vykstančius patalpose. 
Netikiu, kad kaukė apsau-
gotų nuo užsikrėtimo – kam 
skirta, tas susirgs, nors, ma-
nyčiau, kad sergantieji (ko-
sintieji, čiaudintieji) ją turė-
tų dėvėti. 

Rimas Karpavičius

Esu pasiskiepijęs nuo gri-
po, bet daugiau jokių profi-
laktinių priemonių nesiimu, 
tik vengiu masinių susibūri-
mų. Tikiuosi, kad nesusirg-
siu. Medicininės kaukės 
šiaip nedėviu, bet lanky-
damasis ligoninėje buvau 
užsidėjęs. 

Leva Mockapetrienė

Dabar, kai siaučia gripas, 
stengiuosi eiti tik ten, kur 
būtinai reikia, tačiau negeriu 
vitaminų, nevalgau citrinų ar 
ko nors kito. Norint neužsi-
krėsti, reikia vengti masinių 
renginių, būnant didesniuo-
se žmonių susibūrimuose 
dėvėti kaukę, dažnai plau-
ti rankas. Pas mus dar nėra 
įpročio epidemijų metu dė-
vėti medicinines kaukes, bet 
reikėtų įprasti. 

Nijolė Stankevičienė

Nesisaugoju kaip nors 
ypatingai, nors geriu vita-
minų, žuvų taukų, valgau 
imbiero, citrinų. Medicini-
nę kaukę turiu, bet nedėviu 
mieste, buvau užsidėjusi tik 
ligoninėje. Reikėtų įprasti ir 
mieste užsidėjus vaikščioti, 
ypač ten, kur daugiau žmo-
nių, bet pas mus tai dar ne-
įprasta. Manau, kad kaukė 
padėtų ir pačiam apsisaugo-
ti, ir kitus apsaugotume. 

Kaip 
saugotės 
nuo gripo? 
Ar dėvite 
apsaugines 
kaukes?

Svarbesni sausio mėn. darbai 
prienų r. savivaldybėje

Sausio pradžioje Prienų 
r. savivaldybės mero Alvy-
do Vaicekausko iniciatyva 
penkių savivaldybių – Prie-
nų, Alytaus ir Kauno rajonų, 
Alytaus miesto ir  Birštono 
– merai raštu kreipėsi į Lie-
tuvos Respublikos Ministrą 
Pirmininką ir susisiekimo 
ministrą dėl kelio Nr. 130 
Kaunas–Prienai–Alytus re-
konstrukcijos darbų įtrauki-
mo į valstybei svarbių pro-
jektų sąrašą.

Sausio 6 d. Prienų kul-
tūros ir laisvalaikio centre 
vyko respublikinis romansų 
vakaras.

Sausio mėn. Prienų r. savi-
valdybės pilietiškumo pamo-
kose lankėsi Prienų „Ąžuolo“ 
progimnazijos, „Revuonos“ 
pagrindinės mokyklos, Jiez-
no ir Prienų „Žiburio“ gim-
nazijų mokiniai. Jiems buvo 
rodomas filmas apie Prienų 
kraštą, pateikta informacija 
apie Prienų r. savivaldybės 
struktūrą ir veiklą, supažin-
dinta su Tarybos posėdžiuose 
naudojama elektroninio bal-
savimo sistema ir pan. 

Sausio 10 d. Švietimo sky-
rius organizavo neformaliojo 
vaikų švietimo teikėjų pasi-
tarimą, kuriame aptartas ne-
formaliojo vaikų švietimo 
programų įgyvendinimas 
2018 m., reikalavimai pro-
gramoms. Šiais metais 18 tei-
kėjų mūsų rajone įgyvendina 
22 skirtingas neformaliojo 
švietimo programas, kuriose 
dalyvauja 862 mokiniai.    

Sausio 11–14 dienomis 
Prienų krašte paminėta Lais-
vės gynėjų diena.

Prienų r. savivaldybei pra-
dėjus dalyvauti LR švietimo 
ir mokslo ministerijos koor-
dinuojamame neformaliojo 
vaikų švietimo kokybės užti-
krinimo eksperimentinės me-
todikos išbandymo projekte, 
Švietimo skyriaus vyr. speci-
alistė V. Zujienė ir Veiverių 
A. Kučingio meno mokyklos 
direktorius M. Labanauskas 
sausio 17 d. dalyvavo Uteno-
je organizuotame pasitarime, 

kuriame buvo planuojamos 
šio projekto veiklos.

Sausio 19 d. vyko Prienų 
r. savivaldybės sportininkų 
pagerbimo ir Prienų kūno 
kultūros ir sporto centro 50 
metų jubiliejaus paminėji-
mo šventė.

Pritaikyti du būstai neįga-
liesiems Pakuonyje ir Prie-
nuose.

Sausio mėn. aptartos Prie-
nų miesto ir Prienų r. savi-
valdybės teritorijos bendrųjų 
planų koregavimo koncep-
cijos su seniūnijų seniūnais, 
pateikti pasiūlymai, patvir-
tintos šių bendrųjų planų 
koregavimo esamos būklės 
ataskaitos.

Sausio mėn.  pasirašyta 
Prienų r. Stakliškių gimna-
zijos ikimokyklinio ugdymo 
skyriaus pastato kapitalinio 
remonto techninio darbo 
projekto parengimo sutartis, 
darbus planuojama atlikti per 
2018 metus.

Sausio mėn. įrengtos ap-
saugos ir priešgaisrinės si-
gnalizacijos buvusioje Prienų 
mokykloje-internate (Kęs-
tučio g. 64) ir Ašmintos se-
niūnijos administraciniame 
pastate.

Sausio 25 d. paminėta Pa-
saulinė sniego diena. Prienų 
sporto arenos prieigose vyko 
futbolo ant sniego, stalo teni-
so gryname ore, bėgimo per 
sniegą, slidinėjimo varžybos, 
estafetės su rogutėmis.

Sausio 26–28 d. Vilniuje, 
LITEXPO rūmuose, vyko 
tarptautinė turizmo ir ak-
tyvaus laisvalaikio paroda 
ADVENTUR 2018, kurioje 
jau trečius metus iš eilės da-
lyvavo ir Prienų r. savival-
dybė. Prienų ekspozicijoje 
– ypatingas dėmesys Prie-
nų krašte gimusiam garsiam 
keliautojui, pedagogui, žur-
nalistui Matui Šalčiui, kuris 
motociklu nukeliavo net iki 
Indijos. Taip pat pristatyta 
poeto Justino Marcinkevi-
čiaus atminimo įamžinimo 
idėja, garsūs Prienų krašto 
žmonės, edukacijos, turisti-
niai objektai, vietos verslo 

produkcija.
Su UAB „Prienų vande-

nys“ pasirašyta Prienų r. savi-
valdybės seniūnijų lietaus ka-
nalizacijos sistemų priežiūros 
sutartis 2018 metams.

Sausio mėn. Centrinei pro-
jektų valdymo agentūrai 
pateikta paraiška projekto 
„Jiezno miesto viešųjų erdvių 
sutvarkymas“ finansavimui 
iš ES fondų gauti.

Su UAB „Prienų butų ūkis“ 
pasirašyta Prienų miesto vie-
šųjų tualetų priežiūros pas-
laugų sutartis 2018 metams.

Sausio 28 d. vyko rajono 
mokyklų vadovų pasitari-
mas, kurį organizavo Švieti-
mo skyrius. Buvo pristatyta 
Švietimo skyriaus 2018 m. 
veiklos programa, vyko dis-
kusijos apie mokyklų ir Švie-
timo skyriaus bendradarbia-
vimą įgyvendinant progra-
moje numatytas priemones.

Sausio mėn. gauti rango-
vų pasiūlymai dėl Prienų 
Birutės g. rekonstrukcijos 
bei dviračių ir pėsčiųjų takų 
įrengimo Prienų Kęstučio ir 
Paupio gatvėse darbų. Šiuo 
metu vyksta vertinimo pro-
cedūros. Darbai bus vykdo-
mi 2018–2019 metais.

Pasirašytos rangos sutartys 
dėl  požeminių ir antžeminių 
atliekų tvarkymo aikštelių 
statybos darbų Prienų ir Jiez-
no miestuose bei Veiverių se-
niūnijoje.

Sausio 30 d. Prienų Justi-
no Marcinkevičiaus viešojoje 
bibliotekoje pristatyta knyga 
„Justinas Marcinkevičius: 
kokį jį prisimename“, kurios 
sudarytojas – literatūrologas 
Valentinas Sventickas.

Prienų r. savivaldybės 
meras Alvydas Vaicekaus-
kas gyventojus priima an-
tradieniais 9–12 val. ir 17–
18 val.

Prienų r. savivaldybės 
mero pavaduotojas Algis 
Marcinkevičius gyventojus 
priima trečiadieniais 9–12 
val. ir 17–18 val.

Išankstinė registracija te-
lefonu  61 102.

SAVIVALDYBĖS inf. 

Prenumeruokite 
Nemuno krašto laikraštį 

„Naujasis Gėlupis“ 
2018 m.!

prenumeruokite „Naująjį 
Gėlupį“ ir neatsilikite nuo 

svarbiausių krašto ekonominių, 
kultūrinių ir politikos naujienų!
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Vyrausiojo policijos komisariato 
ir Kauno apskrities priešgaisrinės 
gelbėjimo valdybos informaciją

2018-02-12 apie 19 val. Prienų r., 
Stakliškių sen., Vyšniūnų k., Žiedo 
g., namuose, neblaivus (2,64 
prom. alkoholio) vyras (gim. 1984 
m.) smurtavo prieš savo neblaivią 
(1,35 prom. alkoholio) motiną 
(gim. 1952 m.) ir sutuoktinės 
mažametį sūnų (gim. 2007 m.). 
Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas 
į areštinę.

2018-02-12 apie 22.30 val. Prienų 
r., Pašventupio k., Vingio g., pati-
krinimui sustabdžius automobilį 
„Volvo S40“, jį vairavęs neblaivus 
(2,03 prom. alkoholio) ir netu-
rintis teisės vairuoti vyras (gim. 
1978 m.) sulaikytas ir uždarytas 
į areštinę.

2018-02-12 apie 20.30 val. Prienų 
r., Veiverių sen., SB ,,Riešutas“, 
Riešuto g., terasoje, žodinio konf-
likto metu, neblaivus (1,58 prom. 
alkoholio) vyras (gim. 1987 m.) 
smurtavo prieš savo sutuoktinę 
(gim. 1988 m.). Įtariamasis sulai-
kytas ir uždarytas į areštinę.

2018-02-12 Alytaus apskr. Prienų 
r. PK gautas moters (gim. 1986 m.) 
pareiškimas, kad vasario 9 d. apie 
10 val. Prienuose, pagrindinėje 
mokykloje, iš jos mažametės du-
kros (gim. 2008 m.) kuprinės buvo 
pavogtas moteriai priklausantis 
mobiliojo ryšio telefonas „Sam-
sung J3“. Nuostolis – 160 eurų.

2018-02-12 apie 13 val. Prienų r., 
Stakliškių sen., Stakliškių k. ribose, 
moteris (g. 1947 m.), atvykusi 
į jai priklausantį žemės sklypą, 
pastebėjo, kad išpjauta ir pavogta 
11 vnt. juodalksnio medžių. Nuos-
tolis – 500 eurų.

2018-02-13 Alytaus apskr. VPK 
Prienų r. PK gautas moters (g. 
1937 m.) pareiškimas, kad jai 
priklausančiame žemės sklype 
išpjauta ir pavogta 22 vnt. alksnio 
medžių. Nuostolis – 600 eurų.

2018-02-13 Jiezno sen., Jieznas., 
Sodo g. degė medinė namo per-
danga prie kamino. Apdegė ir 
buvo nuardyta apie 3 m² medinės 
perdangos. 

JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) 
antradienį pažadėjo peržiūrėti JAV prekybos sutartį su 
pietų Korėja palankesnėmis sąlygomis. Tvirtindamas, kad 
dempingavimu JAV plieno ir aliuminio pramonė buvo 
„žlugdoma“, D. Trumpas dar pridūrė mastąs apie prekybos 
sankcijas Kinijai, „svarstydamas visus variantus“.

  Vokietijos valdžia svarsto galimybę automobilių skaičių 
šalies keliuose ir atitinkamai oro taršo lygį sumažinti 
padarant viešąjį transportą nemokamą. Taip Berlynas 
siektų atitikti Europos Sąjungos oro taršos tikslus ir 
išvengtų didelių baudų.

Šiaurės Korėjos branduolinė programa kelia „egzistencinę 
grėsmę“ Jungtinėms Valstijoms, antradienį perspėjo 
Nacionalinės žvalgybos direktorius Danas Coatsas (Danas 
Koutsas). „Sprendimo, kaip į tai reaguosime, priėmimo 
laikas vis artėja“, – pareiškė jis per Senato Žvalgybos 
komiteto posėdį.

mis darbo priemonėmis. 
Prienų r. PK pareigūnai tir-

dami nusikalstamas veikas 
2017 m. užtrukdavo viduti-
niškai 7 darbo dienas (2016 m. 
– 14,4 d. d.). Tai vienas geriau-
sių rezultatų Alytaus AVPK. 

D. Janavičius pasidžiaugė, 
kad kasmet mažėja nusikals-
tamų veikų skaičius. 2017 m. 
buvo užregistruota 530 nusi-
kalstamų veikų. Pasak Prienų 
r. PK vadovo, šis skaičius yra 
didesnis nei 2016 m. (472), 
tačiau jis padidėjo dėl to, kad 
pasikeitė baudžiamoji atsako-
mybė dėl vairavimo išgėrus ir 
narkotinių ar psichotropinių 
medžiagų varto-
jimo, platinimo, 
gaminimo. Išti-
riama 70,5 proc. 
nusikalstamų vei-
kų, ir tai yra sep-
tintas rezultatas 
šalyje. Beveik 81 
proc. jų ištiriama 
ekonomiškesniu 
procesu (tai ke-
tvirtas rezultatas Lietuvoje), o 
vidutinio ikiteisminio tyrimo 
trukmė – 57,16 dienos (penk-
tas rezultatas šalyje). 

Kas trečia nusikalstama 
veika– smurtas 

artimoje aplinkoje
Prienų rajono savivaldybė-

je daugiausia (35 proc.) nusi-
kalstamų veikų sudaro smur-
tas artimoje aplinkoje (155), 
29 proc. – vagystės (129), 19 
proc. – transporto priemonių 
vairavimas, esant didesniam 
nei 1,5 prom. girtumui (83). 

D. Janavičius pasidžiaugė, 
kad Prienų r. PK aptarnauja-
moje teritorijoje yra 32 saugios 
kaimynystės grupės. 2016 m. 
jų teritorijose buvo įvykdytos 4 
vagystės, o pernai – nė vienos. 
Daugiausiai vagysčių įvykdo-
ma Prienų m. Stadiono gatvė-
je, Jiezno Vytauto, Vilniaus ir 
Gedimino gatvėse bei Veive-
rių seniūnijoje esančiose sodų 
bendrijose. 

Deja, daugėja nusikalsta-
mų veikų, susijusių su narko-
tinėmis medžiagomis, skai-
čius. 2016 m. buvo surašyta 
10 administracinių pažeidimų 

Arčiau žmonių 
protokolų, 2017 m. – 16 (ištirta 
atitinkamai 7 ir 10). 

Nemažėja ir nusikalstamų 
veikų, susijusių su akcizais 
apmokestinamų prekių nele-
galia apyvarta. Pagal LR BK 
201 str. 2016 m. buvo užregis-
truotos 7 nusikalstamos veikos 
(ištirtos 6), 2017 m. – 8 (ištirtos 
6). Pernai buvo paimta 558,9 
l alkoholio ir 813 pakelių ci-
garečių. 

Nelaimės keliuose 
nesiliauja

Pernai buvo užregistruota 
180 eismo įvykių (2016 m. – 
202), juose žuvo 5 žmonės (5), 
sužeista 27 (28). Pernai buvo 

išaiškinta 3210 KET pažeidė-
jų (2016 m. – 2559), sulaiky-
tas 121 neblaivus ar apsvaigęs 
nuo narkotinių ar psichotropi-
nių medžiagų (2016 m. – 96) 
vairuotojas, konfiskuota 116 
transporto priemonių (2016 
m. – 24), skirta 53837 eurai 
baudų (2016 m. – 48705), su-
laikyta 60 vairuotojų, neturė-
jusių teisės vairuoti (2016 m. 
– 44), 1347 viršijusieji greitį 
(2016 m. – 1034). 

Kalbėdamas apie eismo sau-
gumą, D. Janavičius pastebė-
jo, kad per pastaruosius metus 
yra išdalinta apie 10 milijonų 
atšvaitų. Kur jie?

„Kaip dar galima stabdyti 
nelaimes keliose, jei nepade-

da nei tūkstantinės baudos, nei 
teisės vairuoti atėmimas, nei 
automobilių konfiskavimas?“, 
– klausė Prienų rajono polici-
jos komisariato vadovas.

D. Janavičiaus teigimu, pa-
stebėta, kad seniūnijose ma-
žėja administracinių teisės pa-
žeidimų. Pavyzdžiui, net 70 
proc. mažiau sulaikoma vie-
šoje vietoje pasirodančių ne-
blaivių asmenų.  

Ataskaitoje buvo kalbėta ir 
apie prevencines priemones, 
bendradarbiavimą su savi-
valdybe, socialiniais partne-
riais ir kt. 

Teigiamus pokyčius 
pastebi ir visuomenė
Pasak Alytaus AVPK virši-

ninko pavaduotojo Raimundo 
Jaciunsko, nors pasikeitė pa-

reigūnų darbo sąly-
gos ir iškeltus užda-
vinius įvykdyti buvo 
sudėtinga, rezultatai 
– puikūs, o svarbiau-
sia, kad pareigūnų 
veiklą teigiamai ver-
tina gyventojai. 

Prienų rajono savi-
valdybės meras Al-
vydas Vaicekauskas 

džiaugėsi bendravimu ir ben-
dradarbiavimu, pritarė, kad 
pokyčiai – teigiami, kad pa-
reigūnai pastebimi. Jis siūlė 
pareigūnams dažniau išlip-
ti iš automobilio ir patiems 
pakalbinti gyventojus, kurie 
kartais nedrįsta prieiti prie pa-
reigūnų. 

Baigiantis susirinkimui bu-
vo apdovanota konkurso „Ak-
tyviausia saugios kaimynys-
tės grupė 2017 m.“ nugalėtoja 
– saugios kaimynystės grupė 
„Paprienė“ bei saugiausia Pa-
kuonio seniūnija. 

Ataskaitiniame susirinkime 
dalyvavo ir Prienų r. savival-
dybės vadovai, seniūnijų se-
niūnai, socialiniai partneriai.

Apdovanojama Paprienės bendruomenės pirmininkė

Apdovanojama Pakuonio 
seniūnijos seniūnė

jos skyrius registravo Prienų 
miesto ir seniūnijų gyventojų 
naujagimių gimimus, Prienų 
miesto ir seniūnijų gyven-
tojų mirtis,  santuokų suda-
rymą, santuokų nutraukimą, 
įvaikinimus, tėvystės pripa-
žinimus pagal bendrus tėvų 
prašymus, tėvystės nustaty-
mus ir pripažinimus pagal 
teismo priimtus sprendimus, 
įtraukė į apskaitą Lietuvos 
Respublikos piliečių užsienio 
valstybėse sudarytus civilinės 
būklės aktus, ruošė vardo, 
pavardės keitimo bylas, pri-
iminėjo interesantus įvairiais 
klausimais, susijusiais su ci-
vilinės būklės aktų įrašų su-
darymu, atkūrimu, taisymu, 
archyvinių dokumentų išda-
vimu, teikė duomenis Lietu-
vos Respublikos gyventojų 
registrui.

2017 m. Prienų rajone gi-
mė 221 naujagimis (103 ber-
niukai , 118 mergaičių), 47 
kūdikiai gimė užsienio vals-
tybėse. Jauniausiai motinai 
– 16 metų, jauniausiam tėvui 
–18 metų. Vienišos motinos 
įregistravo 24 naujagimius.

Prienų rajono CMS sudary-
ti 436 mirties įrašai. Šeši ra-
jono gyventojai mirė užsienio 
valstybėse. Nuo 2017 m. sau-
sio 1 d. seniūnijos nebevykdo 
mirties registravimo funkci-
jos. Mirtį registruoja tik Civi-
linės metrikacijos skyrius sa-
vo iniciatyva, gavęs asmens 
sveikatos priežiūros įstaigos 
sudarytą medicininį mirties 
liudijimą. Mirusiojo artimie-
siems nebereikia kreiptis į 
civilinės metrikacijos įstaigą 
dėl mirties registravimo. 

Prienų rajono savivaldy-
bės administracijos Civili-
nės metrikacijos skyriuje per 
2017 metus įregistruota 131 
santuoka. 

Prienų r. Civilinės metrika-
cijos skyriuje įregistruota 79 
santuokos, užsienio valstybė-
je sudaryti 7 santuokų aktai, 
bažnyčiose (konfesijų nusta-
tyta tvarka sudarytų santuokų 

Demografiniai pokyčiai 
prienų rajone per 2017 
metus įtraukimas į apskaitą) – 45 

santuokos.
Pagal teismo sprendimus 

įregistruotos 62 ištuokos. 
Santuokos nutraukimo įrašų, 
palyginti su 2016 m., suma-
žėjo. 2016 m. sudaryti 94 san-
tuokos nutraukimo įrašai.

Gauti 55 prašymai dėl tė-
vystės pripažinimo, 5 teismo 
sprendimai dėl tėvystės nu-
statymo/nuginčijimo.

Paruoštos 8 bylos dėl var-
do, pavardės pakeitimo (pa-
vardės – 7, vardo –1), 19 iš-
taisymo ir pakeitimo bylų ir 1 
ištuokos įrašo anuliavimo by-
la, vykdant įsiteisėjusį teismo 
sprendimą anuliuotas 1 san-
tuokos sudarymo įrašas.

Sudarytas 31 civilinės bū-
klės aktų įrašų papildymo, 
pakeitimo įrašas. 

Nuo 2017 m. sausio 1 d., 
įsigaliojus Lietuvos Respu-
blikos civilinės būklės aktų 
registravimo įstatymui, atsi-
sakyta civilinės būklės aktų 
registravimo liudijimų. Vietoj 
liudijimų išduodami Lietuvos 
Respublikos teisingumo mi-
nistro patvirtintos formos ci-
vilinės būklės įrašą liudijan-
tys išrašai. Per ataskaitinius 
metus išduotas 791 civilinės 
būklės įrašą liudijantis išra-
šas (gimimo – 479, santuokos 
– 166, santuokos nutraukimo 
– 52, mirties – 94).

Nuo 2017 m. sausio 1 d. 
Civilinės metrikacijos sky-
rius dirba pagal įsigaliojusį 
naują Civilinės būklės aktų 
registravimo įstatymą, dau-
guma paslaugų teikiama per 
elektroninės paslaugos infor-
macinę sistemą MEPIS.

Gyventojų registro depar-
tamentui baigus įgyvendinti 
projektą, sukurta civilinės bū-
klės aktų įrašų registravimo, 
išdavimo elektroninės pa-
slaugos informacinė sistema 
MEPIS, suteikta galimybė fi-
ziniams asmenims pateikti ci-
vilinės metrikacijos paslaugų 
prašymus internetu. Per 2017 
m. gauti 44 prašymai gimi-
mo, vardo, pavardės keitimo 
ir kt. klausimais. 

Parengta pagal Prienų CMS 
informaciją 

atKelta IŠ 1 p.
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Nyderlandų užsienio reikalų ministras Halbe Zijlstra, pripažinęs, 
kad melavo apie savo dalyvavimą prieštaringai vertinamame 
susitikime su Rusijos prezidentu Vladimiru putinu 2006-aisiais, 
antradienį paskelbė apie savo atsistatydinimą. „Jo viešųjų ryšių 
specialistai“ pasinaudojo susitikimo su V. putinu istorija, kad 
„atremtų kritiką dėl jo patirties užsienio santykiuose stokos“.

  JAV žvalgybos vadai antradienį pareiškė, kad Rusijos 
bandymai kištis į šalies politiką tebesitęsia, ir esama 
grėsmės, kad Maskva gali kištis į šių metų lapkritį 
vyksiančius kadencijos vidurio rinkimus.

Rusijos prezidento rinkimuose save išsikėlęs ir 
dalyvaujantis Vladimiras putinas savo rinkiminei agitacijai 
turės keturis kartus mažiau televizijos ir radijo eterio 
laiko nei kiti kandidatai, nes daugiau laiko suteikiama tik 
partiniams kandidatams, antradienį pranešė Centrinės 
rinkimų komisijos sekretorė Maja Grišina.

2018-02-13 apie 10.34 val. ugnia-
gesiai gelbėtojai gavo pranešimą, 
kad Prienų r. sav., Jiezno sen., 
Jundeliškių k., Jundeliškių HE tven-
kinyje, prie hidroelektrinės, skęsta 
žmogus. 25 metrų atstumu nuo 
kranto skendęs vyras gyventojų jau 
buvo įkeltas į valtį. Jiezno UK padėjo 
skendusį vyrą pargabenti į krantą. 
Sąmoningas vyras perduotas medi-
kams ir išvežtas į gydymo įstaigą.

Pareigūnai prašo gyventojų pagal-
bos. 2017 m. birželio 29 d. Alytaus 
apskr. VPK Prienų r. PK buvo pa-
skelbta Tomo Garbacevičiaus paieš-
ka, kuris ieškomas dėl nesunkaus 
sveikatos sutrikdymo.  Asmenis, 
žinančius ar atpažinusius nuotrau-
koje užfiksuotą vyrą ir galinčius 
nurodyti jo anketinius duomenis, 
policija prašo pranešti Alytaus 
apskr. VPK Prienų r. PK Veiklos sky-
riaus tyrėjai Vilmai Bitcherienei  tel. 
+370 700 65755  arba bendruoju 
pagalbos telefonu 112.  

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėji-
mo departamento duomenimis, 
šiemet Lietuvoje jau nuskendo 
10 gyventojų. Gyventojai nepaiso 
įspėjimų ir lipa ant plono ledo.  
Ugniagesiai gelbėtojai šiemet nuo 
žūties vandenyje išgelbėjo 7 žmo-
nes. Antradienio vidurdienį ugnia-
gesių pagalbos reikėjo Birštono 
seniūnijoje, Jundeliškių tvenkinyje, 
prie hidroelektrinės skęstančiam 
žmogui. Tą pačią dieną, po vidur-
dienio, gautas pranešimas, kad 
Kazlų Rūdos savivaldybėje, Kazlų 
1-ajame kaime, tvenkinyje skęsta 
žmogus. Vėlų vakarą Kuršių mario-
se, už 400 metrų nuo kranto, įlūžo 
du žvejai.

Dainius Janavičius: sėkmingesnių metų nėra buvę

mantvydas
pREKEVIČIUs

Vasario 9 d. Prienų 
kultūros ir laisvalaikio 
centre Alytaus apskrities 
vyriausiojo policijos 
komisariato (VPK) Prienų 
rajono policijos komisariato 
(PK) viršininkas, komisaras 
Dainius Janavičius pristatė 
komisariato 2017 metų 
veiklos ataskaitą.

Ko gero, svarbiausia, į ką 
visada atsižvelgiama metinėse 
ataskaitose, –tai nusikalstamų 
veikų kiekis bei pačių polici-
jos pareigūnų darbas, kitaip ta-
riant, šių veikų ištyrimas. Kur 
kas rečiau atsižvelgiama į tai, 
kas vis dar daugumai žmonių 
atrodo eilinė viešųjų ryšių ak-
cija. Tai – prevencija. 

Pasak komisaro, sėkmingą 
komisariato pareigūnų darbą 
šiemet ir užtikrino prevencija 
– bendravimas ir bendradar-
biavimas su rajono gyvento-
jais. Anot D. Janavičiaus, vi-
siems patruliuojantiems pa-
reigūnams nuolat patariama 
ne tik numatytu maršrutu ap-
važiuoti nurodytą teritoriją, bet 
ir sustoti, pakalbinti praeivius, 
gyventojus, pakeliui aplankyti 
rizikos grupėje esančias smur-
tą patyrusias šeimas, pasido-
mėti, ar išpuoliai nesikartoja. 

Kalbinami žmonės kartais 
pasidalija tuo, kas jiems kelia 
nerimą, o ši informacija pade-
da užkardyti teisės pažeidimą 
anksčiau ir išvengti grėsmin-
gesnių padarinių. 

Tokių pasikalbėjimų bei pa-
pildomai organizuojamų pre-
vencinių susitikimų rezultatas 
– net 92 proc. saugiai besijau-
čiančių Alytaus apskrities pa-
reigūnų saugomų gyventojų, 
kai pasitikėjimo Lietuvos po-
licija vidurkis šalyje siekia tik 
71 proc. 

Apie prevenciją išraiškin-
gai „kalba“ ir 2017 metų nu-
sikalstamų veikų suvestinė 
Prienų rajono PK aptarnauja-
moje teritorijoje esančiose 32 
saugios kaimynystės grupėse. 
Daugiau nei 700 žmonių vie-
nijančiose teritorijose praėju-
siais  metais neužregistruota 
nė viena nusikalstama veika. 

Budrios gyventojų akys, kai-
mynų bendruomeniškumas 
bei pašalinius, nusikalsti lin-
kusius, asmenis atbaidančios 
informacinės lentos apie sau-
gios kaimynystės teritoriją ne 
tik padeda policijos pareigū-
nams, bet ir apsaugo pačius 
gyventojus bei jų turtą.

Iš viso 2017 m. užregis-
truoti 4926 įvykiai (2016 m. – 
6250), taigi, per parą policijos 
pareigūnams reikėjo reaguoti 
vidutiniškai į 14 įvykių. Dėl 
įgyvendinamos reformos op-
timizavus pajėgas, 2017 m. vi-
dutinis reagavimo laikas į įvy-
kius sutrumpėjo iki 18,03 min. 
(2016 m. – 19,05 min.).

Būtent dėl pajėgų optimi-
zavimo dabar Prienų rajono 
PK aptarnaujamą teritoriją 
nusikalstamų veikų piko me-
tu saugo 9 policijos pareigūnų 
ekipažai. Prie jų dažnai prisi-
jungia ir kolegos iš Alytaus. 
Kabinetuose dirbti liko tik 9 
pareigūnai, kiti 46 net 84 proc. 
savo darbo laiko praleidžia 
tarp Prienų krašto gyventojų.

Pasak D. Janavičiaus, pa-
grindiniai policijos darbo ro-
dikliai kol kas yra geriausi 
per septynerius jo, kaip ko-
misariato viršininko, darbo 
komisariate metus. Žinoma, 
prie to daugiausiai prisidėjo 
patys komisariato darbuoto-
jai. Medžiagų tyrimo laikas 
2017 m. vidutiniškai truko 7 
dienas (2016 m. – 14,4). Tai 
susiję su tuo, kad žmogau pa-
reiškimas nenugula ant po-
pieriais apkrautų tyrėjų stalų 
ar jų stalčiuose, bet iš karto 
tiriamas. Policijos automo-
biliuose esančia įranga tokie 
pareiškimai gali būti registruo-
jami mobiliai, net nevykstant 
į komisariato patalpas, o tyri-
mas ir apklausos pradedamos 
nedelsiant. Komisaro teigimu, 
dabar ir tyrėjų stalai atrodo žy-
miai tuštesni, nes čia neištirtos 
bylos neužsibūna. Beje, me-
džiagų tyrimo laikas Prienų r. 
PK – trumpiausias visoje Aly-
taus apskrityje.

Nusikalstamų veikų 2017 
m. faktiškai užregistruota 
daugiau, tačiau šį skaičių 
ypač padidino įsigaliojusi 
baudžiamoji atsakomybė už 
transporto priemonės vaira-

vimą esant sunkiam girtumui 
– 1,50 promilės. Vien šių vei-
kų per metus užregistruota 
83. Taip pat 14 veikų užregis-
truota sugriežtinus narkoti-
nių medžiagų kontrolę. 
Nuo 2017 m. bet koks 
kiekis turimų narkoti-
nių medžiagų užtrau-
kia baudžiamąją atsa-
komybę. Jeigu nebū-
tų skaičiuojamos šios 
naujai reglamentuotos 
veikos, nusikalstamų 
veikų skaičius rajone 
būtų daug mažesnis 
negu 2016 m.

Svarbus ir nusikals-
tamų veikų ištyrimas. 
2017 m. ištirta net iki 
70 proc. nusikalstamų 
veikų. Tai patvirtina, 
kad pajėgų optimizavimas ir 
darbo veiklos perkėlimas iš 
kabinetų į gatves tarp žmo-
nių neturėjo neigiamos įtakos 
veikų tyrimui, kaip kad buvo 
eskaluojama. 

Pasak D. Janavičiaus, praė-
jusiais metais registruotas di-
desnis smurto artimoje aplin-
koje atvejų skaičius susijęs 
ne tik su atviresniu gyventojų 
bendradarbiavimu su pareigū-
nais bei pasitikėjimu jais, bet ir 
su griežtesniu smurto artimo-
je veikloje reglamentavimu. 
Siekiant laiku sustabdyti pa-
vojingas situacijas, kurios pa-
skutiniu metu dažnai baigiasi 
ypač sunkiomis pasekmėmis, 
pareigūnai reaguoja net ir į 
menkiausią, taip pat ir psicho-
loginį, smurtą. 

Kalbėdamas apie tai, kad 
rajone padaugėjo nusikaltimų, 
kuriuos padarė narkotinėmis 
ar psichotropinėmis medžia-
gomis apsvaigę asmenys, po-
licijos viršininkas kreipėsi ir 
į visuomenę su prašymu ne-
būti abejingiems. Narkotinės 
bei psichotropinės medžiagos 

ne tik griauna juos vartojan-
čiųjų gyvenimus bei naikina 
sveikatą, bet ir skatina neap-
galvotą nusikalstamą veiką. 
Gyventojai, laiku informavę 

apie prekybos šiomis medžia-
gomis apraiškas, gali išgelbėti 
ne tik jas vartojančiųjų sveika-
tą, bet ir savo turtą bei artimųjų 
gyvybes.

Visuomenės pagalbos pa-
reigūnams reikia ir dar vieno-
je nelegalios prekybos srityje. 
Tai – sena, įvairiais vardais 
vadinama prekyba akcizais 
apmokestinamomis prekėmis. 
Alkoholis bei rūkalai vis dar 
išlieka opi problema ne tik su-
renkant mokesčius, bet ir sten-
giantis išsaugoti sveikatą. 

D. Janavičiaus teigimu, nu-
traukus bet kokią nelegalią 
prekybą, šokteltų į viršų ne 
tik valstybės pajamos, bet ir 
atsirastų galimybė padidin-
ti atlyginimus darbuotojams 
bei valstybės paramą sunkiau 
besiverčiančioms šeimoms. 
Pasak komisaro, 2017 m., 
priėmus prekybą alkoholiu 
ribojančius įstatymus, jau-
čiasi, kad suaktyvėjo nelegali 
prekyba. Tiesa, daugėja ir pa-
reigūnų reidų bei sėkmingai 
užkardytų nusikalstamos pre-
kybos atvejų. 

Visgi visuomenė turėtų su-
prasti, kad nelegaliai parduo-
damas alkoholis gali būti pa-
vojingas sveikatai bei gyvy-
bei, o jo dažnas vartojimas gali 

ne tik paveikti asmeninį 
gyvenimą, bet ir įtraukti 
į nusikalstamas veikas. 
Statistikos duomenimis, 
itin dažnai chuliganizmo 
atvejų gatvėse aukomis 
tampa ir neblaivūs asme-
nys, kurie dėl alkoholio 
poveikio negali tinkamai 
reaguoti į aplinką.

Policijos komisaras 
džiaugėsi, kad eismo 
įvykių sumažėjo, bet kar-
tu išsakė nerimą dėl to, 
kad daugėja Kelių eis-
mo taisyklių pažeidėjų. 
Tik laiko klausimas, ka-

da tokių asmenų vairuojamos 
priemonės taps katastrofos 
dalimi ar net priežastimi. Pa-
sak jo, iššūkiu tampa preven-
cija. Nors krašto keliuose tai-
komos įvairios saugumo bei 
eismo kontrolės priemonės, 
o Prienų krašto gyventojai 
nuolat šviečiami eismo sau-
gumo ir elgesio kelyje klau-
simais, tačiau 2017 m. eismo 
įvykiuose, kuriuos sukėlė ne 
rajono gyventojai, žuvę 5 as-
menys policijos pareigūnams 
kelia sudėtingą užduotį, kaip 
priversti atvykėlius iš kitų ra-
jonų ir šalių mūsų krašto ke-
liuose elgtis saugiai.

Tiesa, policija ne tik kalba 
apie įvairias problemas, bet 
ir nuolat organizuoja preven-
cinius renginius, organizuoja 
žmonių saugumą skatinan-
čius reidus, vis labiau atnauji-
namas komisariato techninis 
parkas. Galbūt visa tai vieną 
dieną lems, kad žmonės ša-
lia policijos pareigūnų jausis 
jaukiai bei saugiai, o mintis 
daryti nusikalstamą veiką iš-
vis nekils.
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ARTIMIAUSIOS VARŽYBOS
KREPŠINIS

Vasario 23 d.

1930 val.
Prienų KKSC arenoje

Stakliškių „Stakliškės“ prieš 
Kupiškio KK „Kupiškis“  RKL

KREPŠINIS

Kovo 2 d.

1930 val.
Prienų KKSC arenoje

Stakliškių „Stakliškės“ prieš 
Lietuvos kurčiųjų sporto klubas  RKL

KREPŠINIS

Kovo 3 d.

1715 val.

Prienų KKSC arenoje
Prienų-Birštono „Vytautas“ prieš 

Vilniaus „Lietuvos rytas“  LKL

KREPŠINIS

Kovo 3 d.

1330 val.
Alytaus sporto centras (Naujoji g. 52, Alytus)

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

KREPŠINIS

Kovo 10 d.

1700 val.

DELFI TV
Klaipėdos „Neptūnas“ prieš 

Prienų-Birštono „Vytautas“   LKL

KREPŠINIS

Vasario 17 d.

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

 Rokiškio „Feniksas“ prieš 
Stakliškių „Stakliškės“ RKL

Vilniaus savivaldybė 2018-uosius paskelbė Lietuvos 
persitvarkymo Sąjūdžio bei palaimintojo vyskupo Jurgio 
Matulaičio metais. Sprendimą sostinės taryba praėjusią 
savaitę priėmė atsižvelgusi į savivaldybės Atminties kultūros 
darbo grupės rekomendaciją kiekvienais metais Vilniuje 
skelbti sostinės istorinei atminčiai skirtus metus.

  Jungtinių Valstijų vertybinių popierių biržų indeksai antradienį 
prekybos sesijos pradžioje vėl juda žemyn po dvi ankstesnes 
prekybos sesijas fiksuoto augimo. per dvi prekybos sesijas 
indeksas „Dow Jones“ ūgtelėjo 1,7 proc., tačiau praėjusios 
prekybos sesijos pabaigoje indeksas buvo gerokai – 7,6 proc. 
– mažesnis, lyginant su sausio 26 d. pasiektu piku.

JAV valstybės sekretorius Rexas Tillersonas antradienį 
paragino užbaigti ilgiau kaip septynis mėnesius trunkančią 
Kataro diplomatinę krizę, nes ji kenkia regioniniam 
saugumui. Bahreinas, Egiptas, Saudo Arabija ir Jungtiniai 
Arabų Emyratai Kataro boikotą pradėjo birželį, apkaltinę 
Dohą parama ekstremistams ir glaudžiais ryšiais su Iranu.

REGIONŲ KREpŠINIO LYGA B div. B gr.

TURNYRINĖ
LENTELĖ

1. Vilniaus „Stekas-Rivilė“
pERG. pRAL. SANTYKIS

15 1 1429:1153

2. Stakliškių „Guosta“
pERG. pRAL. SANTYKIS

13 3 1245:1089

3. Kaišiadorių „Kaišiadorys-Savingė“
pERG. pRAL. SANTYKIS

12 5 1235:1211

4. Rokiškio „Feniksas“
pERG. pRAL. SANTYKIS

11 5 1328:1132

5. Kupiškio KK „Kupiškis“
pERG. pRAL. SANTYKIS

10 7 1325:1253

6. Vilniaus „Lietuvos rytas-2“
pERG. pRAL. SANTYKIS

9 7 1237:1171

7. Kauno „perkūnas-Vytrita“
pERG. pRAL. SANTYKIS

9 7 1267:1257

8. Kauno r. „Xiaomi-Tornado KM“
pERG. pRAL. SANTYKIS

5 11 1090:1188

9. Alytaus SRC- „Dzūkija“
pERG. pRAL. SANTYKIS

4 12 1236:1336

10. Kauno krepšinio akademija „Snaiperis“
pERG. pRAL. SANTYKIS

4 12 1154:1282

11. Anykščių „KKSC-Elmis“
pERG. pRAL. SANTYKIS

3 14 1068:1267

12. Lietuvos kurčiųjų sporto klubas
pERG. pRAL. SANTYKIS

2 13 1032:1307

Olimpinėse žaidynėse dalyvaujančių 
Lietuvos sportininkų varžybų programa

Vasario 17 d. (šeštadienį), 13.15 val.
Biatlonas. Moterų 12,5 km 
masinio starto lenktynės 

(jei pateks)

DALYVAUJA
Natalija Kočergina, 

Diana Rasimovičiūtė

Vasario 18 d. (sekmadienį), 03.15 val.

Kalnų slidinėjimas. 
Vyrų didysis slalomas.

DALYVAUJA Andrejus Drukarovas

Vasario 18 d. (sekmadienį), 06.45 val.

Kalnų slidinėjimas. 
Vyrų didysis slalomas.

DALYVAUJA Andrejus Drukarovas

Vasario 18 d. (sekmadienį), 13.15 val.

Biatlonas. Vyrų 15 km 
masinio starto lenktynės 

(jei pateks)

DALYVAUJA
Tomas Kaukėnas, 
Vytautas Strolia

Vasario 20 d. (antradienį), 13.15 val.
Biatlonas. Mišri estafetė 

(2x6 km moterys ir 
2x7,5 km vyrai)

DALYVAUJA
Diana Rasimovičiūtė, 

Natalija Kočergina, Tomas 
Kaukėnas, Vytautas Strolia

Prenumeruokite 
Nemuno krašto laikraštį 

„Naujasis Gėlupis“ 
2018 m.!

prenumeruokite „Naująjį 
Gėlupį“ ir neatsilikite nuo 

svarbiausių krašto ekonominių, 
kultūrinių ir politikos naujienų!

kė“ Morė buvo sudeginta ant 
laužo, tikint, kad kartu sudegė 
ir visos žiemos bėdos.

Užgavėnės prienuose
Valdžią į savo rankas paėmė 

Kanapinis. Septynioms savai-
tėms nutilo armonikos, lėkštė-
se neliko spirgų ir kitų mėsga-
lių – prasidėjo gavėnia.

Dvariuko bendruomenės 
pakviestas gausus būrys 
prieniškių Giraitiškių 
poilsiavietėje varė žiemą 
iš savo ir kaimyno kiemo. 

Kad žiema neatsigręždama 
iki kitų metų pabėgtų, netrūko 
triukšmo ir linksmybių: skam-
bėjo dainos, sniegą spardė šo-
kėjų kojos, rungėsi Lašininio 
ir Kanapinio komandos bei 
patys jų kapitonai, sėkmę bu-
vo galima išmėginti išmanin-
goje loterijoje, o komandinį 
darbą – rungtyje „Slidėmis 
po keturis“. 

Kad pilvas per gavėnią ne-
priliptų prie nugarkaulio, jį šil-

Dvariuko bendruomenės 
Užgavėnės dė ant laužo virtu riebiu viralu, 

su storomis lašinių riekėmis 
kepta kiaušiniene ir, žinoma, 
blynais.   

Kanapinis nugalėjo, dai-
noms skambant Morė buvo 
patupdyta ant laužo – pavasa-
ris jau ne už kalnų!

Kad gero ūpo nepritrūko, 
kad žiema buvo su linksmy-
bėmis išvaryta, Dvariuko ben-
druomenės nariai ir svečiai iš 
Prienų bei tolimesnių valsčių 
dėkingi bendruomenės vy-
riausiai gaspadinei Gražinai 
Bendinskienei bei jos padėjė-
jui Antanui, Dvariuko seniū-
naitei Daliai Zagurskienei ir 
kitiems organizatoriams bei 
padėjėjams. 

Bendruomenės informacija 

Užgavėnės Birštono krašte
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Jungtinės Karalystės teismas atmetė antrą Juliano Assange’o 
bandymą panaikinti jam išduotą arešto orderį, vadinasi, 
valstybių paslaptis viešinančios interneto svetainės 
„WikiLeaks“ įkūrėjas bus suimtas, jei peržengs Ekvadoro 
ambasados ribas Londone. 2012-ųjų birželį jis į ambasadą 
atėjo siekdamas išvengti Europos arešto orderio.

  Konservatorius Laurynas Kasčiūnas užsitraukė partijos 
vadovybės rūstybę į Lietuvą pakvietęs prieštaringai 
vertinamos ultradešiniųjų, pasak Gabrieliaus Landsbergio 
„radikalios, antieuropietiškos ir prorusiškos“ partijos 
„Alternatyva Vokietijai“ (AfD) parlamentarus Christianą Wirthą 
ir Nicole Hochst. 

Jungtinių Valstijų iždo departamentas antradienį blokavo 
antram pagal aktyvus Latvijos bankui „ABLV Bank AS“ 
prieigą prie Amerikos finansų sistemos ir skelbia, kad 
šis bankas užsiėmė pinigų plovimu ir sudarė sąlygas 
neteisėtoms transakcijoms ir korupcijai.

LIETUVOS KREpŠINIO LYGA

TURNYRINĖ
LENTELĖ

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

22 20 2 20

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

22 18 4 18

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

21 16 5 16

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

22 14 8 14

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

22 9 13 9

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

22 8 14 8

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

21 7 14 7

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

20 6 14 6

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

22 6 16 6

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

22 4 18 4

ARTIMIAUSIOS VARŽYBOS
KREPŠINIS

Kovo 19 d.

1900 val.

DELFI TV
Alytaus „Dzūkija“ prieš 

Prienų-Birštono „Vytautas“   LKL

KREPŠINIS

Kovo 25 d.

1500 val.

Prienų KKSC arenoje
Prienų-Birštono „Vytautas“ prieš 

Kėdainių „Nevėžis“  LKL

KREPŠINIS

Kovo 31 d.

1630 val.

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

KREPŠINIS

Balandžio 8 d.

1720 val.

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

KREPŠINIS

Balandžio 12 d.

1800 val.

DELFI TV
Kėdainių „Nevėžis“ prieš Prienų-

Birštono „Vytautas“ LKL

KREPŠINIS

Balandžio 15 d.

1500 val.

Prienų KKSC arenoje
Prienų-Birštono „Vytautas“  prieš 

Alytaus „Dzūkija“  LKL

Vasario 21 d. (trečiadienį), 10.00 val.

Slidinėjimas. Vyrų 
komandinis sprintas

DALYVAUJA
Modestas Vaičiulis, 

Mantas Strolia

Vasario 21 d. (trečiadienį), 12.00 val.

Slidinėjimas. Vyrų 
komandinis sprintas

DALYVAUJA
Modestas Vaičiulis, 

Mantas Strolia

Vasario 22 d. (ketvirtadienį), 05.10 val.

Kalnų slidinėjimas.  
Vyrų slalomas

DALYVAUJA Andrejus Drukarovas

Vasario 22 d. (ketvirtadienį), 06.45 val.

Kalnų slidinėjimas.  
Vyrų slalomas

DALYVAUJA Andrejus Drukarovas

Vasario 25 d. (sekmadienį), 07.00 val.

Slidinėjimas. Vyrų 50 km 
klasikiniu stiliumi varžybos 

DALYVAUJA Modestas Vaičiulis

Vasario 25 d. (sekmadienį), 13.00 val.

pjongčango 2018 Žiemos 
olimpinių žaidynių 

uždarymas

DALYVAUJA Visi sportininkai

Prenumeruokite 
Nemuno krašto laikraštį 

„Naujasis Gėlupis“ 
2018 m.!

prenumeruokite „Naująjį 
Gėlupį“ ir neatsilikite nuo 

svarbiausių krašto ekonominių, 
kultūrinių ir politikos naujienų!

Švęsdami Lietuvos 
šimtmetį kiekvienas 
stengiamės  gerais darbais 
ar idėjomis padaryti kažką 
gražaus ir įsimintino 
savo Tėvynei Lietuvai, čia 
gyvenantiems žmonėms, 
o kartu  įamžinti atminimą 
tų kurie gyveno, kovojo ir 
žuvo  už laisvę.  

Šia proga Nemuno kilpų re-
gioninio parko direkcija kar-
tu su Aleksandro Stulginskio 
universiteto Miškų ir ekolo-
gijos fakulteto dėstytojais ir 
studentais, padedant Didžio-
sios kunigaikštienės Birutės 
ulonų batalionui ir Alytaus 
„Putinų“ gimnazijos jaunie-
siems šauliams ir mokytojams 
rekonstravo Punios šile esantį 
partizanų bunkerį. 

Punios šilo kalne-
lio šlaite pirmą kartą 
bunkeris buvo atstaty-
tas 1992-aisiais, 2012 
metais buvo šiek tiek 
atremontuotas,  ta-
čiau, laikui bėgant, 
mediniai rąstai sutre-
šo, reikėjo imtis nau-
jų darbų. Ilgai bran-
dinta idėja bendromis 
jėgomis tapo realybe. 
Partizanų Dainavos 
apygardos štabo va-
davietės bunkeris at-
kurtas pagal buvusio 
partizano, prieš du 
dešimtmečius Juozo 
Petraškos-Patrimpo 
parengtą maketą. Šis 

punios šile skambėjo salvės Lietuvos šimtmečiui 
partizanas išliko gyvas, kai 
1947-aisiais enkavedistai ap-
supo štabo bunkerį. Čia žuvo 
Dainavos apygardos štabo 
viršininkas Jonas Pilinskas-
Krūmas, Margirio grupės 
štabo viršininkas Mykolas 
Petrauskas-Aras, Štabo dar-
buotojas Vaclovas Kavaliaus-
kas –Juodvarnis  ir Dainavos 
apygardos vadas Dominykas 
Jėčys-Ąžuolis. Jis tuo metu 
ėjo  Pietų Lietuvos partizanų 
srities vado pareigas. Po šios 
apgulties į nelaisvę apsvai-
ginti granatomis buvo paimti 
agitacijos skyriaus viršinin-
kas Vincas Juozaitis-Vyturys, 
apygardos štabo viršininko 
pavaduotojas Juozas Puško-
rius –Girinis, ryšių ir žval-
gybos viršininkas Antanas 

Macevičius-Linas ir Vaidoto 
grupės vadas Juozas Petraška-
Patrimpas-Lapaitis. Šie žmo-
nės jau išėję anapilin, tačiau 
jų pasakojimai apie Dainavos 

partizanų gyveni-
mą ir kovas užra-
šyti istorijos pus-
lapiuose primena 
apie žmones karš-
tai mylėjusius sa-
vo Tėvynę ir ko-
vojusius už jos 
laisvę. 

Bunkerio atkū-
rimo darbams va-
dovavo architek-
tas Juozas Kri-
žinauskas, idėją 
išpildyti iki galo 
padėjo tautodai-
lininkas, medžio 
meistras Algi-
mantas  Sakalaus-
kas. Juozas Križi-

nauskas pasakojo, kad apra-
šytame makete tiksliai buvo 
nurodyta bunkerio aukštis, 
plotis,  lovų išdėstymas, vietos 
kur buvo dedami ginklai. At-
statant bunkerį griežtai buvo 
vadovaujamasi aprašymais, 
piešiniais, ir stengiamasi kuo  
autentiškiau tai atkurti. 

 Vasario 12 dieną Punios ši-
le vyko bunkerio pašventini-
mo ceremonija ir čia žuvusių 
partizanų pagerbimas. Nau-
jai atstatytą bunkerį pašven-
tino Apaštališkasis nuncijus 
Baltijos šalims arkivyskupas 
Pedro Lopez Quintana. Iškil-
mingoje šventėje dalyvavo 
Alytaus rajono meras Algir-
das Vrubliauskas, Lietuvos 
Respublikos krašto apsaugos 
viceministras Edvinas Kerza, 
Alytaus „Putinų“ gimnazijos 
jaunieji šauliai, mokytojai,  
kariai ir savanoriai. 

Renginio metu buvo iššau-
tos trys salvės: už Dainavos 
apygardos štabo vadavietės 
žuvusius ir patekusius į ne-
laisvę partizanus, už Lietu-
vos laisvės kovų dalyvius, už 
Lietuvos valstybės atkūrimo 
Šimtmetį. Skambant atmi-
nimo varpams buvo uždegti 
simboliniai deglai žuvusiems 
partizanams. Baigiantis rengi-
niui sugiedotas Lietuvos res-
publikos himnas. 

Pasibaigus renginiui nie-
kas neskubėjo namo vaišinosi 
karšta arbata ir kareiviška ko-
še, apžiūrinėjo bunkerį, ben-
dravo aptardami čia nuveiktus 
didelius darbus. 

Be pagalbos idėjos liktų tik 
idėjomis. Dėkojame visiems 
prisidėjusiems prie šios idė-
jos įgyvendinimo.

NKRP direkcijos vyr. specia-
listė Ramutė Milušauskienė 
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REKLAMA

NATO vadovas Jensas Stoltenbergas antradienį perspėjo 
Europos Sąjungą, kad jos naujasis paktas dėl glaudesnio 
bendradarbiavimo gynybos srityje neturi kenkti Šiaurės 
Aljansui. Europos Sąjunga naujos gynybos iniciatyvos ėmėsi 
siekdama paskatinti ES narių glaudesnį bendradarbiavimą ir 
efektyviau panaudoti gynybos projektams skirtas lėšas.

  Suomijos „Kesko“ siekia galutinai pasitraukti iš Rusijos rinkos, 
dėl paskutinio joje turimo statybinių ir buities apyvokos 
prekių parduotuvių tinklo „K-rauta“ – pardavimo derasi su 
prancūzijos „Leroy Merlin“. Traukimosi iš Rusijos priežastys 
nenurodytos. Rusijoje veikia 14 „K-rauta“ parduotuvių, kurių 
apyvarta pernai padidėjo 6 proc. iki 184 mln. eurų.

JAV valstybės sekretorius Rexas Tillersonas (Reksas 
Tilersonas ) antradienį pareiškė, kad Turkijos operacija 
prieš kurdų pajėgas Sirijos šiaurės vakaruose menkina 
didesnį koalicijos karą su grupuote „Islamo valstybė“ 
(IS arba ISIS).

ALBINAS MICKA (1931–1994) 
– prienų II („Revuonos“) viduri-
nės mokyklos direktorius.

Gimė Pašventupio kaime. Mokėsi Pa-
kuonio pradinėje mokykloje, Prienų „Ži-
burio“ gimnazijoje. 1950 m. pradėjo stu-
dijuoti Vilniaus pedagoginiame institute 
matematiką. Po studijų paskirtas į Klaipė-
dos rajono Gargždų vidurinę mokyklą ma-
tematikos mokytoju. Po dvejų metų tapo 
Klaipėdos rajono Liaudies švietimo sky-
riaus inspektoriumi.

1957 m. sugrįžo į Prienus. Dirbo Pa-
kuonio vidurinės mokyklos direktoriumi, 
buvo mylimas mokinių ir mokytojų. Pa-
kviestas dirbti Prienų liaudies švietimo 
inspektoriumi.

1979–1994 m. dirbo Prienų II vidurinės 
mokyklos („Revuonos“ pagrindinė m-kla) 
direktoriumi. 

Mėgo dirbti sode, keliauti. Aplankė Vi-
durinę Aziją, Užkaukazę, Krymą.

DAINORA ŠALTIENĖ  
(gim. 1942 05 31) – kultūrolo-
gė, sveikos gyvensenos klubo 
„Versmenė“ klubo narė.

Gimė Mažeikių rajone, Purvėnų kai-
me. Lankė Purvėnų pradinę mokyklą, 
Viekšnių vidurinę mokyklą. Nuo 1959 
m. mokėsi agronomijos. 

Dirbo mokytoja Kruopių vidurinėje 
mokykloje. Baigė Vilniaus pedagoginį 

institutą ir tapo biologijos specialiste.
1978 m. apsigyveno Prienuose. Dirbo 

pionierių ir moksleivių namuose, prižiū-
rėjo Prienų I vidurinės mokyklos šilta-
daržį. Rūpėjo istorija, krašto praeitis, 
buvo Kraštotyros draugijos Prienų sky-
riaus atsakingąja sekretore, dirbo Prienų 
kultūros skyriuje paminklosaugininke. 
Aktyviai dalyvavo Sąjūdžio veikloje.

2012 m. tapo AB Šiaulių banko Birš-
tono skyriaus nominacijos „Už kūrybiš-
kumą“ laureate.

ARVYDAS BUDBERGIS  
(1920 08 05 – 2002 12 19) – prienų 
rajono vykdomojo komiteto pir-
mininkas.

1964 m. rugpjūtį Arvydas Budbergis su 

šeima atvyko gyventi į Prienus, nes bu-
vo paskirtas rajono vykdomojo komiteto 
pirmininku. Per 17 darbo metų sutvarkė 
Prienų centrą, pastatė gamybinės, švieti-
mo, sveikatos, buitinių paslaugų paskirties 
pastatų, Prienų Stadiono mikrorajoną.

Prienų krašto muziejus skelbia 
iniciatyvą „100 iškiliausių Prienų 
krašto asmenybių“, skirtą Lietu-
vos valstybingumo atkūrimo šim-

tmečiui. 

Jos metu prisiminsime kraštie-
čius, kurių darbai žinomi ne tik 

Prienų krašte, bet ir visoje Lietu-
voje bei pasaulyje. 

Galbūt Jūs taip pat pažįstate ar 
žinote asmenybę, kuri yra verta 
100 iškiliausiųjų kraštiečių var-

do? 

O gal norite pareikšti palaikymą 
mūsų siūlomiems kraštiečiams 

– balsuokite, rinkite.

Laukiame Jūsų pasiūlymų el. 
paštu prienumuziejus@gmail.

com, telefonu 8-682-59394, paš-
tu: F. Martišiaus g. 13, Prienai, 

arba atvykite į Prienų krašto mu-
ziejų.

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

JULIUS GREIMAS  
(1882–1942) – pedagogas, prienų 
miesto burmistras.

Tikėtina, kad Julius Greimas pradinį 
išsilavinimą įgijo Veiverių trimetėje mo-
kykloje, kurioje mokiniai buvo rengiami 
stoti į mokytojų seminariją.

1902 m. baigė Veiverių mokytojų se-
minariją. Mokytojavo Sobkovo pradžios 
mokykloje. Čia dirbo iki 1906 m. Išvyko 
mokytojauti į Šimonis ir čia buvo pirmas 
lietuvis mokytojas.

1910 m. Veiveriuose susituokė su Kons-
tancija Mickevičiūte. Vėliau buvo pa-
skirtas mokytojauti į Juodupėnus, Kuni-
giškius. 

Pirmojo pasaulinio karo metais kartu su 
kitais lietuviais karo pabėgėliais Greimų 
šeima įsikūrė Tuloje. Mokytojavo lietu-
vių mokykloje. 1918 m. Greimai grįžo 
į Lietuvą.

1920 m. išvyko gyventi į Kupiškį, kur 
dirbo miesto tarybos sekretoriumi bei pro-
gimnazijos mokytoju. Po keleto metų per-
sikėlė į Šiaulius, vėliau – į Marijampolę. 
Čia ėjo rajono mokyklų inspektoriaus par-
eigas. Į Marijampolės rajoną įėjo ir Prienų 
miesto ir valsčiaus pradinės mokyklos.

1934–1940 m. J. Greimas ėjo Prienų 
miesto burmistro pareigas. Politikas taip 
pat buvo ir Lietuvių tautininkų sąjungos 

Prienų apylinkės pirmininkas.  
Apdovanotas Didžiojo Lietuvos ku-

nigaikščio Gedimino IV laipsnio ordinu 
(1929 m.), Trijų liepsnų ordinu (II laips-
nio, 1937 m.), Šaulių žvaigždės ordinu 
(1938 m.), sidabro medaliu „Už ryžtin-
gumą“ (1915 m.).

1941m. birželio 16 d. buvo išvežtas į 
Riešotų lagerį Nižnij Ingušo r. Krasno-
jarsko krašte, kur 1942 m. mirė.
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pRIE VYTAUTO KALNO

NUKelta Į 10 p. 

Lietuvos bankas pripažino kredito uniją „Taupkasė“ nemokia 
ir visam laikui atšaukė jos licenciją. Centrinis bankas kreipsis 
į Kauno apygardos teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. 
Administratoriaus duomenimis, sausio 31 dieną unija buvo 
sukaupusi 1,9 mln. eurų tvarių pajų, patirti nuostoliai siekė 1,6 
mln. eurų, o perskaičiuotas kapitalas siekė tik 41 tūkst. eurų.

  Vilniaus miesto apylinkės teismas antradienį muzikos 
grupės „Sel“ lyderiui Egidijui Dragūnui skyrė 1 tūkstančio 
eurų baudą už savavališkai pastatyto priestato fasado 
šiltinimo darbus. 2017 metų gegužės 25 dieną jis buvo 
įpareigotas nevykdyti statybos darbų, neatitinkančių 
suderinto projekto sprendinių, tačiau to nesilaikė.

Maršrutu Maskva–Orskas sekmadienį skridęs bendrovei 
„Saratov Airlines“ priklausęs „Antonov An-148“ keleivinis 
lėktuvas nukrito, praėjus vos kelioms minutėms nuo 
pakilimo iš Maskvos Domodedovo oro uosto. Visi juo skridę 
žmonės – 65 keleiviai ir šeši įgulos nariai – žuvo.

laikraščio priedas Birštono 
savivaldybės gyventojams

Gyventojai turėtų labiau rūpintis savo turtu

PRIE VYTAUTO 
KALNO

stasė
AsIpAVIČIENĖ

Vasario 8 dieną vyko 
Birštono policijos 
komisariato ataskaitinis 
susirinkimas.

Nusikalstamų veikų 
nemažėja

Praėjusių metų veiklos ro-
diklius apžvelgė Birštono po-
licijos komisariato viršininkas 
Rolandas Stiklius. PK vado-
vas paminėjo, kad veikla bu-
vo orientuota operatyviai rea-
guoti į gyventojų pranešimus, 
skundus bei prašymus, greitą 
ir efektyvų nusikalstamų vei-
kų tyrimą, visuomenės saugu-
mo ir viešosios tvarkos užti-
krinimo stiprinimą kurorte. 
Gyventojai vis labiau pasitiki 
policijos pareigūnais, opera-
tyviai sulaukia pagalbos, to-
dėl pakilo policijos prestižas, 
policininko profesija tampa 
populiari ir gerbiama.

Teigiamos įtakos turėjo ir 
pokyčiai pačioje sistemoje, 
permainos organizuojant poli-
cijos komisariatų ir pareigūnų 
darbą, administracinių proce-
dūrų supaprastinimas ir pro-
cesų automatizavimas.

Tačiau nepaisant gerų pa-
sikeitimų, pareigūnams kelia 
nerimą padidėję nusikalsta-
mumo rodikliai. Aiškinantis 
priežastis, tenka pastebėti, kad 
nusikalstamumas auga ir dėl 
padidėjusio žmonių judėjimo 
– į kurortą atvyksta ir asme-
nys, linkę daryti nusikaltimus. 
Populiariausia nusikalstama 
veika – vagystės, po jų eina 
smurtas artimoje aplinkoje ir 
vairavimas esant neblaiviam. 
Nesnaudžia ir įvairaus plauko 
sukčiai, beje, ir elektroninėje 
erdvėje.

Per 2017 m. buvo užre-
gistruotos 23 vagystė (anks-

Kovo 2 dieną 
lietuvių kalbos 
mylėtojus kviečia 
Nacionalinis 
diktantas
Jau vienuoliktą kartą 
organizuojamas 
Nacionalinis diktantas 
šiemet vyks kovo 2 
dieną, penktadienį, 11 
valandą. Diktantas bus 
transliuojamas per LRT 
radiją ir internetu.

Birštono savivaldybėje ra-
šyti Nacionalinį diktantą bus 
galima Didžiojoje salėje (Jau-
nimo g. 2). Informacija  tel. (8 
319) 61 308 arba el. p. kristi-
na.salciute@birstonas.lt.

Tradiciškai diktantą bus ga-
lima rašyti mokyklose ir  bi-
bliotekose. Rašyti kviečiami 
ir įmonių bei organizacijų at-
stovai, jie tai gali daryti savo 
patalpose.

Dėmesio: dėl didelio da-
lyvaujančiųjų kiekio į finalą 
atrenkami tik geriausi darbai 
– mokytojų komisija darbus 
tikrina tik iki 5–6 klaidos. 
Todėl parašius rekomenduo-
jame pasilikti savo teksto ko-
piją (pvz., nufotografuokite 
tekstą telefonu) ir savaran-
kiškai pasitikrinti kaip Jums 
sekėsi.

Geriausiai parašiusieji apie 
konkurso rezultatus bus in-
formuoti asmeniškai. Diktan-
to tekstas bus paskelbtas ko-
vo 5 dieną svetainėse www.
diktantas.lt ir www.vlkk.lt 
(su rašybos ir skyrybos pa-
aiškinimais).

2018 m. finalas vyks balan-
džio pradžioje. Finalą tiesio-
giai transliuos LRT Kultūros 
kanalas.

SAVIVALDYBĖS inf. 

tesniais metais – tik 12). Tai 
rodo, kad Birštone apsilanko 
profesionalūs vagys, nuo ku-
rių neapsaugo nei patikimos 
durų spynos, nei stebėjimo 
kameros. Gerai, jeigu kas turi 
pastabius kaimynus. Vagiama 
iš butų, sodo namelių, sodybų, 
automobilių. 

Smurtas artimoje aplinko-
je išaugo nuo 8 atvejų iki 15. 
Tai galima paaiškinti ir tuo, 
kad žmonės nelieka abejingi 
matydami smurtą ir nebijo 
kreiptis patys arba pagalbą 
iškviesti.

Kelia nerimą ir neblaivūs 
vairuotojai, kurių skaičius iš-
augo nuo 8 iki 15. Ir aišku, 
kad ne visi pakliuvo pareigū-
nams, kad sustabdyti „įpūtė“ 
mažiau promilių... 

2017 m. buvo padaryta 19 
kitų nusikalstamų veikų. Tai 
– viešosios tvarkos pažeidi-
mai, neblaivaus pasirodymas 
viešoje vietoje bei narkotinių 
ir psichotropinių medžiagų 
vartojimas.

Pasak R. Stikliaus, 2017 m. 
labai sumažėjo nusikalstamų 
veikų ištyrimo procentas, ku-
ris nuo 103,6 proc. nukrito iki 
53,8 proc., nors ne vieną nu-
sikalstamą veiką atskleisti pa-
dėjo vaizdo stebėjimo kame-
ros. Tad reikia būti budriems 
ir patiems kurorto bei kaimų 
gyventojams, saugoti savo 

turtą nuo vagių, o pastebėjus 
vagystę ar nepažįstamus as-
menis, vaikštančius apie na-
mus, užeinančius į laiptines, 
kuo greičiau skambinti 112 ir 
kviesti pagalbą.

„Praėję metai buvo 
įdomūs“

Taip kalbėjo Birštono PK 
ataskaitiniame susirinkime 
dalyvavęs Alytaus apskrities 
vyriausiojo policijos komisa-
riato viršininko pavaduotojas 
Raimundas Jaciunskas, pasi-
džiaugdamas 2017 m. darbu. 
„Įgyvendinome įvairius vei-
klos pokyčius ir dėl to pavy-
ko kai ką pasiekti. Geriausias 
mūsų darbo vertintojas – vie-
tos gyventojai, laiku sulaukę 
pagalbos. Bendras Alytaus 

apskrities VPK reitingas sie-
kia 90 proc., o tai rodo, kad 
žmonės vertina ir pasitiki poli-
cija“, – sakė R. Jaciunskas.

Anot Alytaus AVPK vir-
šininko pavaduotojo, praėję 
metai buvo įdomūs, kadan-
gi keitėsi policijos veiklos 
modelis, daugiau pareigūnų 
išėjo į gatves, greičiau buvo 
reaguojama ir atvykstama į 
įvykio vietą, o tai labai svarbu 
pagalbos laukiantiems žmo-
nėms. Be to, policijos veikla 
dabar orientuojama ne tik į 
greitą reagavimą, bet ir į pre-
vencines priemones, nusikals-

tamų veikų užkardymą. Po-
licijos komisariatuose dirba 
plataus profilio pareigūnai, o 
reikalui esant, kai tiriami kri-
minaliniai įvykiai, pasitelkia-
mi specialistai. Pasikeitus po-
licijos vidaus tvarkai, sumažė-
jo pareigūnų skaičius, tačiau 
padidėjo atlyginimai.

R. Jaciunskas paminėjo, 
kad keliuose vis dar nemažai 
girtų vairuotojų, kurie kelia 
pavojų ir kitiems eismo daly-
viams. Dar nemažai yra smur-
to atvejų artimoje aplinkoje, 
nors tam policijos pareigūnai 
skiria daug dėmesio ir į tai re-
aguoja. Galima pasidžiaugti, 
kad vagysčių skaičius šaly-
je po truputį mažėja, taip pat 
mažėja sunkių ir labai sunkių 
nusikaltimų skaičius. „Liūdi-

na tai, kad žmonės nesaugo 
savo gyvybių, tamsiu paros 
metu eina be atšvaitų ir be-
prasmiškai žūsta“, – sakė R. 
Jaciunskas. 

Turime reaguoti visi...
Birštono savivaldybės merė 

Nijolė Dirginčienė padėkojo 
policijos pareigūnams už jų 
sunkų darbą saugant biršto-
niečių ir svečių ramybę, už 
tai, kad jie dirba ir yra mato-
mi kurorto gatvėse. 

„Iš komisariato viršinin-
ko pasisakymo matome, kad 
2017 m. buvo daugiau užre-

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

LEIDĖJAS:
UAB „GĖLUPIS“ J. Brundzos g. 4-2, prienai
REDAKCIJA:
Laikraštis „Naujasis Gėlupis“, J. Brundzos g. 4, prienai.

SKELBIMAI, REKLAMA
tel. 8 604 80 752
redakcija@naujasisgelupis.lt

priedas platinimas kartu su laikraščiu „Naujasis Gėlupis“ nemokamai.

priedas leidžiamas nuo 2017 m. sausio 1 d.

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

gistruota įvairių įvykių. Ta-
čiau reikia priminti, kad žmo-
nės patys turėtų geriau saugo-
ti savo turtą. Labai gaila, kad 
artimoje aplinkoje smurtau-
ja daugiausia neblaivūs as-
menys, dėl to turime matyti 
ir reaguoti visi. To pašalinio 
įsikišimo tikrai reikia“, – sa-
kė merė.

Pasak N. Dirginčienės, rei-
kia daugiau dėmesio skirti 
viešajai tvarkai ir rimčiai už-
tikrinti, nes vis dar yra mėgs-
tančių patriukšmauti ir vėles-
nėmis valandomis, šaudyti fe-
jerverkus, nors Birštonas – ty-
los ir ramybės kurortas.

Savivaldybės vadovė pami-
nėjo ir eismo nesklandumus 
vasaros metu, kai gatvėse su-
sidaro kamščiai, nesilaikoma 
saugaus greičio ir nepaisoma 
kelio ženklų, dėl ko neišven-
giama ir eismo įvykių.

Merė pasidžiaugė, kad poli-
cijos pareigūnai bendrauja su 
gyventojais, bendruomenė-
mis, vykdo prevencinį darbą 
ugdymo įstaigose ir bendrojo 
lavinimo mokyklose.

Pastabos ir pasiūlymai
Dalyvavusieji ataskaitinia-

me susirinkime turėjo ir kai 
kurių pasiūlymų. Tarybos na-
rys Juozas Aleksandravičius 
sakė, kad bendruomenės irgi 
įsitraukia į pagalbą policijai, 
buriasi į saugios kaimynystės 
grupes, praneša apie neaiškius 
automobilius ar asmenis jų 
teritorijoje. Tačiau anksčiau 
gyventojai žinojo policijos pa-
reigūnų telefonų numerius ir 
galėjo tiesiogiai pranešti apie 
savo įtarimus. Dabar skam-
binti bendruoju pagalbos te-
lefonu jau sudėtingiau, nes 
reikia daug ką aiškinti opera-
toriui. Taip pat J. Aleksandra-
vičius pastebėjo, kad vagys 
tobulėja (pavyzdžiui, dronu 
sekė automobilį iki pat „Vers-

R. Stiklius ir R. Jaciunskas
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REKLAMA

Įtariamajam baikerio Aivaro Kilkaus nužudymu Laurynui 
Baltrūnui suėmimas nepratęstas – teismas nusprendė skirti 
jam intensyvią priežiūrą ir paimti dokumentus. Įtariamajam 
baikerio Aivaro Kilkaus nužudymu Laurynui Baltrūnui yra 
pateikta naujų įtarimų, susijusių su ankstesniais konfliktais 
su kitais asmenimis, sako jo advokatas.

  Žurnalistas Alfredas Zdramys paliko savaitraščio 
„Respublika“ bei dienraščio „Vakaro žinios“ redaktoriaus 
postą. Kaip BNS patvirtino bendrovės „Respublikos“ leidiniai 
direktorė Diana Veleckienė, prieš kelias savaites savo noru 
pasitraukus A. Zdramiui, į aktyvią redakcinę veiklą grįžo 
„Respublikos“ leidinių grupės savininkas Vitas Tomkus.

Keturi „valstiečiai“ ir trys konservatoriai nuo lapkričio nori 
uždrausti gaminti ir parduoti maisto produktus, žaislus ir 
kitas prekes, skirtas vaikams ir paaugliams, kurių dizainas 
imituoja alkoholinius gėrimus ar jų tarą. Jeigu Seimas tam 
pritartų, nuo lentynų dingtų, pavyzdžiui, vaikiškas šampanas, 
į butelius suberti saldainiai.

mės“ sanatorijos).
Birštono seniūnas Jonas 

Kederys pastebėjo, kad jau po 
17 val. sunkiau susisiekti su 
policijos ekipažu, nes nežinai, 
kur jis dirba, sunkiau išaiškin-
ti (jeigu dirba ekipažas iš Aly-
taus ar Prienų), kur atvažiuo-
ti, nes tik vietiniai pareigūnai 
gerai orientuojasi vietovėje. 
Seniūnas gerai įvertino poli-
cijos komisariato pareigūnų 
darbą, jų glaudų bendradar-
biavimą, greitą reagavimą ir 
pagalbą įvairiose situacijose. 
Tiesa, seniūnas iškėlė klau-
simą dėl probacijos tarnybos 
darbo santykių. Seniūnas ne-
labai patenkintas siunčiamais 
nuteistaisiais, o probacijos 
tarnybos atstovė R. Smailie-
nė replikavo, kad tik Birštono 
seniūnas nelabai jų nori. 

Gyventojai turėtų labiau rūpintis savo turtu
Birštonietis V. Jokimas iš-

kėlė problemą dėl triukšmo ir 
rėkavimų prie Birštono tven-
kinių. Jo nuomone, užtektų, 
kad pro tvenkinius dažniau 
pravažiuotų policijos ekipa-
žas, nes miesto vaizdo kame-
ra tos vietos negali stebėti, 
arba būtų įrengta papildoma 
kamera. 

Birštono PK viršininkas at-
sakydamas į klausimus ir pas-
tabas pažymėjo, kad pagalbos 
telefonas yra vienas – 112, ir 
juo reikia visada skambinti, 
kai iškyla būtinybė. O seniū-
nas ar kiti atsakingi asmenys 
turėtų žinoti ir vietinių poli-
cijos pareigūnų telefonų nu-
merius.

Visgi kalbant apie policijos 
pareigūnų darbo kokybę, ten-
ka pastebėti, kad daugiausia 
savo vidine kultūra bei dar-

bo kokybe išsiskiria Birštono 
policijos komisariato parei-
gūnai, kurie čia dirba ilgesnį 
laiką ir susipažinę su kuror-
tinio miesto specifika. Jie la-
biau laikosi policijos nuostatų 
„Ginti. Saugoti. Padėti “. O iš 
kitur atvykę ekipažai ne visa-
da būna geranoriški žmogaus 
atžvilgiu. Juk kartais užtenka 
žmogui paaiškinti, mandagiai 
pasakyti, ką jis padarė ne taip 
ir kad daugiau tai nesikartotų 
(nekalbama apie tikras nusi-
kalstamas veikas, o tik ma-
žus pažeidimus, kaip ne vie-
toje pereita gatvė, nesegimas 
ženklas), ar duoti pastabą, kad 
užmiršo įjungti automobilio 
žibintus ar kt.

Policijos komisariatas 
gaus naują automobilį
Birštono policijos komi-

sariatas netrukus gaus naują 
greitą visureigį, varomą vi-
sais keturiais ratais, kuriame 
bus įrengtos dvi darbo vietos 
pareigūnams, o gale – vieta 
vežti sulaikytiems asmenims, 
vieta pasidėti daiktams. Au-
tomobiliu bus galima patru-
liuoti ištisą parą – tai turėtų 
i pagerinti pareigūnų darbo 
sąlygas ir kokybę. Kaip sakė 
Birštono PK viršininkas R. 
Stiklius, visuomenė bus in-
formuota, kai toks automo-
bilis bus Birštone.

Susirinkime taip pat da-
lyvavo Kauno apygardos 
probacijos tarnybos savi-
valdybių probacijos Prienų 
Birštono skyriaus specialis-
tė Rūta Smailienė, Birštono 
visuomeninių organizacijų, 
bendruomenių atstovai bei 
seniūnaičiai.

Vasario 16-osios 
renginys Siponyse
Nuoširdžiai pabendrauti, 
pabūti kartu, pasidalinti 
džiaugsmais ir rūpesčiais 
vasario 10 dieną į Siponių 
krašto bendruomenės 
salę rinkosi šio krašto 
žmonės. Juos į šventišką 
renginį, skirtą Vasario 16-
ajai ir Lietuvos valstybės 
atkūrimo šimtmečiui, 
pakvietė Siponių biblioteka 
kartu su Siponių krašto 
bendruomene.

Atėjusiuosius į renginį pa-
sitiko tautiniais drabužiais pa-
sipuošusios šio renginio vedė-
jos: vyresnioji bibliotekininkė 
Ona Gridziuškienė ir krašto 
bendruomenės pirmininkė Vi-

jolė Skorodumovienė.
Švęsdami gražią sukaktį, Si-

ponių krašto žmonės prisiminė 
savo tautos istoriją ir kokį pėd-
saką nuolatos besikeičiančių 
įvykių tėkmėje paliko Vasario 
16-oji – lietuvių vienybės bei 
kovos dėl laisvės simbolis.

„Šimtmetis ne vien data, o 
visa sėkmės istorija, kurią kū-
rė mūsų proseneliai, seneliai, 
mes visi. Linkiu, kad kiekvie-
nas iš jūsų rastumėte laiko pa-
būti kartu su artimaisiais, švęsti 
Vasario 16-ąją drauge ir toliau 
savo gerais ir gražiais darbais 
kurti Lietuvos ateitį“, – kalbė-
jo  bendruomenės pirmininkė 

Vijolė Skorodumovienė. Gra-
žios šventės proga linkėda-
ma daug sveikatos, kūrybinių 
metų ir kviesdama dalyvauti 
įvairiuose šimtmečio rengi-
niuose, ji padovanojo susirin-
kusiems žmonėms tautinės 
atributikos.

Šiai įžymiai datai paminėti 
buvo surengta viktorina „Ar 
aš pažįstu savo gimtąją Lietu-
vą“. Dalyvavo trys komandos: 
„Mažai žinantys“, „Už Lietu-
vą“ ir „Ąžuolas“. Visi klausi-
mai buvo susiję su Lietuvos 
istorija, kalba, įžymiais žmo-

nėmis, gamta ir piliakalniais. 
Komandos įnirtingai kovojo 
dėl nugalėtojos vardo. Tik po 
keleto papildomų klausimų 
nugalėjo komanda „Mažai ži-
nantys“.

Renginio pabaigoje visi da-
lyviai užrašė palinkėjimus ant 

trispalvių širdelių ir jas suka-
bino ant atminties medelio 
Lietuvai. Neskubėjo žmonės 
skirstytis namo, prie puode-
lio arbatos dalijosi prisimi-
nimais.

Vyresnioji bibliotekininkė 
Ona Gridziuškienė 

Auginau gėlytę gimtajai 
šalelei
Birštono vaikų lopšelio – 
darželio ,,Vyutrėlis“,,,Skru
zdėliukų“ grupės vaikučiai 
jau nuo rudens ruošėsi 
Lietuvos gimtadieniui. 

Rudenį pasodinome 40 
tulpių svogūnėlių. Jas pri-
žiūrėjome pagal rekomen-

duojamas auginimo sąlygas. 
Kol tulpės ilsėjosi, pasodino-
me  ir žydrių. Beliko laukti. 
Žydrės pražydo anksčiau, o 
tulpės dar tik dabar pradėjo 
skleisti įvairiaspalvius žie-
dus Tai vaikų pasodinti, pri-
žiūrėti gėlių žiedai Lietuvos 
gimtadieniui.

Auklėtojos Danutė Adamo-
nienė ir Marytė Galinienė
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S u p e r ka m e  ka r -
ves, bulius ir tely-
čias. KREKENAVOS 
AGRO FIRMOS supir-
kėja Olga Smailienė. 

Tel. 8 612 02125.

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

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

PERKAME
MIŠKĄ

Atliekame sanitarinius kirtimus
bei retinimus. Konsultuojame.

Tel. 8 680 81777

ir apvaliąją
medieną su žeme
arba išsikirsti.

Tel. 8 625 93 679

BRAngIAI PERKAME ĮVAIRIUS
ARKlIUS, JAUČIUS, 
TElYČIAS, KARVES.

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

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

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

Sanitarinius raguočius. Tel. 8 602 
48941.

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

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

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

priekabas.   
Automobiliai gali būti su de-

fektais, nevažiuojantys, daužti, 
skirti ardymui ar utilizavimui, 

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

Lauksime Jūsų pasiūlymų 
tel. 8 666 70777.

ŽEMĖS ŪKIS

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

150 kg kiaulę pjovimui ir 5 sav. 
paršelius. Tel. 8 620 62702.

5 m. veršingą karvę (veršiuosis 
kovo mėn. 10 d.) ir 1 m. buliuką. 
Tel. 8 676 74659.

Nebrangiai miežius. Tel. 8 606 
86825.

Šieną. Tel. (319) 69353.

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

Pristatome.  
Išrašome sąskaitas. 

Tel. 8 605 49513. 

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

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

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

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

Tel.: 8 656 39189, 8 616 14424.

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

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

REKLAMA

LAIDOJIMO PASLAUGOS
Tel. 8 638 77387. Dirbame visą parą

Katafalkas   Salių nuoma   Gėlės   Drabužiai   Kremavimas

Šiltnamių g. 8, 
Prienuose

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

ĮVAIRIOS pREKĖS

pARDUODA

ŽIEMOS AKCIJA!  
Lietuviški gydomieji laze-
riai pripažinti Europoje, 

sertifikuoti, gydo be vaistų 
sąnarius, nugarą, prostatą.

www.laz.lt, 
tel. 8 615 36522.  
Vilniaus Lazerinės  

technologijos centras.

Nuolat prekiaujame lapuočių 
malkomis. Skaldytos, kaladėmis 
arba rąsteliais. Malkos tvarkingai 
sukrautos. Skubus nemokamas 
pristatymas. Taip pat parduo-
dame DURPIŲ BRIKETUS. Tel. 8 
672 51171.

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

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

Įvairias malkas (rąsteliais, ka-
ladėmis ir skaldytas). Turime ir 
sausų malkų. Atvežame įvairiais 
kiekiais. Tel. 8 604 81933.

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

Įvairias kapotas malkas ir stam-
bias pušines atraižas pokais. Atve-
žame į vietą. Tel. 8 648 61061.

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

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

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

pASLAUGOS

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

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

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

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 
SŪDUVOS
GALVIJAI

tiesiogiai be tarpininkų 
brangiai PERKA bulius, 

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

pasiima iš kiemo. 
Atsiskaito iš karto.

Tel.: 8 614 44299 („Bitė“),  
8 620 35000 („Omnitel“), 
 8 613 79515 („Tele 2“).

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

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

PERKAME
MIŠKĄ

Atliekame sanitarinius kirtimus
bei retinimus. Konsultuojame.

Tel. 8 680 81777

ir apvaliąją
medieną su žeme
arba išsikirsti.

Tel. 8 625 93 679

BRAngIAI PERKAME ĮVAIRIUS
ARKlIUS, JAUČIUS, 
TElYČIAS, KARVES.

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

Tel. 8 682 61641.

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

Automobiliai ir 
jų dalys

parduoda
Dalimis: „Audi 80“ (1990 m., 
be variklio), „VW Transporter 
T4“ (1992 m., be variklio), „Ford 
Focus“ (2000 m., 1,8 l, D, 66 
kW), „Nissan Sunny“ (1996 m., 
1,8 l, D). Tel.: (8 671 96214, 8 
621 43773.

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

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

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

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.

3 KAMBARIŲ BUTUS

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

NAMUS

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

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

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., Prie-
nų r. Tel. 8 652 84089.

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

perka
3-4 k. butą Prienuose arba Birš-
tone. Galiu padėti sutvarkyti 
dokumentus. Tel. 8 670 75482.
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Santechnikos darbai: vamzdynų 
keitimas, klozetų keitimas ir 
tvarkymas, maišytuvų keitimas 
ir kiti santechnikos darbai. Skylių 
gręžimas nerūdijančio plieno 
kriauklėse, metalinių vamzdžių 
sriegimas. Katilų prijungimas ir 
medžiagų komplektavimas. At-
vykstu bet kurią savaitės dieną ir 
vakarais (atvykstu ir dėl smulkių 
gedimų ir darbų) bei į rajonus. 
Parenku ir atvežu medžiagas. Tel.: 
8 684 55308, 8 619 54866.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Statome nerūdijančio plieno 
apšildomus kaminus. Dedame 
nerūdijančio plieno įdėklus į 
kaminus, židinius, pirtis ir t.t. 
Darome pajungimus. Tel. 8 685 
60129.

Stogų dengimas, karkasinių namų 
statyba, pamatų įrengimas, skar-
dinimo darbai, skardų lanksty-
mas, medinė lauko apdaila, pirtys 
ir kiti statybos darbai. Dirbame 
pagal verslo liudijimus. Tel. 8 
603 35880.

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

Liejame pamatus, betonuojame. 
Montuojame gipso kartoną, 
glaistome, dažome, kalame daily-
lentes, dedame visų tipų grindis, 
klojame plyteles, atliekame san-
technikos, elektros instaliacijos 
ir griovimo darbus. Prilydome 
stogų dangą. Lankstome skardas. 
Tel. 8 600 96399. 

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

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

Įvairūs statybos ir remonto dar-
bai. Tel. 8 685 59884.

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

DARBO 
SKELBIMAI

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

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

Autovežio vairuotojai. Tel. 8 663 
58007.

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

DOVANOJA

Apie 2 m. katiną, švelnus, rudos 
spalvos, kastruotas. Tel. 8 612 
43974.

Kviečia

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

Kviečia į renginius
ARTIMIAUSI RENGINIAI 
pRIENŲ RAJONE

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: Prienų-
Birštono „Vytautas“ – Vilniaus 
„Lietuvos rytas“

Balandžio 4 d. Prienų kultūros ir 
laisvalaikio centre – grupės „2 Do-
natai“ naujo albumo pristatymas

pARODOS pRIENŲ RAJONE

Nuo sausio 6 d. Prienų krašto 
muziejuje – dailininko Petro Lin-
cevičiaus tapybos darbų parodos 
pristatymas.

Nuo sausio 9 d. 15 val. Prienų kraš-
to muziejuje – parodos „Didžiojo 
tikslo link: Lietuvių konferencijai 
Vilniuje –100“ pristatymas. Par-
oda skirta Lietuvių konferencijos 
Vilniuje 100-mečiui. Parodos ren-
gėja – Lietuvos Respublikos Seimo 
kanceliarija.  

Pakuonio bibliotekoje sausio mėn. 
eksponuojama Šarūno Šarkausko 
tapybos darbų paroda

Nemuno kilpų regioninio parko 
lankytojų centre Prienuose eks-
ponuojama Arūno Aleknavičiaus 
fotografijų paroda „Magiškoji 
Norvegija“.

Prienų Justino Marcinkevičiaus vie-
šojoje bibliotekoje eksponuojama 
rašytojo Vytauto Bubnio 85-erių 
metų jubiliejui skirta paroda „Vy-
tauto Bubnio at(si)vėrimai“.

Prienų Justino Marcinkevičiaus vie-
šojoje bibliotekoje eksponuojama 
paroda „Justinas Marcinkevičius ir 
Lietuvos valstybingumas“. Parodą 
parengė Lietuvos Respublikos 
Seimo kanceliarijos Informacijos 
ir komunikacijos departamento 
Parlamentarizmo istorinės atmin-
ties skyrius.

ARTIMIAUSI RENGINIAI 
BIRŠTONE

Vasario 17 d. 14:00 Vyresniųjų 
tautinių šokių kolektyvų festivalinis 
sambūris „Jievaro tiltais“ - Birštono 
kultūros centras

Vasario 17 d. 18:30 Virtuvės šefo 
Dariaus Dabrovolskio degustacinė 
vakarienė - Vytautas Mineral SPA

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

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

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

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

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 

Vasario 24 d. 19:00 Kasparas 
Uinskas - Solo koncertas - Birštono 
kurhauzas 

Vasario 25 d. 12:00 Jūros gėrybių 
degustacija - Royal Spa Residence 

Vasario 25 d. 12:00 Makiažo pa-
moka „Pasiilgau pavasario” su 
Donata Beauty Place - Čiulba ulba. 
Pramogos Birštone 

Vasario 28 d. 19:30 Jonavos kape-
los „Lankesa“ koncertas - „Vers-
mės“ sanatorija 

Vasario 28 d. 19:00 Kūrybinės 
dirbtuvės „Pasiilgau pavasario“ 
– stilingų namų detalė - Čiulba 
ulba. Pramogos Birštone

Kovo 01 d. 19:00 Kūrybos studija 
su keramike Ilona Kalibatienė 
- „Eglės“ sanatorija 

Kovo 02 d. 20:30 Tradicinis šokių 
ir pramoginės muzikos vakaras 
- „Eglės“ sanatorija 

Kovo 02 d. 21:00 Aleksandro Ma-
kejevo koncertas - autorinių dainų 
vakaras - Royal Spa Residence 

Kovo 02 d. 19:00 Grupės „Ci-
nAmon“ koncertas - Birštono 
kurhauzas 

Kovo 03 d. 19:30 Koncertas. Pra-
moginės muzikos grupė „Solo 
plius“ - „Eglės“ sanatorija 

Kovo 03 d. 18:30 Šefo Dariaus Da-
brovolskio degustacinė vakarienė 
- Vytautas Mineral SPA

Kovo 03 d. 13:00 Kūrybinės dirb-
tuvės „Skanėstai“ su Veta. Arts 
- Čiulba ulba. Pramogos Birštone 

Kovo 04 d. 11:00 Kūrybinės pa-
puošalų „Uogos“ dirbtuvės su 
Veta.Arts - Čiulba ulba. Pramogos 
Birštone 

Kovo 04 d. 14:00 Kūrybinės pa-
puošalų dirbtuvės „Bijūnai“ su 
Veta. Arts - Čiulba ulba. Pramogos 
Birštone 

Kovo 05 d. 17:00 Draugiškos šach-
matų varžybos - „Eglės“ sana-
torija 

Kovo 06 d. 19:00 Vakaras su Kauno 
miesto folkloro ansambliu „Žaisa“ 
- „Eglės“ sanatorija 

Kovo 07 d. 19:00 Grupė „VAIRAS“-
„MUMS VISKAS GERAI“ - Birštono 
kultūros centras 

Kovo 07 d. 19:00 Romansų vakaras 
su Roma Ruočkiene „Vakarok, 
klausykis, dainuok drauge...“ - 

„Eglės“ sanatorija 

Kovo 08 d. 19:00 Gyvos muzikos 
vakaras - Royal Spa Residence 

Kovo 08 d. 19:30 „Lietuvos balso“ 
finalininko Domanto Rolio gyvo 
garso konc. - „Eglės“ sanatorija 

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 Lie-
tuvos veidų – sujunkime Lietuvą“ 
Rotušės aikštėje. Dainų šventės ati-
darymo koncertas Vingio parke.

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

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

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

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

Liepos 3 d. 20 val. Vokalinių an-
samblių koncertas Lietuvos naci-
onalinėje filharmonijoje (Aušros 
Vartų g. 5).

Liepos 4 d. 13–21 val. Teatro diena 
„Sau, tautai, žmonijai“ senamies-
tyje, Bernardinų sode, Katedros 
aikštėje.

Liepos 4 d. 22 val. Ansamblių vaka-
ras „Tėvyne mūsų“ Kalnų parke.

Liepos 5 d. 13 val. Šokių diena 
„Saulės rato ritimai“ Lietuvos fut-
bolo federacijos stadione (dieninis  
koncertas) (Liepkalnio g. 13).

Liepos 5 d. 18 val. Pučiamųjų ins-
trumentų orkestrų koncertas „Va-
rio audra“ „Siemens arenoje“(Ozo 
g. 14).

Liepos 5 d. 21 val. Šokių diena 
„Saulės rato ritimai“ Lietuvos 
futbolo federacijos  stadione  (va-
karinis   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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TV pROgRAmA

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

Šeštadienis, vasario 17 d. Sekmadienis, vasario 18 d. Pirmadienis, vasario 1� d. Antradienis, vasario �0 d.

06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Istorijos detektyvai 
07:00 Dokumentinė apybraiža 
„Mes nugalėjom” 07:30 Šventa-
dienio mintys 08:00 Gimtoji žemė 
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-
kaite 09:00 Brolių Grimų pasakos 
10:00 Gustavo enciklopedija) 
10:30 lietuvos tūkstantmečio vai-
kai 11:25 Mūsų gyvūnai 11:50 pa-
saulio dokumentika 13:30 Klausi-
mėlis.lt. HD. 13:50 SIL – Karaliaus 
Mindaugo krepšinio taurė 16:00 
Žinios. Orai (su vertimu į gestų kal-
bą) 16:15 SIL – Karaliaus Mindau-
go krepšinio taurė 17:00 Žinios (su 
vertimu į gestų k.) 17:10 Sportas 
17:13 Orai 17:20 SIL – Karaliaus 
Mindaugo krepšinio taurė 19:30 
Savaitė 20:30 panorama 20:52 
Sportas 20:57 Orai 21:00 premje-
ra 21:50 trumposios žinios 21:55 
amžinai kartu 23:20 Trumposios 
žinios 23:25 laiškai Sofijai 01:30 
pasaulio dokumentika

 
06:30 Madagaskaro pingvinai (22) 
06:55 tomas ir Džeris (32) 07:20 
“Nickelodeon” valanda. ančiukai 
Duoniukai (10) 07:45 Kung Fu 
panda (24) 08:10 Keista šeimy-
nėlė (25) 08:35 tomo ir Džerio 
šou (5) 09:00 Ogis ir tarakonai 
(25) 09:10 Ogis ir tarakonai (26) 
09:20 Ogis ir tarakonai (27) 09:30 
tinginių miestelis (69) 10:00 Ogis 
ir tarakonai (35) 10:10 Ant bangos 
11:55 pričiupom! (4) 12:25 Monte 
Karlas 14:30 auklės dienoraštis 
16:40 Ne vienas kelyje 17:20 Te-
leloto 18:30 Žinios 19:25 Sportas 
19:28 Orai 19:30 pReMJeRa 
Mes vieno kraujo 22:00 Neįma-
noma misija. Šmėklos protokolas 
00:35 Juodasis griaustinis 02:20 
Vaikinams tai patinka! 

 
05:00 Naujokė 05:20 Naujokė 
06:15 Televitrina 06:30 Aladinas 
07:00 ančiukų istorijos 07:30 Ker-
šytojų komanda 08:00 Statybų gi-
das 08:30 Mamyčių klubas 09:00 
Kulinariniai triukai 09:30 penkių 
žvaigždučių būstas 10:00 pasau-
lis pagal moteris 10:30 Svajonių 
sodai 11:30 Žiemos olimpinės 
žaidynės 2018. Slidinėjimas. Vyrai. 
4x10 km estafetės 13:15 Žiemos 
olimpinės žaidynės 2018. Biatlo-
nas. Dalyvauja tomas Kaukėnas, 
Vytautas Strolia 14:15 Žiemos 
olimpinės žaidynės 2018. ledo ri-
tulys. Vyrai. Kanada - pietų Korėja 
16:30 Greitasis čiuožimas 18:00 
Raudonas kilimas 18:30 tV3 ži-
nios 19:20 tV3 sporto žinios 19:40 
tV3 orai 19:45 pReMJeRa. Ge-
riausi mūsų metai. 100-mečio šou 
22:15 VaKaRO KINO teatRaS. 
Jūrų pėstininkas 00:05 po šia oda 
02:10 Bado žaidynės. Strazdas 
giesmininkas. 1 dalis

 
06:30 Baltijos galiūnų čempio-
natas tauragėje 07:30 F. t. Bu-

drioji akis (35) 08:30 Tauro ragas 
09:00 Baltijos galiūnų čempiona-
tas akmenėje 10:00 pavariau (6) 
10:30 pragaro katytė (3) 11:30 
Slaptas lokių gyvenimas (2) 12:40 
Vandenyno paslaptys su Džefu 
Korvinu (64) 13:10 Vandenyno 
paslaptys su Džefu Korvinu (65) 
13:40 Sveikinimai 16:00 policijos 
akademija (19) 16:55 prezidento 
sprendimas 19:30 Kvapų detek-
tyvas (7) 20:40 Kvapų detektyvas 
(8) 21:50 Juodasis sąrašas (12) 
22:45 Gyvi numirėliai (9) 23:50 
Gelbėjimo misija 01:30 preziden-
to sprendimas 

 
05:40 „Sparnuočių gyvenimas. 
plėšrūnai ir maitlesiai“. 07:05 pro-
grama 07:09 tV parduotuvė 07:25 
„Sparnuočių gyvenimas. plėšrūnai 
ir maitlesiai“ 08:30 „Kaimo aka-
demija“. 09:00 „Šiandien kimba“ 
10:00 Mano europos parlamentas 
10:30 „ekovizija“.  10:40 „Iljušinas 
ir Babkinas tiria. Marionečių šokiai“ 
(3; 4) 12:45 „Namas su lelijomis“ 
(19; 20) 15:00 „Geriausios nar-
dymo vietos“ 16:00 Žinios 16:18 
Orai 16:20 „Krepšinio pasaulyje 
su V. Mačiuliu“ 16:50 „pražūtin-
gi smaragdai“ (37) 18:00 Žinios 
18:27 Orai 18:30 Mano Europos 
parlamentas 19:00 „Juodosios 
katės“ (11) 20:00 Žinios 20:27 
Orai 20:30 „Juodosios katės“ 
(12) 21:30 „24/7“ 22:30 Žinios 
22:57 Orai 23:00 „MMa „King of 
the Cage“ II tarptautinis turnyras. 
lietuva- amerika. atsakomosios 
kovos“ (4)

 
05:45 Televitrina 06:00 Žiemos 
olimpinės žaidynės 2018. Vyrai. 
Kalnų slidinėjimas. Dalyvauja an-
drejus Drukarovas 08:45 Žiemos 
olimpinės žaidynės 2018. akroba-
tinis slidinėjimas. Vyrai. Nuolydis 
11:30 Išlikimas 12:30 Beveik neį-
manoma misija 13:30 Juokingiau-
si amerikos namų vaizdeliai 14:10 
Žiemos olimpinės žaidynės 2018. 
ledo ritulys. Vyrai. Švedija - Suo-
mija 16:30 Žiemos olimpinės žai-
dynės 2018. akmenslydis 17:30 
Žiemos olimpinės žaidynės 2018. 
Dienos apžvalga 20:00 aukščiau-
sia pavara 21:30 tV3 žinios 22:20 
tV3 sporto žinios 22:40 tV3 orai 
22:45 Nakties tOp 23:15 Kvailiau-
si pasaulio nutrūktgalviai 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Grupės „G&G Sindika-
tas” koncertas. 07:00 Mokslo sriu-
ba 07:30 Kultūrų kryžkelė 08:30 
Krikščionio žodis.  08:45 Kelias 
09:00 euromaxx 09:30 premje-
ra. Susipažink su mano pasauliu 
10:00 aRtS21 10:30 pradėk nuo 
savęs 11:00 Kelias į namus. 11:30 
Durys atsidaro 12:00 Kultmisijos 
12:45 ARTi 13:00 linija, spalva, 
forma 13:30 Stop juosta 14:00 
Legendos 14:45 Šventadienio 
mintys 15:15 Vienuolynų kelias 
Lietuvoje 15:45 Iškilmingas Va-
sario 16-osios koncertas „Gloria 
lietuvai” 16:45 prezidentas Val-
das Adamkus 17:45 Mokslo sriu-
ba 18:00 Nes man tai rūpi 18:45 
Kiotas. Romantiška pažintis su 
nacionalinėmis vertybėmis 19:30 
princas ir elgeta 21:00 Skamban-
tys pasauliai su Nomeda Kazlaus. 
21:50 Grupės „Žalvarinis” koncer-
tas Šv. Kotrynos bažnyčioje. 2013 
m. 23:15 anapus čia ir dabar 
00:00 Dabar pasaulyje

05:00 Seserys 06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas 06:05 Labas 
rytas, lietuva 09:05 Senis 10:05 
Štutgarto kriminalinė policija 2 
10:55 premjera. Detektyvas Mon-
kas 8 11:40 Savaitė 12:40 tV žai-
dimas „Kas ir kodėl?” 13:05 Klaus-
kite daktaro 14:00 Žinios 14:15 
laba diena, lietuva 15:00 Žinios 
15:10 laba diena, lietuva 16:00 
Žinios 16:15 laba diena, lietuva 
16:30 premjera. Seserys 17:30 
Žinios (su vertimu į gestų k.) 17:55 
Sportas 17:58 Orai 18:00 tV žaidi-
mas „Kas ir kodėl?” 18:30 Klaus-
kite daktaro 19:30 Gimę tą pačią 
dieną 20:25 loterija „Keno loto” 
20:30 panorama 21:05 Dėmesio 
centre 21:20 Sportas 21:25 Orai 
21:29 loterija „Jėga” 21:30 LRT 
forumas 22:20 premjera 23:15 
premjera. Kolekcija 00:15 Detek-
tyvas Monkas 8 01:00 LRT radijo 
žinios 01:05 Gimę tą pačią dieną 
02:00 lRt radijo žinios

 
06:35 Didysis žvejys (25) 07:00 
Madagaskaro pingvinai (23) 07:30 
tomas ir Džeris (33) 08:00 Volke-
ris, teksaso reindžeris (54) 09:00 
Rytas su LNK 11:00 Yra, kaip yra 
12:00 KK2 penktadienis 13:25 
Rožių karas (95) 14:25 Dvi šir-
dys (553) 14:55 Dvi širdys (554) 
15:25 Dvi širdys (555) 15:55 Dvi 
širdys (556) 16:30 Labas vaka-
ras, lietuva 17:35 Yra, kaip yra 
18:30 Žinios 19:25 Sportas 19:28 
Orai 19:30 KK2 20:00 paveldė-
toja (10) 20:30 Nuo... Iki... 21:30 
Žinios 22:24 Sportas 22:28 Orai 
22:30 VaKaRO SeaNSaS Ga-
lutinis tikslas 5 00:20 Dalasas (6) 
01:15 Neįmanoma misija. Šmėklos 
protokolas 

 
05:45 Televitrina 06:00 Žiemos 
olimpinės žaidynės 2018. Snie-
glenčių sportas. Moterys 09:00 
Žiemos olimpinės žaidynės 2018. 
Dailusis čiuožimas. Šokiai ant le-
do 13:10 Žiemos olimpinės žaidy-
nės 2018. ledrogių sportas. Vyrų 
dvivietės 16:00 tV3 sporto žinios 
16:25 tV pagalba 18:30 tV3 ži-
nios 19:20 tV3 sporto žinios 19:40 
tV3 orai 19:45 Šviesoforas 20:15 
Miestas ar kaimas 21:00 pasmerk-
ti 4 21:30 tV3 vakaro žinios 22:20 
tV3 sporto žinios 22:40 tV3 orai 
22:45 VaKaRO KINO teatRaS. 
Šilumos smūgis 00:35 Kaip iš-
sisukt įvykdžius žmogžudystę 
01:35 Specialioji jūrų policijos tar-
nyba 02:25 Gražuolė ir pabaisa 
03:15 pelkė 

 
06:40 F. t. Budrioji akis (36) 07:35 
prokurorų patikrinimas (379) 08:35 
Muchtaro sugrįžimas (734) 09:35 
tokia tarnyba (54) 10:30 Kobra 11 
(4) 11:35 Sudužusių žibintų gatvės 
(27) 12:40 Stoties policija (2) 13:40 
prokurorų patikrinimas (380) 14:50 
Muchtaro sugrįžimas (735) 15:55 

tokia tarnyba (55) 16:50 Kobra 
11 (5) 17:50 Sudužusių žibintų 
gatvės (28) 18:55 Stoties polici-
ja (3) 20:00 Info diena 20:30 Visi 
už vieną 21:00 Išminuotojų būrys 
23:40 pragaras Konektikute 01:30 
Gyvi numirėliai (9) 02:20 Juodasis 
sąrašas (12) 03:05 Slaptas lokių 
gyvenimas (1) 

 
05:15 „Geriausios nardymo vie-
tos“. 05:40 „Bitininkas“ (1/1) 06:25 
programa 06:29 tV parduotuvė 
06:45 Mano europos parlamentas 
07:15 Muzikiniai sveikinimai 08:15 
„24/7“ 09:15 „likimo melodija“ (77) 
10:20 „Sandoris“ (1/4) 11:25 „Del-
ta“ (2/15) 12:30 „Gluchariovas“ 
(2/4) 13:35 tV parduotuvė 13:50 
„Namas su lelijomis“ (5) 14:55 
„Gurovo bylos. Mirtis tiesioginiame 
eteryje“ (3) 16:00 Reporteris 16:47 
Orai 16:50 „Sandoris“ (1/7) 18:00 
Reporteris 18:40 Lietuva tiesiogiai 
18:47 Orai 18:50 „Gluchariovas“ 
(2/20) 20:00 Reporteris 20:27 Orai 
20:30 Nuoga tiesa 22:30 Reporte-
ris 23:15 Lietuva tiesiogiai 23:42 
Orai 23:45 Gyvenimo būdas 00:45 
„Šiandien kimba“ 01:45 „Jaunikliai“ 
02:15 „Gurovo bylos. Maitvana-
giai“ (1) 03:00 „Bitininkas“ (1/1) 
03:45 „Juodosios katės“ (7) 04:30 
„Rojus“ (86) 

 
06:45 Televitrina 07:00 Elementaru 
08:00 6 kadrai 08:30 CSI elektroni-
nių nusikaltimų skyrius 09:30 Gero 
vakaro šou 10:30 Kaip aš susipaži-
nau su jūsų mama 11:00 Kaip aš 
susipažinau su jūsų mama 11:30 
Elementaru 12:30 Elementaru 
13:30 Rezidentai 14:00 6 kadrai 
14:25 Žiemos olimpinės žaidynės 
2018. Šuoliai su slidėmis. Vyrai. 
Komandinė rungtis 16:25 Žiemos 
olimpinės žaidynės 2018. Greitasis 
čiuožimas 17:30 Žiemos olimpinės 
žaidynės 2018. Dienos apžvalga 
20:00 Rezidentai 20:30 Reziden-
tai 21:05 Naša Raša 21:35 Naša 
Raša 22:05 Farai 22:45 6 kadrai 
23:00 Velnio stuburo paslaptis 
00:50 Kobra 11 01:45 Daktaras 
Hausas 02:30 Kaip aš susipažinau 
su jūsų mama 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Džiazo muzikos vaka-
ras. XXX tarptautinis džiazo fes-
tivalis „Vilnius Jazz 2017”. „Henri 
texier Hope Quartet” (prancūzi-
ja) 07:10 Šimtmečio arbatvakaris 
Vileišių rūmuose 08:20 Gimę tą 
pačią dieną09:15 labas rytas, 
lietuva. 12:00 DW naujienos ru-
sų kalba. 12:10 Durys atsidaro 
12:40 princas ir elgeta 14:15 prie 
rugių ir prie ugnies. Dokumentinis 
filmas apie Justiną Marcinkevičių. 
Rež. agnė Marcinkevičiūtė. 2010 
m. (kart.) 15:15 premjera. Grizis 
ir lemingai 15:25 peliukas lukas  
15:40 Zoro kronikos 16:05 Kaip 
atsiranda daiktai 7 16:30 Laba die-
na, lietuva. 18:00 Kultūrų kryžkelė. 
Rusų gatvė. 18:30 Kelias į namus 
19:00 aRtS21. 19:35 premjera. 
Dangaus vardu 14 20:25 proku-
rorai 21:15 premjera. Kremliaus 
Trojos arklys 22:10 Graikų ma-
gnatas 00:00 DW naujienos ru-
sų kalba. 00:15 Dabar pasaulyje 
00:45 Džiazo muzikos vakaras. 
XXX tarptautinis džiazo festivalis 
„Vilnius Jazz 2017”. 01:40 laisvė.  
03:15 linija, spalva, forma.  03:40 
Stop juosta. HD (kart.) 04:10 Nes 
man tai rūpi.

05:00 Seserys 06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas 06:05 Labas 
rytas, lietuva 09:05 Senis 10:05 
Štutgarto kriminalinė policija 2 
10:55 akis už akį 2 11:40 Beatos 
virtuvė 12:40 tV žaidimas „Kas ir 
kodėl?” 13:05 Klauskite daktaro 
14:00 Žinios 14:15 laba diena, 
Lietuva 15:00 Žinios 15:10 Laba 
diena, lietuva 16:00 Žinios 16:15 
laba diena, lietuva 16:30 prem-
jera. Seserys 17:30 Žinios (su 
vertimu į gestų k.) 17:55 Sportas 
17:58 Orai 18:00 tV žaidimas 
„Kas ir kodėl?” 18:30 Klauskite 
daktaro 19:30 Emigrantai 20:25 
loterija „Keno loto” 20:30 pa-
norama 21:05 Dėmesio centre 
21:20 Sportas 21:25 Orai 21:29 
loterija „Jėga” 21:30 Nacionalinė 
ekspedicija 22:30 Istorijos detek-
tyvai 23:20 Valdžios tvirtovė 01:00 
lRt radijo žinios 01:05 Valdžios 
tvirtovė 01:30 Klausimėlis.lt. 02:00 
lRt radijo žinios 02:05 Klauskite 
daktaro 03:00 lRt radijo žinios 
03:05 Mano tautinis kostiumas. 
būta ir atkurta. 

 
06:35 Didysis žvejys 2 (1) 07:00 
Madagaskaro pingvinai (24) 07:30 
tomas ir Džeris (34) 08:00 Volke-
ris, teksaso reindžeris (55) 09:00 
Rytas su LNK 11:00 Yra, kaip yra 
12:00 Visi už vieną 12:30 Nuo... 
Iki... 13:25 Rožių karas (96) 14:25 
Dvi širdys (557) 14:55 Dvi širdys 
(558) 15:25 Dvi širdys (559) 15:55 
Dvi širdys (560) 16:30 Labas va-
karas, lietuva 17:35 Yra, kaip yra 
18:30 Žinios 19:25 Sportas 19:28 
Orai 19:30 KK2 20:00 paveldėto-
ja (11) 20:30 Kitu kampu 21:30 
Žinios 22:24 Sportas 22:28 Orai 
22:30 VaKaRO SeaNSaS pri-
verstas žudyti 00:20 Dalasas (7) 
01:15 Galutinis tikslas 5 

 
05:00 Žiemos olimpinės žaidynės 
2018. ledo ritulys. Vyrai. aštuntfi-
nalis 07:30 akrobatinis slidinėji-
mas. Moterys. Vyrai 09:30 Ledo 
ritulys. Vyrai. aštuntfinalis 12:00 
Dailusis čiuožimas. Šokiai ant le-
do 13:05 Biatlonas. Mišri estafetė 
14:45 Dailusis čiuožimas. Šokiai 
ant ledo 16:00 tV3 sporto žinios 
16:25 tV pagalba 18:30 tV3 ži-
nios 19:20 tV3 sporto žinios 19:40 
tV3 orai 19:45 Šviesoforas 20:15 
prieš srovę 21:00 pasmerkti 4 
21:30 tV3 vakaro žinios 22:20 
tV3 sporto žinios 22:40 tV3 orai 
22:45 VaKaRO KINO teatRaS. 
Terminatorius 01:00 Kaip išsisukt 
įvykdžius žmogžudystę 01:55 
Specialioji jūrų policijos tarnyba 
02:45 Gražuolė ir pabaisa 03:30 
pelkė 04:20 Naujokė 04:45 Te-
levitrina

 
06:40 F. t. Budrioji akis (37) 07:35 
prokurorų patikrinimas (380) 08:35 
Muchtaro sugrįžimas (735) 09:35 

tokia tarnyba (55) 10:30 Kobra 
11 (5) 11:35 Sudužusių žibintų 
gatvės (28) 12:40 Stoties policija 
(3) 13:40 prokurorų patikrinimas 
(381) 14:50 Muchtaro sugrįžimas 
(736) 15:55 tokia tarnyba (56) 
16:50 Kobra 11 (6) 17:50 Sudu-
žusių žibintų gatvės (29) 18:55 
Stoties policija (4) 20:00 Info diena 
20:30 Visi už vieną 21:00 Mirties 
nuosprendis 22:50 Išminuotojų 
būrys 01:15 taikinys (1) 02:00 
Slaptas lokių gyvenimas (2) 02:50 
pragaro katytė (2) 

 
05:15 „Geriausios nardymo vie-
tos“. 05:40 „Bitininkas“ (1/2). 06:25 
programa 06:29 TV parduotu-
vė 06:45 „Vantos lapas“ 07:15 
„Muzikinės kovos“. 09:15 „Likimo 
melodija“ (78) 10:20 „Sandoris“ 
(1/5) 11:25 „Delta“ (2/16) 12:30 
„Gluchariovas“ (2/5) 13:35 TV 
parduotuvė 13:50 „Namas su le-
lijomis“ (6) 14:55 „Gurovo bylos. 
Mirtis tiesioginiame eteryje“ (4) 
16:00 Reporteris 16:47 Orai 16:50 
„Sandoris“ (1/8) 18:00 Reporteris 
18:40 Lietuva tiesiogiai 18:47 Orai 
18:50 „Gluchariovas“ (2/21) 20:00 
Reporteris 20:27 Orai 20:30 „Je-
katerina Didžioji“ (7) 21:30 patrio-
tai 22:30 Reporteris 23:15 Lietuva 
tiesiogiai 23:42 Orai 23:45 Mano 
europos parlamentas 00:15 Nuo-
ga tiesa. 02:15 „Gurovo bylos. 
Maitvanagiai“ (2) 03:00 „Bitinin-
kas“ (1/2) 03:45 „Juodosios katės“ 
(8) 04:30 „Rojus“ (87)

 
06:45 Televitrina 07:00 Kobra 11 
08:00 6 kadrai 08:30 CSI elektro-
ninių nusikaltimų skyrius 09:30 
Gero vakaro šou 10:30 Kaip aš 
susipažinau su jūsų mama 11:00 
Kaip aš susipažinau su jūsų ma-
ma 11:30 Elementaru 12:30 Ele-
mentaru 13:30 Rezidentai 14:00 
Žiemos olimpinės žaidynės 2018. 
ledo ritulys. Vyrai. aštuntfinalis 
16:30 Šiaurės dvikovė. Vyrai. 
10 km asmeninė rungtis 17:30 
Dienos apžvalga 20:00 Rezi-
dentai 20:30 Rezidentai 21:05 
Naša Raša 21:35 UeFa Čempi-
onų lygos rungtynės. „FC Bayern 
München“ - „Bes i̧ktaş JK“ 23:40 
Amerikietiška siaubo istorija 00:40 
Kobra 11 01:40 Daktaras Hausas 
02:30 Kaip aš susipažinau su jū-
sų mama 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Džiazo muzikos vaka-
ras. XXX tarptautinis džiazo fes-
tivalis „Vilnius Jazz 2017”. 07:05 
Grizis ir lemingai 07:15 peliukas 
Lukas 07:25 Zoro kronikos 07:50 
Kelias į namus. 08:20 Lietuvos 
prezidentas aleksandras Stul-
ginskis. 08:50 Kaip atsiranda 
daiktai 7 09:15 labas rytas, lie-
tuva 12:00 DW naujienos rusų 
kalba. 12:10 euromaxx 12:40 
prokurorai. 13:35 Nes man tai rū-
pi 14:20 Kremliaus Trojos arklys 
15:15 premjera. Grizis ir lemingai 
15:25 peliukas lukas 15:40 Zo-
ro kronikos 16:05 Kaip atsiranda 
daiktai 7 16:30 laba diena, lietu-
va.  18:00 Misija 18:30 atspindžiai 
19:00 laisvės vėliavnešiai 19:35 
Dangaus vardu 14 20:25 Žmo-
nės, kurie sukūrė lietuvą 21:15 
Versalis. Karaliai, princesės ir 
prezidentai 22:10 Antradienio de-
tektyvas. premjera. Damos 00:00 
DW naujienos rusų kalba

06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Beatos virtuvė 07:00 
premjera. Džiunglių būrys sku-
ba į pagalbą 2 07:20 premjera. 
alvinas ir patrakėliai burundukai 
1 07:30 premjera. Detektyvė 
Miretė 07:45 premjera. Džeroni-
mas 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 verti-
mu į gestų kalbą) 16:20 SIL – Ka-
raliaus Mindaugo krepšinio taurė 
19:30 Stilius 20:25 Loterijos „Ke-
no 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

 
06:30 Madagaskaro pingvinai (21) 
06:55 tomas ir Džeris (31) 07:20 
“Nickelodeon” valanda. ančiukai 
Duoniukai (9) 07:45 Kung Fu 
panda (23) 08:10 Keista šeimy-
nėlė (24) 08:35 tomo ir Džerio 
šou (4) 09:00 Ogis ir tarakonai 
(22) 09:10 Ogis ir tarakonai (23) 
09:20 Ogis ir tarakonai (24) 09:30 
tinginių miestelis (68) 10:00 KINO 
pUSRYČIaI Stebuklingas nuo-
tykis 11:40 pReMJeRa Mano 
blogiausi metai mokykloje 13:25 
Rembo sūnus 15:15 Skola tėtu-
šiui 17:30 Bus visko 18:30 Žinios 
19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30 
SUpeRKINaS Kung Fu panda 
21:25 pReMJeRa Naktis su uoš-
viu 23:10 Vaikinams tai patinka! 
01:00 Nerimo dienos

 
05:20 Naujokė 05:45 Naujokė 
06:15 Televitrina 06:30 Aladinas 
07:00 ančiukų istorijos 07:30 
Keršytojų komanda 08:00 Aladi-
nas 08:30 Superekspertai 09:00 
Virtuvės istorijos 09:30 Gardu 
Gardu 10:00 aplink lietuvą 11:00 
Svajonių ūkis 11:30 Žiemos olim-
pinės žaidynės 2018. Slidinėjimas. 
Moterys. 4x5 km estafetės 12:45 
Akmenslydis 13:15 Biatlonas. 
Dalyvauja Diana Rasimovičiūtė, 
Natalija Kočergina 14:10 Ledo 
ritulys. Vyrai. Rusijos olimpinių 
atletų rinktinė - JaV 16:30 Dailusis 
čiuožimas. Vyrų laisvoji programa 
18:00 Misija: vestuvės 18:30 tV3 
žinios 19:15 tV3 sporto žinios 
19:35 tV3 orai 19:40 Eurojack-
pot 19:45 ŠeŠtaDIeNIO ŠeI-
MOS KINO teatRaS. Ilgai ir 
laimingai. pelenės istorija 22:15 
ŠeŠtaDIeNIO GeRO KINO Va-
KaRaS. Bado žaidynės. Strazdas 
giesmininkas. 1 dalis 00:45 Vizijos 
02:10 tadas Blinda. pradžia 

 
06:00 F. t. Budrioji akis (32) 06:55 
F. t. Budrioji akis (33, 34) 08:45 
Sveikatos ABC televitrina 09:00 
Autopilotas 09:30 apie žūklę 
10:00 pavariau (5) 10:30 praga-

ro katytė (2) 11:30 Slaptas lokių 
gyvenimas (1) 12:40 Reali misti-
ka (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 He-
ROJUS Gelbėjimo misija 23:15 
aŠtRUS KINaS pragaras Ko-
nektikute 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 „Sparnuo-
čių 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. lietuva- 
amerika. 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; 
12) 02:40 „Vera“ (4/1) 04:10 „Ge-
riausios nardymo vietos“ 04:30 
„Detektyvas Morsas“ (4/3) 

 
05:45 Televitrina 06:00 Žiemos 
olimpinės žaidynės 2018. akro-
batinis slidinėjimas. Moterys. 
Nuolydis 07:35 ledo ritulys. Vy-
rai. Kanada - Čekija 09:55 Kalnų 
slidinėjimas. Moterys. Super slalo-
mas 11:30 Juokingiausi amerikos 
namų vaizdeliai 12:00 LFF Super-
taurės rungtynės. Marijampolės 
„Sūduva“ - Kauno „Stumbras“ 
14:15 Juokingiausi amerikos na-
mų vaizdeliai 14:30 Žiemos olim-
pinės žaidynės 2018. Šuoliai su 
slidėmis. Vyrai 16:15 Greitasis 
čiuožimas trumpuoju taku 17:30 
Žiemos olimpinės žaidynės 2018. 
Dienos apžvalga 20:00 aukščiau-
sia pavara 21:30 tV3 žinios 22:20 
tV3 sporto žinios 22:40 tV3 orai 
22:45 policininko istorija 2 01:10 
Įsikūnijimas 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 legenda apie pilėnus. 
Muzikinė drama pagal Vytauto 
Klovos operą „pilėnai” 07:30 Kul-
tūrų kryžkelė. Rusų gatvė. 08:00 
lietuva mūsų lūpose 08:30 Mais-
tas ir aistros 09:00 pažvelk į pro-
fesiją kitaip 09:30 Mokslo sriuba 
10:00 „Kaunas talent 2017” 11:25 
Šventinis koncertas „Dainuoju Lie-
tuvą” 12:50 Daktaras Jonas Basa-
navičius 13:20 Klauskite daktaro 
14:10 Stilius 15:05 Gimę tą pačią 
dieną 16:00 euromaxx 16:30 Dai-
nuoju lietuvą 16:45 prezidentas 
Valdas Adamkus 18:00 prisikė-
limo ekspresas – šimtmečio vei-
dai 18:45 premjera. Nepažintas 
Hemingway. Metai Italijoje 19:45 
Prie rugių ir prie ugnies. Do-
kumentinis filmas apie Justiną 
Marcinkevičių. 20:45 Stambiu 
planu 21:30 Kino žvaigždžių alė-
ja. Frensis kariniame jūrų laivyne  
22:55 Grupės „G&G Sindikatas” 
koncertas. 23:45 Mano tėviškė

�1.00 val.

„Išminuotojų būrys“ 

 

1�.�� val.
„Geriausi mūsų metai. 100-

mečio šou“ 

 

�1.00 val.

„Mirties nuosprendis“

 

1�.�� val.

„prie rugių ir prie ugnies“
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 AVINAS 
(03.21-04.20)

Būsite kupinas idėjų ir to paties 
reikalausite iš kitų. Nors kitiems 
ir nebus lengva su jumis, bet 
vis tiek pagyrų ir susižavėji-
mo savo atžvilgiu sulauksite 
su kaupu. gero bičiulio patari-
mas, iš pradžių atrodęs niekam 
tikęs, galų gale pasirodys esąs 
vienintelis priimtinas. Į savaitės 
pabaigą gali pagauti įkvėpimas 
mokytis ar šiaip tirti kokį nau-
ją dalyką.

 JAUTIS 
(04.21-05.21)

pirmomis savaitės dienomis 
teks nemažai laiko sugaišti 
sprendžiant svetimas proble-
mas, užtat nuo savaitės vidurio 
ryžtingai atsidėkite tik savo rei-
kalams, net jei dėl to tektų kaž-
ką ir įskaudinti ar nuvilti. Visą 
savaitę stenkitės būti malonus 
ir mandagus su nepažįstamai-
siais ar atvykėliais iš toli.

 DVYNIAI 
(05.22-06.21)

pirmoje savaitės pusėje ap-
dairių ir atsargių Dvynių laukia 
finansinė sėkmė. Tai gali būti 
tiek grynieji pinigai čia ir dabar, 
tiek sėkminga ilgalaikė investi-
cija. Ketvirtadienį ar penktadie-
nį padaužos gali pakliūti į kvailą 
ar nemalonią situaciją. savait-
galį tikrą malonumą patirsite 
padėdamas kitiems. paskuti-
nės savaitės dienos bus kiek 
chaotiškos, bet paliks malonius 
prisiminimus.

 VĖŽYS 
(06.22-07.22)

Naujasis pažįstamas gali jus 
tiesiog pakerėti. Būsite pasiruo-
šęs tuoj pat visko prisižadėti ar 
išsižadėti. Vis dėlto pasistenkite 
būti protingas ir šitaip nesielki-
te! pirmasis žavesys išsisklai-
dys, ir pamatysite, kad tikrai 
nebuvo dėl ko pamesti galvą 
ar aukotis. Bene svarbiausios 
dienos bus ketvirtadienis ir 
penktadienis. Nesivaržykite 
dėstyti savo poziciją ir ginti ją. 
savaitgalį tikriausiai verta pa-
klusti instinktyviam norui kiek 
galima daugiau laiko praleisti 
namuose.

 LIŪTAS 
(07.23-08.21)

Dusyk pagalvokite prieš da-
lindamasis savo rūpesčiais su 
draugu, kuriam sunkiai sekasi 
išlaikyti paslaptį. galite turėti la-
bai konkrečių bėdų dėl svetimo 
palaido liežuvio. Tarnybos ar 
verslo reikalus tvarkyti ypač ge-
rai seksis ketvirtadienį ir penk-
tadienį. savaitės pabaigoje tu-
rėtų pagerėti santykiai šeimoje, 
seksis žaisti loterijoje, kur bilie-
tą reikia traukti pačiam.

 MERGELĖ 
(08.22-09.23)

savaitės pradžioje gali būti 
bandymų primesti jums savo 
nuomonę. Konfliktas namuose 
gali paskatinti siekti didesnės 
asmeninės laisvės. Atgaivinkite 
seną, bet iki šiol dar neįgyven-
dintą idėją. savaitės pabaigoje 

šeimos nariai gali inicijuoti pa-
sikeitimus namų ūkyje, dideles 
finansines investicijas.

 SVARSTYKLĖS 
(09.24-10.23)

pirmadienį ir antradienį ben-
draujant su naujais žmonėmis 
gali kilti labai įdomių minčių. 
Šią savaitę žaiskite tik pagal sa-
vo paties taisykles ir nesiduoki-
te išmušamas iš vėžių. stenki-
tės neįsivelti į kokį nors ginčą. 
jūsų ekonominė padėtis šiuo 
metu yra stabili ir pakankamai 
gera, todėl galite pagalvoti apie 
tai, kaip išpildyti ilgai puoselėtą 
ir ligšiol nerealizuotą norą.

 SKORpIONAS 
(10.24-11.22)

stiprėja emocinis pakilimas, 
sudarysiantis tinkamas sąlygas 
siekti užsibrėžtų tikslų. pirmo-
mis savaitės dienomis nuveik-
site tikrai nemažai darbų, bet 
nuo trečiadienio turėtumėte 
pajusti augantį pasipriešinimą 
jums. jėgos, spendusios jums 
įvairiausias kliūtis ir trukdžiu-
sios imtis radikalių permainų, 
pagaliau bus nukenksmintos 
ar neteks galios savaime. jei 
galite, svarbų pokalbį dar ati-
dėkite vėlesniam laikui.

 ŠAULYS 
(11.23-12.22)

jau pirmomis savaitės dieno-
mis jus gali išmušti iš vėžių 
netikėtos naujienos. jums at-
rodo, kad visi jus tyčia erzina 
ir persekioja. Neieškokite at-
pirkimo ožio, jei jums nesise-
ka! Neverskite savęs per jėgą 
daryti to, kas iš esmės priešta-
rauja jūsų įpročiams. savaitga-
lį pamėginkite emociškai išsi-
krauti užsiėmęs sau malonia ir 
aiškia veikla.

 OŽIARAGIS 
(12.23-01.20)

savaitės pradžioje susiklostys 
aplinkybės, iš kurių turėsite 
daug naudos vėliau. jei veiksite 
greitai, užsidirbsite papildomų 
pinigų. Antroje savaitės pusėje 
galite būti užsipultas ir kažkuo 
apkaltintas, bet bendradarbiai 
jus visiškai palaikys. savaitgalį 
iš nieko nesitikėkite pernelyg 
daug ir tuoj pat. jei nuolat prisi-
minsite savo šeimos vertybes, 
reikiamu momentu jums ne-
bus sunku pasakyti “ne”.

 VANDENIS 
(01.21-02.18)

savaitės pradžioje būsite itin 
energingas ir pilnas naujų idė-
jų. savaitės viduryje dienai ar 
dviem pasidarysite kur kas 
didesnis namisėda nei pa-
prastai. savaitgalį jumyse vėl 
turėtų nubusti nuotykių ieško-
tojo dvasia...

 ŽUVYS 
(02.19-03.20)

savaitės pradžioje galimi vilio-
jantys finansiniai pasiūlymai. 
Nuo galutinių sprendimų vis 
dėlto vertėtų kol kas susilaikyti, 
nes antroje savaitės pusėje ža-
dėta finansinė pagalba gali būti 
atšaukta. savaitgalį planuokite 
aktyvų ir triukšmingą.

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

05:00 Seserys 06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas 06:05 La-
bas rytas, lietuva 09:05 Senis 
10:05 Štutgarto kriminalinė poli-
cija 3 10:55 akis už akį 2 11:40 
Gyvenimas 12:40 tV žaidimas 
„Kas ir kodėl?” 13:05 Klauskite 
daktaro 14:00 Žinios 14:15 Laba 
diena, lietuva 15:00 Žinios 15:10 
laba diena, lietuva 16:00 Žinios 
16:15 laba diena, lietuva 16:30 
premjera. Seserys 17:30 Žinios 
(su vertimu į gestų k.) 17:55 Spor-
tas 17:58 Orai 18:00 tV žaidimas 
„Kas ir kodėl?” 18:30 Klauskite 
daktaro 19:30 Specialus tyrimas 
20:25 loterija „Keno loto” 20:30 
panorama 21:05 Dėmesio centre 
21:20 Sportas 21:25 Orai 21:29 
loterija „Jėga” 21:30 pokalbių 
laida „Svarbios detalės” 22:30 
Dviračio žinios 23:00 premjera. 
Sikarijus. narkotikų karas 01:00 
lRt radijo žinios 01:05 Specialus 
tyrimas 02:00 lRt radijo žinios 
02:05 Klauskite daktaro

 
06:35 Didysis žvejys 2 (3) 07:00 
Madagaskaro pingvinai (26) 07:30 
tomas ir Džeris (36) 08:00 Volke-
ris, teksaso reindžeris (57) 09:00 
Rytas su LNK 11:00 Yra, kaip yra 
12:00 Visi už vieną 12:30 Gyvū-
nų policija 13:25 Rožių karas (98) 
14:25 Dvi širdys (565) 14:55 Dvi 
širdys (566) 15:25 Dvi širdys (567) 
15:55 Dvi širdys (568) 16:30 La-
bas vakaras, lietuva 17:35 Yra, 
kaip yra 18:30 Žinios 19:25 Spor-
tas 19:28 Orai 19:30 KK2 20:00 
Valanda su Rūta 21:30 Žinios 
22:24 Sportas 22:28 Orai 22:30 
VaKaRO SeaNSaS Sala 01:10 
Dalasas (9) 01:55 Smagus pa-
sivažinėjimas 03:25 alchemija V. 
asmeniškas kinas. Kauno kino 
festivalis 2010 03:50 RetROS-
peKtYVa

 
05:00 Naujokė 05:45 Televitrina 
06:00 Žiemos olimpinės žaidy-
nės 2018. Kalnų slidinėjimas. Vy-
rai. Slalomas. Dalyvauja andrejus 
Drukarovas 08:40 ledo ritulys. 
Moterys. Finalas 11:30 Šiaurės 
dvikovė. Komandinė rungtis 11:55 
Greitasis čiuožimas trumpuoju ta-
ku 14:45 Biatlonas. Moterys. 4 x 
6 km estafetė 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. 
Išlikęs gyvas 01:15 Nusikalstami 
protai. Kitapus sienų 02:05 Spe-
cialioji jūrų policijos tarnyba 02:55 
Gražuolė ir pabaisa 03:45 pelkė 
04:35 Naujokė 

 
06:40 F. t. Budrioji akis (39) 07:35 
prokurorų patikrinimas (382) 08:35 
Muchtaro sugrįžimas (737) 09:35 

tokia tarnyba (57) 10:30 Kobra 
11 (7) 11:35 Sudužusių žibintų 
gatvės (30) 12:40 Stoties policija 
(5) 13:40 prokurorų patikrinimas 
(383) 14:50 Muchtaro sugrįžimas 
(738) 15:55 tokia tarnyba (58) 
16:50 Kobra 11 (8) 17:50 Sudu-
žusių žibintų gatvės (31) 18:55 
Stoties policija (6) 20:00 Info die-
na 20:30 Savaitės kriminalai 21:00 
Tylos kodeksas 23:05 Taktinis 
puolimas 00:50 taikinys (3) 01:35 
Vanity Fair. Visiškai slaptai (1) 
02:20 Savaitės kriminalai 02:45 
pionieriai. Kova dėl plieno 

 
05:15 „Geriausios nardymo vie-
tos“ 05:40 „Bitininkas“ (1/4) 06:25 
programa 06:29 tV parduotuvė 
06:45 „Skinsiu raudoną rožę“ 
07:15 „Šiandien kimba“ 08:15 
patriotai 09:15 „Likimo melodija“ 
(80) 10:20 „Sandoris“ (1/7) 11:25 
„Delta“ (2/18) 12:30 „Gluchario-
vas“ (2/7) 13:35 tV parduotuvė 
13:50 „Namas su lelijomis“ (8) 
14:55 „Gurovo bylos. trys die-
nos“ (2) 16:00 Reporteris 16:47 
Orai 16:50 pReMJeRa. „Mylima 
mokytoja“ (2) 18:00 Reporteris 
18:40 Lietuva tiesiogiai 18:47 
Orai 18:50 „Gluchariovas“ (2/23) 
20:00 Reporteris 20:27 Orai 20:30 
„Jekaterina Didžioji“ (9) 21:30 „Gy-
venimo būdas“” 22:30 Reporteris 
23:15 Lietuva tiesiogiai 23:42 
Orai 23:45 „Iljušinas ir Babkinas 
tiria. Spąstai pelenei“ (1; 2) 01:45 
„Jaunikliai“ 02:15 „Gurovo bylos. 
Maitvanagiai“ (4) 

 
06:45 Televitrina 07:00 Kobra 
11 08:00 6 kadrai 08:30 Kastlas 
09:30 Gero vakaro šou 10:30 
Kaip aš susipažinau su jūsų mama 
11:30 Elementaru 12:30 Elemen-
taru 13:30 Rezidentai 14:00 Re-
zidentai 14:30 Žiemos olimpinės 
žaidynės 2018. Išskirtiniai kadrai 
15:00 akrobatinis slidinėjimas. 
Vyrai 16:30 Šiaurės dvikovė. 4 
x 5 km komandinė rungtis 17:30 
Žiemos olimpinės žaidynės 2018. 
Dienos apžvalga 20:00 Reziden-
tai 20:30 Rezidentai 21:05 Naša 
Raša 21:30 apiplėšimas Beikerio 
gatvėje 23:55 Amerikietiška siau-
bo istorija 01:00 Kobra 11 01:55 
Daktaras Hausas 02:45 Kaip aš 
susipažinau su jūsų mama 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Bliuzo vakaras. Mighty 
Mo Rodgers su Baba Sissoko. 1 
d. (kart.) 07:05 Grizis ir lemingai 
07:15 peliukas lukas  07:25 Zo-
ro kronikos 07:50 linija, spalva, 
forma. 08:20 lietuva mūsų lūpo-
se. 08:50 Kaip atsiranda daiktai 7 
09:15 labas rytas, lietuva.  11:00 
lRt studija Vilniaus knygų mugė-
je 2018. 12:00 DW naujienos ru-
sų kalba. 12:10 Maistas ir aistros. 
12:40 Klauskite daktaro 13:30 
prisikėlimo ekspresas – šim-
tmečio veidai.  14:15 Bitkoinas. 
įprastų pinigų eros pabaiga 15:15 
premjera. Grizis ir lemingai 15:25 
peliukas lukas 15:40 Zoro kro-
nikos 16:05 Kaip atsiranda daik-
tai 7 16:30 laba diena, lietuva.  
18:00 lRt studija Vilniaus knygų 
mugėje 2018 19:00 Nacionalinis 
turtas 19:30 lietuva mūsų lūpose 
20:00 lRt studija Vilniaus knygų 
mugėje 2018 21:00 anapus čia ir 
dabar 21:45 Mano tėviškė 22:05 
Žurnalas „Kelias į FIFa World Cup 
2018” 22:40 ataraxia 

05:00 Seserys 06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas 06:05 Labas 
rytas, lietuva 06:30 Žinios 06:35 
Orai 06:37 labas rytas, lietuva 
07:00 Žinios 07:05 Orai 07:07 
Sportas 07:10 labas rytas, lietu-
va 07:30 Žinios 07:35 Orai 07:37 
Sportas 07:40 labas rytas, lietu-
va 08:00 Žinios 08:05 Orai 08:07 
labas rytas, lietuva 08:30 Žinios 
08:35 Orai 08:37 Sportas 08:40 
labas rytas, lietuva 09:05 Senis 
10:05 Štutgarto kriminalinė policija 
3 10:55 akis už akį 2 11:40 Stilius 
12:40 tV žaidimas „Kas ir kodėl?” 
13:05 Klauskite daktaro 14:00 Ži-
nios 14:15 laba diena, lietuva 
15:00 Žinios 15:10 laba diena, 
Lietuva 16:00 Žinios 16:15 Laba 
diena, lietuva 16:30 premjera. 
Seserys 17:30 Žinios (su vertimu 
į gestų k.) 17:55 Sportas 17:58 
Orai 18:00 tV žaidimas „Kas ir 
kodėl?” 18:30 Klauskite daktaro 
19:30 Beatos virtuvė 20:25 Lote-
rija „Keno loto” 20:30 panorama 
20:52 Sportas 20:57 Orai 20:59 
loterija „Jėga” 21:00 Duokim 
garo! 22:35 Gamtos inspektoriai 
23:00 Fantastiškas penktadienis. 
Žvėrių valdovas 3. Brakso akis 
00:30 Klausimėlis.lt. 01:00 LRT 
radijo žinios 01:05 pokalbių lai-
da „Svarbios detalės” 02:00 LRT 
radijo žinios 

 
06:35 Didysis žvejys 2 (4) 07:00 
Muča luča (1) 07:30 Tomas ir 
Džeris (37) 08:00 Volkeris, teksa-
so reindžeris (58) 09:00 Rytas su 
LNK 11:00 Yra, kaip yra 12:00 Va-
landa su Rūta 13:25 Rožių karas 
(99) 14:25 Dvi širdys (569) 14:55 
Dvi širdys (570) 15:25 Dvi širdys 
(571) 15:55 Dvi širdys (572) 16:30 
labas vakaras, lietuva 17:35 Yra, 
kaip yra 18:30 Žinios 19:25 Spor-
tas 19:28 Orai 19:30 KK2 penk-
tadienis 21:00 SaVaItĖS HItaS 
terminatorius. Genesys 23:25 
Žudikai 01:50 Sala 

 
05:00 Naujokė 05:25 Naujokė 
05:45 Televitrina 05:50 Naujokė 
06:00 Žiemos olimpinės žaidynės 
2018. akrobatinis slidinėjimas. 
Moterys 08:15 Kalnų slidinėjimas. 
Moterys 09:30 ledo ritulys. Vyrai. 
pusfinalis 11:55 Greitasis čiuoži-
mas. Vyrai. 1000 m 14:00 Ledo 
ritulys. Vyrai. pusfinalis 16:30 
tV3 sporto žinios 17:00 tV pa-
galba 18:30 tV3 žinios 19:20 tV3 
sporto žinios 19:40 tV3 orai 19:45 
pasaulio vyrų krepšinio čempio-
nato atrankos rungtynės. lietuva 
- Vengrija 21:45 VaKaRO KINO 
teatRaS. Kingsman. Slaptoji 
tarnyba 00:15 Būk kietas 02:25 
Išlikęs gyvas 04:40 Naujokė

 
06:40 F. t. Budrioji akis (40) 07:35 
prokurorų patikrinimas (383) 08:35 
Muchtaro sugrįžimas (738) 09:35 

tokia tarnyba (58) 10:30 Kobra 11 
(8) 11:35 Sudužusių žibintų gatvės 
(31) 12:40 Stoties policija (6) 13:40 
prokurorų patikrinimas (384) 14:50 
Muchtaro sugrįžimas (739) 15:55 
tokia tarnyba (59) 16:50 Kobra 11 
(9) 17:50 Sudužusių žibintų gatvės 
(32) 18:55 Stoties policija (7) 20:00 
Info diena 21:00 Išminuotojas 
23:00 Tylos kodeksas 01:00 Tai-
kinys (4) 01:45 Išminuotojas 

 
05:15 „Geriausios nardymo vie-
tos“.  05:40 „Bitininkas“ (1/5) 06:25 
„pražūtingi smaragdai“ (11). 06:29 
tV parduotuvė 06:45 „Krepšinio 
pasaulyje su V. Mačiuliu“.  07:15 
Ant bangos 08:15 „Gyvenimo 
būdas“. 09:15 „Likimo melodija“ 
(81) 10:20 „Sandoris“ (1/8) 11:25 
„Delta“ (2/19) 12:30 „Gluchariovas“ 
(2/8) 13:35 tV parduotuvė 13:50 
„Namas su lelijomis“ (9) 14:55 
„Gurovo bylos. trys dienos“ (3) 
16:00 Reporteris 16:47 Orai 16:50 
pReMJeRa. „Mylima mokytoja“ 
(3) 18:00 Reporteris 18:42 Orai 
18:45 Rubrika „Renovacija. Su-
žinok daugiau“.” 18:50 „Glucha-
riovas“ (2/24) 20:00 Reporteris 
20:27 Orai 20:30 „Muzikinės ko-
vos“. 22:30 Reporteris 22:57 Orai 
23:00 „Gluchariovas“ (1/43; 1/44) 
01:10 „Delta“ (2/17; 2/18) 03:00 
„Bitininkas“ (1/5) 03:45 „Juodosios 
katės“ (11) 04:30 „Rojus“ (90) 

 
06:45 Televitrina 07:00 Kobra 
11 08:00 6 kadrai 08:30 Kastlas 
09:30 Kastlas 10:30 Kaip aš su-
sipažinau su jūsų mama 11:00 
Kaip aš susipažinau su jūsų ma-
ma 11:30 Elementaru 12:30 Ele-
mentaru 13:30 Rezidentai 14:00 
Rezidentai 14:30 Žiemos olim-
pinės žaidynės 2018. Biatlonas. 
Vyrai. 4 x 7,5 km estafetė 16:00 
Žiemos olimpinės žaidynės 2018. 
Dailusis čiuožimas. Moterys. lais-
vasis čiuožimas 17:30 Žiemos 
olimpinės žaidynės 2018. Dienos 
apžvalga 20:00 Rezidentai 20:30 
Farai 21:30 tV3 žinios 22:20 tV3 
sporto žinios 22:40 tV3 orai 22:45 
eurolygos rungtynės. Stambulo 
„anadolu efes“ - Kauno „Žalgi-
ris“ 00:45 Velnio stuburo paslap-
tis 02:15 Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Bliuzo vakaras. Mighty 
Mo Rodgers su Baba Sissoko. 2 
d. (kart.) 07:05 Grizis ir lemingai 
07:15 peliukas lukas 07:25 Zoro 
kronikos 07:50 Vienuolynų kelias 
Lietuvoje 08:20 pažvelk į profesiją 
kitaip 08:50 Kaip atsiranda daik-
tai 7 09:15 labas rytas, lietuva. 
11:00 lRt studija Vilniaus knygų 
mugėje 2018 12:00 DW naujie-
nos rusų kalba. 12:10 Stop juosta. 
12:35 Kultmisijos 13:25 Stambiu 
planu.  14:10 Skambantys pa-
sauliai su Nomeda Kazlaus 15:00 
Mano tėviškė. 15:15 Mažieji sekliai 
ir Baltosios Damos paslaptis 15:40 
Zoro kronikos 16:05 Kaip atsiran-
da daiktai 7 16:30 laba diena, lie-
tuva.  18:00 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2018 19:00 Lietu-
vos tūkstantmečio vaikai 20:00 
lRt studija Vilniaus knygų mugė-
je 2018 21:00 Kultūros teismas. 
21:45 europos kinas. Ryžtingoji 
Šarlin 23:30 Bel canto žvaigždė 
lawrence Brownlee 00:50 DW 
naujienos rusų kalba

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

Trečiadienis, vasario �1 d.

05:00 Seserys 06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas 06:05 La-
bas rytas, lietuva 09:05 Senis 
10:05 Štutgarto kriminalinė poli-
cija 2 10:55 akis už akį 2 11:40 
Emigrantai 12:40 tV žaidimas 
„Kas ir kodėl?” 13:05 Klauskite 
daktaro 14:00 Žinios 14:15 Laba 
diena, lietuva 15:00 Žinios 15:10 
laba diena, lietuva 16:00 Žinios 
16:15 laba diena, lietuva 16:30 
premjera. Seserys 17:30 Žinios 
(su vertimu į gestų k.) 17:55 Spor-
tas 17:58 Orai 18:00 tV žaidimas 
„Kas ir kodėl?” 18:30 Klauskite 
daktaro 19:30 Gyvenimas 20:25 
loterija „Keno loto” 20:30 pa-
norama 21:05 Dėmesio centre 
21:20 Sportas 21:25 Orai 21:29 
loterija „Jėga” 21:30 Auksinis 
protas 22:50 Klausimėlis.lt. HD. 
23:20 Valdžios tvirtovė 01:00 LRT 
radijo žinios 01:05 Valdžios tvirto-
vė 01:30 Šiandien prieš 100 me-
tų 02:00 lRt radijo žinios 02:05 
Klauskite daktaro

 
06:35 Didysis žvejys 2 (2) 07:00 
Madagaskaro pingvinai (25) 07:30 
tomas ir Džeris (35) 08:00 Volke-
ris, teksaso reindžeris (56) 09:00 
Rytas su LNK 11:00 Yra, kaip yra 
12:00 Visi už vieną 12:30 Kitu 
kampu 13:25 Rožių karas (97) 
14:25 Dvi širdys (561) 14:55 Dvi 
širdys (562) 15:25 Dvi širdys (563) 
15:55 Dvi širdys (564) 16:30 La-
bas vakaras, lietuva 17:35 Yra, 
kaip yra 18:30 Žinios 19:25 Spor-
tas 19:28 Orai 19:30 KK2 20:00 
paveldėtoja (12) 20:30 pReM-
JeRa Gyvūnų policija 21:30 Žinios 
22:24 Sportas 22:28 Orai 22:30 
VaKaRO SeaNSaS Smagus 
pasivažinėjimas 00:25 Dalasas 
(8) 01:20 priverstas žudyti 

 
05:00 Žiemos olimpinės žaidynės 
2018. ledo ritulys. Vyrai. Ketvirtfi-
nalis 05:15 Naujokė 07:30 Žiemos 
olimpinės žaidynės 2018. Dailusis 
čiuožimas. Moterų trumpoji pro-
grama 09:50 Slidinėjimas. Daly-
vauja Modestas Vaičiulis, Mantas 
Strolia 11:30 Dailusis čiuožimas. 
Moterų trumpoji programa 11:50 
Slidinėjimas. Dalyvauja Modes-
tas Vaičiulis, Mantas Strolia 13:35 
ledrogių sportas. Moterys 16:00 
tV3 sporto žinios 16:25 tV pa-
galba 18:30 tV3 žinios 19:20 
tV3 sporto žinios 19:40 tV3 orai 
19:45 Šviesoforas 20:15 Gero 
vakaro šou 21:00 pasmerkti 4 
21:30 tV3 vakaro žinios 22:15 
tV3 sporto žinios 22:35 tV3 orai 
22:40 Vikinglotto 22:45 VaKaRO 
KINO teatRaS. Įvykis 00:30 
Nusikalstami protai. Kitapus sie-
nų 01:30 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba 02:20 Gražuolė ir pabaisa 
03:10 pelkė 04:40 pelkė 04:45 Te-
levitrina 04:50 Naujokė 

 
06:40 F. t. Budrioji akis (38) 07:35 

prokurorų patikrinimas (381) 08:35 
Muchtaro sugrįžimas (736) 09:35 
tokia tarnyba (56) 10:30 Kobra 
11 (6) 11:35 Sudužusių žibintų 
gatvės (29) 12:40 Stoties policija 
(4) 13:40 prokurorų patikrinimas 
(382) 14:50 Muchtaro sugrįžimas 
(737) 15:55 tokia tarnyba (57) 
16:50 Kobra 11 (7) 17:50 Sudu-
žusių žibintų gatvės (30) 18:55 
Stoties policija (5) 20:00 Info 
diena 20:30 Visi už vieną 21:00 
Taktinis puolimas 22:50 Mirties 
nuosprendis 00:35 taikinys (2) 
01:25 pragaro katytė (3) 02:15 
Kas žudikas? (16) 

 
05:15 „Geriausios nardymo vie-
tos“. 05:40 „Bitininkas“ (1/3).  
06:25 programa 06:29 TV par-
duotuvė 06:45 „4 kampai“.07:15 
Nuoga tiesa. 09:15 „Likimo me-
lodija“ (79) 10:20 „Sandoris“ (1/6) 
11:25 „Delta“ (2/17) 12:30 „Glu-
chariovas“ (2/6) 13:35 TV par-
duotuvė 13:50 „Namas su leli-
jomis“ (7) 14:55 „Gurovo bylos. 
trys dienos“ (1) 16:00 Reporteris 
16:47 Orai 16:50 pReMJeRa. 
„Mylima mokytoja“ (1) 18:00 Re-
porteris 18:40 Lietuva tiesiogiai 
18:47 Orai 18:50 „Gluchariovas“ 
(2/22) 20:00 Reporteris 20:27 
Orai 20:30 „Jekaterina Didžioji“ 
(8) 21:30 Ant bangos 22:30 Re-
porteris 23:15 Lietuva tiesiogiai 
23:42 Orai 23:45 patriotai 00:45 
„24/7“ 01:45 „Jaunikliai“ 02:15 
„Gurovo bylos. Maitvanagiai“ (3) 
03:00 „Bitininkas“ (1/3) 

 
06:45 Televitrina 07:00 Kobra 
11 08:00 6 kadrai 08:30 Kastlas 
09:30 Gero vakaro šou 10:30 
Kaip aš susipažinau su jūsų ma-
ma 11:00 Kaip aš susipažinau 
su jūsų mama 11:30 Elementaru 
12:30 Elementaru 13:30 Reziden-
tai 14:00 Žiemos olimpinės žaidy-
nės 2018. ledo ritulys. Vyrai. Ke-
tvirtfinalis 18:50 Žiemos olimpinės 
žaidynės 2018. Dienos apžvalga 
20:00 Rezidentai 20:30 Reziden-
tai 21:05 Naša Raša 21:35 UEFA 
Čempionų lygos rungtynės. „Se-
villa FC“ - „Manchester United FC“ 
23:40 Amerikietiška siaubo istorija 
00:40 Kobra 11 01:40 Daktaras 
Hausas 02:30 Kaip aš susipaži-
nau su jūsų mama 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Džiazo muzikos vaka-
ras. XXX tarptautinis džiazo fes-
tivalis „Vilnius Jazz 2017”. „Fire! 
Orchestra” (Švedija) 07:05 Grizis 
ir lemingai 07:15 peliukas lukas  
07:25 Zoro kronikos 07:50 pradėk 
nuo savęs. 08:20 Nacionalinis tur-
tas.08:50 Kaip atsiranda daiktai 7 
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 Versalis. Karaliai, prince-
sės ir prezidentai 15:15 premjera. 
Grizis ir lemingai 15:25 peliukas 
Lukas 15:40 Zoro kronikos 16:05 
Kaip atsiranda daiktai 7 16:30 La-
ba diena, lietuva. 18:00 Kultūrų 
kryžkelė 18:30 Septynios Kauno 
dienos 19:00 Maistas ir aistros 
19:35 premjera. Dangaus vardu 
14) 20:25 Dokumentinė istorinė 
laida „lietuvos kolumbai” 21:15 
premjera. Bitkoinas. įprastų pini-
gų eros pabaiga 22:15 elito kinas. 
premjera. Viskas prarasta 00:00 
DW naujienos rusų kalba

�1.00 val.
„Terminatorius.  

Genesys“ 

 

11.�0 val.
Žiemos olimpinės žaidynės 

2018. Slidinėjimas.

 

��.�0 val.

„Sala“

 

HOROSKOpAS
Vasario 19-25 d.

 ŽUVYS 
(02.19-03.20)

LEONAS SAKALAVIČIUS
Stichija: Ugnis

planeta: Marsas
Savaitės diena: antradienis

Akmuo: raudonas rubinas, deimantas 
ir granatas

Spalvos: geltona ir raudona
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VERTA ŽINOTI

pelenų trečiadieniu 
prasidėjo Gavėnia
Trečiadienį prasidėjo 40 

dienų trunkantis Gavėnios 
liturginis laikotarpis, kuriuo 
Bažnyčia rūsčiu pelenų sim-
boliu visus savo narius kvie-
čia atgaila, atsivertimu ir ar-
timo meilės darbais ruoštis 
Viešpaties Prisikėlimo iškil-
mei – Velykoms. Šiemetinė 
Gavėnia, prasidėjusi trečia-
dienį, vasario 14-ąją, baigsis 
Didįjį Ketvirtadienį, kovo 
29-ąją, prasidedančiu Vely-
kų Tridieniu bei jo kulmina-
cija – Velykų iškilme, balan-
džio 1-ąją.

Pelenų trečiadienį po pietų 
popiežius Pranciškus vadova-
vo tradicinei pirmajai Gavė-
nios stočiai Romos Aventino 
kalvos bazilikose. Pamaldos 
prasidėjo 16.30 val. Romos 
laiku šv. Anzelmo bazilikoje. 
Iš jos pajudėjo Šventojo Tė-
vo vadovaujama procesija į 
netoliese esančią šv. Sabinos 
baziliką. Joje popiežius Pran-
ciškus aukojo Pelenų trečia-
dienio Mišias.

Sekmadienį prasidės tra-
dicinės popiežiaus ir Romos 
kurijos vadovų Gavėnios re-
kolekcijos, kurios, kaip ir 
kitais metais, vyks „Dieviš-
kojo Mokytojo“ rekolekcijų 
namuose, Ariccia miestely, 
netoli Romos. Rekolekcijos 
truks iki penktadienio, vasario 
23 d. Šiemet rekolekcijoms 
vadovauti pakviestas portu-
galas kunigas José Tolentino 
Mendonça.

Savo žinioje šių metų Ga-
vėniai popiežius Pranciškus 
primena Jėzaus įspėjimą: 
„Kadangi įsigalės neteisybė, 
daugelio meilė atšals“ (Mt 
24,12). Prieš kančią ir mirtį 
Kristus savo mokinius įspė-
jo, jog jo išpažinėjams teks 
pakelti didelius išbandymus, 
atsiras netikrų pranašų, kurie 
suklaidins daugybę žmonių, 
iškils pavojus netgi meilei. 
Kai širdyje nelieka meilės, jos 
vietoje atsiranda nepakantu-
mas viskam kas gali pakenkti 
žmogaus susikurtai egoistiš-
kai gerovei.

Dabar prasidedančiu Ga-
REKLAMA

vėnios metu Bažnyčia mums 
siūlo maldos, išmaldos ir pas-
ninko vaistus. Daugiau laiko 
skirdami maldai mes pade-
dama savo širdžiai atpažinti 
paslėptą melą, kuriuo save 
apgaudinėjame. Išmalda pa-
deda atsikratyti godumo ir 
matyti brolį kitame žmogu-
je. Pasninkas pakerta jėgas 
prievartai, nuginkluoja, suku-
ria naujas augimo ir brandos 
siekimo progas. Galiausiai 
Velykų naktį uždegta šviesa 
išsklaidys visas sutemas, o 
Dievo Žodžio ir Eucharisti-
nės Duonos sustiprinta mūsų 
širdis vėl ims degti tikėjimu, 
viltimi ir meile, - sakoma po-
piežiaus žinioje šių metų Ga-
vėniai.

pranciškus apie  
prekybą žmonėmis: 
atsakingi ne vien 

nusikaltėliai
Pirmą kartą Pasaulinė mal-

dos ir apmąstymo apie pre-
kybą žmonėmis diena buvo 
paminėta 2015 metų vasario 
8-ąją, popiežiui Pranciškui 
priėmus ir pilnai parėmus 
moterų vienuolių, padedančių 
prekybos žmonėmis aukoms, 
pasiūlymą. Kita Šventojo Tė-
vo palaikoma iniciatyva yra 
teisėsaugos ir policijos ini-
ciatyvų aljansas, Šv. Mortos 
grupė.

Pagrindiniai Pasaulinės die-
nos prieš prekybą žmonėmis 
tikslų yra auginti sąmoningu-
mą apie šį reiškinį ir jo prie-
žastis, pabrėžti aukų orumą ir 
paskatinti veikti.

Apie tai popiežius Pranciš-
kus kalbėjo ir su šių metų Pa-
saulinės dienos prieš prekybą 
žmonėmis dalyviais Romoje, 
kuriuos priėmė audiencijoje, 
atsakinėjo į jų klausimus.

Kodėl prekybos žmonėmis 
klausimas dažnai nutylimas, 
paklausė viena iš audiencijos 
dalyvių. Pasak Šventojo Tė-
vo, dažnai todėl, kad mažai 
žinoma. Bet ne vien – atrodo, 
kad ir nenorima žinoti, supras-
ti prekybos žmonėmis reiški-
nio apimtis ir pasekmes. Nes 
tai paliečia mūsų sąžines, mus 
sugėdina. Nekalbant apie tuos 
atvejus, kai iš prekybos žmo-
nėmis pelnomasi ar naudoja-
masi pavergtų ir išnaudojamų 
žmonių paslaugomis.  Reikia 
sąžiningumo ir drąsos.

O to galima tikėtis ypač iš 
jaunimo, kuris dar nėra susi-
taikęs su tokia tikrove, kuris 
gali – laisviau, entuziastin-
giau, spontaniškiau – sulau-
žyti tvyrančią tylą. Be abejo, 

Mirė Danijos 
karalienės vyras 
princas Henrikas

Danijos karalienės 
Margrethe II (Margretės 
II) sutuoktinis princas 
Henrikas mirė būdamas 83 
metų, trečiadienį pranešė 
karališkieji rūmai.

„Jo Karališkoji Aukštybė 
princas Henrikas mirė an-
tradienį, vasario 13 dieną 23 
val. 18 min. (vietos, trečia-
dienį 0 val. 18 min. Lietuvos 
laiku) Fredensborgo pilyje“ 
– karališkojoje rezidencijo-
je maždaug už 40 km į šiau-
rę nuo Kopenhagos, sakoma 
pranešime.

Rūmai nurodė, kad šalis 
mirštančio princo buvo jo 
žmona ir jųdviejų du sūnūs.

Rūmai anksčiau antradie-
nį nurodė, kad princas kon-
sortas, nuo sausio 28 dienos 
gydytas ligoninėje dėl plau-
čių infekcijos, grįžo namo 
„praleisti savo paskutiniųjų 
dienų“.

1934 metų birželio 11 die-
ną Prancūzijoje netoli Bor-
do gimęs Henri Marie Jea-
nas Andre de Laborde’as de 
Monpezat (Anri Mari Žanas 
Andrė de Labordas de Mon-
peza) tuometę sosto įpėdi-
nę princesę Margrethe vedė 
1967 metais.

Margrethe buvo karūnuota 
1972-ųjų sausį. Princas Hen-
rikas neslėpė nusivylimo, 
kad jam nebuvo suteiktas ka-
raliaus titulas, ir dėl to nebu-
vo itin mėgstamas Danijos 
žmonių.

2017 metų gruodį princui 
Henrikui buvo diagnozuota 
senatvinė silpnaprotystė.

2016 metų sausį Henrikas 
pasitraukė iš viešojo gyve-
nimo, o pernai paskelbė, kad 
nenori būti palaidotas šalia 
žmonos, nes gyvenime jam 
nebuvo leista būti jai lygiam. 
Pagal tradiciją karališkieji su-
tuoktiniai yra laidojami kartu 
Roskildės katedroje į vakarus 
nuo Kopenhagos.

Rūmų pranešime nenuro-
doma, kur princas bus palai-
dotas.  AFP-BNS

reikia taip pat suaugusiųjų iš-
klausymo ir politinės valios.

Atsakydamas į kitą klausi-
mą, Pranciškus paragino prie 
prekybos žmonėmis proble-
mos prisiliesti konkrečiai, 
kad būtų išvengta rizikos ją 
suprasti ir spręsti abstrakčiai. 
Labai naudinga sutikti ir iš-
klausyti prekybos žmonėmis 
aukas savo parapijose ar aso-
ciacijose, pajusti kaip galima 
konkrečiai į tai atsakyti. La-
bai svarbu ugdyti jautrumą 
ir apsižvalgyti aplink: gal yra 
ženklų, kad ir šalia mūsų yra 
išnaudojamų, pavergtų žmo-
nių? Tai yra dalis susitikimo 
kultūros, kuri atsveria atmeti-
mo kultūrą. Pasak popiežiaus, 
jis įsitikinęs, kad Bažnyčia, 
kad ją sudarantys Kristaus 
mokiniai, turi kurti tokias su-
sitikimo vietas, kuriose grą-
žinamas orumas tiems, kurie 
jį prarado. Tegu ir socialiniai 
tinklai padeda pradėti ir pasa-
koti apie tokias iniciatyvas.

Vienas pagrindinių ginklų 
kovoje prieš prekybą žmonė-
mis, taip pat ir skurdžiausio-
mis sąlygomis, yra švietimas. 
Jis padeda suvokti pavojų ir 
atsispirti iliuzijoms, perspėti 
kitus. Čia labai svarbus bal-
sas ir tų, kurie buvo patekę 
į prekybos žmonėmis tinklą, 
susidūrę su tais, kurie be skru-
pulų, be etikos minta iš kitų 
nelaimių: jie gali išsklaidyti 
viliones, pažadus, melagingas 
žinias. Pakanka pagalvoti apie 
tūkstančius jaunų merginų ir 
moterų iš Afrikos, kurioms 
buvo pažadėta garbingo pra-
gyvenimo galimybė, iš tie-
sų jas priverčiant įsitraukti į 
prostituciją.

Kas už tai atsakingas? Be 
abejo, kriminalinės gaujos, 
prieš kurias reikia kovoti. Bet 
galbūt dar daugiau veidmai-
niškas egoizmas be skrupulų 
mūsų pačių visuomenėje, pa-
brėžė popiežius, kalbėdamas 
apie vyrus – jauno, brandaus 
ir senyvo amžiaus, kurie ieš-
ko prostitucijos paslaugų ir 
moka už savo malonumą. 
Teisėsaugos darbo nepakan-
ka: tikras sprendimas yra šir-
džių atsivertimas, kuris ištirp-
do paklausą. Kita problemos 
dimensija – tarptautinės ben-
druomenės suvokimas, kad 
kraštutinis skurdas, prievarta 
ir korupcija kai kuriose šalyse 
yra visų reikalas.

Bažnyčia, sakė popiežius, 
nori prisidėti kiekviename 
kovos prieš prekybą žmonė-
mis etape: apsaugant nuo ap-
gaulės, nuo vilionių; atrandant 
ir išlaisvinant jau patekusius 
į vergovę; padedant atgauti 

orumą ir pasitikėjimą išva-
duotoms aukoms.

popiežius šventė  
Eucharistiją kartu su 
Antiochijos graikų 
melkitų patriarchu
Antradienio rytą popie-

žius Pranciškus koncelebra-
vo Mišias Šv. Mortos namų 
koplyčioje kartu su Antiochi-
jos Graikų melkitų katalikų 
patriarchu Juozapu (Yousse-
fu Absi). Naujasis šios Baž-
nyčios vadovas – patriarchas 
Juozapas – buvo išrinktas 

pernai birželio 21 d. Jau ry-
tojaus dieną – birželio 22-ąją 
– išrinkimui pritarė popiežius 
Pranciškus. O šiomis dieno-
mis naujasis patriarchas, ly-
dimas kitų Graikų melkitų 
katalikų vyskupų, atvyko į 
Romą patvirtinti bendrystę 
su popiežiumi kartu švenčia-
ma Eucharistija. Antradienio 
rytą koncelebruodami Mišias 
popiežius ir patriarchas kartu 
laužė eucharistinę duoną, gėrė 
iš tos pačios taurės.

Homilija nebuvo sakoma, 
tačiau pradėdami Mišias po-
piežius ir patriarchas tarė vie-
nas kitam po trumpą sveiki-
nimą. „Šios Mišios su brolių 
Youssefu bus mūsų apašta-
liškosios bendrystės ženklas, 
- sakė Pranciškus. Jis, senos 
Bažnyčios tėvas, atvyko ap-
kabinti Petrą ir pasakyti: „esu 
bendrystėje su Petru“. Tokia 
yra šių apeigų reikšmė – Baž-
nyčios tėvo apsikabinimas su 
Petru. Ši Bažnyčia turi turtin-
gą teologinę tradiciją, sutam-
pančią su katalikų teologijos 
visuma; turi nuostabią litur-
gija. Šios Bažnyčios nariai 
šiandien kenčia nukryžiavi-
mą, kaip Jėzus. Aukojame 
šias Mišias už kenčiančius 
šios Bažnyčios narius, už 
persekiojamu Artimųjų Rytų 
krikščionis, kurie aukoja gy-
vybę, netenka nuosavybės, 
varomi lauk iš namų. Auko-
jame šias Mišias ir už mūsų 
brolio Youssefo tarnystę“. 
Trumpą kalbą pasakė ir Pa-

triarchas, padėkojo popiežiui 
Pranciškui už brolišką meilę 
ir solidarumą.

Pradžią dabartinei Graikų 
melkitų katalikų Bažnyčiai 
davė Antiochijos vyskupi-
ja, kurios pirmasis ganytojas 
buvo apaštalas šv. Petras, dar 
prieš atvykimą į Romą va-
dovavęs tenykštei Kristų įti-
kėjusių žydų bendruomenei. 
Vėliau susiformavo graikiš-
kosios tradicijos Antiochijos 
patriarchatas. Nors buvo išlai-
kytos tos pačios apeigos kaip 
visoje graikų tradicijos Baž-
nyčioje, ilgainiui čia liturgi-
joje graikų kalbą pakeitė ara-

bų kalba. Aštuonioliktajame 
amžiuje dalis vyskupų ir tikin-
čiųjų atkūrė vienybę su Ro-
ma. Šiandien Graikų melkitų 
katalikų Bažnyčia turi apie 1 
700 000 narių, gyvenančių 
Sirijoje, Libane ir diasporoje 
Europoje ir Amerikoje. Patri-
archas reziduoja Damaske. 
Pastaruoju metu, o ypač Siri-
joje vykstant karui, didelė da-
lis šios Bažnyčios narių buvo 
priversti palikti savo gyvena-
mąsias vietas, kiti patys rinko-
si emigraciją, senos vietinės 
bendruomenės susitraukė, o 
kai kur iš viso išnyko.

VATIKANO RADIJAS

Ir katalikai šypsosi
Rabinas, kunigas ir popas 

dalinosi savo patirtimi, kaip 
paskirstyti pinigus: kiek Baž-
nyčiai atiduot, kiek sau pasi-
likt... Kunigas sako:

– Aš tai taip darau... Paimu, 
užsibrėžiu metro pločio ratą ir 
metu pinigus į viršų. Ir kiek į 
kraštus nukrenta, tiek – Baž-
nyčiai, o kiek į vidurį – aš sau 
pasiimu.

Sako popas:
– Na, aš tai... Ką aš... Pa-

imu, nubrėžiu liniją, metu, 
ir kiek į vieną pusę nukren-
ta, tiek Bažnyčiai, kiek į kitą 
– man...

Žydas sako:
– Na, aš taip pat išmetu pi-

nigus į viršų, – kiek nukren-
ta ant žemės, tiek sau pasii-
mu, o kurie pakimba, tai jau 
Dievui...
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Matematinis galvosūkis
Įrašykite skaitmenis nuo 1 iki � 
taip, kad matematiniai veiksmai 
atitiktų gautus rezultatus. 
Kiekvienas skaitmuo gali būti pa-
naudotas tik vieną kartą. 

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

Savaitė istorijos puslapiuose

1�87 m. vasario 17 d.: Lenkijos 
karaliaus ir Lietuvos di-

džiojo kunigaikščio jogailos privilegija 
įsteigta Vilniaus vyskupystė.

1���m. vasario 17 d.: Vilniaus 
vaivadai mikalojui Radvilai 

juodajam Livonijos magistras gotardas 
Ketleris perdavė Dauguvos žiočių pilį ir 
visas Ordino žemes, esančias už Dau-
guvos upės.

188�m. vasario 18 d.: išleistas 
marko Tveno romanas 

„Heklberio Fino nuotykiai“.

1�7� m. vasario 18 d.: sa-
charos dykumoje iškrito 

sniegas.

�00�m. vasario 18 d.: jungtinių 
Tautų komitetas priėmė 

jAV remiamą rezoliuciją, uždraudžian-
čią bet kokį žmonių klonavimą, įskai-
tant kamieninių ląstelių klonavimą gy-

dymo tikslais.

18�1m. vasario 19 d.: Rusijos 
imperatorius Aleksandras 

II išleido „manifestą apie baudžiavos 
panaikinimą“.

1�0�m. vasario 19 d.: prasidėjo 
mukdeno mūšis – didžiau-

sias Rusijos-japonijos kare (1�0�–1�0� 
m.). mušyje žuvo 8� tūkst. rusų ir 71 
tūkst. japonų.

1�8� m. vasario 19 d.: paleis-
ta tarybinė kosminė sto-

tis „mir“.

1���m. vasario 19 d.: pietų ir 
Šiaurės Korėjos pasira-

šė susitarimus, kuriais draudžiamas 
branduolinio ginklo dislokavimas pus-
siasalyje.

1�87m. vasario 20 d.: Lietuvos 
krikšto proga Lenkijos ka-

ralius Lietuvos didysis kunigaikštis jo-
gaila surteikė privilegiją Lietuvos bajo-

rams – visi krikštą priėmę bajorai, atlie-
kantys karinę tarnybą, gavo nuosavy-
bės teisę į Livonijos žemes, teisę laisvai 
jomis disponuoti, nevaržomai tvarkyti 
dukters ištekinimo ir kitus reikalus.

188�m. vasario 21 d.: mažojo-
je Lietuvoje pradėtas leisti 

pirmasis Didžiajai Lietuvai skirtas ne-
legalus pasaulietinis žurnalas „Aušra“. 
Žurnalas leistas iki 188� m.

1�87m. vasario 22 d.: Lenkijos 
karalius ir Lietuvos didysis 

kunigaikštis jogaila patvirtino raštą, ku-
riuo skelbiamas prievartinis katalikybės 
palaikymas, draudžiamos katalikų san-
tuokos su stačiatikiais.

1���m. vasario 23 d.: johanas 
gutenbergas atspausdino 

pirmąją knygą;

18��m. vasario 23 d.: Rudolfas 
Dyzelis užpatentavo dy-

zelinį variklį.

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 bu-
rokėlius.

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 bu-
rokėlius.

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 bu-

rokėlius.
Sode, darže: 

tinkamas laikas kaupti, šaldyti 
ir konservuoti vaisius.

Vasario 20 d.
ANTRADIENIS

Saulė teka 07:33
leidžiasi 17:34

Dienos ilgumas 10.01
Jaunatis (5 mėnulio diena)
Leonas, Visgintas, Eitvydė, 

Aidas
Tinkamas laikas sėti: 

kopūstus (žiedinius, ropinius, 
smidrus), salierus, salotas, špi-

natus, lapinius burokėlius.
Sode, darže: 

tinkamas laikas kaupti, šaldyti 
ir konservuoti vaisius.

Vasario 21 d.
TREČIADIENIS

Tarptautinė gimtosios  
kalbos diena

Tarptautinė gido diena
Saulė teka 07:31
leidžiasi 17:36

Dienos ilgumas 10.05
Jaunatis (6 mėnulio diena)
Eleonora, Kęstutis, Žemyna, 

Feliksas
Tinkamas laikas sėti: 

kopūstus (žiedinius, ropinius, 
smidrus), salierus, salotas, špi-

natus, lapinius burokėlius.
Sode, darže: 

tinkamas laikas kaupti ir kon-
servuoti šakniavaisius.

Vasario 22 d.
KETVIRTADIENIS

Nusikaltimų aukų  
rėmimo diena 

Saulė teka 07:28
leidžiasi 17:38

Dienos ilgumas 10.10
priešpilnis (7 mėnulio diena)
Darvydas, Gintautė, Elvinas, 

Margarita
Tinkamas laikas sėti: 

kopūstus (žiedinius, ropinius, 
smidrus), salierus, salotas, špi-

natus, lapinius burokėlius.
Sode, darže: 

tinkamas laikas kaupti ir kon-
servuoti šakniavaisius.

ORAI

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

SAULĖS AKTYVUMAS

G1Numatomos mažos 
geomagnetinės audros.

S1padidėjusi saulės audrų 
tikimybė.

R1padidėjusi radiometrinių (radio 
trukdžių) audrų tikimybė.

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

GAMA RADIACINIS FONAS

36KAUNE 
nSv/val. 

38ALYTUJE 
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE 
14000 nSv/val. 
ČERNOBYLIO AE 
5000 nSv/val. 

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

(šio numerio atsakymai)
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Prenumeruokite 
Nemuno krašto 

laikraštį 
„Naujasis 
Gėlupis“ 
2018 m.!

prenumeruokite 
„Naująjį Gėlupį“ 
ir neatsilikite nuo 
svarbiausių krašto 

ekonominių, 
kultūrinių ir politikos 

naujienų!


