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Namuose – po 
vėliavėlę!

SKAITYKITE 7 p.

NUKelta Į 3 p. 

Akibrokštas Taryboje– 
posėdyje diskutuoti 
draudžiama?

SKAITYKITE 7 p.

REKLAMA

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

Prenumeruokite telefonu 8 700 55 400 išsikviesdami laiškininką į namus arba internete adresu www.prenumeruok.lt

Tarptautinėje 
išmanių miestų 
ir inovacijų 
konferencijoje 
„Muni World“ 
Izraelyje 
reprezentavo 
kurortą

Valstybės šimtmečiui – iškiliausių 
prienų krašto žmonių pagerbimas

100 iškiliausių 
prienų krašto 
asmenybių. 
DALYTĖ 
RASLAVIČIENĖ-
FYLERYTĖ.

NEMUNO KRAŠTO LAIKRAŠTIS

Kašonių 
bendruomenės 
namuose paminėtas 
Lietuvos valstybės 
šimtmetis

SKAITYKITE 9 p.

SKAITYKITE 8 p.

SKAITYKITE 9 p.
NUKelta Į 7 p. 

perkūno dienos 
minėjimas 
Aukštadvaryje

SKAITYKITE 2 p.

Laima
DUOBLIENĖ

Lietuvos valstybės 
atkūrimo šimtmečiui 
skirti renginiai Prienuose 
prasidėjo varpų gausmu 
– Lietuvos bažnyčių varpų 
sąšauka ir šv. Mišiomis už 
Lietuvos valstybę Prienų 

Kristaus Apsireiškimo 
bažnyčioje. 

Iškilminga Lietuvos 
valstybės vėliavos 

pakėlimo ceremonija
Vėliau Laisvės aikštėje vy-

ko iškilminga Lietuvos vals-
tybės vėliavos pakėlimo cere-
monija. Salvėmis „Už Lietu-
vos valstybę“ pasveikino Lie-

tuvos šaulių sąjungos Kauno 
apskrities Vytauto Didžiojo 
šaulių 2-osios rinktinės kariai, 
iš oro – motorizuotų paraspar-
nių pilotai Vidas Tamošiūnas 
ir Ričardas Matickas. 

Susirinkusiuosius pasveiki-
no Prienų rajono savivaldy-
bės mero pavaduotojas Algis 
Marcinkevičius. Prie Laisvės 
aukuro buvo padėta gėlių ir 

Stasė
ASIPAVIČIENĖ

Daug renginių, skirtų 
Lietuvos valstybės 
atkūrimo 100-mečiui 
paminėti, vyko Birštone. 

Vasario 16-osios renginiai Birštone

Ne tik šventės dieną, bet 
ir prieš tai buvo atlikta 
nemažai reikšmingų darbų 
ir renginių, skirtų paminėti 
šiai iškiliai datai.

„Piešiu aš Lietuvą...“
Vasario 15-ąją Birštono 

gimnazijos aktų salėje vy-

ko renginys „Piešiu aš Lie-
tuvą…“. Mažieji dailininkai 
susikaupę stengėsi nupiešti 
savo mylimą šalį – Lietuvą. 
o scenoje skambėjo eilės, dai-
nos ir sukosi šokėjai. Didžioji 
dailininkė ir jos padėjėjai tapė 
Lietuvą po vieną raidę. Ir ką 
jos reiškė? Juk tiek daug gali 

sutilpti į šį nuostabų žodį: L 
raidėje gali būti laukai, lygu-
mos, laimė ir laisvė, ie – ievų 
žydėjimas, t – ąžuolo tvirtybė, 
u – upių vingiai, v – vaivo-
rykštė, a – ateitis. Visi jaunie-
ji atlikėjai skandavo: „Ateitis 
tai – mes!“ Tai ateitis, kuri at-

uždegtos žvakės, simboliškai 
padėkojant tiems, kurie dar-
bais ir savo širdimis prisidėjo 
prie nepriklausomos Lietuvos 
kūrimo. 

Parodoje – daugiau 
nei šimtas darbų

Tradicinėje Prienų krašto 
meno kūrėjų darbų parodoje, 

Minėdami neeilinę datą 
– Lietuvos valstybės 
atkūrimo šimtmetį, Prienų 
r. Veiverių Tomo Žilinsko 
gimnazijos bendruomenė 
nutarė per visus šiuos 
metus rožių žiedais 
pagerbti 100 iškiliausių 
Lietuvos žmonių, dideliais  
darbais prisidėjusių prie 
mūsų šalies gyvavimo. 
Vieniems šis gėlės žiedas 
bus įteiktas, kitiems, deja, 
su didžiausia pagarba 
padėtas ant kapo.

Pirmoji gėlė buvo nuvežta 
ant gimnazijos vardatėvio To-
mo Ferdinando Žilinsko kapo 
Šunskuose. Tomas Ferdinan-
das Žilinskas (1840–1925) 
– pedagogas, dar garbingai 
vadinamas Lietuvos moky-
tojų tėvu, Veiverių mokytojų 
seminarijos „siela“.Atliko di-
delį švietėjišką darbą Lietuvai 
pačiu didžiausiu sunkmečiu, 
pasiaukojamai dirbęs spaudos 
ir lietuviško žodžio draudimo 
laikais. Anot Jono Jablonskio, 
tai buvo „didysis Lietuvos 
mokytojų patriarchas, auklė-
tojas ir žadintojas, mokėjęs 
sunkiausiomis aplinkybėmis 
dirbti savo kraštui“. Vienas 
iš sūnų, Tomas, tapo Romos 
katalikų kunigu, kuris, kaip ir 
tėvas, rinko tautosaką, puose-
lėjo lietuvišką žodį.

Grįždami iš Šunskų kapi-
nių, sustojome pagerbti ir ro-
žės žiedą padėjome ant Lie-
tuvos prezidento, dr. Kazio 
Griniaus (1866–1950) kapo 
Selemos Būdos kaime. Kaip 
žinome, Kazys Grinius – Lie-
tuvos politikas, visuomenės 
ir kultūros veikėjas, huma-
nistas, vienas pirmųjų Lietu-
vos demokratų, varpininkas, 
gydytojas, švietėjas, visuo-
menės sveikatos aktyvistas, 
publicistas, knygnešys, Stei-

100 rožių– 
iškiliausiems 
Lietuvos 
žmonėms



�
TREČIADIENIS, �018 m. VASARIO �1 D., www.NAUjASISgELUPIS.LT
ŽVILgSNIS

Tel. 8 604 80752 
El. p. redakcija@naujasisgelupis.lt
www.naujasisgelupis.lt
http://www.facebook.com/labirintai

LEIDĖJAS:
UAB „GĖLUPIS“ J. Brundzos g. 4-2, prienai

Redakcija pasilieka teisę rankraščius trumpinti ir redaguoti. 
Už reklamos turinį ir kalbą redakcija neatsako. 

Redakcijos nuomonė nebūtinai sutampa su laiškų autorių 
nuomone. Kopijuoti, perspausdinti, skelbti laikraštyje paskelbtą 
informaciją bei nuotraukas be redakcijos sutikimo - draudžiama.

REDAKTORIUS 
Mantvydas pREKEVIČIUS    tel. 8 604 80 799
redaktorius@naujasisgelupis.lt 

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

Laikraštis išeina trečiadieniais ir šeštadieniais.
Laikraštis įkurtas 1999 04 01.
ISSN 1392-7248. 
Tiražas – 1 150 egz. Spausdinta: polska press Sp. o.o.REDAKCIJA:

Laikraštis „Naujasis Gėlupis“, J. Brundzos g. 4, prienai.
 Užsakomieji straipsniai, reklama
 Neapmokami pranešimai spaudai
 Skaitytojų straipsniai

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

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

Seime surinkti parašai, kad būtų svarstomas klausimas 
dėl nepasitikėjimo akademinės etikos kontrolieriumi 
Vigilijumi Sadausku, sulaukusiam kaltinimų antisemitizmu. 
Nepasitikėjimas inicijuojamas dėl jo paskelbtos 1000 eurų 
premijos žmogui, kuris surinks informaciją apie žydų tautybės 
asmenis, žudžiusius ar prisidėjusius prie trėmimų, kankinimų. 

  Metinis statybos apimčių augimas ketvirtąjį praėjusių 
metų ketvirtį Lietuvoje buvo vienas didesnių visoje 
Europos Sąjungoje (ES), skelbia Eurostatas. Ketvirtą 
praėjusių metų ketvirtį, palyginti su 2016 metų spaliu–
gruodžiu, statybų Lietuvoje padaugėjo 10,5 proc., rodo 
pirmadienį paskelbti ES statistikos tarnybos duomenys.

Metų vertėjos krėslo premija skirta Irenai Aleksaitei, 
pranešė Kultūros ministerija. Vertėjai premija skirta „už 
adekvačiai ir gyvai išverstą Witoldo Gombrowicziaus 
(Vitoldo Gombrovičiaus) „Lenkiškų prisiminimų“ tekstą, 
kupiną psichologinių ir intelektinių įžvalgų“, informavo 
ministerija.

REDAKTORIAUS SAVAITĖ
mantvydas

PREKEVIČIUS

geltona. Žalia. Raudo-
na. Trys spalvos, kurias 

dar ilgai siesime tik su vienu 
– Lietuva. Dar ilgai geltoną 
siesime su saule, kurios taip iš-
siilgstame per žiemą. Žalią su 
intensyviai kertamais ir baldų 
plokštėmis virstančiais mūsų 
miškais. Raudoną. Taip... Įsi-
galiojus alkoholio apriboji-
mams reikia pripažinti, kad, ko 
gero, kraują regėsime dažniau 
nei raudonąjį vyną.

Kartais net geltona pasidaro 
panašesnė ne į tą džiaugsmą 
mūsų protėviams kėlusį švie-
sos rutulį danguje, bet vėjyje 
kvapą gniaužiančiu aromatu 
banguojantį rapsų lauką. 

Per šimtus metų viskas su-
materialėjo. Viskas, kas buvo 
neįkainojama, tapo nuobodu. 
Įdomu tik tai, ką galima nu-
pirkti už pinigus. Ir iš tikrųjų, 
kam šildytis prie laužo, jeigu 
galima pasišildyti prie įjungto 
elektrinio šildytuvo, tuo metu 
besisukančio panašiu greičiu 
kaip elektros skaitiklis. 

Pompastiškai ir 
patriotiškai pasitikome 
Lietuvos valstybės 
šimtmetį. Tačiau ar tai 
reiškia, kad savo šalį 
mylime labiau?

Antai, pastatai pasipuošė 
įstabaus dydžio trispalvėmis, 
namai, gatvės, ištisi kvartalai 
nušvito mūsų trispalvės spal-
vomis. Ar dėl to, kad savo ša-
lį mylime labiau? O gal dėl 
to, jog mums įprasta vaidinti 
meilę?

Nors 50 metų keikėme „di-
džiąją tėvynę“, bet vėliavas 
raudonas mielai kabinome. 
Na, gal ne visai mielai, bet iš-
siskirti iš raudonosios masės 
nebuvo itin palanku. 

Dabar „plėvesuojame“ tris-
palve Lietuvos jūra. Bet ar da-
bar jau mielai?

Deja, stebuklas neįvyko. 
Pompastiškas vėliavų kabini-
mas – ne meilė Lietuvai. Tai 
– įprotis puoštis, kad niekas 
neapkalbėtų. 

Smagu žiūrėti, kaip atbun-
da per šventes žmonės, bet 
nyku matyti, kai šventėms pa-
sibaigus jie ir toliau, susikro-
vę daiktus, keliauja į plačius 
tolius. Kuo tolyn nuo to, ką 
tik garbino ir gyrė. Nyku ma-
tyti, kai tie patys, kurie ką tik 
giedojo „vienybė težydi“, ir 
toliau skundžiasi savo varga-
na Tėvyne.

Liūdna matyti, kai 
broliai, ne, ne tie, kurie 
vienoj šeimoj augę, bet 
tautos broliai – lietuviai, 
prieš šventes engę 
saviškius, per šventes 
aukštai iškėlę galvą 
vaikšto lyg niekur nieko 
– kaip didžiausi patriotai.

Naivu tikėtis, kad komuniz-
mas žlugo. Naivu tikėtis, kad 
šio kraugeriško aparato pati-
kėtiniai išnyko. Naivu tikėtis, 
kad jų darbo metodai pasikeitė. 
Naivu tikėtis, kad išmokę me-
luoti jie daugiau nebemeluos.

Žmonės labai paprasti, jie 
visi nori gero. Tik vieni nori 
užsidirbti, o kiti – neprarasti. 

Kaip savo namus saugojo 
mūsų protėviai, taip saugome 
ir mes. Vieni – bandydami iš-
sikovoti laisvę, kiti – apsimeti-
nėdami, kad viskas mums ge-
rai. Niekad nežinai, kuri išgy-
venimo formulė sėkmingesnė. 
Skiriasi tik tai, ką galėsi pats 
sau pasakyti po dešimčių me-
tų – tuomet, kai tavo saulė jau 
judės į tamsesnį rytojų.

Ir kuo tada galėsim pasigir-
ti? Gyvenimu, kurį nugyve-
nome, ar gyvenimu, kurį su-
vaidinome?

Metai bėga nesustabdomai 
– ir kuo ilgiau neatsakysime 
į klausimą, kas mes, tuo ma-
žiau galėsime apie save papa-
sakoti egzistencinės brandos 
saulėlydyje. 

Pastatai išlieka tik tie, ku-
riuos pastatome, o ne tie, ku-
riuos sugriauname. 

Jei visą gyvenimą statysime, 
gyvenimo saulėlydyje galėsi-
me pasigirti ištisais miestais, 
tačiau jei griausime... Kuo tada 
girtis? Ką tada parodyti? Kuo 
įrodyti, kad mes egzistavome? 
Tai, kas sugriūna – sugriūna 

amžiams. 
Ir tuomet klausiame savęs 

– o kam to reikia? Kam staty-
ti, kam vargti, jeigu galima gy-
venti be sunkumų, be rūpesčių, 
tik vis laikinai persikraustant į 
mums patogų būstą. Kažkas 
gi tiek jų daug pristatė! Nepa-
tiks – vėl persikraustysime! Ir 
vėl. Ir vėl?

Šįkart atsakymą pateikite ne 
sau, o savo vaikams, savo ar-
timiausiems žmonėms, tiems, 
ką mylit, gerbiat ir linkit tik 
geriausio. 

Kokį paveldą po savęs pa-
liksite jiems? Nuolatinio per-
sikraustymo? To persikraus-
tymo, kai kiekvienoje vietoje 
palieki dalelę savęs? Ar tikrai 
po dažno persikraustymo dar 
bus ką palikti? Ką patarti? Ko 
išmokyti? Kaip išmokysite 
vaikus statyti, jei patys nemo-
kėsite statyti? O gal tiesiog pa-
tarsite jiems klaidžioti gyveni-
mo klystkeliais, taip ir neran-
dant pastovios vietos? 

Ar tikrai patartume savo 
brangiausiems artimiesiems 
tapti klajokliais beduinais? 
Ar tikrai norėtume, paskuti-
nį kartą padėję savo galvą ant 
minkštos pagalvės, susimąsty-
ti ir atrasti, kad gyvenime nie-
ko nepastatėme, o tuos, kurie 
saugos mūsų atmintį po mūsų 
išėjimo, išmokėme tik vieno 
– bastytis po gyvenimą. Bas-
tytis be tikslo ir be galimybės 
perduoti savo paveldą – pasta-
tytus miestus. 

Žmogus labai paprastas ir 
kartu sudėtingas. Kuo daugiau 
pastato, tuo daugiau turi. Kuo 
daugiau sugriauna, tuo dau-
giau praranda. Kuo daugiau 
nekenčia, tuo daugiau netenka. 
Kuo daugiau iš tikrųjų myli, 
tuo daugiau sukaupia. Sukau-
pia energijos sau ir aplinki-
niams. Sukaupia džiaugsmo, 
laimės ir tikėjimo. 

Tikėjimo ne nusipirktais lai-
kinais baldais, o tikėjimo sa-
vo pastatytais miestais, kurie 
išliks per amžius. Tikėjimo 
žingsniais, apie kuriuos net 
po kelių šimtų metų rašys is-
torijos vadovėliai. Kaip dabar 
rašo apie tuos, kurie kūrė Lie-
tuvą. Nors ir patirdami sun-
kumų, priimdami sudėtingus 
sprendimus, jie kūrė Lietuvą, 
o ne stengėsi išlaukti visą var-
gą, pasislėpę po netikros mei-
lės skraiste. 

perkūno dienos minėjimas 
Aukštadvaryje
Artinantis Lietuvos 
valstybės atkūrimo 
šimtmečiui, vasario 
10 d. Aukštadvario 
regioninio parko (ARP) 
direkcija sukvietė visus 
etnografiniais papročiais 
besidominčiuosius į jau 
tradiciniu tapusį Perkūno 
dienos minėjimą ARP 
lankytojų lankytojų centre. 

Renginį vedė Aukštadvario 
regioninio parko vyr. kultūro-
logė Rita Balsevičiūtė ir vyr. 
administratorė Ema Stanu-
lionienė.

Renginį pradėjo Aukšta-
dvario regioninio parko vyr. 
kultūrologė Rita Balsevičiūtė, 
pristačiusi šią unikalią Perkū-
no dieną, kuri liaudies šven-
čiama vasario 2 dieną. Kitaip 
dar Perkūno diena vadina-
ma Gramnyčiomis (nuo slav. 
„grom“, „gremetj“ – perkū-
nas) . Per Gramnyčias visose 
bažnyčiose yra šventinamos 
žvakės.

R. Balsevičiūtė papasakojo 
žvakių prasmę lietuvių gyve-
nime. Pasirodo, žvakės buvę 
labai svarbios lietuvio gyve-
nime, lydėjusios nuo gimimo 
(krikšto žvakė) iki mirties. R. 
Balsevičiūtė pademonstra-
vo bene 5 rūšių unikalias ar-
chajiškas žvakes: paprastas 
(krikšto), taip pat suvytas iš 
dviejų žvakių (degamas per 
santuoką), taip pat suvytas iš 
trijų žvakių (naudojamas už-
kalbėjimams) bei suvytas it į 
kamuolį graudulines žvakes, 

degtas žmogui sergant, mer-
dėjant. Šios visos žvakės yra 
unikalios, jas pavyko paga-
minti, rekonstruoti pagal se-
novinius brėžinius kartu su 
Dzūkijos regioninio parko 
specialistėmis.

Rita Balsevičiūtė, prista-
čiusi išskirtines žvakes, kartu 
su Aukštadvario regioninio 
parko direkcijos etnografiniu  
ansamblio „Lėda“ daininin-
kėmis atliko unikalias baltiš-
kas giesmes, garbinančias Per-
kūną, Saulę, Jovarą (romuvių 
giesmė „Šalia kelio jovaras 
stovėjo“). Ansamblio dalyvė, 
Aukštadvario gimnazijos au-
klėtinė Ieva Baškevičiūtė sekė 
sakmę apie ugnį. 

Unikaliais pasakojimais 
apie Perkūną, dar išgirstais iš 
savo „babos“, dalijosi Aukš-
tadvario bibliotekos vedėja 
Ramunė Jarmalavičiūtė. Pasi-
rodo, kad buvo nevalia Perkū-
no vadinti „Perkūnu“. Kaimo 
žmonės šiam dievui jausdavę 
ypatingą pagarbą bei baimę 
ir kalbėdami apie jį sakyda-
vo „dundulis“, „griausmas“ 
ir pan.

E. Stanulionienė parodė, 
kaip liejamos Perkūno žva-
kės, o beveik visi popietės da-
lyviai išbandė žvakių liejybos 
specifiką. Vėliau, baigiantis 
renginiui, visi norintys galėjo 
įsigyti natūralaus bičių vaško 
žvakių.

 Svarbu paminėti, kad ren-
ginyje dalyvavo ir Užuguos-

čio bibliotekos vedėja, Užu-
guosčio bendruomenės ats-
tovė Rasa Žvirblienė, taip pat 
pateikusi įdomių pasakojimų 
apie archajiškus papročius, 
taip pat etnomuzikologė Ona 
Vilčiauskienė iš Vyšniūnų, 
Trakelių kaimo, dabar jau ke-
lis dešimtmečius auginanti bi-
teles, daranti unikalius žolelių 
muilus (jie buvo pristatyti ren-
ginio metu).  

Perkūno dienos šventėje 
dalyvavo viešnių ir iš kaimy-
ninių miestelių: Mackantiš-
kių, taip pat iš Vyšniūnų, Žel-
kūnų, Užuguosčio, net viena 
dalyvė iš Raudondvario Asta 
Aksomaitienė, Audronės Il-
gevičienės astrominerologijos 
klubo narė.

 Baigiantis renginiui, visi 
dalyviai buvo pakviesti prie 
suneštinių vaišių stalo, atsi-
gaivinti žolininkės Ritos dzū-
kiškų žolalių arbata. Bene gra-
žiausias renginio akcentas – 
šventės dalyvių pasidalijimas 
linkėjimais. Taip jau sutapo, 
kad už kelių dienų visa Lietu-
va minėjo valstybės šimtme-
tį, todėl visi šventės dalyviai 
linkėjo vieni kitiems darnos, 
įsiklausymo, meilės (tai palin-
kėjo pati jauniausia renginio 
dalyvė Ugnė), sveikatos. 

 O už tokį nuostabų, seną-
sias baltiškas tradicijas bei 
amatus puoselėjantį renginį 
norisi padėkoti jo organizato-
riams: Aukštadvario regioni-
nio parko direkcijai, Aukšta-
dvario bei Užuguosčio biblio-
tekoms bei ypač ARP vyr. kul-
tūrologei Ritai Balsevičiūtei. 

Ona Gaidamavičiūtė 
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Egiptas pirmadienį paskelbė, kad per kampaniją prieš 
„Islamo valstybės (IS) atšaką Sinajaus pusiasalyje žuvo 
trys egiptiečių kariai. Taip pat žuvo keturi ekstremistai, 
sakoma kariškių pareiškime. Nuo operacijos pradžios 
jau paskelbta apie maždaug 60 nukautų džihadistų ir 
šimtus areštuotų įtariamųjų.

  Džihadistų judėjimas „Islamo valstybė“ (IS) pirmadienį 
prisiėmė atsakomybę už Rusijos Šiaurės Kaukazo 
respublikoje Dagestane surengtą išpuolį prieš tikinčiuosius. 
Mažiausiai penkios moterys žuvo ir dar keturi žmonės buvo 
sužeisti per išpuolį cerkvėje, per kurį medžiokliniu šautuvu 
ginkluotas vyras ėmė šaudyti į tikinčiuosius.

Oro bendrovės „Aseman Airlines“ dvimotoris lėktuvas ATR-72 
su 60 keleivių ir 6 įgulos nariais išskrido iš Teherano oro 
uosto sekmadienį apie 8 val. vietos laiku į miestą, esantį 
maždaug už 560 km į pietus nuo sostinės. Tačiau lėktuvas 
sudužo įsirėžęs į 4,4 km aukščio Denos kalną Zagroso 
kalnyne Irano pietryčiuose. Nelaimė įvyko tvyrant rūkui.

Seniūnijų 
ataskaitinių 
susirinkimų 

grafikas, 2018 m. 

 Vasario 26 d.
 Ašmintos sen.

Ašmintos daugiafunkcis 
centras (Dvaro g. 4, Ašminta)

 Vasario 27 d.
Veiverių sen.
 Šaulių namai 

(Kauno g. 31, Veiveriai)

Vasario 28 d.
 Balbieriškio sen.

Balbieriškio kultūros ir 
laisvalaikio centras 

(parko g.  5A, Balbieriškis)

Kovo 1 d.
 Naujosios Ūtos sen.

 Naujosios Ūtos laisvalaikio 
salė (Mokyklos g. 11, 
Naujosios Ūtos k.)

 Kovo 5 d.
Stakliškių sen.

 Stakliškių kultūros 
ir laisvalaikio centras 

(prienų g. 13, Stakliškių k.)

 Kovo 6 d.
Šilavoto sen.

 Šilavoto laisvalaikio salė 
(A.Radušio g. 11, Šilavoto k.)

Kovo 7 d.
Jiezno seniūnija
 Jiezno kultūros 

ir laisvalaikio centras 
(Basanavičiaus g. 20, Jieznas)

Kovo 12 d. 
Pakuonio sen.

 pakuonio seniūnijos 
administracinis pastatas  
(Sodų g. 33, pakuonis)

Kovo 13 d.
Išlaužo seniūnija  

Išlaužo laisvalaikio salė 
(Vytauto Gurevičiaus g. 1, 

Išlaužo k.)

Kovo 14 d. 
Prienų sen. 

 prienų kultūros 
ir laisvalaikio centras 

(Vytauto g. 35, prienai)

Susitikimai su seniūnaičiais
ir bendruomenių 

pirmininkais 17.15 val., 
su gyventojais – 18.00 val.

Prienų r. savivaldybės informacija

Valstybės šimtmečiui – iškiliausių prienų 
krašto žmonių pagerbimas
skirtoje Vasario 16-ajai, pri-
statyta per šimtas eksponatų, 
kuriuos kūrė 35 menininkai. 
Parodoje eksponuojami ta-
pybos, tekstilės, fotografijos, 
skulptūros, keramikos ir de-
koratyvinės taikomosios dai-
lės darbai. 

„Sakoma, kad žmogus nie-
kada nebūna toks gražus, koks 
jis būna kurdamas. Šiandien 
šventę papuošė 35 mūsų kraš-
to kūrėjų darbai. Savo darbais 
jie mus įsileidžia į savo šir-
dis, atveria slapčiausias sielos 
kerteles, tampa iki skausmo 
atviri. Ačiū jums už padova-
notą atvirumą“, – sveikinda-
ma parodos dalyvius kalbėjo 
Prienų rajono savivaldybės 
administracijos direktoriaus 
pavaduotoja Rima Zablackie-
nė. Už tradicinės parodos or-
ganizavimą ji padėkojo Prie-
nų KLC dailininkui Dainiui 
Jurevičiui. 

Prienų KLC direktorė Vir-
ginija Naudžiūtė pasveikino 
visus susirinkusiuosius ir pa-
dėkojo parodos dalyviams. 
Ragindama toliau kurti, par-
odos dalyvius apdovanojo ir 
dailininkė Aušra Deltuvienė. 

Visi susirinkusieji į paro-
dą galėjo dalyvauti Valstybės 
atkūrimo šimtmečio akcijoje 
„Ačiū“ – užrašyti atviruką ir 
padėkoti prisidėjusiems prie 
Lietuvos kelio į sėkmę. Ak-
cijos organizatoriai pasirū-
pins, kad atvirukai pasiektų 
adresatus. 

„Dėkingumo“ 
apdovanojimai– 

septyniems 
nominantams

Iškilmingą Lietuvos valsty-
bės atkūrimo šimtmečio mi-
nėjimą ir iškilmingą Prienų 
rajono savivaldybės apdova-
nojimų „Dėkingumas“ įteiki-
mo ceremoniją choreografine 
kompozicija „Protėvių žemė“ 
pradėjo Prienų KLC liaudiškų 
šokių ansamblio „Trapukas“ 
šokėjai. 

„Švęskime trispalvės Lie-
tuvos šimtmetį su šypseno-
mis, džiaugsmu ir meile šir-
dyse, kaip švenčiamos visos 
sėkmės istorijos“, – ragino 
renginio vedėjas.

Valstybinio pučiamųjų or-
kestro „Trimitas“ bei operos 
solistų Kristinos Zmailaitės 
ir Edmundo Seiliaus vedami 
prieniškiai sugiedojo Tautišką 
giesmę, kuri įkvepia mus su 
pasididžiavimu žvelgti į Lie-
tuvos valstybės ateitį.

Šventinio renginio daly-
vius sveikino Prienų rajono 
savivaldybės meras Alvydas 
Vaicekauskas, LR Seimo na-
riai Vytautas Kamblevičius ir 
Andrius Palionis. 

Prienų r. savivaldybės ap-
dovanojimai „Dėkingumas“ 
įsteigti 2007 m. ir skiriami la-
biausiai nusipelniusiems Prie-
nų krašto žmonėms už uolų ir 
sąžiningą darbą, už svarų in-
dėlį kuriant rajono gyvento-
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Meksikos pietinę Oachakos valstiją pirmadienį supurtė 
žemės drebėjimas, kurio stiprumas, preliminariais 
duomenimis, siekė 5,9 balo, pranešė JAV Geologijos 
tarnyba (USGS). penktadienį Meksikos pietus ir vidurinę 
šalies dalį supurtė 7,2 balo stiprumo drebėjimas

  per pirmąjį šių metų mėnesį sukurtas Baltarusijos bendrasis 
vidaus produktas (BVp) – palyginamosiomis kainomis 
4,6 proc. solidesnis nei praėjusių metų sausio, pranešė 
nacionalinė statistikos žinyba. per praėjusį mėnesį sukurtas 
BVp vertinamas 9,1 mlrd. rublių. pramonė gamybą padidino 
9,7 proc., žemės ūkis – 4,4 procento.

Latvijos centrinio banko vadovas Ilmaras Rimševičius turėtų 
atsistatydinti, kad nenukentėtų šalies kreditavimo reitingas ir 
finansų sistemos reputacija, mano Saeimos gynybos, vidaus 
reikalų ir kovos su korupcija komiteto pirmininkas Ainaras 
Latkovskis.

jų kultūrinę, ekonominę, so-
cialinę ir dvasinę gerovę, už 
reikšmingus neatlygintinus 
darbus bendruomenės labui. 
Įstaigos, įmonės, asociacijos 
ir gyventojai 2017 metų no-
minacijoms gauti pasiūlė 32 
kandidatus. 

Pateiktus pasiūlymus ap-
svarstė ir nominacijas pasky-
rė Prienų r. savivaldybės me-
ro potvarkiu sudaryta darbo 
grupė. Jų sprendimu apdo-
vanojimui nominuoti septyni 
skirtingų sričių atstovai. 

Nominantams buvo įteik-
tos specialiai Prienų kraštui 
labiausiai nusipelniusiems 
žmonėms apdovanoti sukur-
tos stiklo skulptūros, kurių 
autorius – žinomas meninin-
kas Remigijus Kriukas. Ju-
velyrinę dalį atliko Rimantas 
Mickus. Kuriant skulptūrą 
buvo sujungtos dvi medžia-
gos – stiklas ir melchioras. 
11 melchiorinių daigų sim-
bolizuoja šio krašto žmonių 
stiprybę, vienybę, norą ma-
tyti savo kraštą klestintį. Yra 
sakoma – vienas lauke ne ka-
rys, todėl simboliškai 11 dai-
gų reiškia žmones, siekiančius 
savo indėliu prisidėti kuriant 
gyventojų kultūrinę, socialinę 
ir dvasinę gerovę, garsinant 
Prienų vardą.

Pirmąją nominaciją įtei-
kė kraštietė Meilė Dobilai-
tė-Minkauskienė – gydytoja, 
medicinos mokslų daktarė, 
Lietuvos sveikatos mokslų 
universiteto profesorė, Lie-
tuvos sveikatos mokslų uni-
versiteto Kauno klinikų Aku-
šerijos ir ginekologijos klini-
kos Priešlaikinių gimdymų ir 
infekcijos sektoriaus vadovė, 
vadovėlių ir mokymo knygų 
bendraautorė.

Nominacija „Metų švie-
suolis“ apdovanotas Balbie-
riškio parapijos klebonas Re-
migijus Veprauskas. 

Visi dar prisimename, kaip 
2013 m. rugpjūčio 8-osios 
naktį Balbieriškio medinę 
bažnyčią atėmė gaisras. Kar-
tu sudegė į Kilnojamų kul-
tūros paveldo objektų sąrašą 
įtraukti vargonai, XVII–XVI-
II a. paveikslai, stacijos, me-
diniai altoriai. Gyventojams 

Valstybės šimtmečiui – iškiliausių prienų krašto žmonių pagerbimas
bažnyčios gaisras buvo sti-
prus smūgis ir didelė netektis, 
tačiau bendruomenė atsitiesė, 
suprato, kad turi ją vėl pasta-
tyti, ir viltys, lūkesčiai turėti 
savo parapijos bažnyčią šian-
dien beveik išsipildę. Balbie-
riškio parapijos bažnyčia yra 
pastatyta, vyksta įrengimo 
darbai.Niekada neprarandan-
tis vilties, nenuilstantis Bal-
bieriškio parapijos klebonas 
Remigijus Veprauskas visą 
laiką bendruomenę kėlė dva-
siškai, teikė viltį, ieškojo lėšų, 
organizavo gaisravietės su-
tvarkymą, projekto rengimą, 
statybos darbus. 

R. Veprauskas, dėkodamas 
už įvertinimą, dėkojo visiems 
už pastangas bei pasveikino 
su švente. 

Antrąją nominaciją paskel-
bė ir „Dėkingumo“ simbolį 
įteikė kraštietis, Seimo narys 
Andrius Palionis. 

Nominacija „Metų poel-
gis“ įteikta VšĮ „Trenkturas“ 
įkūrėjui Vytautui Bartuliui. 

Jis buvo apdovanotas už 
idėją, iniciatyvą ir pėsčiųjų 
žygio Nemuno kilpomis or-
ganizavimą. Pirmajame žy-
gyje 2016 metais dalyvavo 
per 3000 žmonių. 2017 m. 
žygis į Prienų kraštą pritraukė 
daugiau nei 6000 žygeivių. Į 
žygį dalyviai atvyko iš visos 
Lietuvos ir net iš 14 užsienio 
šalių. Maršrutai buvo sukur-
ti stengiantis atskleisti Prie-
nų apylinkių gamtą – vienoje 
Nemuno kilpų pusėje daly-
viai ėjo pro Giraitiškių sto-
vyklavietę, Naravų piliakalnį, 
aukščiausią Lietuvos medį ir 
„Harmony“ parką, kitoje kil-
poje – Žvėrinčiaus mišku, pro 
Škėvonių atodangą ir Biršto-
no miestą. „Trenkturo“ žy-
giai 2017 m. buvo pripažinti 
sėkmingiausiu turizmo pro-
duktu Lietuvoje.

V.Bartulis, dėkodamas už 
apdovanojimą, pasidalijo ir 
džiaugsmu, kurį jis patyrė 
matydamas žygeivius, besi-
grožinčius Prienų gamta. Jis 
linkėjo ir prieniškiams paste-
bėti, kokiame gražiame gam-
tos kampelyje mes gyvename, 
bei dėkojo visiems, kurie pa-
tikėjo jo idėja ir prisidėjo prie 
jos įgyvendinimo. 

Trečiąją nominaciją paskel-
bė ir įteikė Prienų rajono savi-
valdybės mero pavaduotojas 
Algis Marcinkevičius. 

Nominacija „Už savano-
rystę“ apdovanota Maltos 
ordino tarnybos Prienų pa-
ramos grupės įsteigimo ini-
ciatorė, Prienų „Ąžuolo“ 
progimnazijos muzikos mo-
kytoja metodininkė Lina Su-
chorukovienė. 

Be tiesioginio darbo ir ber-
niukų choro paruošimo aukš-
čiausio lygio konkursams, 
„Ąžuolo“ progimnazijos mo-
kinių paruošimo Dainų šven-
tėms, Prienų miesto rengi-
niams, mokytoja Lina yra 
Maltos ordino tarnybos Prie-
nų paramos grupės įsteigimo 
iniciatorė. Jos įsteigtos grupės 
savanoriai mokiniai ir suau-
gusieji nešioja karštą maistą 
seneliams ir neįgaliesiems 
Prienų mieste, kelis kartus per 
metus tvarko Globos namų 
gyventojų kapavietes ir Glo-
bos namų aplinką, kiekvienais 
metais surengia tris kalėdinius 
renginius, kurių metu prie-
niečiai aukoja lėšas senelių ir 
neįgaliųjų sriubai. Jos grupės 
nariai dalyvauja ir „Maisto 
banko“ akcijose, jos iniciaty-
va progimnazijoje vyksta lab-
daros mugės, koncertai „Pa-
sidalinkime gerumu“ Maltos 
ordinui paremti.

L.Suchorukovienė dėkojo 
tiems, kurie pasiūlė ją apdo-
vanoti, ir tiems, kurie patikėjo 
maltiečių idėja, kurie susibūrė 
draugėn. Ir kiek šiandien Prie-
nuose yra atlikta darbų, tai vi-
so būrio savanorių nuopelnas. 
Maltiečių moto – „Saugok 
tikėjimą ir padėk vargstan-
tiems“, kurį ji ir pagalbinin-
kai neša ne tik lankomiems 
senoliams, bet ir savo moki-
niams. 

Ketvirtąją nominaciją pa-
skelbė ir „Dėkingumo“ sim-
bolį įteikėPrienų tradicinių 
amatų centro –Viešosios įs-
taigos „Meninė drožyba“ 
direktorius,Lietuvos tautodai-
lininkų sąjungos narys, skulp-
torius, Lietuvos kultūros mi-
nisterijos premijos laureatas, 
Lietuvos tautodailininkų me-
no kūrėjų asociacijos narys 

R. Veprauskas (viduryje)

LR Seimo narys A. Palionis, V. Bartulis ir meras A. Vaicekauskas

Mero pavaduotojas A. Marcinkevičius, L. Suchorukovienė ir meras A. Vaicekauskas

A. Sakalauskas, A. Lukjančuk ir meras A. Vaicekauskas



�
TREČIADIENIS, �018 m. VASARIO �1 D., www.NAUjASISgELUPIS.LT

VALSTYBĖS ŠImTmEČIUI

atKelta IŠ 4 p.

REKLAMA

Malaizijos Langkavio saloje sugedus lynų keliui nuo kalno 
negalėjo nusileisti šimtai turistų, o dar kelios dešimtys 
žmonių sutemus kelias valandas buvo įstrigę keltuvo 
kabinose, pirmadienį pranešė pareigūnai. Dėl gedimo per 
1 000 turistų ir daugybė keltuvą prižiūrinčių darbuotojų 
sekmadienį įstrigo ant medžiais apaugusio kalno.

  „Nasdaq“ Vilniaus biržoje pirmadienį įvykusiame trejų 
metų trukmės Vyriausybės vertybinių popierių (VVp) 
emisijos, iki kurios išpirkimo liko 1075 dienos, papildymo 
aukcione obligacijų išplatinta už 30 mln. eurų, vidutinė 
palūkanų norma buvo 0,094 procento.

Rugpjūtį pasibaigus dabartinei tarptautinės pagalbos 
programai, Graikijai nereikės papildomos kredito linijos 
ir griežtos išorinės kontrolės, mano šalies finansų 
ministras Euclidis Tsakalotos (Euklidis Cakalotas). 

Algimantas Sakalauskas. 
Nominacija „Už indėlį į 

Prienų krašto kultūrą“ ap-
dovanota buvusi ilgametė 
Naujosios Ūtos laisvalaikio 
salės vaikų ir jaunimo mė-
gėjų teatro bei mėgėjų tea-
tro „Vėtrungė“ vadovė Anelė 
Lukjančuk. 

Renginių organizatore ji 
dirbo 29 metus, 15 metų va-
dovavo vaikų ir jaunimo te-
atrui, o jos suburtas mėgė-
jų teatras „Vėtrungė“ pernai 
paminėjo savo veiklos 28 m. 
sukaktį. 2017 m. Serbenti-
nės klojime vyko jau 12-asis 
Anelės organizuotas klojimo 
teatrų festivalis „Vėtrungė “, 
į kurį kasmet susirenka kloji-
mo teatro mylėtojai ir puose-
lėtojai iš įvairiausių Lietuvos 
kampelių. O kiek buvo pasta-
tyta spektaklių, negali išvar-
dinti net pati. 

A. Lukjančuk džiaugėsi, 
kad apdovanota ji buvo būtent 
tokią garbingą dieną – šven-
čiant Lietuvos valstybės šim-
tmetį. Jos teigimu, šis įverti-
nimas priklauso ne tik jai, bet 
kartu ir daugybei ją palaikiu-
sių žmonių. 

Nominaciją „Už indėlį į 
Prienų krašto ekonomiką“ 
paskelbė kraštietis Algirdas 
Žiogas – Ciuricho universi-
teto mokslų daktaras, šiuo 
metu dirbantis Inovatyvios 
medicinos centre bei dėstantis 
Vilniaus Gedimino technikos 
universitete ir dalyvaujantis 
tarptautiniuose moksliniuose 
projektuose. Apdovanojimas 
buvo įteiktas UAB „Tango 
pizza“ vadovams Dovilei ir 
Jauniui Mališauskams.

Dovilės ir Jauniaus įkurtą 
piceriją „Tango Pizza“ pamė-
go ne tik vietiniai gyventojai 
– į ją dažnai užsuka ir svečiai 
iš aplinkinių rajonų, apie pi-
ceriją, o kartu ir apie Prienus, 
rašė ne tik respublikinė, bet 
ir užsienio spauda, rodė te-
levizijos. Picerijoje dirba 19 
žmonių. „Tango pizza“ – jau-
ki vieta, kurioje vakarais jau-
nimas smagiai ir kultūringai 
leidžia laiką. Picerijos savi-
ninkai – jauna šeima, nebi-
janti iššūkių. Šiais metais jie 
plėtė verslą ir Prienuose atida-

rė ritualinių paslaugų namus 
„Amžinasis aukuras“. 

Nominantai dėkojo už įver-
tinimą ir džiaugėsi apdova-
nojimu, dėkojo kolektyvui ir 
klientams bei artimiesiems, o 
savo pavyzdžiu nori paska-
tinti jaunus žmones gyventi 
ir kurti Prienuose. 

Nominaciją „Už Prienų 
vardo garsinimą“ paskelbė 
ir „Dėkingumo“ simbolį įtei-
kė Prienų rajono savivaldy-
bės administracijos direkto-
rius Egidijus Visockas. Šiuo 
apdovanojimu buvo įvertin-
tas kultūristas, sporto klubo 
„Uola“ įkūrėjas ir puoselėto-
jas Vytautas Sadauskas. 

Jo iniciatyva buvo atlikta 
klubo patalpų renovacija, jis 
prisideda prie Jiezno seniū-
nijos švenčių organizavimo. 
Tačiau labiausiai žavi jo paties 
2017 m. sportiniai pasiekimai: 
LNK Jūrmala Open – 2 vie-
ta; Lietuvos kultūrizmo taurė 
– 1 vieta ir absoliutus čem-
pionas; Baltijos šalių čempi-
onatas – 1 vieta ir absoliu-
tus čempionas; UPBF World 
Pro Class – 3 vieta; Tarptau-
tinis kultūrizmo čempionatas 
Lenkijoje – 1 vieta ir absoliu-
tus čempionas; Liepaja Clas-
sic čempionatas Latvijoje – 1 
vieta ir absoliutus čempionas; 
MR. UNIVERSE Vokietijoje 
– 1 vieta. 

V. Sadauskas sakė, kad jam 
didelė garbė būti apdovano-
tam ir dėkojo visiems už pa-
laikymą ir paramą. 

Septintąją nominaciją pa-
skelbė ir apdovanojimą įteikė 
kraštietis filosofas, filosofijos 
mokslų daktaras, profesorius, 
politinis bei visuomenės vei-
kėjas, signataras Bronislavas 
Juozas Kuzmickas. 

Nominacija „Už gyveni-
mo pasiekimus“ apdovanota 
mokytoja, kraštotyros meto-
dininkė, Prienų r. Pakuonio 
pagrindinės mokyklos mu-
ziejaus savanorė Ona Zme-
jauskienė. 

Ji dėkojo visiems už įver-
tinimą, už pagerbimą, dėko-
jo tiems vaikams, kurie kartu 
su ja ėjo paskui literatūrą, lie-
tuvių kalbą, paskui kraštoty-
rą... Mokytoja, kuri neseniai 
atšventė gražų 70-ies metų 

jubiliejų, sakė, kad ji dėkinga 
mokyklai, kurioje dirbo 52-
ejus metus, ir ne ji tuos metus 
atidavė mokyklai, bet moky-
kla jai davė daug džiaugsmo 
ir meilės. 

Prienų himno 
autoriai – Jurgis 

Montvila ir Andrius 
Abromavičius

Iškilmingame Lietuvos 
valstybės atkūrimo šimtme-
čio minėjime pirmą kartą 
nuskambėjo Prienų krašto 
himnas, kurį atliko Vytautas 
Trakymas, Prienų „Žiburio“ 
gimnazijos mišraus choro ka-
merinė grupė, vadovaujama 
Romos Ruočkienės, ir Valsty-
binis pučiamųjų instrumentų 
orkestras „Trimitas“.

Nuo 2016 m. spalio 1 d. 
vyko Prienų krašto himno 
konkursas, kurį organizavo 
Prienų Justino Marcinkevi-
čiaus viešoji biblioteka kartu 
su Prienų rajono savivaldy-
be. Konkursui pateiktus kū-
rinius vertino Prienų rajono 
savivaldybės mero potvarkiu 
sudaryta konkurso vertinimo 
komisija. 

Konkursui 19 mūsų kraš-
to kūrėjų pateikė 25 tekstus. 
Iš jų buvo išrinktas geriau-
sias, jo autorius – prienietis, 
aktyvus bendruomenės na-
rys Jurgis Montvila. Antra-
jame konkurso etape devyni 
Lietuvos ir užsienio autoriai 
konkursui pateikė 10 muzi-
kos kūrinių. Po ilgų diskusijų 
komisijos sprendimu, balsuo-
jant ir padedant visuomenei, 
buvo išrinktas geriausias. Jo 
autorius – alytiškis Andrius 
Abromavičius.

Prienų himno teksto auto-
rius Jurgis Montvila – tikras 
mūsų krašto žmogus, gimęs 
ir augęs Prienų rajone, Kuni-
giškių kaime.Tautos atgimi-
mo metais jis buvo aktyvus 
Sąjūdžio dalyvis, prasidėjus 
demokratiniams rinkimams 
– Sąjūdžio rinkimų koordina-
torius, Sausio 13-osios naktį 
drauge su būriu prieniškių 
praleido prie Parlamento.

Meniškoje aplinkoje augu-
siam Jurgiui Montvilai nuo 
vaikystės buvo artimas ir su-

Valstybės šimtmečiui – iškiliausių prienų krašto žmonių pagerbimas

NUKelta Į 6 p. 

A. Žiogas, J. ir D. Mališauskai ir meras A. Vaicekauskas

Administracijos direktorius E. Visockas, V. Sadauskas ir meras A. Vaicekauskas

B. J. Kuzmickas, O. Zmejauskienė ir meras A. Vaicekauskas

R. Šiugždinis, J. Montvila, A. Abromavičius ir meras A. Vaicekauskas
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ARTIMIAUSIOS VARŽYBOS
KREPŠINIS

Kovo 1 d.

2000 val.
Alytaus sporto centras (Naujoji g. 52, Alytus)

Alytaus SRC- „Dzūkija“ prieš 
Stakliškių „Guosta“  RKL

KREPŠINIS

Kovo 2 d.

1930 val.
Prienų KKSC arenoje

Stakliškių „Guosta“ prieš 
Lietuvos kurčiųjų sporto klubas  RKL

KREPŠINIS

Kovo 3 d.

1720 val.

Prienų KKSC arenoje
Prienų-Birštono „Vytautas“ prieš 

Vilniaus „Lietuvos rytas“  LKL

KREPŠINIS

Kovo 10 d.

1700 val.

DELFI TV
Klaipėdos „Neptūnas“ prieš 

Prienų-Birštono „Vytautas“   LKL

KREPŠINIS

Kovo 19 d.

1900 val.

DELFI TV
Alytaus „Dzūkija“ prieš 

Prienų-Birštono „Vytautas“   LKL

KREPŠINIS

Vasario 23 d.

1930 val.
Prienų KKSC arenoje

Stakliškių „Guosta“ prieš 
Kupiškio KK „Kupiškis“  RKL

NATO plėtra Balkanuose nekelia pavojaus Rusijai, tačiau taip 
pat neužtikrina regiono saugumo, interviu Serbijos talevizijai 
„Beta“ pareiškė Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus 
Lavrovas. „Nė vienas NATO daromų veiksmų NATO nedidina 
kieno nors saugumo, įskaitant Balkanų valstybių saugumą. 
Jie, tarp kitko, visiškai nekelia grėsmės Rusijos saugumui“.

  Bendražygio Sauliaus Saukausko Kirgizijos kalnuose 
netekęs alpinistas Kęstutis Skrupskelis sako, kad nelaimė 
galėjo nutikti tiek dėl žmogaus klaidos, tiek dėl gamtinių 
sąlygų. „Iš tikro kas buvo, pasakyti negaliu, nes buvau 
maždaug už 50 metrų vertikaliu atstumu nuo Sauliaus, 
buvo visiškai tamsu“, – sakė K. Skrupskelis.

Kitąmet bus atliekamas Lietuvos nacionalinės filharmonijos 
Vilniuje remontas, koncertai kelsis į kitas erdves, žadama 
daugiau gastrolių. Kaip BNS sakė filharmonijos generalinė 
direktorė Rūta prusevičienė, imtis pastato remonto 
planuojama dar nuo 2014-ųjų, tam ketinama skirti apie 2,9 
mln. eurų Europos Sąjungos ir valstybės lėšų.

REGIONŲ KREpŠINIO LYGA B div. B gr.

TURNYRINĖ
LENTELĖ

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

16 2 1600:1294

2. Stakliškių „Guosta“
pERG. pRAL. SANTYKIS

15 4 1500:1300

3. Rokiškio „Feniksas“
pERG. pRAL. SANTYKIS

14 5 1589:1346

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

14 5 1373:1341

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

11 8 1484:1402

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

11 8 1489:1424

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

10 9 1483:1520

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

6 12 1274:1350

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

5 15 1427:1581

10. Lietuvos kurčiųjų sporto klubas
pERG. pRAL. SANTYKIS

4 14 1261:1538

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

4 15 1446:1602

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

3 16 1210:1438

Valstybės šimtmečiui – iškiliausių 
prienų krašto žmonių pagerbimas
prantamas liaudies menas. Jis 
mėgsta drožinėti, dalyvauja 
saviveikloje, nuo ankstyvos 
jaunystės rašo eiles, kurias 
skaitydavo draugams. Savo 
eilėraščius viešai skaityti pra-
dėjo palyginti neseniai, maž-
daug prieš kokį dešimtme-
tį, paskatintas sesers Irenos. 
Dauguma eilėraščių – meilės, 
meilės gimtinei temomis. Ei-
liuotai yra parašęs prisimini-
mus apie sausio 13-osios nak-
tį prie parlamento. Šiuo metu 
yra kūrėjų klubo „Gabija“ 
narys. Dalyvauja įvairiuose 
renginiuose, kūrėjų, skaitovų 
konkursuose.

„Dėkoju Prienų krašto him-
no konkurso organizatoriams 
ir vertintojams, kad jie himnui 
parinko mano tekstą. Viliuo-
si, kad himnas gyvuos ilgai, 
amžinai, kaip ir mūsų kraš-
to gamta. Himnui žodžius, 
gal net ir gražesnius, gali su-
kurti ir kitas žmogus, tačiau 
joks landšafto architektas 
nesukurs to, ką sukūrė gam-
ta“, – sveikindamas visus su 
švente kalbėjo J. Montvila ir 
paskaitė šiai progai labai tin-
kantį savo eilėraštį apie Lie-
tuvos praeitį. 

„Prienai – tai ta vieta, kur 
žengiau ne vieną svarbų 
žingsnį, su muzikos grupė-
mis pelniau apdovanojimus, 
vėliau vienaip ar kitaip pavei-
kusius tolesnę muzikinę kar-
jerą“, – prisimena iš Dzūkijos 
kilęs alytiškis Andrius Abro-
mavičius, su įvairiais kolek-
tyvais dalyvaudavęs muzikos 
grupių festivalyje „Sparnai“, 
vykusiame Prienuose.

„Smagu tai, kad renkant 

himną nugalėtoją, tiek komi-
sijos, tiek kitų klausytojų nuo-
monės sutapo, o mano melo-
dija sulaukė ir daugiausia ei-
linių klausytojų balsų“, – dar 
vienu įvertinimu Prienuose 
džiaugiasi A. Abromavičius, 
kurio sukurtos melodijos jau 
ne vienerius metus dainuoja-
mos ir kituose Lietuvos mies-
tuose, rajonų savivaldybėse 
bei užsienyje. 

„Tikiuosi, kad himnas prie-
niškiams patiks, jį prisimins, 
norės dainuoti tiek senas, tiek 
jaunas“, – viliasi kompozito-
rius, turintis dar vieną svajonę 
– į Prienus sugrįžti ir kaip „gy-
vos“ muzikos atlikėjas. Lietu-
vai neretai ir užsienyje su savo 
grupe atstovaujantis Andrius 

Abromavičius pastaraisiais 
metais gilinasi į bliuzo muzi-
ką, taip pat yra sukūręs kelias 
roko operas, miuziklus, pa-
rašęs melodijų, garso takelių 
įvairiems teatro spektakliams, 
kino ir videofilmams. 

Prienų himno autorius ap-
dovanojo savivaldybės me-
ras Alvydas Vaicekauskas ir 
Kultūros, sporto ir jaunimo 
skyriaus vedėjas Rimantas 
Šiugždinis. 

Šventiniame koncerte kon-
certavo Valstybinis pučiamų-
jų instrumentų orkestras „Tri-
mitas“ (orkestro vadovas Dei-
vidas Staponkus,vyriausiasis 
dirigentas Ugnius Vaiginis), 
operos solistai Kristina Zmai-
laitė ir Edmundas Seilius.

Skriaudžiuose po šv. Mišių, 
vyko koncertas Kazlų Rūdos 
krašto meno kolektyvų kon-
certas, o vėliau uždegtos žva-
kelės prie paminklo Laisvės 

gynėjams.

Veiveriuose prieš šv. Mišias 
bei koncertą ilgametė LPKTS 

Prienų skyriaus primininkė Da-
lytė Raslavičienė kartu su moks-
leivėmis prie paminklinės lentos 
1919-1920 m. kovų savanoriams 
uždegė 100 už LPKTS narių suau-

kotas lėšas įsigytų žvakelių.

Išlauže kartu su šventiniu kon-
certu organizuotas ir protmūšis.

Kviečiame siūlyti kandidates šių metų 
apdovanojimams!

Tęsdami gražią tradiciją, Prienų socialdemokratai Ko-
vo 8-ąją – Tarptautinę moterų solidarumo dieną – or-

ganizuoja Metų moters apdovanojimus.

„Metų moters“ nominacija yra skiriama už nuopelnus ben-
druomenei, aktyvų dalyvavimą visuomeninėje veikloje, 

pasiekimus darbe ir gražų gyvenimą šeimoje. 

Pasiūlymus prašome teikti 
iki kovo 1 d.  
tel.: 8 687 93963, 
        8 686 58742 ir  
el. paštu: lsdp.prienai@gmail.com
vaicekauskas.alvydas@gmail.com
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KREPŠINIS

Kovo 25 d.

1500 val.

Prienų KKSC arenoje
Prienų-Birštono „Vytautas“ prieš 

Kėdainių „Nevėžis“  LKL

ARTIMIAUSIOS VARŽYBOS
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

KREPŠINIS

Balandžio 19 d.

1845 val.

DELFI TV
Utenos „Juventus“ prieš Prienų-

Birštono „Vytautas“ LKL

LIETUVOS KREpŠINIO LYGA

TURNYRINĖ
LENTELĖ

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

23 20 3 20

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

23 19 4 19

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

22 17 5 17

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

23 15 8 15

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

23 9 14 9

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

23 9 14 9

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

22 7 15 7

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

23 7 16 7

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

23 6 17 6

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

23 5 18 5

pjongčango 2018 Žiemos olimpinės žaidynės
Olimpinėse žaidynėse 

dalyvaujančių Lietuvos 
sportininkų varžybų  

programa

Vasario 21 d. (trečiadienį), 10.00 val.

Slidinėjimas. Vyrų 
komandinis sprintas

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

pjongčango 2018 Žiemos 
olimpinių žaidynių 

transliacijos rodomos
TV3 kanalu

Suomijos „Kesko“ pranešė apie sėkmingai pasibaigusias 
derybas dėl paskutinio Rusijoje turimo aktyvo – statybinių 
ir buities apyvokos prekių parduotuvių tinklo „K-rauta“ 
– pardavimo prancūzijos „Leroy Merlin“ už 12 mlrd. rublių 
(169 mln. eurų).

  Latvijos centrinis bankas iš dalies patenkino trečio pagal turto 
vertę šalyje komercinio banko ABLV finansinės pagalbos 
prašymą, suteikdamas jam 97,5 mln. eurų paskolą – beveik 
penkis kartus mažesnę nei ABLV prašė.

Kėdainių teismui perduota byla, kurioje buvęs policijos 
pareigūnas kaltinamas neblaivus sukėlęs eismo įvykį 
ir pasišalinęs iš įvykio vietos. L. T. kaltinamas vairavęs 
automobilį būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, viršijęs leistiną 
greitį, nesuvaldęs transporto priemonės ir atsitrenkė į priekyje 
ta pačia kryptimi važiavusį kitą automobilį. 

prenumeruokite „Naująjį 
Gėlupį“ ir neatsilikite 

nuo svarbiausių krašto 
ekonominių, kultūrinių ir 

politikos naujienų!
giamojo Seimo komiteto, ren-
gusio Lietuvos Konstituciją, 
pirmininkas, Steigiamojo, I, 
II ir III Seimų narys. Šeštasis 

100 rožių– iškiliausiems Lietuvos žmonėms

Lietuvos premjeras (1920 m. 
lapkričio 19 d. – 1922 m. sau-
sio 18 d.), pirmasis premjeras, 
vadovavęs parlamentinei Lie-
tuvos vyriausybei. Trečiasis 

Lietuvos Respublikos prezi-
dentas (1926 m. birželio 7 d. 
– gruodžio 17 d.). Paskutinis 
demokratiškai išrinktas tar-
pukario Lietuvos prezidentas. 

Vienas iš Demokratų partijos 
bei Lietuvos valstiečių liau-
dininkų sąjungos steigėjų ir 
lyderių. Po mirties apdova-
notas Žūvančiųjų gelbėjimo 
kryžiumi už žydų kilmės Lie-
tuvos žmonių gelbėjimą per 
Holokaustą.

 Mūsų gimnaziją pasiekė 
džiugi žinia, kad simbolinę ro-
žę nuo bendruomenės priims 
ir Lietuvos Respublikos Pre-
zidentė Dalia Grybauskaitė. 

Na, o kas tie kiti iškiliausie-
ji? Lietuva tokių žmonių, sva-
riais darbais prisidėjusių prie 
Lietuvos valstybės atkūrimo, 
Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo, lietuvybės saugo-
jimo, turi labai daug. Juk tai 
signatarai, rašytojai, poetai, 
partizanai, disidentai ir dauge-
lis kitų. 100 rožių nepakaktų... 

Bet simboliškai norime dar 
kartą pasakyti, kokia mums 
brangi laisva ir nepriklausoma 
Lietuva ir jos žmonės, savo 
gyvenimus paskyrę dėl mūsų 
šiandienos ir ateities.

Mūsų gimnazijos mokiniai 
daug keliauja, aplanko žymias 
Lietuvos vietas, dalyvauja 
respublikiniuose renginiuose, 
įvairiose edukacinėse išvyko-
se. Jų metu visada žinos, kad 
vykdome ir „100 rožių“ ak-
ciją. Na, o prabėgus metams, 
švęsdami jau 101-ąsias Lietu-
vos valstybės atkūrimo meti-
nes, surengsime nuotraukų 
iš šios akcijos parodą, dalin-
simės prisiminimais, disku-
tuosime.

Veiverių Tomo Žilinsko gim-
nazijos lietuvių kalbos ir lite-
ratūros mokytoja Nijolė Mie-
liauskienė 

Kašonių bendruomenės namuose paminėtas Lietuvos valstybės šimtmetis

Vasario 16-oji – išskirtinė 
data valstybės istorijoje, 
liudijanti Lietuvos laisvės 
ir nepriklausomybės 
siekius. Ši diena – mūsų 
vienybės, valstybingumo 
atkūrimo ir išsaugojimo 
simbolis, neatsiejamas 
nuo pagarbos savo tautos 
istorijai ir kiekvienam, 
kovojusiam už galimybę 
šiandien laisvai švęsti šį 
didingą įvykį. 

Jau nuo vasario pradžios 
Kašonių bibliotekoje galėjo-
me pajusti šventinę dvasią: 
biblioteka pasipuošė vėliavo-
mis, vėliavos spalvų gėlėmis, 
vaikų piešiniais, vaizduojan-
čiais Lietuvos gamtovaiz-
džius ir pilis. 

Vasario 14 d. Kašonių ben-
druomenės namuose paminė-
tas garbingas Lietuvos valsty-
bės 100 metų jubiliejus. Mi-

nėjimas prasidėjo Tautiška 
giesme. Pranešėjas istorikas 
Vytautas Kuzmickas kalbė-
jo apie šio krašto savanorius, 
žmones, kuriems turime būti 
dėkingi už laisvą ir nepriklau-
somą Lietuvą, apie istorinės 
atminties, lietuvybės, gimto-
sios kalbos išsaugojimą. 

Susirinkusiuosius džiugino 
Jiezno vaikų muzikos moky-
klos solistai ir kaimiška kapela 
(vadovės Laimutė Benokrai-
tienė, Danguolė Smalskienė ir 
Jevgenija Babikova). Jiezno 
seniūnas Algis Bartusevičius 
ir bendruomenės pirminin-
kas Dalius Kabašinskas įtei-
kė medalius ir diplomus prieš 
savaitę vykusio šaškių turny-
ro, skirto Lietuvos valstybės 
šimtmečiui paminėti, nugalė-
tojams. Su gražia ir garbinga 
švente visus sveikino Prienų 
rajono savivaldybės tarybos 

nariai Loreta Jakinevičienė, 
Aušra Deltuvienė, Cezaras 
Pacevičius, Vaidas Kupstas. 
Jie šventės dalyviams pado-
vanojo po Nepriklausomybės 
Akto kopiją. 

Esame dėkingi istorikui Vy-
tautui Kuzmickui už išsamų ir 
Kašonių kraštui svarbų prane-
šimą, Jiezno muzikos moky-
klos solistams – už gražias lie-
tuviškas dainas, kapelai – už 

nuotaikingą muziką, jų moky-
tojoms Laimutei Benokraitie-
nei, Danguolei Smalskienei ir 
Jevgenijai Babikovai – už vai-
kų paruošimą, Laimutei But-
kienei, Virginijai Vapšienei 
ir Jūratei Stelmokienei – už 
salės papuošimą, nuolatinei 
rėmėjai Ramutei Dumalakie-
nei – už gausias vaišes ir stalo 
papuošimus.

Šventės organizatoriai – 
Kašonių biblioteka ir kaimo 
bendruomenė ,,Kašonys“.

Kašonių bibliotekininkė Da-
nutė Bajorienė

Namuose – po vėliavėlę!
Vasario 16-osios išvakarėse 

„Ąžuolo“ progimnazijos an-
trokai, kartu su visos moky-
klos mokiniais sugiedoję him-
ną, parašę linkėjimus Lietuvai, 
miesto centre sveikino praei-

vius, įteikdami jiems pačių pa-
gamintas trispalves. Mokiniai, 
padedami mokytojų A. Levin-
sikienės ir J. Pranckevičienės, 
pagamino net 200 popierinių 
vėliavėlių. Prieš išvykdami į 

LR Seime vykusį iškilmingą 
renginį, skirtą Lietuvos valsty-
bės atkūrimo 100-mečiui, tris-
palvę iš mokinukų rankų gavo 
ir Prienų rajono savivaldybės 
komanda bei meras Alvydas 
Vaicekauskas. 

„Ažuolo“ progimnazijos ben-
druomenė
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VALSTYBĖS ŠImTmEČIUI

VYTAUTAS SABECKIS  
(gim. 1951 03 26) – sklandyto-
jas, Lietuvos sklandymo sporto 
federacijos pirmininkas, prienų 
SAG lakūnas-bandytojas.

Gimė Plungėje. Baigė Kauno politech-
nikos institutą. Skraido nuo 1969 m. J. Ži-
burkaus aviacijos sporto klube. 1975 m. 
tapo Lietuvos sklandymo čempionu. Šį 
titulą jis yra iškovojęs 15 kartų. Keturis 
kartus yra nugalėjęs TSRS čempionatuo-
se. Tarptautinių varžybų Lenkijoje, Bul-
garijoje, Anglijoje prizininkas. 

1977 m. jam suteiktas Tarptautinės kla-
sės sporto meistro vardas. Sklandytuvais 
ir lėktuvais išbuvęs ore per 5600 valandų. 
Nuo 1981 m. yra Prienų SAG lakūnas-
bandytojas. Nuo 1995 m. FAI „Auksinio 
ženkliuko“ kategorijos pilotas ir Lietuvos 

sklandymo sporto federacijos pirmininkas, 
Kauno sklandymo klubo viršininkas.

TERESĖ LEONORA KALANTIENĖ-
MARČIULAITYTĖ (gim. 1945 02 
02) – ekonomistė, aktyvi visuo-
menininkė, sveikos gyvensenos 
klubo „Versmenė“ pirmininkė.

Gimė Prienų rajone, Žarijų kaime. Gyve-
na Prienuose. Mokėsi Bagrėno, Prienų sep-
tynmetėje ir vidurinėje mokyklose. 1973 m. 
Vilniaus universitete įgijo ekonomistės spe-
cialybę. Dirbo ekonomistės darbą. 1966 m. 
su šeima persikėlė gyventi į Gargždus. Dirbo 
ekonomiste Naftos žvalgybos ekspedicijoje, 
vėliau Klaipėdos tarprajoniniame susivieni-
jime ekonomiste, direktoriaus pavaduotoja 
ekonomikai. 

Atkūrus Nepriklausomybę, buvo Klaipė-
dos tarybos nare, prezidiumo nare. 1994 m. 
sugrįžo į Prienus. Čia dirbo rajono savival-
dybės kontroliere, dvi kadencijas priklausė 
savivaldybės tarybai, buvo Ekonomikos ko-
miteto pirmininkė.

Aktyvi visuomenininkė nuo 2005 m. va-

dovauja sveikos gyvensenos klubui „Vers-
menė“.

ANTANAS VALAITIS  
(1890–1946) – Lietuvos pedago-
gas, kultūros istorikas, rašytojas, 
vertėjas.

Gimė Pavaitupių kaime, Griškabūdžio 
valsčiuje. 1911 m. baigė Veiverių moky-
tojų seminariją, mokytojavo. Po Pirmojo 
pasaulinio karo gyveno Prancūzijoje, stu-
dijavo literatūrą ir psichologiją Monpeljė 
universitete. Sugrįžo į Lietuvą, nuo 1926 

m. gyveno Vilniuje. Bendradarbiavo lei-
diniuose „Viltis“, „Lietuvos ūkininkas“, 
„Lietuvos aidas“, „Nepriklausomoji Lietu-
va“, „Vairas“, „Vilniaus aidas“, „Vilniaus 
šviesa“, „Vilniaus žodis“, „Lietuvių tau-
ta“. Parašė scenos vaizdelių, išvertė į lie-
tuvių kalbą užsienio rašytojų kūrinių. Bu-
vo įsteigęs knygyną, kuris buvo „Spaudos 
fondo“ skyrius ir leido lietuvišką spaudą. 
Dėl to persekiotas sovietinės valdžios, re-
presuotas, mirė lageryje Kazachijoje.

DALYTĖ RASLAVIČIENĖ-FYLERYTĖ 
(gim. 1938 02 02) – Lietuvos poli-
tinių kalinių ir tremtinių sąjungos 
prienų skyriaus pirmininkė. 

Gimė Vilkaviškio rajone, Pavištyčio 
kaime, ūkininko šeimoje. Augo kartu su 
seserimi Janina ir broliu Romualdu. Lan-
kė Pavištyčio pradžios mokyklą, Vištyčio 
progimnaziją. 

1951 m. spalio 2 d. kartu su tėvais bu-
vo ištremta į Sibirą, Tomsko sritį. Būdama 
12 metų dirbo sunkų miško kirtėjos dar-
bą, vėliau mokėsi mokykloje. 1956 metais 
sutiko būsimą vyrą Tilių Raslavičių, kilu-
sį iš Veiverių. Tais pačiais metais sugrįžo 
į Lietuvą. 

1957 m. pradėjo dirbti Veiverių pieninė-
je, įgijo pienininkės specialybę. Šiame dar-
be išdirbo 25 metus. Prasidėjus Atgimimui 
įsijungė į Sąjūdžio Veiverių grupę, buvo iš-
rinkta Sąjūdžio tarybos nare. 1988 m. pra-
dėjo tvarkyti partizanų kapavietę vyro tėvų 
žemėje. Anot Dalytės, kartu su būriu ben-
draminčių rinko iš pelkių, pamiškių, griovių 
partizanų kaulelius ir iškilmingai laidojo į 
bendrą kapavietę Veiveriuose – dabartinį 

Skausmo kalnelį. Už šį darbą apdovanota 
„Vyčio Kryžiaus žymeniu“. Dalytė pelnė 
daug padėkų, pagyrimo raštų už gerą darbą 
ir aktyvią visuomeninę veiklą.

1992 m. buvo išrinkta sąjūdžio pirminin-
ke, 1995–2001 m. buvo Prienų rajono savi-
valdybės tarybos narė, o 1998–2017 m. ėjo 
Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjun-
gos Prienų skyriaus pirmininkės pareigas.

Prienų krašto muziejus skelbia iniciatyvą – „100 iškiliausių Prienų krašto asmenybių“, skirtą Lietuvos 
valstybingumo atkūrimo šimtmečiui. Jos metu prisimename kraštiečius, kurių darbai yra žinomi ne tik 

Prienų krašte, bet ir visoje Lietuvoje bei pasaulyje.
Iniciatyva, skirta Lietuvos valstybingumo atkūrimo šimtmečiui, sulaukė didelio palaikymo. Tą supra-

tome sulaukę daug Jūsų laiškų, skambučių ir apsilankymų muziejuje. Siūlėte gerai žinomus krašto 
šviesuolius bei žmones, kurie svarbūs mažesnėms bendruomenėms. Kiekvieno iš pasiūlytų asmenybių 
darbai yra svarbūs bei reikšmingi. Visas pasiūlytas asmenybes skelbsime spaudoje bei Prienų krašto 

muziejaus socialinio tinklapio „Facebook“ paskyroje.
Jūsų pasiūlymų, kaip jau skelbėme, laukėme iki vasario 15 d. Kviečiame ir toliau būti aktyviems. Lau-
kiame Jūsų balsų el. paštu: prienumuziejus@gmail.com, muziejaus socialinio tinklapio „Facebook“ 

paskyroje facebook.com/prienukrastomuziejus, paštu: F. Martišiaus g. 13, Prienai, arba atvykite į Prie-
nų krašto muziejų. Balsavimas vyks iki 2018 m. birželio 1 d. Jam pasibaigus skelbsime 100 Jūsų išrink-

tų ir pasiūlytų asmenybių. 

Prienų krašto muziejus.

Sausį centralizuotai tiekiamos šilumos vidutinė kaina 
Lietuvoje buvo 7,4 proc. didesnė nei pernai, o gyventojus 
pasiekusios sąskaitos už šildymą buvo vidutiniškai 2 eurais 
didesnės nei prieš metus. Kainų padidėjimą šią žiemą lėmė 
gamtinių dujų ir biokuro įsigijimo kaštų didėjimas „Baltpool“ 
biržoje, teigia Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos (LŠTA).

  Indonezijos Sumatros saloje nerimstantis Sinabungo ugnikalnis pirmadienį išspjovė į 5 km aukštį pakilusį pelenų 
stulpą, o vulkano šlaitais po išsiveržimo ritosi įkaitusių dujų debesys. per pirmadienį ryte įvykusį išsiveržimą 
žmonės nenukentėjo, informavo Nacionalinė stichinių nelaimių padarinių likvidavimo agentūra. Sinabungas, 
vienas iš trijų šiuo metu besiveržiančių Indonezijos ugnikalnių, po keturis šimtmečius trukusio snaudulio 
atsibudo 2010-aisiais. Tąsyk per išsiveržimą žuvo du žmonės. Kitas Sinabungo išsiveržimas 2014 metais nusinešė 
16 gyvybių, o 2016 metais žuvo septyni žmonės.
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NUKelta Į 10 p. 

PRIE VYTAUTO KALNO

laikraščio priedas Birštono 
savivaldybės gyventojams

Akibrokštas Taryboje – posėdyje diskutuoti draudžiama?PRIE VYTAUTO 
KALNO

Tarptautinėje 
išmanių miestų 
ir inovacijų 
konferencijoje „Muni 
World“ Izraelyje 
reprezentavo 
kurortą

Vasario 10–15 dienomis 
Birštono savivaldybės merė 
Nijolė Dirginčienė ir mero pa-
tarėja Rimantė Kurkauskaitė, 
kartu su Lietuvos savivaldybių 
asociacijos (LSA) delegacija, 
su oficialiu vizitu lankėsi Izra-
elyje. N. Dirginčienė dalyvavo 
didžiausioje tarptautinėje Izrae-
lio valdžios atstovų rengiamo-
je konferencijoje „Muni World 
2018“, kurioje buvo aptartos 
išmaniųjų miestų, inovacijų 
miestuose temos. Daugiau nei 
30 delegacijų iš viso pasaulio 
susirinko pasidalyti savo patir-
timi ir gerosiomis praktikomis. 
Izraelis yra viena pirmaujančių 
valstybių pasaulyje inovacijų, 
technologijų, startuolių srityse.

Vizito metu vyko susitikimas 
su Lietuvos ambasadoriumi Iz-
raelyje J. E. Edminu Bagdonu, 
Ambasados atstovais. Buvo ap-
tartas bendradarbiavimas turiz-
mo, sveikatinimo ir sveikatin-
gumo, kultūros srityse, siekiant 
pritraukti kuo daugiau turistų iš 
Izraelio į Birštoną.

Kartu su delegacija merė lan-
kėsi ir moderniausioje atliekų 
tvarkymo įmonėje Tel Avive, 
vyko susitikimai su emigrantų 
integracijos Izraelyje bendruo-
menės atstovais. 

Paskutinę vizito dieną, Lie-
tuvos ambasadoriaus Izraely-
je Edmino Bagdono kvietimu, 
merė, kartu su visa delegacija, 
dalyvavo iškilmingame Lietu-
vos valstybės atkūrimo šim-
tmečio minėjime Izraelyje. 

  SAVIVALDYBĖS inf. 
REKLAMA

mantvydas
PREKEVIČIUS

Vasario 9 d. Birštono 
savivaldybėje vyko 
pirmasis 2018 m. Birštono 
savivaldybės tarybos 
posėdis.

Jame svarstyta daugiau 
kaip 20 klausimų, tačiau vie-
nas iš jų – pats pirmasis – su-
silaukė daugiausiai dėmesio. 
Tai – savivaldybės šių metų 
biudžetas.

Šių metų biudžetą bei 
sprendimo projektą dėl Birš-
tono savivaldybės 2018 metų 
biudžeto patvirtinimo pristatė 
Savivaldybės administracijos 
Biudžeto skyriaus vedėja Ona 
Grigonienė.

Jame numatyta, kad Birš-
tono savivaldybės 2018 metų 
biudžeto pajamų suma sieks 
8 285 155 Eur, o 2018 metų 
Birštono savivaldybės biu-
džeto išlaidų suma – irgi 8 
285 155 Eur. Didžiausią da-
lį pajamų ketinama gauti iš 
Valstybinės mokesčių inspek-
cijos pagal surinktą gyventojų 

pajamų mokestį (GPM) – 5,1 
mln. Eur. Beveik 3 mln. Eur 
ketinama gauti per projektus, 
o beveik 0,5 mln. Eur grįš 
per investicijas į ankstesnius 
projektus.

Numatoma, jog išlaidas 
sudarys lėšos Birštono savi-
valdybės funkcijų įgyvendi-
nimui: Savivaldybės tarybai 
– 260 128 Eur (iš jų 110 100 
Eur –darbo užmokestis – to-
liau DU), merės rezervo pro-
gramai – 6000 Eur, Savival-
dybės administracijai – 779 
839 Eur (iš jų– 466 500 Eur 
DU), Savivaldybės adminis-
tracijos darbo užmokesčio 
kompensavimui valstybės 
tarnautojams – 12 404 Eur 
(9512,0 Eur DU), seniūnijos 
veiklos programai – 42 510 
Eur (31 200 Eur DU), Savi-
valdybės administracijos di-
rektoriaus rezervo programai 
– 3000 Eur, Regioninės ir Eu-
roregioninės plėtros progra-

mų strategijos ir priemonių 
įgyvendinimui – 37 800 Eur, 
policijos paslaugoms ir pro-
gramoms apmokėti – 3000 
Eur bei kt. Iš viso 1 214 095 
Eur (649 312 Eur DU).

Taip pat numatytos lėšos 
švietimo programai –1 067 
009 Eur (678 540 Eur DU), 
kultūros ir sporto puoselėji-
mo veiklos programai – 1 032 
713 Eur (614 000 Eur DU), 
visuomenės sveikatos rėmi-
mo programai – 17 000 Eur, 
socialinės paramos ir paslau-
gų teikimo programai – 720 
981 Eur (213 035 Eur DU), 
savivaldybės infrastruktūros 
objektų priežiūros ir moder-
nizavimo programai – 1 678 
056 Eur (449 000 Eur DU), 
turizmo skatinimo, rekreaci-
jos ir verslo vystymo veiklos 
programai – 69 587 Eur (41 
000 Eur DU) bei urbanistinės 
plėtros  programai – 78 770 
Eur (visa suma skirta darbo 
užmokesčiui).

Biudžetą priimti 
galėjo tik viena 

tarybos narė

Pradedant svarstyti šį klau-
simą, paaiškėjo, kad iš 15 
Birštono savivaldybės tary-
bos narių vienintelė Jurgita 
Šeržentienė gali balsuoti už 
biudžeto patvirtinimą, nes 
neturi jokių interesų konflik-
tų, susijusių su biudžete nu-
matytu finansavimu. Kiti Ta-
rybos nariai vienaip ar kitaip 
yra susiję su Birštono savival-
dybės biudžete numatytomis 
lėšomis. Atsižvelgiant į pasta-
ruoju metu dažnai Vyriausia-
jai tarnybinei etikos komisijai 
skundžiamus politikus, nenu-
sišalinančius nuo su jais su-
sijusių klausimų sprendimų, 
14 Tarybos narių privalėjo 
nusišalinti. Tačiau pagal ga-
liojantį savivaldybės tarybos 
reglamentą jų nusišalinimas 
buvo atmestas ir klausimo 
svarstyme dalyvavo visi 13 
posėdyje dalyvavusių Tary-
bos narių.

Tiesa, J. Šeržentienė pasiū-

lė, jog nuo balsavimo galėtų 
nusišalinti bent jau tie Tary-
bos nariai, kurie tiesiogiai su-
siję su savivaldybės adminis-
tracija – yra nevyriausybinių 
organizacijų pirmininkai ir iš 
savivaldybės biudžeto gau-
na finansavimą, tačiau, kaip 
ir visada, šis pasiūlymas bu-
vo priešiškai sutiktas merės 
Nijolės Dirginčienės ir biu-
džeto klausimą toliau svarstė 
visi Tarybos nariai. Tiksliau, 
ne svarstė, o išreiškė paste-
bėjimus.

Konfrontacija 
pradėjo dvelkti nuo 

pirmų akimirkų
Merė jau prieš biudžeto 

pristatymą pareiškė, kad de-
rinant su biudžetu susijusius 
klausimus Biudžeto komite-
tas rinkosi du kartus, biudže-
tas apsvarstytas Tarybos so-
cialdemokratų frakcijoje, taip 
pat kituose komitetuose, apie 
tai daug kalbėta, ir kas daly-
vavo posėdžiuose, tas jau ga-
lėjo išsakyti savo nuomonę, 
todėl po biudžeto pristatymo 
savo nuomonę turėtų išsaky-

ti tik komitetų pirmininkai, o 
diskusijos neturėtų būti ke-
liamos, nes „buvo daug kal-
bama, daug šnekama ir daug 
aiškinamasi“. Taip pat merė 
paminėjo, jog esant norui Ta-
rybos nariai gali kelti ranką ir 
pasisakyti, o „mes spręsime, 
ar suteikiame žodį“. 

Pirmasis savo pastebėjimą 
dėl 2018 m. biudžeto išsakė 
Finansų komiteto pirmininkas 
Stasys Martinaitis. Jis džiau-
gėsi, kad šių metų biudžetas 
yra didesnis ir vis daugiau 
skiriamas investiciniams pro-
jektams įgyvendinti. Tačiau, 
jo nuomone, reikėtų efekty-
viau panaudoti kurortinės rin-
kliavos lėšas. Pasak S. Marti-
naičio, nors Birštono kurorto 
reklamai skiriama daug lėšų, 
geriau būtų jas skirti poilsio 
ar sporto zonoms, pvz., čiuo-
žyklai, slidinėjimo kalnui, 
įrengti ar atkurti, nes tokio-
mis zonomis mielai naudotųsi 

Birštono gyventojai bei sve-
čiai. Taip pat, pasak Tarybos 
nario, biudžete numatyta, jog 
savivaldybė už paimtą pasko-
lą moka tik palūkanas, nors 
reiktų atkreipti daugiau dėme-
sio ir į pačios paskolos grąži-
nimą. S. Martinaitis pridūrė, 
kad jo nuomonė kalbant apie 
krepšinio klubo Prienų-Birš-
tono „Vytautas“ finansavimą 
nesikeičia ir Birštonui reikėtų 
turėti savo viziją, kaip išnau-
doti turimą infrastruktūrą bei 
pritraukti jaunimą.

Merė pabrėžė, jog dėl čiuo-
žyklos ir slidinėjimo kalno ji 
yra bendravusi su verslininku, 
kuris sakė, kad viskas galėtų 
atsirasti labai greitai ir gana 
nebrangiai, tačiau didžiausia 
kliūtis – atšilusios žiemos. 
Merė paminėjo, kad krepši-
nio klubo finansavimas yra 
strategijos dalis ir tikimasi, 
jog iškilus daugiafunkciam 
centrui, Birštonas sulauks at-
vykstančių krepšinio koman-
dų bei varžybų.

Tiesa, nors su panašiu opti-
mizmu buvo kalbėta ir atnau-
jinant Birštono stadioną, deja, 

ne vienas futbolo klubas yra 
pripažinęs, jog stadiono įkai-
niai nėra palankūs mažo biu-
džeto klubams ir jų į šį stadi-
oną nevilioja net kurortinė 
trauka. Nors stadione vyksta 
įvairiausio lygio varžybos, 
sporto entuziastai guodžiasi, 
kad stadionas daugiausiai lai-
ko būna tuščias.

Biudžeto komiteto pirmi-
ninkė Kristina Justinavičienė 
atkreipė dėmesį į tai, jog galu-
tiniame biudžeto patvirtinimo 
sprendimo projekto variante 
numatyta daugiau lėšų skirti 
Birštono kultūros centrui. Tie-
sa, šios lėšos padidintos dėl 
Lietuvos valstybės šimtme-
čio renginių. Pasak Tarybos 
narės, nagrinėjant komitete 
biudžeto projektą, atsižvelgta 
į J. Šeržentienės prašymą at-
skirti krepšinio klubo rėmimo 
klausimą. Todėl komiteto pra-
šymu už šį klausimą siūloma 
balsuoti atskirai.

Viešieji ryšiai 
svarbiau už sveikatą?

Socialinių reikalų komite-
to pirmininkas Juozas Alek-
sandravičius pabrėžė, kad 
2018-ieji yra ne tik Valstybės 
šimtmetis, bet ir rinkiminis 
laikotarpis. Šie metai dabar-
tinei Tarybai – paskutiniai 
kadencijos metai. Todėl jau 
2019-ųjų pradžioje dabartinė 
Taryba suformuos biudžetą 
jau naujos sudėties Tarybai. 
Socialinių reikalų komitete iš-
samiausiai buvo aptarta Birš-
tono pirminės sveikatos prie-
žiūros centro (PSPC) padėtis 
bei galimybė šiam centrui už-
sidirbti papildomų lėšų. Pasak 
J. Aleksandravičiaus, komite-
te nuspręsta prašyti, kad Birš-
tono PSPC būtų suteikta ga-
limybė įsigyti bendruomenei 
reikalingą echoskopą. Anot 
Tarybos nario, įvertinus biu-
džeto galimybes, jis pastebė-
jo, kad šiemet Birštono savi-
valdybės administracija gaus 
175 tūkst. eurų daugiau ne-
gu pernai, tuo tarpu Birštono 
sporto centras – 18 tūkst. Eur 
daugiau, Birštono meno mo-

kykla – 7 tūkst. Eur, Turizmo 
informacijos centras – 4 tūkst. 
Eur, Birštono kultūros centras 
– 72 tūkst. Eur, Nemajūnų 
dienos centras, nors, pasak J. 
Aleksandravičiaus, jo aptar-
naujamų žmonių mažėja, – 3 
tūkst. Eur daugiau. Tarybos 
nario dėmesį patraukė tai, kad 
Birštono miesto tvarkymo tar-
nyba pagal vieną sąvadą šie-
met gaus 45 tūkst., pagal kitą 
– 27 tūkst. Eur daugiau, Birš-
tono savivaldybės taryba – 31 
tūkst. Eur daugiau, o Birštono 
PSPC – 5 tūkst. Eur daugiau, 
todėl yra galimybė dalį lėšų 
skirti bendruomenės sveika-
tos priežiūrai. Echoskopui 
reikėtų apie 40 tūkst. Eur. J. 
Aleksandravičiaus pabrėžė, 
kad bendruomenės sveikatai 
iš tiesų biudžete numatyta per 
mažai lėšų.

Tarybos narys iškėlė klau-
simą ir dėl Birštono kurorto 
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JAV prezidentas Donaldas Trumpas savaitgalį užsipuolė 
Federalinį tyrimų biurą (FTB), kuris esą buvo taip smarkiai 
užsiėmęs tyrimu dėl galimo Rusijos kišimosi į Jungtinių 
Valstijų rinkimus, kad nesiėmė veiksmų, kurie galėjo 
užkirsti kelią tragedijai, kurios metu praėjusią savaitę 
mokykloje Floridoje nušauta 17 žmonių.

  Įmonių visame pasaulyje 2017 metais išmokėtų 
dividendų suma pasiekė rekordinį lygį, pirmadienį rašo 
britų verslo dienraštis „The Financial Times“. Šis rodiklis, 
palyginti su 2016 metais, padidėjo 7,7 proc. iki rekordinių 
1,3 trln. JAV dolerių, o jo prieaugis buvo didžiausias nuo 
2014 metų.

Lietuvos draudimo rinka, įskaitant ir užsienio 
bendrovių filialus, pagal pasirašytas draudimo įmokas 
pernai siekė 792,598 mln. eurų – 11,7 proc. daugiau 
nei 2016 metais (709,807 mln. eurų). Lietuvos banko 
duomenimis, ne gyvybės draudimo rinka pernai 
padidėjo 21,2 proc. iki 561,25 mln. eurų.

REKLAMA

Akibrokštas Taryboje – posėdyje diskutuoti draudžiama?
įvaizdžio viešinimo. Pasak jo, 
nors merė turi savo patarėją 
– puikią viešųjų ryšių specia-
listę, o Birštone yra ir didelę 
patirtį turinčių fotomenininkų, 
kažkodėl samdoma papildo-
ma įvaizdžio kūrimo agentūra 
iš Vilniaus. 

Tiesa, merei ši asmeninė J. 
Aleksandravičiaus nuomonė 
nepatiko. Tai gali būti susiję 
su tuo, kad ne vienas Tarybos 
narys pastebi, jog viešinant 
Birštono kurortą visada vie-
šinama ir merė, nors ji yra tik 
politikė ir jos veiklos viešini-
mas turi būti finansuojamas 
arba asmeninėmis, arba par-
tijos lėšomis. Tuo vis dažniau 
skundžiasi ir birštoniečiai, ku-
riems apmaudu, kad Biršto-
no kurorto veidu tapo merė ir 
pelną nešančios paslaugos, o 
ne turtingą praeitį turintis bei 
ramybe dvelkiantis kraštas su 
savo gyventojais. 

N. Dirginčienė, nutraukusi 
J. Aleksandravičiaus pasiū-
lymą suteikti žodį Tarybos 
nariui Vytautui Šeškevičiui, 
pabrėžė, kad Birštono PSPC 
yra viešoji, o ne biudžetinė įs-
taiga, todėl privalo išsilaikyti 
iš Valstybinės ligonių kasos 
lėšų. O savivaldybės skiria-
mos lėšos yra „pliusas, kurio 
galėtų nebūti visiškai“. 

J. Aleksandravičiui bandant 
pasidomėti, ar 20 tūkst. eurų 
skyrimas krepšinio koman-
dai yra racionalesnis, merė 
atšovė, kad pats J. Aleksan-
dravičius siūlė „nuimti“ nuo 
Birštono savivaldybės tarybos 
bei Birštono miesto tvarkymo 
tarnybos finansavimo po 5 
tūkst. eurų ir juos pridėti prie 
krepšinio klubui numatytų 10 
tūkst. eurų. 

Socialdemokratų frakcijos 
pirmininkas Vytas Kederys 
taip pat pridūrė, kad frakcijos 
posėdyje antrą kartą svarstant 
krepšinio klubo finansavimo 
klausimą, frakcija pritarė J. 
Aleksandravičiaus nuomonei 
pridėti papildomus 10 tūkst. 
eurų, o echoskopą Birštono 
PSPC bandyti pirkti kai atsi-
ras finansinės galimybės – tai 
galėtų būti birželio ar liepos 
mėnesį. Taip pat jis pabrėžė, 

kad biudžetas padidėjo dėl 
minimalaus atlyginimo pa-
didėjimo. 

Tuo tarpu pasak J. Aleksan-
dravičiaus, Socialinių reikalų 
komitete nebuvo su kuo dis-
kutuoti, nors ir ten jis merei 
pakartojo dar frakcijos posė-
dyje pasiūlytą idėją: „Jei Jums 
taip reikalinga „Vytauto“ pa-
rama, tai nuimkite 10 000 Eur 
nuo savo įvaizdžio programos 
(motyvacija tokia, kad mūsų 
reklamos „persidengia“ su sa-
natorijų, o jau ir merės patarė-
ja yra įgijusi patirties ir pan.)“. 
Anot Tarybos nario, staiga į 
tai labai greit sureagavo frak-
cijos seniūnas Vytas Kede-
rys ir pasiūlė balsuoti „Juo-
zo pasiūlymu, kas už tai, kad 
5000 nuo ... ir 5000 nuo.....“. 
Ir nuo tada visad buvo pabrė-
žiama, kad tai J. Aleksandra-
vičiaus pasiūlymas, nors jis 
pats niekaip nesuprato, kaip 
taip „staiga“, visai ne nuo tos 
pozicijos, kurią jis pasiūlė, at-
sirado pinigai.

41 tūkst. eurų vertės 
„smulkmenos“

Savo nuomonę išsakius so-
cialdemokratų frakcijos pir-
mininkui, merė leido pasisa-
kyti ir opozici-
nei frakcijai. 

J. Šeržen-
tienė pabrė-
žė, kad visa-
da manė, jog 
svarstant biu-
džetą svar-
biausia yra 
įvertinti lėšas, 
o ne išsakyti 
politinį požiū-
rį. Ją šokiravo, jog dvi dienos 
prieš Tarybos posėdį biudžetą 
svarstant komitete ir pasiteira-
vus išsamios Turizmo infor-
macijos centro bei Birštono 
miesto tvarkymo tarnybos 
2018 m. išlaidų ataskaitos, 
jį tokią informaciją gavo tik 
penktadienį, likus 10 minučių 
iki biudžeto svarstymo Tary-
bos posėdyje. Pasak J. Šeržen-
tienės, kaip ji gali atsakingai 
balsuoti už biudžetą, jei neži-
no, pavyzdžiui, ar tikslingai 
bus išleistas 41 tūkst. Eurų, 
skirtų gėlėms, nežinant jų ver-
tės ir vietos, kur planuojama 

jas sodinti. Anot jos, kaip be 
papildomų pagrindimų žinoti, 
ar tikrai Birštonui reikia 200 
tūkst. lankstinukų? Tiesa, in-
formacijos apie šiuos lanksti-
nukus Tarybos narė taip ir ne-
gavo. Pasak jos, neturėdama 
informacijos, ji turi balsuoti 
už abstrakčius skaičius. 

J. Šeržentienė pabrėžė, kad 
ji nekelia klausimo dėl dar-
buotojų atlyginimų, tačiau 
kalba yra apie laisvai paskirs-
tomas lėšas, kurias galima pa-
skirstyti įvairioms funkcijoms 
atlikti.

Tarybos narė patvirtino, 
kad jai, kaip ir kitiems Tary-
bos nariams, klausimų kelia 
krepšinio klubui numatytas 
finansavimas. Jos nuomone, 
Birštonas galėtų turėti savo 
komandą ir šį finansavimą 
skirti konkrečiai savo koman-
dai ir vietiniam sportui.

Merė replikavo, kad J. Šer-
žentienė dalyvavo tik tame 
komiteto posėdyje, kuriame 
buvo svarstomas vienas klau-
simas, o lankydama visus po-
sėdžius Tarybos narė būtų tu-
rėjusi daugiau informacijos. 

Tiesa, pasak J. Šeržentie-
nės, informacija apie įvairias 
savivaldybės funkcijas bei 

lėšų panaudojimą opoziciją 
visada pasiekia arba tik prieš 
pat posėdį, arba ją nuolat del-
siama pateikti. 

Merė replikavo ir dėl Tary-
bos narės domėjimosi gėlėmis 
bei lankstinukais. Anot jos, 
reikėtų atidžiau pasižiūrėti į 
svarbesnius biudžeto klausi-
mus, o nesigilinti į smulkme-
nas dėl gėlių svogūnėlių ar 
lankstinukų. 

Beje, merė N. Dirginčienė, 
kalbėdama apie gilinimąsi į 
41 tūkst. eurų vertės „smul-
kmenas“, jau vėliau, svars-
tant klausimą dėl uždarosios 

akcinės bendrovės „Birštono 
vandentiekis“ teikiamų atly-
gintinų paslaugų kainų patvir-
tinimo, pati pradėjo aiškintis, 
kodėl siūlomos kainos nuro-
dytos su devynetais ir apskri-
tai skaičiais (centais) už ka-
blelio. Jos nuomone, kainos 
be centų atrodytų gražiau.

Birštono krepšinis 
ar krepšinis apie 

Birštoną?
V. Kederys pabrėžė, kad 

krepšinio komandos finan-
savimo tikslas – kurorto re-
klama, nors ir nežinoma, ar ji 
naudinga. Taip pat šis finan-
savimas skiriamas tam, kad 
Birštono savivaldybės admi-
nistracija palaikytų ryšius su 
sporto federacijų vadovais ir 
galėtų tikėtis jų palankumo, 
ateityje kviečiant rengti var-
žybas Birštone.Kalbėdamas 
apie vietinio sporto rėmimą, 
V. Kederys, nors ir patvirtino, 
kad Birštone yra daug vaikų, 
dalyvaujančių sportinėje vei-
kloje, juos parengti aukšto ly-
gio sportui neįmanoma ir rei-
kia orientuotis tik į sveikatin-
gumą, jo puoselėjimą. Merė 
pridūrė, kad Birštono sporto 
centrą lanko 270 vaikų, kurie 

dalyvauja įvairiose varžybo-
se, yra krepšinio komanda, 
jiems visiems šiemet skiria-
mas papildomas finansavi-
mas, tačiau idėja įkurti krepši-
nio klubą – neįmanoma.

Tuo tarpu pasak J. Šer-
žentienės, nors 2018 me-
tų biudžetas yra beveik 100 
tūkstančių eurų didesnis nei 
pernai, tačiau jau daug me-
tų įstaigoms skirtas finansa-
vimas išlieka labai panašaus 
dydžio. Kadangi sąnaudos 
didėja kasmet, vis nėra lėšų 
brangesniems pirkiniams įsi-
gyti (Kultūros centrui reikia 

naujo fortepijono, Pirminės 
sveikatos priežiūros centrui 
– echoskopo ir pan.).

Pasak Tarybos narės, kuror-
tas sulaukia vis daugiau sve-
čių ir tam neabejotinai pasi-
tarnauja miesto reklama, bet 
žiūrėdami į biudžetą matome, 
kad kurortinė rinkliava yra 
padalinama eilei įmonių bei 
įstaigų, kurios reprezentuoja 
Birštoną (Tarybai, Turizmo 
informacijos centrui, Miesto 
tvarkymo tarnybai ir kt.), bet 
iki galo nėra aišku, kiek pi-
nigų yra išleidžiama miesto 
reklamai ir koks pasiekiamas 
efektas. Tai pat reikia pami-
nėti, kad Tarybos nariams 
šios išlaidų eilutės nėra deta-
lizuojamos.

Anot Tarybos narės, para-
ma krepšinio klubui „Vytau-
tas“ taip pat yra tik miesto 
reklamos dalis, nes su miesto 
sporto bendruomene bei inf-
rastruktūra tai turi mažai ką 
bendra. Prieš posėdžius merė 
komiteto pirmininkus, Spor-
to centro atstovus ir opozici-
jos lyderį buvo pasikvietusi į 
susitikimą su krepšinio klubo 
„Vytautas“ prezidentu ir LKL 
prezidentu. Šiame susitikime 
labai aktyviai buvo agituoja-

ma už didesnę 
klubo paramą 
dėl to, kad klu-
bo pavadinime 
išliktų Biršto-
no vardas. Su-
prantama, kad 
Birštono savi-
valdybės para-
ma klubui nėra 
didelė, bet, ly-
ginant procen-

tinį paramos dydį nuo miesto 
biudžeto su kitais miestais, 
tai nėra jau tokia maža suma, 
kaip bandė pateikti LKL pre-
zidentas. Birštonas šiais me-
tais klubui paremti skyrė 0,24 
proc., Vilnius „Lietuvos rytui“ 
skiria taip pat apie 0,24 proc., 
Kaunas „Žalgiriui“ – 0,64 
proc. miesto biudžeto. O no-
rint padidinti paramą, reikia 
kažkam ją sumažinti, todėl, 
opozicijos nuomone, didinti 
galima tik perskirstant kuror-
tinę rinkliavą, t.y. sumažinant 
kitas Birštono reklamai skirtas 
programas.

Opozicijos manymu, kai ku-
rie ES projektų finansavimai 
reikalauja daugiau įvertinimo. 
Pernai opozicija balsavo prieš 
elektromobilių įkrovos stote-
lių projektą, teigdama, kad tai 
nėra savivaldybės veikla. Anot 
J. Šeržentienės ir tarybos nario 
Dariaus Šeškevičiaus, penke-
rius metus negalėdama imti 
mokesčių iš automobilius be-
sikraunančių vairuotojų, savi-
valdybė turės padengti kaštus 
už suvartotą elektros energiją. 
Tačiau Tarybos posėdyje buvo 
nuspręsta įgyvendinti šį pro-
jektą, nors jau šiandien „Lietu-
vos energijos“ grupės įmonių 
planuose galima matyti, kad 
Birštone numatomos statyti 
dar dvi įkrovos stotelės.

400 tūkst. eurų– 
Birštono merei irgi 

smulkmena?
Visų komitetų pirminin-

kams bei frakcijų atstovams 
pasisakius, žodžio papra-
šė Tarybos narė, LR Seimo 
nario Andriaus Palionio pa-
dėjėja Valė Petkevičienė. Ji 
pasidžiaugė padidėjusiu ne 
tik Birštono, bet ir kitų savi-
valdybių biudžetu. Pasirodo, 
didelės įtakos tam turėjo LR 
Seimo nario A. Palionio pa-
rengtas ir LR Seimui svarsty-
ti pateiktas projektas, kuriuo 
vien Birštono savivaldybei 
papildomai skirta 400 tūkst. 
eurų. 

V. Petkevičienė perskaitė ir 
Lietuvos savivaldybių asocia-
cijos padėką A. Palioniui. 

Tik perskaičius padėką, me-
rė paprieštaravo, kad šis finan-
savimas skirtas ne A. Palionio 
dėka, o nubalsavus Seimo 
nariams, todėl už šį finansa-
vimą reikia būti dėkingiems 
visiems Seimo nariams. Kai 
Seimo nario padėjėja bandė 
pabrėžti, kad lėšų skaičiavi-
mo metodika, pagal kurią sa-
vivaldybė gavo daugiau lėšų, 
kaip ir minima Lietuvos sa-
vivaldybių asociacijos padė-
koje, buvo parengta būtent 
A. Palionio, merė nenusilei-
do ir pabrėžė, kad tai „tik“ 
5 procentai Birštono biudže-
to, ir pasiteiravo, ar būtų dar 
norinčių ką nors pasakyti „be 
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prancūzų dailiojo čiuožimo atstovė Gabriella papadakis 
pirmadienį pjongčango olimpiadoje patyrė nemalonų 
drabužio „funkcijos sutrikimą“, pademonstravusį kiek 
daugiau nei jos ambicijos dėl aukso medalio. per pasirodymą 
siaura Gabriellos suknelė nuslydo trumpam apnuogindama 
jos krūtį milijonams televizijos žiūrovų visame pasaulyje.

  Baltarusijoje sekmadienį įvyko vietos rinkimai, po kurių 
suformuotos visos 1 309 vietos tarybos, rodo Centrinės 
rinkimų komisijos paskelbti preliminarūs rezultatai. 
Remiantis CRK pateikta informacija, iš viso išrinkti 18 110 
deputatų. Rinkėjų aktyvumas siekė 77,04 procento.

Dvylikos didžiausių pasaulio investicinių bankų pajamos iš 
prekybos žaliavomis 2017 metais smuko į žemiausią lygį 
nuo 2006 metų, t. y. per visą skaičiavimų laikotarpį, parodė 
analizės įmonės „Coalition“ atliktas tyrimas. Bendros įplaukos 
iš operacijų su žaliavomis sudarė 2,5 mlrd. JAV dolerių ir buvo 
42 proc. mažesnės negu 2016 metais.

REKLAMA

pagyros žodžių“.
Tiesa, vistik, gale tarybos 

posėdžio merė pripažino, jog 
už didesnį biudžetą reikia būti 
dėkingiems ir A. Palioniui.

Negavai informacijos? 
Susirask pati!

400 tūkst. vertės finansa-
vimą pavertusi menkniekiu, 
merė gavo galimybę ir paau-
klėti kaip namų darbų neatli-
kusią ketvirtokę prieštarauti 
išdrįsusią Tarybos narę J. Šer-
žentienę. Šiai pasiteiravus, pa-
gal ką merė sprendžia, kad ji 
neįsigilina į „tam tikrus stra-
teginius dalykus“ savivaldy-
bės biudžete, merė atšovė, jog 
Tarybos narė dešimt minučių 
prieš posėdį ieško „kažkokių 
skaičių“ („tik“ 41 tūkst. eurų 
vertės, – aut. past.), kuriuos 
galėjo pasiimti pati, nes vis-
kas buvo viešai paskelbta, o 
visas biudžetas net skelbtas 
spaudoje (vieno Birštono sa-
vivaldybės darbuotojo sesers 
redaguojamo laikraščio prie-
de) ir galėjo pati susipažinti su 
biudžetu. Vėlgi Tarybos narei 
norint pasitikslinti, pagal ką 
merė sprendžianti, kad narė 
neįsigilina į minimus klausi-
mus, merė pabrėžė, kad Ta-
rybos narė nedalyvavo posė-
dyje, o išgirdusi repliką, kad 
minimi paskaičiavimai pavie-
šinti ir nebuvo, merė įsikarš-
čiavusi pareiškė nutraukianti 
diskusiją ir pakvietė balsuoti 
dėl biudžeto.

Atskyrus krepšinio klubo 
finansavimo klausimą, 7 Ta-
rybos nariai balsavo už finan-
savimą, 2 – prieš, 3 – susilai-
kė, o Tarybos narys Vytautas 
Šeškevičius, protestuodamas 
prieš tokį biudžeto skirstymą 
ir krepšinio klausimo finan-
savimą, apskritai nebalsavo. 
Prienų-Birštono „Vytautui“ 
skirta 20 tūkst eurų.

Bendras biudžeto svars-
tymas taip pat nesulaukė V. 
Šeškevičiaus paramos ir bu-
vo priimtas 9 Tarybos na-
riams balsavus už, o 3 – prieš. 
J. Aleksandravičius pabrėžė, 
kad biudžetui nepritarė dėl 

Taryboje nepatenkinto pagrin-
dinio savo siekio – echoskopo 
pirkimo patvirtinimo.

Kiti klausimai 
patvirtinti vienbalsiai
Vasario 9 d. posėdyje taip 

pat svarstyti bei patvirtinti 
klausimai dėl Birštono savi-
valdybės aplinkos apsaugos 
rėmimo specialiosios progra-
mos 2017 metų priemonių 
vykdymo ataskaitos patvir-
tinimo, dėl 2017 m. Biršto-
no gimnazijos veiklos atas-
kaitos.

Priimtas klausimas ir dėl 
2017 m. Birštono kultūros 
centro veiklos ataskaitos. Jo-
je Birštono kultūros centro 
direktorius Zigmas Vileikis 
džiaugėsi ne tik praėjusiais 
metais, bet ir atėjusiais. Ren-
ginių gausa bei didesnis finan-
savimas leis dar labiau išplėsti 
kultūrinę veiklą. 8 kolektyvus 
vienijančiam kultūros centrui 
itin trūksta rojalio, Z. Vileikis 
viliasi, jog kada nors šis 45 
tūkst. eurų kainuojantis ins-
trumentas vis tiek atsiras kul-
tūros centre.

Be didelių diskusijų priim-
ti sprendimai dėl biudžetinės 
įstaigos Nemajūnų dienos 
centro nuostatų patvirtinimo 
ir kai kurių Savivaldybės ta-
rybos sprendimų pripažinimo 
netekusiais galios, dėl Biršto-
no savivaldybės 2018 metų 
socialinių paslaugų plano pa-
tvirtinimo.

Svarstant klausimą dėl Birš-
tono savivaldybei nuosavybės 
teise priklausančio pastato – 
kino teatro Birštone, Jaunimo 
g. 1, nuomos, paaiškėjo, jog 
ankstesniam nuomininkui ne-
įvykdžius savo įsipareigojimų 
bei į savivaldybės biudžetą su-
mokėjus netesybas bus ieško-
ma naujo nuomotojo.

Prieš patvirtinant sprendi-

Akibrokštas Taryboje – posėdyje 
diskutuoti draudžiama?

mo projektą dėl uždarosios 
akcinės bendrovės „Birštono 
vandentiekis“ teikiamų atly-
gintinų paslaugų kainų pa-
tvirtinimo merei kilo klausi-
mas, kodėl įvairių papildomų 
inžinerinių paslaugų kainos 
pateikiamos su skaičiais „po 
kablelio“, anot jos, kainose 
nurodyti 99 ir panašiai sudė-
lioti centai, sudaro naujoviš-
ko marketingo įspūdį, jai bū-
tų gražiau, kad kainos būtų 
nurodytos sveikais skaičiais. 
UAB „Birštono vandentie-
kis“ direktorius Cezaras Pa-
cevičius pripažino, jog kai-
nos nustatytos kaip pavyzdį 
paėmus paslaugų kainas ki-
toje tokias pačias paslaugas 
teikiančioje įmonėje. Šį faktą 
linksmai įvertinus kaip „nu-
sirašinėjimą“, naujos kainos 
patvirtintos.

Taip pat posėdyje svarstyti 
klausimai dėl valstybės turto 
nurašymo ir likvidavimo, dėl 
leidimo buveinės adresą nu-
rodyti Birštono savivaldybei 
nuosavybės teise priklausan-
čiame pastate, dėl Birštono 
savivaldybės neformaliojo 
vaikų švietimo lėšų skyrimo 
ir panaudojimo tvarkos apra-
šo pakeitimo, dėl kalbininko 
Jono Kazlausko premijos sky-
rimo, dėl Birštono meno mo-
kyklos projektų bendrojo fi-
nansavimo, dėl Birštono savi-
valdybės studijų rėmimo fon-
do nuostatų keitimo, dėl lėšų 
tarnybinio judriojo ryšio tele-
fonų paslaugoms limitų nu-
statymo, dėl vietinės rinklia-
vos už komunalinių atliekų 
surinkimą iš atliekų turėtojų 
ir atliekų tvarkymą lengvatos, 
dėl gatvių priskyrimo kitoms 
gyvenamosioms vietovėms, 
dėl pritarimo dalyvavimui 
bendrame tarptautinio bendra-
darbiavimo projekte „Menas 
bendrose erdvėse“.

eina su savo meile ir pareiga 
Tėvynei.

„Šimtas mūsų 
delniukų mylimai 

Lietuvai“
Tuo pat metu, kai gimnazi-

joje gražiausiomis spalvomis 
vaikai piešė Lietuvą, Birštono 
viešojoje bibliotekoje mažieji 

birštoniečiai surengė pilietinę-
meninę akciją „Šimtas mūsų 
delniukų mylimai Lietuvai“. 
Šioje nepaprastoje akcijoje 
dalyvavo Birštono meno mo-

kykla, biblioteka ir mažieji 
vaikų lopšelio-darželio „Vy-
turėlis“ auklėtiniai. 

Bibliotekos darbuotojos pa-
pasakojo apie akciją, o meno 
mokyklos mokytoja Laima 
Petraškienė pamokė, kaip 
reikia savo mažus delniukus 
įamžinti drobėje, kur jie iš-
liks ilgai, gal dar ilgiau negu 
100 metų...

Ant stalo buvo padėtos trys 
drobės. Ant vienos mažieji dė-
jo geltona spalva nuspalvintas 
rankytes, ant kitos – žalia, o 
trečiąją papuošė raudonų ran-
kyčių atspaudai. Prie kiekvie-
no rankos atspaudo auklėtojos 
užrašė kiekvieno vaikučio 

Vasario 16-osios renginiai Birštone
atKelta IŠ 1 p. vardą ir metus. 

Birštono TAU dovana 
darželinukams

Tą pačią vasario 15-ąją 
Birštono vaikų lopšelyje-dar-
želyje „Vyturėlis“ apsilankė 
Birštono TAU atstovės Roma 
Urbonienė, Julija Barutienė 
ir Aldona Valatkienė, kurios 
mažiesiems savo draugams 

padovanojo neseniai paga-
mintas lėlytes – lietuvaites. 
Kaip sakė TAU direktorė R. 
Urbonienė, dovanos vaiku-
čiams labai patiko, kaip ir jų 

pačių apsilankymas ir ben-
dravimas.

Vasario 16-osios 
šventė

Vasario 16-osios šventinis 
rytas sveikino visus iškelto-
mis vėliavomis ir džiugiomis 
žmonių šypsenomis.

Birštoniečiai ir miesto sve-
čiai susirinko kurorto bažny-
čioje į šv.Mišias, kurias už 
mūsų valstybę Lietuvą auko-
jo kunigas Mindaugas Sabo-
nis. Po pamaldų sugaudė ir 
Birštono bažnyčios varpai, 
susiliedami į bendrą varpų są-
šauką „Varpų gausmas Šim-
tmečiui“.

Šventinis renginys tęsėsi J. 
Basanavičiaus aikštėje. Po iš-
kilmingo valstybinės vėliavos 
pakėlimo ir sveikinimo kalbų, 
visi stebėjo oreivių sveiki-
nimą iš dangaus – paraspar-
niai praskrido su valstybine 
vėliava. Su trenksmu iššovė 
salvės, nuspalvindamos pa-
dangę mūsų valstybės vėlia-
vos spalvomis.

Nors oras nebuvo šiltas, ta-
čiau žmonės skirstytis nesku-
bėjo, nes visų laukė smagus 
pasibuvimas su modernaus 
folkloro grupe „Aisva“.

Pasibaigus šventiniam pa-
sirodymui, norintys galėjo 
prisijungti prie ekskursijos 
„Birštonas – Lietuvos šim-
tmečio kurortas“, aplankyti 
pačias įspūdingiausias mies-
to vietas, pakeitusias kurorto 
veidą, įnešusias naujas datas 
į Birštono augimą ir vysty-
mąsi.

Iškilmingas Vasario 
16-osios minėjimas 

ir nusipelniusių 
birštoniečių 
pagerbimas

Pavakare šventė persikė-
lė į Birštono kultūros centrą, 
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Sporto arbitražo teismas (CAS) patvirtino, kad olimpinį 
medalį iškovojęs rusas akmenslydininkas Aleksandras 
Krušelnickis kaltinamas pažeidęs antidopingo taisykles 
pjongčango žiemos olimpinėse žaidynėse. CAS pirmadienį 
pranešė Tarptautinio olimpinio komiteto (TOK) prašymu A. 
Krušelnickio atžvilgiu „inicijavęs procedūrą“.

  Registrų centre įregistruotas Aplinkos apsaugos 
departamentas (AAD) prie Aplinkos ministerijos – tai 
biudžetinė įstaiga, nuo liepos 1 dienos sujungsianti šiuo 
metu veikiančius atskirus aštuonis regioninius aplinkos 
apsaugos departamentus.

Dyzelino kainos degalinėse per mėnesį toliau kilo, o 
benzinas pradėjo pigti, rodo vasarį portalo pricer.lt atliktas 
tyrimas. Didmeninė dyzelino kaina vienkartiniams 
sandoriams bendrovėje „Orlen Lietuva“, palyginti su sausio 
mėnesiu, mažėjo 3,2 proc., o didmeninė benzino kaina 
faktiškai liko nepasikeitusi – mažėjo 0,2 procento.

Tel. 8 604 80752 
El. p. redakcija@naujasisgelupis.lt
www.naujasisgelupis.lt
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KORESPONDENTĖ (BIRŠTONO KRAŠTAS)
Stasė ASIpAVIČIENĖ    tel. 8 604 80804
juronyte@gmail.com 

Vasario 16-osios renginiai Birštone
kur vyko Valstybės atkūrimo 
dienos iškilmingas minėjimas 
bei Birštonui nusipelniusių 
savo darbais Birštono vardą 
garsinančių žmonių apdova-
nojimas.

Iškilmės prasidėjo Tautinės 
giesmės giedojimu bei savi-
valdybės merės Nijolės Dir-
ginčienės ir LR Seimo nario 
Andriaus Palionio sveikinimo 
kalbomis bei palinkėjimais 
mylėti vieniems kitus ir savo 
šalį Lietuvą.

Netrukus merė buvo pa-
kviesta įteikti 5 nominantams 
garbingus apdovanojimus, 
Birštono simbolius – bangi-
nukus.

Liucija Patinskienė – už 
profesionalų darbą medici-
ninės reabilitacijos, sveika-
tinimo srityse, Birštono var-
do garsinimą ir aktyvią ben-
druomeninę veiklą.

Karjerą Birštone pradėjo 
1989 m., būdama gydytoja 
gastroenteraloge, terapeu-
te. Nuo 2002 m. vadovauja 
„Tulpės“ sanatorijai. Inicijavo 
senosios gydyklos moderni-
zavimo projektą, kurioje išsi-
plėtė paslaugų spektras ir se-
nasis Birštono kurorto pavel-
do objektas nušvito naujomis 
spalvomis. Direktorės subur-
ta komanda išsikėlė užduotį 
– tapti sveikos organizacijos 
ambasada sveikame ir nuo-
lat gražėjančiame Birštone. 
Kasmet vadovės L. Patinskie-
nės bei sveikatos priežiūros 
ir rinkodaros specialistų pa-
stangomis parengiamos nau-
jos šiuolaikiškos medicininės 
reabilitacijos ir sveikatinimo 
metodikos. Vienas iš direkto-
rės vykdomų projektų – me-
no ir biblioterapijos taikymas 
pacientams po sunkių ligų ir 
traumų. „Tulpės“ sanatorija, 
vadovaujama L. Patinskienės, 
už unikalių paslaugų kūrimą, 
panaudojant mineralinį van-
denį, LR Prezidentės apdova-
nota Pramoninkų asociacijos 
aukso medaliu ir įvardyta kaip 
„Metų gaminys“. 2006 m. 
respublikiniame medikų va-
dovų apdovanojimų renginy-
je vadovė apdovanota „Metų 
sėkmės“ prizu. 2013 m. įsteig-
tas Suaugusių hemofilija ser-
gančių pacientų reabilitacijos 
centras, o 2016 m. įkurta He-
mofilija ir retomis koagulo-

patijomis sergančiųjų reabi-
litacijos ir slaugos specialistų 
draugija, kurios pirmininke 
išrinkta L. Patinskienė.

Šiais metais Birštono ku-
rortą papuoš naujai duris at-
veriantis renovuotas istorinis 
pastatas „Baltoji vila“.

L. Patinskienės indėlis į 
sanatorijos veiklą ir plėtrą – 
svarbus ir labai reikšmingas 
akcentas, išliekamasis reiški-
nys Birštono kurortologijos 
istorijoje.

L. Patinskienė yra bendruo-
meniškumo ir gražių bendra-
darbiavimo tradicijų pavyz-
dys Birštone.

Aktyvi visų Birštone vyks-
tančių renginių dalyvė, nevy-
riausybinių organizacijų pa-
galbininkė, rėmėja, vedanti 
paskaitas sveikatos ir sveika-

tinimo klausimais.
Marija Novožilova – už 

aktyvią visuomeninę veiklą, 
nuoširdų darbą ir meilę Birš-
tono krašto žmonėms.

Gimusi Nemajūnų kai-
me, daugiavaikėje valstiečių 
šeimoje. Trylika metų dirbo 
Linksmakalnio pašte, Kau-
no r. Nuo 1993 m. aktyviai 
dalyvauja „Bočių“ bendrijos, 
sveikos gyvensenos klubo 
„Šilagėlė“, Lietuvai pagražin-
ti Birštono skyriaus veikloje, 
dainuoja „Bočių“ chore „Si-
dabrinė gija“. Aktyvi akcijų 
dalyvė, organizuojanti labda-
ringus darbus.

Pasitinkant Lietuvos valsty-
bės atkūrimo 100-metį, ėmėsi 
iniciatyvos ir numezgė Lietu-
vos vaikučiams iki 3 metų 100 
porų šiltų, raštuotų kojinaičių, 
jas padovanojo VšĮ „Ištiesk 
pagalbos ranką“. Jautri ir rū-
pestinga Marija 2018 m. švęs 
80-ties metų jubiliejų.

Jurgis Valentinas Janulis – 
už ilgametę veiklą medicinos 
srityje, prasmingus darbus 
Raudonojo Kryžiaus organi-
zacijoje, stalo teniso turnyrų 
organizavimą ir meilę Birš-
tono krašto žmonėms.

30 metų dirbo Birštono 
PSPC vyr. gydytoju. Daug 
jėgų skyrė įstaigos materiali-
nės bazės kūrimui, pažangios 
medicinos įrangos įsigijimui, 
greitosios pagalbos automobi-
lio gavimui, seniūnijos kaimo 
med. punktų veiklai, bendruo-
menės sveikatinimui.

1990–1995 metais buvo 
renkamas Birštono miesto 
tarybos nariu, 2003–2004 
ir 2011–2015 m. – Birštono 
savivaldybės tarybos nariu, 
puoselėjo ir rezultatyviai ben-
dravo su Vokietijos, Prancū-

zijos, Norvegijos savivaldy-
bėmis – Birštono partneriais, 
užmezgė profesinius naudin-
gus ryšius.

Ilgą laiką dirbdamas sava-
noriškoje Raudonojo Kry-
žiaus organizacijoje, kuriai 
dabar ir pats vadovauja, būrė 
ir skatino savanorius, daly-
vauja sveikatinimo akcijose, 
pirmosios pagalbos moky-
muose, viešina sveiko gy-
venimo patarimus vietinėje 
spaudoje.

J. V. Janulis 10 metų orga-
nizuoja kasmetinį respublikinį 
renginį – stalo teniso turnyrą. 
Nominantas populiarina šią 
sporto šaką ir tarp birštonie-
čių, ir tarp kurorto svečių. 
Šiam puikiam sumanymui 
telkiasi ir visa Janulių šeima. 
Ši tradicija rado pasekėjų ke-
liolikoje Lietuvos miestų ir 
rajonų, o kasmetiniai Birštono 
turnyrai suburia po keliasde-
šimt entuziastų.

Nepailstantis akordeonis-
tas, mielai bendraujantis, to-
lerantiškas, mylimas žmonių, 
suburiantis bendraminčius 
dainai ir veiklai 2018 m. švęs 
75-mečio jubiliejų.

Zigmas Vileikis – už pro-
fesionalų darbą, Birštono 
kultūrinio įvaizdžio formavi-
mą, džiazo muzikos tradicijų 
puoselėjimą ir kurorto vardo 
garsinimą.

Ilgametis vadovas, sėkmin-
gai dirbantis kultūros srityje, 
1980 m. pradėjo eiti kultūros 
skyriaus vedėjo pareigas. Nuo 
1990 m. dirba Birštono kultū-
ros centro direktoriumi. Nuo 
1980 m. direktoriaus inicia-
tyva organizuojamas seniau-
sias Lietuvos džiazo festiva-
lis. Festivalis pelnė džiazo at-
likėjų, publikos pasitikėjimą, 
pateisino nacionalinio ir tarp-
tautinio festivalio statusą. XX 
džiazo festivalio rengimas yra 

didelė vertybė, parodanti, jog 
turint kompetenciją bei meni-
nį išprusimą kultūrinis gyve-
nimas gali aktyviai vykti ne 
tik didmiesčiuose.

Birštono kultūros centro 
kolektyvai šokio, muzikos, 
teatro ir dailės srityse deramai 
reprezentuoja kurortą, kuria 
miesto įvaizdį, daro miestą 
patrauklų jo gyventojams, tu-
ristams bei investuotojams.

Apdovanojimai ir įverti-
nimai:

Lietuvos Respublikos Pre-
zidento Valdo Adamkaus 
2005 m. Vasario 16-osios 
proga įteiktas apdovanojimas 
– Valstybės ordino „Už nuo-
pelnus Lietuvai“ medalis.

LRT televizijos projekto 
„Metų šviesuolis 2006“ – no-
minacija „Už ištikimybę idė-
jai. Ir tada, kai sekėsi, ir tada 
– kai ne“.

Prienų ir Birštono kraš-
to laikraščio „Gyvenimas“ 

organizuojamo kasmetinio 
projekto „Metų žmogus“ no-
minacija.

Ona Valatkaitė – už pasi-
aukojančią tarnystę artimui, 
aktyvią bendruomeninę vei-
klą ir meilę Birštono krašto 
žmonėms.

Nuo 1954 metų dirbo 
„Versmės“ sanatorijoje En-
dokrinologijos skyriuje. Su-
laukusi pensinio amžiaus vis 
dar nepamiršo turinti medi-
cininį išsilavinimą, kadangi 
slaugė sunkiai sergančią ma-
mą, seserį ir visus kitus, ku-
riems reikėjo pagalbos.

Jos namuose šilumą ir mei-
lę atrado dešimtmetė Jiezno 
vaikų namų auklėtinė Vijolė, 
kurią užaugino, išauklėjo ir 
rūpinasi iki šiol.

1988 m. prasidėjus Lie-
tuvos „Carito“ atgimimui, 
Onutė buvo viena iš septynių 
Lietuvos moterų iniciatyvi-
nės grupės narių, pasirašiu-
sių Katalikiško moterų sam-
būrio „Caritas“ įkūrimo aktą 
Kaune.

1989 m. išrinkta Lietuvos 
„Carito“ valdybos nare.

1998 m. įkūrė „Carito“ 
grupę Birštone, kuriai vado-
vavo ir savanoriavo daugelį 
metų, lankė ligonius, leido 
jiems vaistus, tiekė maisto 
produktus, rūpinosi šių žmo-
nių dvasiniu tobulėjimu. 30 
metų savanorystės patirtimi 
Onutė šiandien mielai dalija-

si su Birštono karitiečiais, yra 
Birštono parapijos „Carito“ 
garbės narė, maldos grupės 
„Motinos maldoje“ narė.

Birštoniečiai Onutę pažįsta 
kaip dorą, sąžiningą, rūpes-
tingą, jautrią kito žmogaus li-
kimui moterį, dalijančią savo 
gerumą iš visos širdies.

Kartu su nominantais buvo 
pagerbta ir daug ne tik Birš-
tonui, bet visai Lietuvai nusi-
pelniusi buvusi gydytoja Sta-
sė Belickienė, kuriai vasario 
15-ąją Prezidentūroje buvo 
įteiktas Lietuvos didžiojo ku-
nigaikščio Gedimino ordino 
Riterio kryžius.

Plačiau apie jos gyvenimą, 
skaitykite kitame laikraščio 
„naujasis Gėlupis“ nume-
ryje.

Visiems nominantams LR 
Seimo narys įteikė dovanų 
valstybines vėliavas.
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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.

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.

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

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

Tel. 8 682 61641.

LAIDOJIMO PASLAUGOS
Tel. 8 638 77387. Dirbame visą parą

Katafalkas   Salių nuoma   Gėlės   Drabužiai   Kremavimas

Šiltnamių g. 8, 
Prienuose

REKLAMA

prienų 
turguje
Šeštadienio rytas kelionei 
į turgų nebuvo palankus 
– iš po nakties iškritęs 
sniegas ir nevalyti keliai 
tikriausiai sutrukdė 
atvykti žmonėms iš 
tolimesnių savivaldybės 
kaimų. Tačiau nuolatiniai 
turgaus prekiautojai 
kantriai stovėjo savo 
vietose ir prekiavo 
kasdienio būtinumo 
maisto produktais.

Visada atsiranda perkančių 
bulves, kurių kilogramas kai-
navo 0,2–0,3 euro (perkant 
visą maišą – apie 0,17 eu-
ro), kopūstų – 0,3–0,4 euro, 
burokėlių – 0,3 euro, morkų 
– 0,3–0,5 euro, svogūnų gal-
vų – 0,5–0,6 euro, česnakų –5 
eurus. Ant turgaus prekystalių 
jau atsirado pirmųjų lietuviš-
kų daržovių iš Kietaviškių 
šiltnamių. Prekiautojos siūlė 
pirkti nestandartinę produk-
ciją, kuri yra žymiai pigesnė, 
jos kaina įkandama ir mūsų 
pirkėjams. Kilogramas agur-
kų (nestandartinių) kainavo 
1,5–2,5 euro, o salotų – 0,5–1 
eurą. 100 g šviežių svogūnų 
laiškų kainavo 0,7 euro. Žmo-
nės pirko, nes artėjant pava-
sariui jau norisi ir žalumynų.

Stiklinaitė pupelių kainavo 
0,5–0,7 euro, indelis krienų – 
1–1,5 euro, sūdytų rūgštynių 
– 1 eurą, 3 litrų stiklainis ma-
rinuotų agurkų ir pomidorų – 
6 eurus. Kilogramas raugintų 
agurkų kainavo 1,8–2 eurus, 
kopūstų – 1 eurą, burokėlių 
(raugintų ar virtų) – 1 eurą.

Kaimiškų obuolių turėjo 
nedaugelis prekeivių. Dau-
guma jų prekiavo lenkiškais 
obuoliais, kurių kilogramas 
kainavo 0,7–0,8 euro. Litrinį 
stiklainį spanguolių buvo ga-
lima nusipirkti už 3 eurus.

Dešimtį kaimiškų vištų 
kiaušinių pardavė už 2–2,3 
euro, o paukštyno vištų – už 
1,5–1,6 euro.

Bitininkai už pusės litro 
stiklainį medaus prašė 4,5–5 
eurų. Pasirinkti taip pat buvo 
galima – liepų, grikių ar ru-
deninio nešimo medaus. Už 
100 g indelį bičių duonelės 
ar žiedadulkių teko mokėti 
2 eurus. Žmonės pirko bičių 
produktus, vildamiesi išveng-
ti peršalimo ligų, o sergantys 
– pasigydyti.

Kol kas dar paklausus na-
minis šaltai spaustas sėmenų 
aliejus. Jo pusės litro butelai-
tis kainavo 3,5 euro, o ma-

žesnės talpos – atitinkamai 
mažiau.

Nemažai buvo prekiauto-
jų šviežia mėsa. Daugiausia 
buvo kiaulienos ir paukštie-
nos. Kilogramas sprandinės 
ar karbonado kainavo 4,91–
5,2 euro, kumpio ar mentės – 
3,76–3,9 euro, šoninės – 3,2–
3,9 euro, karkos – 1,73–2,02 
euro, šonkauliukų – 2,31–2,9 
euro, maltos mėsos – 3,2–3,9 
euro. Kilogramas vištienos 
(mėsinės vištos) kainavo 3,8–
4 eurus, o antienos – 5,8–6 
eurus. Kilogramą jautienos 
buvo galima nusipirkti už 
10–12 eurų.

Neblogai buvo perkami rū-
kytos mėsos gaminiai. Kilo-
gramas gražių, su raumeniu 
lašinukų kainavo 5,5– 5,80 
euro, kiti pardavėjai už to-
kius pat ar panašius prašė 
jau 6,3–7,8 euro. Kilogramą 
dešros buvo galima įsigyti už 
5,8–7,5 euro, dešrelių – už 
4,05–5,2 euro. Skyrėsi ne tik 
lašinių, bet ir vadinamosios 
pūslės kainos. Vieni pardavė-
jai prašė 8, o kiti net 15 eurų 
už kilogramą šio skanėsto. 
Brangiau norintys, teigė, kad 
čia dedama kapota gabalais 
mėsa, gerai suslėgta ir išrū-
kyta, išsistovėjusi.

Nemažai buvo įvairios 
šviežios ir rūkytos žuvies. 
Kilogramas karpių kainavo 
3,7 euro, plačiakakčių – 2,99 
euro, stintų – 4,99–6,5 euro, 
karšių – 1,7 euro. Žmonės 
dar vis gundėsi nusipirkti 
nors po pusę kilogramo kva-
pnių stintų, kurios laikomos 
vienu iš populiariausių šiuo 
metu delikatesų. Gerai perka-

mos jūrų lydekos, nes jos yra 
skanios ir nelabai brangios, 
kilogramą galima nusipirkti 
už 2,3–2,9 euro. Be to, jau 
prasidėjo gavėnia, tad žmo-
nės gal daugiau valgys žu-
vies ir jos produktų, mažiau 
vartos mėsos.

Ūkininkai, kaip visada, pre-
kiavo grūdais. Kainos buvo 
panašios kaip ir praėjusį šeš-
tadienį. Už centnerį miežių, 
kviečių, kvietrugių ar pašari-
nių miltų prašė 8–9 eurų, už 
40 kg maišelį avižų – 6 eurų, 
už centnerį maltų grikių – 5 
eurų, o už nemaltų – 6 eurų, 
už centnerį maltų žirnių – 8 
eurų. Maišas pašarinių run-
kelių kainavo 3,5 euro, šiau-
dų ryšulys – 2,5 euro.

Gyvuliukų turgavietės da-
lis, galima sakyti, tuščia. Vie-
nas pardavėjas siūlė pirkti 
vištų, už kurias prašė 10 eu-
rų, o už gaidžius – 6–7 eurų. 
Kitas vyriškis turėjo atsive-
žęs parduoti kelis suaugusius 
Belgų milžinų veislės triu-
šius, už kuriuos norėjo gauti 
po 25 eurus.

Daugelis atvykusių į tur-
gų apžiūrinėjo parduodamus 
įvairius sendaikčius, ieško-
dami sau reikalingų daiktų. 
Kai kas domėjosi slidinėjimo 
inventoriumi, tačiau atsirado 
dvejojančių dėl jų reikalin-
gumo – esą žiema jau greitai 
baigsis. Slidžių pora kainavo 
15–50 eurų. 

Nedaug buvo ne tik pirkė-
jų, bet ir pardavėjų, o naujoji 
turgaus aikštė buvo apytuštė. 
Tačiau dar savaitė kita ir atė-
jęs pavasaris sujudins preky-
bą. Viskam savas laikas.  NG

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

labirintai

Automobiliai ir 
jų dalys

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

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

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

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

priekabas.   
Automobiliai gali būti su de-

fektais, nevažiuojantys, daužti, 
skirti ardymui ar utilizavimui, 

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

Lauksime Jūsų pasiūlymų 
tel. 8 666 70777.

ŽEMĖS ŪKIS

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

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

Šieną. Tel. (319) 69353.

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

Pristatome.  
Išrašome sąskaitas. 

Tel. 8 605 49513. 

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

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

Tel.: 8 656 39189, 8 616 14424.

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

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

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

Tel. 8 612 02125.

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

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

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

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

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

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

Prašome atsiliepti mirusios Zuzanos Vasiliauskienės pa-
veldėtojus arba įgaliotus asmenis, 2018 m. kovo 1 d. 11.30 
ir 13.00 val. Jūs kviečiami atvykti į Prienų r., Ašmintos sen., 
Mačiūnų k. prie žemės sklypo (kad. Nr. 6955/0002:0150 ir 
6955/0002:0151), suderinti sklypo ribas su gretimu žemės 
sklypu Nr.6955/0002:0147 ir 6955/0002:0149, kuriam nu-
rodytu laiku bus atliekami kadastriniai matavimai.    

Prašome atsiliepti mirusio Prano Henriko Žiūros paveldė-
tojus arba įgaliotus asmenis, 2018 m. kovo 1 d. 11.30 val. Jūs 
kviečiami atvykti į Prienų r., Ašmintos sen., Mačiūnų k. prie 
žemės sklypo (kad. Nr. 6955/0002:0013), suderinti sklypo 
ribas su gretimu žemės sklypu Nr.6955/0002:0147, kuriam 
nurodytu laiku bus atliekami kadastriniai matavimai. 

Pasiteirauti galite VĮ Valstybės žemės fondo Kauno že-
mėtvarkos ir geodezijos skyriuje K. Donelaičio g. 33-403, 
Kaunas arba tel. 8 675 01473. Jums neatvykus darbai bus 
tęsiami.
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ARCHITEKTO PASLAUGOS: gy-
venamųjų namų projektavimas, 
ūkininko sodybų, pagalbinio 
ūkio paskirties pastatų projektų 
rengimas, projektų derinimas, 
statybos leidimo išėmimas, 
dokumentacijos tvarkymas. 
Žemės sklypų formavimo ir 
pertvarkymo projektų (sklypų 
padalinimo, paskirties keitimo) 
ir Kaimo plėtros žemėtvarkos 
projektų rengimas. Tel. 8 686 
00961, el. paštas manolinija@
yahoo.com

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

SKLYPŲ KADASTRINIAI 
MATAVIMAI 

♦ statinių kadastriniai matavi
mai – inventorizacija,

♦ geodeziniai ir topografiniai 
matavimai,

♦ pastato ašių nužymėjimas,
♦ žemės sklypų formavimo ir 

pertvarkymo projektai...
UAB „GEONETAS“  

 Adresas: Vytauto g. 11A,  
Prienai (priešais Autobu

sų stotį, laiptais į rūsį).
Tel.: 8 683 98043, 8 614 

38124. 

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

Statome nerūdijančio plieno 
apšildomus kaminus. Dedame 
nerūdijančio plieno įdėklus į 
kaminus, židinius, pirtis ir t.t., 
gaminame prijungimus. 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. 

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.

Pigiai sausas įvairias malkas. Tel. 
8 686 46230.

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.

Radiatorius (aukštis 0,55 m, 2 
vnt. po 1 m, 1 vnt. - 1,20 m, 1 
vnt. - 0,80 m). Balkono langą 
(stumdoma sistema, 1,54x3,50 
m). Tel. 8 682 92851.

pASLAUGOS

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.

REKLAMA

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.

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

Statybos darbų meistras sąžinin-
gai ir kokybiškai atlieka vidaus ir 
išorės apdailos, konstrukcinius, 
remonto ir kitus darbus. Stato 
namus, įrengia pamatus, dengia 
stogus, montuoja tvoras, terasas. 
Prašome skambinti, pakonsultuo-
siu tel. 8 602 80830.

Statybos ir remonto darbai: 
vidaus apdaila (gipso kartono 
montavimas, glaistymas, ply-
telių klijavimas ir kt.); terasų 
įrengimas; tvorų statymas; va-
sarnamių statyba (sodo nameliai, 
sandėliukai ir kiti medžio darbai); 
smulkūs remonto darbai. Tel.: 8 
676 49152, 8 606 90653.

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

Santechnikos darbai: vamzdynų 
keitimas, klozetų keitimas ir 
tvarkymas, maišytuvų keitimas 
ir kiti santechnikos darbai. Skylių 
gręžimas nerūdijančio plieno 
kriauklėse, metalinių vamzdžių 
sriegimas. Katilų prijungimas ir 
medžiagų komplektavimas. At-
vykstu bet kurią savaitės dieną ir 
vakarais (atvykstu ir dėl smulkių 
gedimų ir darbų) bei į rajonus. 
Parenku ir atvežu medžiagas. Tel.: 
8 684 55308, 8 619 54866.

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.

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 telefonu darbo 
valandomis 8 650 41148.

Autovežio vairuotojai. Tel. 8 663 
58007.

DOVANOJA

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

pAMESTA

Vasario 11 d. (sekmadienį) prie PC 
„Maxima“ Vytauto g., Prienuose 
pamesta piniginė su dokumen-
tais. Labai svarbus invalidumo 
pažymėjimas. Tel. 8 670 76928.

Kviečia į renginius
ARTIMIAUSI RENGINIAI 
pRIENŲ RAJONE

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 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 

AB „Lytagra“ ieško serviso darbuotojų
Darbo aprašymas:

– žemės ūkio technikos remontas ir priežiūra.
Reikalavimai kandidatui:

– žemės ūkio technikos išmanymas;
– atsakingumas, darbštumas;  

– gebėjimas dirbti tiek savarankiškai, tiek komandoje; 
– techninis išsilavinimas;

– vairuotojo pažymėjimas; 
– panašaus darbo patirtis (privalumas).

Įmonė siūlo:
– visas socialines garantijas;

– visas priemones, reikalingas darbui; 
– įdomų ir atsakingą darbą patikimoje, stabilioje ir vienoje 

didžiausių bendrovių Lietuvoje; 
– nuolatinius mokymus ir kvalifikacijos kėlimą; 

– konkurencingą atlyginimą. 
Darbo vieta:

Kaunas.
CV ir motyvacinį laišką siųsti: r.bagdonas@lytagra.lt

Telefonas pasiteirauti 8 616 42458.
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06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Beatos virtuvė 07:00 
premjera. Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą 2 07:20 premjera. alvinas 
ir patrakėliai burundukai 1 07:30 
Detektyvė Miretė 07:45 Džeroni-
mas 3 08:10 Karinės paslaptys 
09:00 labas rytas, lietuva 11:50 
pasaulio dokumentika 13:40 Mis 
Marpl 1 15:15 Dokumentinė apy-
braiža „Mes nugalėjom” 15:45 
Žinios. Orai 16:00 Sveikinimų 
koncertas 17:30 Žinios 17:55 
Sportas 17:58 Orai 18:00 teisė 
žinoti 18:30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba 19:30 Stilius 20:25 Lote-
rijos „Keno loto” ir „Jėga” 20:30 
panorama 20:52 Sportas 20:57 
Orai 21:00 „eurovizija 2018” 22:50 
Kietakiaušiai 00:45 pasaulio do-
kumentika 02:25 Dviračio žinios 
02:50 Klausimėlis.lt. 03:10 Tei-
sė žinoti. 03:35 Keliai. Mašinos. 
Žmonės. 04:00 Karinės paslaptys 
04:45 Auksinis protas

 
06:30 Madagaskaro pingvinai (26) 
06:55 tomas ir Džeris (36) 07:20 
“Nickelodeon” valanda. ančiukai 
Duoniukai (11) 07:45 Kung Fu 
panda (25) 08:10 Keista šeimy-
nėlė (26) 08:35 tomo ir Džerio 
šou (6) 09:00 Ogis ir tarakonai 
(28) 09:10 Ogis ir tarakonai (29) 
09:20 Ogis ir tarakonai (30) 09:30 
tinginių miestelis (70) 10:00 Ogis 
ir tarakonai (38) 10:10 KINO pUS-
RYČIaI. pReMJeRa Kung Fu 
triušis 11:55 panelė detektyvė 
13:45 Načas libras 15:35 poli-
cininkai ir Robersonai 17:30 Bus 
visko 18:30 Žinios 19:25 Sportas 
19:28 Orai 19:30 SUpeRKINaS 
Kung Fu panda 2 21:20 Džekas 
milžinų nugalėtojas 23:35 Vai-
duoklių namas 01:20 Terminato-
rius. Genesys

 
05:15 Naujakuriai 06:15 Televitri-
na 06:30 aladinas 07:00 ančiukų 
istorijos 07:30 Keršytojų koman-
da 08:00 aladinas 08:30 Supe-
rekspertai 09:00 Virtuvės istorijos 
09:30 Gardu Gardu 10:00 Aplink 
lietuvą 11:00 Svajonių ūkis 11:30 
lietuviai žiemos olimpinėse žaidy-
nėse 2018 12:15 Žiemos olimpi-
nės žaidynės 2018. Snieglenčių 
sportas. Vyrai 14:00 ledo ritulys. 
Vyrai. Rungtynės dėl bronzos me-
dalio 17:00 Snieglenčių sportas 
18:00 Misija: vestuvės 18:30 tV3 
žinios 19:15 tV3 sporto žinios 
19:35 tV3 orai 19:40 eurojackpot 
19:45 ŠeŠtaDIeNIO ŠeIMOS 
KINO teatRaS. pono poperio 
pingvinai 21:30 pReMJeRa. Ba-
do žaidynės. Strazdas giesminin-
kas. 2 dalis 00:25 Babilonas 02:15 
Kingsman. Slaptoji tarnyba 04:30 
Naujokė 04:50 Naujakuriai 

 
06:00 F. t. Budrioji akis (37) 06:55 
F. t. Budrioji akis (38) 07:50 F. t. 
Budrioji akis (39) 08:45 Sveikatos 

ABC televitrina 09:00 Autopilotas 
09:30 apie žūklę 10:00 pavariau 
(7) 10:30 pragaro katytė (4) 11:30 
Džiunglių karalienė 12:40 Reali 
mistika (13) 13:45 Vanity Fair. Vi-
siškai slaptai (2) 14:45 Kas žudi-
kas? (17) 16:00 Detektyvų istorijos 
(3) 17:00 Nutrūkę nuo grandinės 
(2) 17:30 tango ir Kešas 19:30 
Dainuok mano dainą 21:30 Ma-
NO HeROJUS Gelbėjimo misija 2. 
Mirtinas pavojus 23:15 AŠTRUS 
KINaS Šėtono vaikas 01:10 Tai-
kinys (3) 01:55 taikinys (4) 02:40 
tango ir Kešas  

 
06:00 „Geriausios nardymo vie-
tos“ 06:25 „pražūtingi smaragdai“ 
(12). 07:05 programa 07:09 TV 
parduotuvė 07:25 „Sparnuočių 
gyvenimas. Žūklautojai“ 08:25 
„tV europa pristato. Vyrų šešė-
lyje. elza - žvalgybininkė Marcelė 
Kubiliūtė“ 09:00 „Skinsiu raudoną 
rožę“ 09:30 „Vantos lapas“ 10:00 
ant bangos 11:00 „Detektyvas 
Morsas“ (4/4) 13:00 „Vera“ (4/2) 
15:00 „MMa „King of the Cage“ 
II tarptautinis turnyras. lietuva- 
amerika. atsakomosios kovos“. 
Kovų narvuose turnyras (5) 16:00 
Žinios 16:18 Orai 16:20 Mano eu-
ropos parlamentas 16:50 „pražū-
tingi smaragdai“ (38) 18:00 Žinios 
18:27 Orai 18:30 „4 kampai“ 19:00 
Muzikiniai sveikinimai 20:00 Žinios 
20:27 Orai 20:30 „Iljušinas ir Bab-
kinas tiria. Spąstai pelenei“ (3; 4) 
22:30 Žinios 22:57 Orai 23:00 
„Detektyvas Morsas“ (4/4) 01:00 
„pražūtingi smaragdai“ (13; 14) 
02:40 „Vera“ (4/2) 04:10 „Geriau-
sios nardymo vietos“ 04:30 „De-
tektyvas Morsas“ (4/4) 

 
05:45 Televitrina 06:00 Žiemos 
olimpinės žaidynės 2018. Kalnų 
slidinėjimas. Komandinė rungtis 
06:50 Slidinėjimas. Vyrai. 50 km 
masinis startas. Dalyvauja Man-
tas Strolia 10:05 akmenslydis. 
Vyrai. Finalas 12:00 Juokingiausi 
amerikos namų vaizdeliai 12:30 
Beveik neįmanoma misija 13:30 
ledo kelias 14:30 Žiemos olim-
pinės žaidynės 2018. Greitasis 
čiuožimas. Moterų ir vyrų masinis 
startas 17:30 Žiemos olimpinės 
žaidynės 2018. Dienos apžvalga 
20:00 aukščiausia pavara 21:30 
tV3 žinios 22:20 tV3 sporto ži-
nios 22:40 tV3 orai 22:45 Bebai-
mis 00:55 apiplėšimas Beikerio 
gatvėje 02:50 Kvailiausi pasaulio 
nutrūktgalviai 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Duokim garo! 07:35 
Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė.  
08:05 Misija. Vilnija. 08:30 Maistas 
ir aistros 09:00 pažvelk į profesiją 
kitaip 09:30 Mokslo sriuba 10:00 
antroji karta nuo Sausio 11:00 
lRt studija Vilniaus knygų mugė-
je 2018 12:00 Raminta Šerkšny-
tė. Opera vaikams „penki Merės 
stebuklai” 13:35 Klauskite dakta-
ro 14:30 Stilius 15:25 Giminės ir 
16:15 Euromaxx 16:45 Lietuvos 
menininkų portretai 17:30 Atspin-
džiai 18:00 lRt studija Vilniaus 
knygų mugėje 2018 19:00 pri-
sikėlimo ekspresas – šimtmečio 
veidai 19:45 Mano tėviškė 20:00 
lRt studija Vilniaus knygų mugė-
je 2018 21:00 estijos valstybės 
atkūrimo 100-mečiui 00:10 Dabar 
pasaulyje 00:45 europos kinas. 
Ryžtingoji Šarlin 

1�.�� val.

„pono poperio pingvinai“

 

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“
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TREČIADIENIS, �018 m. VASARIO �1 D., www.NAUjASISgELUPIS.LT
PASKUTINIS PUSLAPIS

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.

Vasario 23 d.
PENKTADIENIS

Saulė teka 07:26
leidžiasi 17:40

Dienos ilgumas 10.14
priešpilnis (8 mėnulio diena)
Gantautas, Butvilė, Severinas, 

Romana, Roma
Tinkamas laikas sėti: 

porus, krapus, garstyčias, pan-
kolius, kalendras.

Sode, darže: 
netinkamas laikas laistyti.

Vasario 24 d.
ŠEŠTADIENIS

Estijos Nepriklausomybės 
diena

Šv. Motiejus, Vieversio diena
Saulė teka 07:24

leidžiasi 17:42
Dienos ilgumas 10.18

priešpilnis (9 mėnulio diena)
Demetrija, Gedmantas, Goda, 

Motiejus, Matas
Tinkamas laikas sėti: 

porus, krapus, garstyčias, pan-
kolius, kalendras.

Sode, darže: 
netinkamas laikas laistyti.

Vasario 25 d.
SEKMADIENIS

Saulė teka 07:21
leidžiasi 17:44

Dienos ilgumas 10.23
priešpilnis (10 mėnulio diena)
Viktoras, Margiris, Rasa, Regi-

mantas
Tinkamas laikas sėti: 

baklažanus, cukinijas, moliū-
gus, patisonus, porus, krapus, 
garstyčias, pankolius, kalen-

dras, pomidorus, paprikas, ba-
zilikus, rozmarinus, mairūnus, 
gėles (iš sėklų daiginamas).

Sode, darže: 
tinkamas laikas pjauti žolę, 
laistyti, netinkamas laikas 

kaupti derlių.

Vasario 26 d.
PIRMADIENIS

Saulė teka 07:19
leidžiasi 17:46

Dienos ilgumas 10.27
priešpilnis (11 mėnulio diena)
Aleksandras, Jogintas, Aurimė, 

Izabelė, Sandra, Alius
Tinkamas laikas sėti: 

baklažanus, cukinijas, moliū-
gus, patisonus, porus, krapus, 
garstyčias, pankolius, kalen-

dras, pomidorus, paprikas, ba-
zilikus, rozmarinus, mairūnus, 
gėles (iš sėklų daiginamas).

Sode, darže: 
tinkamas laikas pjauti žolę, 
laistyti, netinkamas laikas 

kaupti derlių.

ORAI

VANDENS TEMPERATŪRA
[LEDO STORIS, cm]
  0 NEMUNAS pRIE NEMAJŪNŲ
[8] KAUNO MARIOS 
+1 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
[18] KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

SAULĖS AKTYVUMAS

G0Geomagnetinių audrų 
nenumatoma.

S0Saulės audrų 
nenumatoma.

R0Radiometrinių (radio trukdžių) 
audrų nenumatoma.

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

GAMA RADIACINIS FONAS

35KAUNE 
nSv/val. 

37ALYTUJE 
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE 
14000 nSv/val. 
ČERNOBYLIO AE 
4340 nSv/val. 

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

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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Lošimo Nr. 1141
Data: 2018-02-18

    
54 21 35 70 18 33 75 72 52 57 
59 05 69 45 56 44 38 43 49 42 
11 63 55 02 41 34 74 10 12 25 
16 53 36 29 13 09 64 01

 VISA LENTELĖ
37 58 26 23 03 46 48 06 
17 22

LAIMĖJIMAI (laimėtojų)

 
 
 

25562.00€ (1)
31.00€ (488)
2.00€ (14897)
1.00€ (27275)

pApILDOMI pRIZAI
0318940 - “Toyota Rav4 Hy-
brid”

0392908 - “Toyota Rav4 Hy-
brid”

0417109 - “Toyota Rav4 Hy-
brid”

0092851 - “Toyota Rav4 Hy-
brid”

047*035 - 100 Eur

031*939 - 100 Eur

003*959 - 100 Eur

046*567 - 100 Eur

059*731 - 100 Eur

05**097 - 100 Eur

010*458 - 100 Eur

039*159 - 100 Eur

000*300 - 100 Eur

032*270 - 100 Eur

031*083 - 100 Eur
021*774 - 100 Eur

VASARIO

21
T R E Č I A D I E N I S

VILNIUS
-9

-14
VASARIO

22
KETVIRTADIENIS

-6
KLAIPĖDA

-15 -7-16

VASARIO

23
P E N K TA D I E N I S

VASARIO

24
Š E Š TA D I E N I S

VASARIO

25
S E K m A D I E N I S

VASARIO

26
P I R m A D I E N I S

VASARIO

27
A N T R A D I E N I S

VILNIUS
-4

-4
-3

KLAIPĖDA
-8 -3-5

VILNIUS
-12

-19
-8

KLAIPĖDA
-25 -6-21

VILNIUS
-11

-8
-8

KLAIPĖDA
-8 -6-7

VILNIUS
-13

-21
-10
KLAIPĖDA

-21 -9-19

VILNIUS
-12

-20
-9

KLAIPĖDA
-25 -7-20

VILNIUS
-13

-17
-10
KLAIPĖDA

-18 -11-17

002*614 - 100 Eur
015*958 - 100 Eur
009*238 - 100 Eur
010*247 - 100 Eur
038*665 - 600 Eur
034*509 - Pakvietimas į TV 
studiją
023*358 - Pakvietimas į TV 
studiją
001*641 - Pakvietimas į TV 
studiją
026*365 - Pakvietimas į TV 
studiją

pROGNOZĖ: Aukso puode –  
350 000 Eur

Lošimo Nr. 633
Data: 2018-02-18

Tel. 1634
Automobilį “Toyota Rav4 Hy-
brid” laimėjo žaidėjas, kurio 
bil. Nr. 633-0030836.
500 Eur - 633-0022869
500 Eur - 633-0026787
500 Eur - 633-0030436
500 Eur - 633-0034956
500 Eur - 633-0035845
500 Eur - 633-0037607
500 Eur - 633-0043468
500 Eur - 633-0053734
500 Eur - 633-0062800

500 Eur - 633-0063227

SEKANČIO TIRAŽO pRIZAS:  
100x200€

Lošimo Nr. 264
Data: 2018-02-16

SKAIČIAI
04, 08, 19, 25, 44 + 09, 10

LAIMĖJIMAI
5 + 2 - 10000000.00€ 0

5 + 1 - 1614745.60€ 0

5 - 81415.70€ 0

4 + 2 - 4523.00€ 0

4 + 1 - 216.10€ 4

4 - 76.00€  6

3 + 2 - 76.00€ 4

2 + 2 - 30.00€ 100

3 + 1 - 18.20€ 138

3 - 12.90€  241

1 + 2 - 12.90€ 515

2 + 1 - 8.60€ 1719

pROGNOZĖ: 22 000 000 Eur


