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V. Mačernis– 
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meilės kankinys?
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Gyvenimas, besisukantis apie motociklus
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Prenumeruokite Nemuno krašto laikraštį „Naujasis Gėlupis“ 2018 m.!
prenumeruokite „Naująjį Gėlupį“ ir neatsilikite nuo svarbiausių krašto ekonominių, kultūrinių ir politikos naujienų!

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

Pernai prienietis Gytis 
Kizevičius (22 m.) tapo 
Lietuvos motokroso 
lenktynių pradedančiųjų 

Laima
DUOBLIENĖ

„Garbingi bočių žygiai tegul mums būna 
gyvenimo rodykle“

Lietuvos valstybės 
atkūrimo šimtmečio 
išvakarėse „Revuonos“ 
pagrindinėje mokykloje 

klasės nugalėtoju. Tai 
puikus pasiekimas 
pirmus metus varžybose 
dalyvaujančiam 
motociklininkui.

Ant motociklo – nuo 
dvylikos

„Nuo mažų dienų mačiau 

tik motociklus ir automobi-
lius – tėtis buvo ir yra aktyvus 
ekstremalaus sporto entuzi-
astas. Jau nuo penkerių me-
tų, matydamas jį motociklu 
važinėjantį šlaitais bei kito-
kiomis panašiomis trasomis, 
„užsikrėčiau“ ir žinojau, kad 
ir aš taip važiuosiu“, – pasa-

kojo vaikinas. 
Paaugusiam sūnui tėtis nu-

pirko mažą motociklą, kuriuo 
pradėjus važinėti noras va-
žiuoti vis greičiau dar labiau 
augo. Kartu su vaikinu „augo“ 
ir motociklai. Prieš porą metų, 
susitaupęs 3 tūkst. eurų, Gy-

buvo surengta netradicinė 
pamoka apie uloną Stasį 
Vaicekauską, tarnavusį 
Antrajame ulonų Lietuvos 
kunigaikštienės Birutės 
pulke, nuo 1926 m. 
dislokuotame Alytuje. 

Aktų salę puošė senos nuo-
traukos, dokumentai ir asme-
niniai daiktai, kurie priklausė 
mokytojos Elenos Bendins-
kienės tėvams Stasiui ir Do-
micelei Vaicekauskams. 

Stasė
ASIPAVIČIENĖ

Vasario 15 dieną Birštono 
„Carito“ parapijos 
bendruomenės namuose 
vyko TAU paskaita 
„Palaimintojo Teofiliaus 
Matulionio (1873–1962) 
meilė Dievui ir Tėvynei“. 

Paskaitą skaitė ir apie švie-
saus atminimo vyskupo gy-
venimo istoriją bei kelią, ku-
riuo jis ėjo, pasakojo teologi-
jos mokslų daktarė, Birštono 
sakralinio muziejaus vedėja 
Roma Zajančkauskienė.

„Tai buvo drąsus, tiesus ir 
protingas, labai mylintis Die-
vą ir Tėvynę žmogus“, – to-
kiais žodžiai teologijos moks-
lų daktarė apibūdino iškilaus 
dvasininko T. Matulionio as-
menybę. R. Zajančkauskienė 
yra labai gerai susipažinusi 
su dvasininko gyvenimu, me-
džiagą surinkusi ir iš Rusijos 
archyvų, o nuotraukų ir pri-
siminimų – iš T. Matulionio 
artimųjų. Tai iš tiesų buvo 
sunkaus ir sudėtingo likimo 
žmogus, kankinys, savo gy-
venimu liudijęs meilę ir iš-
tikimybę Dievui, Tėvynei ir 
žmonėms.

Teofilius Matulionis gimė 
1873 m. birželio 22 d. Ku-
doriškio kaime, Anykščių ra-
jone, pasiturinčio ūkininko 
šeimoje. Motina mirė anks-
ti, palikdama našlaičiais tris 
mažamečius berniukus. Mirš-
tančios mamos paskutiniai 

palaimintojo 
arkivyskupo 
Teofiliaus 
Matulionio 
gyvenimas 
Dievui ir 
Tėvynei 
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 Užsakomieji straipsniai, reklama
 Neapmokami pranešimai spaudai
 Skaitytojų straipsniai

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

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

Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius kritikuoja, 
kad Seime stringa laisvos prekybos sutarties su 
Kanada svarstymas. „Manyčiau, kad tas dabar 
stabdymas yra geriausiu atveju siauras mąstymas. 
Labai norėtųsi tikėti, kad tai nėra sabotažas“, – Žinių 
radijui ketvirtadienį sakė L. Linkevičius.

  Konstitucinis Teismas ketvirtadienį pradeda nagrinėti bylą 
dėl ministrų asmeninės materialinės atsakomybės už jiems 
pavaldžių darbuotojų neteisėtą atleidimą ir kitus neteisėtus 
veiksmus. Išaiškinimo šiuo klausimu paprašė Lietuvos 
vyriausiasis administracinis teismas, nagrinėjantis buvusio 
vidaus reikalų ministro Raimundo palaičio skundą.

Kasmetiniame Korupcijos suvokimo indekse Lietuva 
nepasistūmėjo ir išlaikė praėjusių metų poziciją, 
trečiadienį paskelbė tarptautinė nevyriausybinė 
organizacija „Transparency International“. Reitinge, kuris 
sudaromas pagal ekspertų ir verslo lyderių pateikiamus 
vertinimus, Lietuva užėmė 38 vietą 180 šalių sąraše. 

Mylėjo savo kraštą
Stasys Vaicekauskas (1915–

1998), gyvenęs Prienų rajono 
Putrišių kaime, užaugo su 
dviem seserimis ir trimis 
broliais.

1937 m. buvo pašauktas į 
Antrąjį ulonų Lietuvos kuni-
gaikštienės Birutės pulką Aly-
tuje ulonu ir tarnavo iki 1939 
m. 1944 m. sukūrė šeimą su 
Domicele Žvaliauskaite. Jie 
kartu užaugino dvi dukteris 
ir keturis sūnus. Visi jų vaikai 
baigė aukštuosius mokslus.

Stasys Vaicekauskas buvo 
geras stalius, griežė smuiku 
įvairiose kaimo šventėse, o 
po traumos, kai neteko rankos 
pirštų, išmoko groti lūpine ar-
monikėle.

Šeimoje buvo puoselėja-
mos lietuviškos, katalikiškos 
tradicijos ir vertybės. Visur 
galėjai justi lietuvišką dva-
sią: namuose ant sienos ka-
bojo Vytis, o ant svirno nu-
piešti Gediminaičių stulpai. 
Nors ne vienas žmogus per-
spėjo, kad dėl šių ženklų so-
vietmečiu galėjo nukentėti, 
Stasys Vaicekauskas vis tiek 
šių svarbių lietuvybės ženklų 
neatsižadėjo.

Vaicekauskai buvo vaišin-
gi, mylėjo savo kraštą, ap-
linkinių žmonių gerbiami 
už tvarkingumą, darbštumą. 
Tėvas savo vaikus nuolat pa-
mokydavo: „Mažiau kalbėkit, 
daugiau dirbkit“.

Visas nuotraukas ir asmens 
dokumentus sovietiniais me-
tais slėpė bičių aviliuose, todėl 
jie ir išliko iki šių dienų. Ant 
vienos nuotraukos išliko Sta-
sio Vaicekausko ranka rašytas 
užrašas: „Garbingi bočių žy-
giai tegul mums būna gyveni-
mo rodykle“. Šie žodžiai kie-
kvienam iš mūsų turėtų būti 
kaip priesakas savo šaliai.

„Garbingi bočių žygiai tegul mums būna gyvenimo rodykle“
Priminė garbingą 

praeitį
„Kurti laisvos Lietuvos 

negalime, nežinodami mūsų 
garbingos praeities“, – svei-
kindama artėjančio Lietuvos 
jubiliejaus proga kalbėjo „Re-
vuonos“ pagrindinės moky-
klos direktorė Ilona Balčiu-
kynienė. 

Istorijos mokytoja Irena 
Vincekienė priminė, kad 1918 
m. vasario 16 d., 11 val. ryto 
Vilniuje, Pilies g. 26, 
Lietuvos Taryba savo 
posėdyje vienu balsu 
nutarė kreiptis į Rusi-
jos, Vokietijos ir kitų 
valstybių vyriausybes 
šiuo pareiškimu:

Lietuvos Taryba, 
kaip vienintelė lietu-
vių tautos atstovybė, 
remdamos pripažintą-
ja tautų apsisprendimo 
teise ir lietuvių Vilniaus 
konferencijos nutarimu 
rugsėjo mėn. 18-23 d. 
1917 metais, skelbia at-
statanti nepriklausomą 
demokratiniais pama-
tais sutvarkytą Lietuvos 
valstybę su sostine Vil-
niuje ir tą valstybę at-
skirianti nuo visų vals-
tybinių ryšių, kurie yra buvę 
su kitomis tautomis.

Drauge Lietuvos Taryba 
pareiškia, kad Lietuvos vals-
tybės pamatus ir jos santykius 
su kitomis valstybėmis privalo 
galutinai nustatyti kiek galima 
greičiau sušauktas steigiama-
sis seimas, demokratiniu būdu 
visų jos gyventojų išrinktas.

Lietuvos Taryba praneš-
dama apie tai .................... 
vyriausybei, prašo pripažin-
ti nepriklausomą Lietuvos 
valstybę.

Jonas Basanavičius, Sa-
liamonas Banaitis, Mykolas 

Biržiška, Kazys Bizauskas, 
Pranas Dovydaitis Steponas 
Kairys, Petras Klimas, Dona-
tas Malinauskas, Vladas Mi-
ronas, Stanislovas Narutavi-
čius, Alfonsas Petrulis, Anta-
nas Smetona, Jonas Smilgevi-
čius, Justinas Staugaitis, Alek-
sandras Stulginskis, Jurgis 
Šaulys, Kazimieras Šaulys, 
Jokūbas Šernas, Jonas Vailo-
kaitis, Jonas Vileišis pasirašė 
ant Nepriklausomos Valsty-
bės Atkūrimo Akto.

Mokytoja I.Vincekienė 
klausė, ką mums reiškia Lie-
tuva, kur jos pradžia: „Ti-
kriausiai kiekvienam mūsų 
– tai gimtieji namai, tėvai, 
broliai, sesės. Mokiniai, jūs 
kasdien mokydamiesi, atlik-
dami, kad ir nedidelius gerus 
darbus, kuriate Lietuvą“.

Papasakojo apie 
kariuomenės kūrimą 

ir Antrąjį ulonų pulką
Istorikas Vytautas Kuzmic-

kas papasakojo apie savanorių 
ir šauktinių kariuomenių kūri-
mą bei jų veiklą. Jo teigimu, iš 

pradžių Lietuvos ginti ėjo sa-
vanoriai, o 1919 m. pradžio-
je į kariuomenę pradėti imti 
šauktiniai. Tarpukario Lietu-
voje buvo apie 40 tūkst. ka-
rių: 9 pėstininkų, 4 artilerijos, 
3 ulonų pulkai. 3 aviacijos es-
kadrilės, karo laivas „Antanas 
Smetona“, šarvuotasis trauki-
nys „Gediminas“ ir t. t.

Antrasis ulonų pulkas nuo 
1926 m. buvo dislokuotas 
Alytuje ir jam buvo suteiktas 
Lietuvos kunigaikštienės Bi-

rutės vardas. Pulke tar-
navo per 800 karių, ku-
rie sudarė keturis eska-
dronus (padalinius). 

Istorikas V. Kuzmic-
kas išsiaiškino, kad jo 
tėtis kurį laiką tarnavo 
kartu su E. Bendinskie-
nės tėčiu S. Vaicekaus-
ku, kuriam 1937 m. bu-
vo suteiktas grandinio, 
vėliau – jaunesniojo 
puskarininkio laipsnis. 

V. Kuzmickas papa-
sakojo ir apie ulonų uni-
formą, dienotvarkę, pra-
tybas bei dalyvavimą 
tradicinėse šventėse: 
Vasario 16-osios, Ka-
riuomenės ir visuome-
nės dienos (gegužės 15 
d.), Pulko dienos (spalio 

mėn.) ir Lietuvos kariuome-
nės dienos (lapkričio 23 d.). 

Ulonų pulko kasdienybė, 
šventės, mokymai, priesaikos 
davimas, treniruotės su žir-
gais, varžybos, pietūs, susiti-
kimai su visuomene atsispin-
dėjo ir senose S. Vaicekausko 
išsaugotose nuotraukose. 

Kai prabyla senos 
nuotraukos

Apie tėtį trumpai papasa-
kojo ir mokytoja Elena Vai-
cekauskaitė-Bendinskienė, 
kurios teigimu, jos tėtis – nėra 
joks didvyris, jis, kaip ir visi, 
dirbo, augino vaikus. O su-
rengti šią parodą ir pakalbėti 
apie ulonų pulką ją paskatino 
kolegos bei noras parodyti, 
kiek daug gali papasakoti iš-
saugotos senos nuotraukos. 

E. Bendinskienė ragino vai-
kus pasikalbėti su seneliais, 

proseneliais, saugoti senas 
nuotraukas – kaupti medžia-
gą apie savo šeimą, o kartu ir 
Lietuvos istoriją. Jai pritarė ir 
kiti renginio svečiai: istorikas 
V. Kuzmickas, Prienų rajono 
savivaldybės tarybos narė L. 
Jakinevičienė, mokyklos P. 
Garmaus muziejaus kūrėja A. 
Razmislavičienė. 

L. Jakinevičienė mokyklai 
padovanojo Nepriklausomy-
bėsAkto kopijų, kad kiekvie-
noje klasėje būtų Lietuvos 
valstybės 100-metį menantis 
simbolis.
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Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas 
trečiadienį kritikavo Vakarų politiką jo šalies atžvilgiu 
ir peikė Europos Sąjungą, nesistengiančią atkurti gerų 
santykių su Maskva, išliekant nesutarimų dėl Ukrainos 
ir daugelio kitų klausimų.

  prieš teismą stos 27-erių telšiškis, kuris bendradarbio vardu 
paėmė keturias paskolas iš greituosius kreditus suteikiančių 
bendrovių. praėjusių metų rugpjūtį nukentėjusysis paprašė 
kolegos paskolinti savo išmanųjį telefoną, kad pasitikrinti 
savo banko sąskaitą. Grąžindamas telefoną jis nepastebėjo, 
kad paliko telefone savo bankininkystės vardą ir slaptažodį.

Vienos Ohajo mokyklos septintokas, į mokyklą sugebėjęs 
įsinešti ginklą ir sužeistas jam iššovus tualete, kitą dieną po 
incidento mirė, trečiadienį pranešė policija. pasak pareigūnų, 
berniukas kuprinėje turėjo papildomos amunicijos. Tačiau 
policija nurodo, jog dar per anksti pasakyti, ar berniukas 
sąmoningai iššovė, ar ginklas suveikė atsitiktinai.

Mintimis dalijasi 
praeiviai

Kalbina ir fotografuoja Laima Duoblienė

Birūta ir Romualdas  
Šartneriai

Stengiamės kalbėti ir ra-
šyti taisyklingai. Net ir te-
lefono žinutėse rašom vi-
sas lietuviškas raides ir de-
dam skyrybos ženklus. O 
kai kartais paskaitai, ką pa-
rašo jaunimas, net suprasti 
būna sunku. Jaunimą tu-
rim auklėti visi – ir tėvai, ir 
mokytojai. Nepatinka, kad 
žmonės kalbėdami vartoja 
daug šiukšlių: „ta prasme“, 
„tipo“, „aaaa“, „pakan-
kamai“, „ar ne“, „užsidė-
jau batus“, „du tūkstantis 
aštuonioliktieji“ ir pan., 
netaisyklingai kirčiuoja. 
Prieniškiai netaisyklingai 
sako „vagiai“, „saldainė“, 
„dugnelis“ (vietoj „dang-
telis“). Ypač nesmagu, kai 
taip kalba gerbiami, nusi-
pelnę ar valdžios žmonės. 
Jeigu norime, kad visi kal-
bėtų taisyklingiau, turime 
kuo daugiau apie tai kalbė-
ti ir rašyti – ir mokyklose, 
ir namuose, ir per televizo-
rių bei kitas žiniasklaidos 
priemones. O jaunimas tu-
rėtų daugiau skaityti kny-
gų ir iš jų mokytis gražios, 
vaizdingos ir taisyklingos 
kalbos, nes dar nespėjo-
me atsikratyti rusicizmų, 
o jau kaip virusas į lietu-
vių kalbą lenda angliški 
žodžiai.  

Jonas Bosikis

Mano telefone nėra lietu-
viško raidyno, todėl su drau-
gais susirašinėju be š, ž, č... 
Jei ir būtų, turbūt vis tiek tų 
raidžių nevartočiau. Susi-
rašinėdami mes vartojame 
trumpinius: kvk, ok ir kitus, 
nes taip greičiau. Ir tėvai, ir 
mokytojai ragina rašyti lie-
tuviškai, bet man, kaip ir 
draugams, patogiau rašyti be 
lietuviškų raidžių. Bet būna 
sunku, kai mokykloje reikia 
rašyti rašinėlius – aš darau 
nemažai klaidų. 

Renata Januševičienė

Stengiuosi ir pati kalbėti 
ir rašyti taisyklingai, ir vai-
kus to mokau. Jei rašyda-
ma kartais nežinau, kaip be 
klaidų parašyti vieną ar kitą 
žodį, pasitikslinu. Su paau-
gliu sūnumi susirašinėjame 
taisyklingai lietuviškai ir, jei 
pastebimi vienas kito klai-
dų, atkreipiame dėmesį. O 
kaip jis susirašinėja su ben-
draamžiais, nežinau. Labai 
tikiuosi, kad taip pat taisy-
klingai. Piktina, kai kartais 
iš televizijos ekranų girdžiu 
netaisyklingai kalbančius 
žinomus žmones.

Jovita Rutkauskaitė

Visada stengiuosi kal-
bėti ir rašyti taisyklingai. 
Žinutes rašau lietuviško-
mis raidėmis ir su skyry-
bos ženklais. Kai tik tele-
fonuose atsirado lietuviš-
kos raidės, dauguma pasi-
liko prie senos rašybos, o 
aš iš karto pradėjau rašyti 
lietuviškomis raidėmis. Iš 
pradžių buvo motyvacija, 
kad lengviau būtų laikant 
egzaminus, kad išmokčiau 
rašyti taisyklingai, o paskui 
tai tapo tiesiog įpročiu. Di-
desnė dalis mano draugų 
ir pažįstamų kalba bei ra-
šo taisyklingai lietuviškai, 
gal todėl, kad bendrauju su 
intelektualesniais, akade-
minės bendruomenės na-
riais. Aš pati pastebiu, kad 
su vienais žmonėmis kalbu 
vienaip, su kitais – kitaip, 
net žargonas keičiasi, bet 
galima ir būtina save stebė-
ti ir pasitaisyti, jei neteisin-
gai pasakai ar sukirčiuoji. 
Man labai nepatinka, kai 
į kalbą įterpiami angliški 
žodžiai. Jei tai neformalus 
bendravimas, gal ir nieko, 
bet kai taip prabyla tele-
vizijos ekranuose matomi 
žmonės, jau negerai. 

Ar rašydami ir 
kalbėdami stengiatės 
laikytis lietuvių kalbos 
taisyklių?

Valstybinės lietuvių kalbos 
komisijos pirmininkas  

Audrys Antanaitis

Atsakingai rūpintis kalba 
– tai tas pats, kas rūpintis ir 
valstybės išlikimu. Juk jos 
– kalbos – vartojimo erdvė 
nuolat traukiasi. 

Lietuvių kalbos taisyklių 
visada reikia laikytis, sie-
kiant išsaugoti ne tik savo 
kalbą, bet ir tautiškumą. La-
bai neigiamai vertinu dabar 
vis populiaresniu tampantį 
bendravimą skaitmeninėje 
erdvėje, kuomet lietuviškas 
raides pakeičia lotyniškos 
raidės arba jų junginiai „š“ 
– „sh“, „č“– „ch“ ir t.t. Taip 
akivaizdžiai parodome nepa-
garbą savo kalbai. 

Turėtume gerbti ir savo 
kilmę, ir savo tautą, ir sa-
vo kalbą. Žinoma, norint, 
kad lietuviai susirašinėda-
mi trumposiomis žinutėmis 
telefone arba internete var-
totų lietuviškus rašmenis, 
tam turėtų būti ir tinkamos 
techninės aplinkybės. Todėl 
lietuvių kalbos puoselėjimui 
pagelbėtų ir patogių lietuviš-
kų klaviatūrų diegimas tele-
fonuose.

Puoselėkime ne tik savo 
valstybę, bet ir vieną iš jos 
pamatinių vertybių – lietu-
vių kalbą!
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2018-02-14 apie 15 val. Prienų r., 
Veiverių sen., Veiverių k., Tvenkinio 
g., vyras (gim. 1959 m.), atvykęs į 
dukrai (gim. 1982 m.) priklausantį 
gyvenamąjį namą, pastebėjo, kad, 
mėginant padegti, sugadintas gy-
venamojo namo plastikinis langas, 
aprūkę kambario lubos.

2018-02-14  apie 21.41 val. gautas 
pranešimas, kad Išlaužo sen., Išlau-
žo k., šalia PC „Express Market“, 
dega namo kaminas atvira liepsna. 
Kamine degė suodžiai.Atvykę 
ugniagesiai palaukė,  kol išdegė 
suodžiai kamine. 

2018-02-14 neblaivi (1,58 prom. 
alkoholio) sūnaus sugyventinė 
A. M. (gim. 1976 m.) artimoje 
aplinkoje smurtavo prieš taip pat 
neblaivią (1,35 prom. alkoholio) 
J. D. (gim. 1943 m., gyv. Prienų r. 
sav.). A. M. sulaikyta 48 val. 

2018-02-16 gautas J. C. (gim. 1980 
m., gyv. Prienų r.) pareiškimas, kad 
neblaivus (1,57 prom. alkoholio) 
sutuoktinis D. C. (gim. 1982 m.) 
smurtavo prieš ją ir sūnų D. C. (gim. 
2009 m.). D. C. sulaikytas 48 val.

2018-02-16 gautas D. K. (gim. 1973 
m.) pareiškimas, kad 2018-02-13, 
apie 17.40 val., grįžus į namus, 
mažametis sūnus (gim. 2010 m.) 
pasakė, kad buvo atėję penki ar 
keturi „persirengėliai“, kuriems 
jis atrakino duris ir šie, negra-
sindami ir nenaudodami fizinio 
smurto, įėjo į kambarį, paėmė 
sūnui priklausančią piniginę su joje 
buvusiais pinigais, t.y. daugiau nei 
245 €, ir išėjo. 

2018-02-16 apie 11val. P. P. (gim. 
1949 m., gyv. Kaune), atvykęs į 
jam priklausančią sodybą Prienų 
r sav. pastebėjo, kad išdaužtas 
pirties langas ir iš vidaus pagrobta 
įvairių namų apyvokos daiktų. Taip 
pat išlaužtos prie gyvenamojo 
namo esančio sandėliuko durys, į 
sodyboje esantį tvenkinį sumesta 
pirties lango rėmas, grėblys ir 
kastuvas. Sodyba neaptverta, 
signalizacija neįrengta, turtas 
draustas. Padaryta apie 500 eurų 
turtinė žala.

Viename Meksikos Karibų pakrantės kurorte apie 
25 žmonės buvo sužeisti trečiadienį per sprogimą 
kelte, driokstelėjusį keleiviams lipant iš laivo, pranešė 
pareigūnai. Kintana Roo uostų administracijos pranešime 
sakoma, kad preliminarūs duomenys rodo, jog sprogimas 
tikriausiai įvyko dėl mechaninio gedimo.

  Ukraina 2017 metais importavo 13,942 mlrd. kubinių 
metrų gamtinių dujų – 28 proc. daugiau nei 2016-
aisiais, pranešė nacionalinė statistikos žinyba. pernai už 
importuotas gamtines dujas sumokėta 3,228 mlrd. JAV 
dolerių – 47,3 proc. daugiau nei už užpernai.

Nigerijoje trečiadienį tebebuvo ieškoma daugiau nei 
100 mergaičių, dingusių po to, kai islamistų judėjimo 
„Boko Haram“ kovotojai užpuolė jų mokyklą šalies 
šiaurės rytuose, pranešė policija. Ši ataka pakurstė 
nuogąstavimus, jog kartojasi 2014 metais visą pasaulį 
sukrėtusi mergaičių pagrobimo Čiboke istorija.

Į skaitytojų klausimus atsako žolininkė, 
biologė Monika Smilgytė

Kuo geriausia būtų 
gydyti nudegimą? 

Ranką nusideginau 
karštu aliejumi...

Nusideginus nudegimo vie-
tą patartina maždaug 15 min. 
šaldyti lediniu vandeniu, ge-
riau ne po tekančia srove, o 
vonelėje, ir tik tuo atveju, jei 
nėra atviros žaizdos. Paskui 
reikia tepti jonažolių aliejumi 
(fitoliu), tinka ir medetkų, ra-
munėlių, beržų, pelyno, kiaul-
pienės, varnalėšos, kaulažolės, 
serenčio, dilgėlės, apynių, le-
vandų, ramunėlių ir kitų žo-
lelių, mažinančių uždegimą, 
malšinančių skausmą ir skati-
nančių ląstelių atsinaujinimą 
aliejai (fitoliai). Jeigu nuside-
ginote labai smarkiai ir iškilo 
didelės pūslės ar net nusilupo 
oda, gydymas skirsis. Turite 
išsivirti labai stiprios lakišiaus 
arbatos (neturint jo, tiks ir me-
detkos, kraujažolė, jonažolė, 
gyslotis, pelynas, ąžuolas, juo-
dalksnis – na čia geriau tinka 
džiovinančios, dezinfekuojan-
čios, malšinančios skausmą, 
ląstelių atsinaujinimą skati-
nančios žolelės. Visų čia ir 
neišvardinsi). Tegul valandą 

pritraukia, o tada susiraskit li-
ninio arba medvilninio balto 
ar nedažyto švaraus audeklo 
gabalą, sukarpykite reikiamo 
dydžio gabalais, mirkykite į 
stiprią lakišiaus ar kitų žole-
lių arbatą ir dėkite kompre-
sus ant žaizdos. Lakišius la-
bai stebuklingai mažina tini-
mą, dezinfekuoja, džiovina, 
neleidžia susidaryti randams. 
Mano mama smarkiai nupli-
kintą koją (sutrūko trilitrinis 
stiklainis darant kompotus) 
lakišiaus kompresais išsigydė 
per savaitę ir neliko randų. Iš 
pradžių dar mėgino gydytis 
ambulatoriškai, bet koja tik 
ištino kaip kulbė ir begalinis 
skausmas pranašavo blogiau-
sia. Po lakišiaus kompresų 
praėjus kelioms valandoms 
koja atslūgo, galėjo vaikščio-
ti, bet ir toliau dėjo kompre-
sus, nenuplėšdama apvynioto 
binto. Negalima draskyti žaiz-
dos, kompresais reikia drėkinti 
žaizdą per bintą (žolelės veikia 
antiseptiškai ir taip apsaugo 
nuo infekcijos). Kai oda atsi-
naujina, bintas pats nukrenta. 
Kai bintas nukrenta, odą jau 
galima tepti ir žolelių fitoliais. 
Nudegimą galima gydyti, jei 

nenusilupus oda, alijošiaus ir 
agurkų sultimis – jos vėsina ir 
skatina ląstelių atsinaujinimą. 
Alijošiaus ir agurko minkšti-
mu ypač tinka gydytis smar-
kiai nudegus saulėje, minkšti-
mą ar sultis maišant su žolelių 
(kiaulpienės, serenčio, dilgė-
lės, beržo, pelyno, varnalėšos, 
bijūnų ir kt.) fitoliais (jonažo-
lės ir ramunėlių fitolius patar-
tina vartoti tik žiemą, kad ne-
atsirastų pigmentinių dėmių) 
gaunamas maksimalus efektas 
– ir drėkina, ir šaldo, ir malšina 
skausmą, ir gydo.

Ar karpoms gydyti 
tinka ugniažolė? Ar 
galima, kaip sako 

seni žmonės, užrišti 
plauku ir karpa 

nukris?
Taip, ugniažolė idealiai tin-

ka karpoms, papilomoms, 
odos grybeliui gy-
dyti, padeda ser-
gant odos tuberku-
lioze ir odos vėžiu. 
Stipriausiai veikia 
šviežios ugniažolės 
sultys (spauskite jas 
su guminėmis pirš-
tinėmis, kad nenu-
degintumėt odos). 
Galima pasigaminti 
ugniažolės trauktinės. Šviežiai 
nuskintas ugniažoles sudėti į 
puslitrinį stiklainį (prikimš-
ti jį pilną) ir užpilti pačia sti-
priausia degtine. Laikyti tam-
sioje vietoje, laikas nuo laiko 
supurtant. Po dviejų savaičių 
jau galima naudoti išoriškai, 
tepti kelis kartus per dieną 
karpas, papilomas ar net dėti 
miniatiūrinius kompresiukus. 
Galima naudoti ir ugniažo-
lės aliejų (fitolį), bet pastebė-
jau, kad šviežia ugniažolė yra 
veiksmingesnė. 

Dar vienas karpų naikinimo 
būdas. Jį galima taikyti tik va-
sarą, kai žydi medetkos. Kie-
kvieną dieną reikia nusiskinti 
šviežią medetkos žiedą ir jį 
patrynus, kad išsiskirtų sultys, 
dėti ant karpos (tinka ir papi-
lomoms naikinti) ar bent tepti 
sultimis. Nakčiai taip patrintą 

žiedą dėti ant karpos ir užkli-
juoti pleistrą, laikyti per naktį. 
Gydymas trunka apie mėnesį. 
Net ir išnykus karpai, dar kurį 
laiką tą vietą reikia tepti me-
detkų sultimis, kad karpa neat-
sinaujintų. Tikrai suveikia, tik 
reikia turėti kantrybės!

Siūlu ar plauku užrišus 
karpą, ją vis tiek reikia tepti 
ugniažolės ar medetkų žiedų 
sultimis, nes kitaip vietoj nu-
kritusios karpos užaugs nauja. 
Karpos užuomazga būna giliai 
įsiskverbus į odos gilumą ir tik 
rišimu jos nepanaikinsite. Gali 
net atsirasti kitoje vietoje.

Ar tiesa, kad 
raudonoji musmirė 
gali būti vartojama 

kaip vaistas?
Esu skaičiusi apie gydymą 

musmirėmis, bet pati prakti-
koje nuodingų augalų nevar-

toju ir niekam nepatariu. Mū-
sų organizmai yra skirtingi ir 
nevienodai reaguoja į skirtin-
gus augalus, tad net ir vienas 
lašas gali būti mirtinas. Kam 
rizikuoti savo gyvybe, jei yra 
tiek daug vaistingų ir nenuo-
dingų augalų, kuriuos varto-
dami sustiprinsite organizmą, 
nepakenkdami kepenims ir 
inkstams. Jau ugniažolė yra 
vienas iš tų augalų, kuriuos 
reikia naudoti atsargiai, o la-
bai nuodingus išbando tik „ru-
siškos ruletės“ mėgėjai. Tad 
musmirėmis geriau tik grožė-
tis ir jų neliesti.

Turguje moterėlės 
parduoda putino 

uogų. Nuo ko ir kaip 
jas galima vartoti?
Putinus patariama rinkti po 

pirmųjų šalnų, kai uogos yra 

Žolininko kertelė
visiškai sunokę. Putino uo-
gos – puikus vitaminų šalti-
nis. Tačiau būkite atsargūs, 
nes jos didina skrandžio sul-
čių rūgštingumą, kartu sti-
muliuoja virškinimą, skatina 
virškinimo organų sekreciją 
ir šlapimo išsiskyrimą. Turi ir 
sutraukiančių savybių. Jeigu 
uogos šaldytos, galima užpil-
ti beveik verdančiu vandeniu 
ir sutrinti. Nesaldinant rūgš-
tingumo taip nekelia. Putino 
uogas galima greitai nuplikyti 
verdančiu vandeniu ir sutrin-
ti lygiomis dalimis su medu-
mi, laikyti šaldytuve, vartoti 
po šaukštą per dieną. Putino 
uogas patartina vartoti turin-
tiems aukštą kraujo spaudimą, 
kai padažnėjęs širdies plaki-
mas, užkietėjus viduriams, 
sumažėjus skrandžio rūgš-
tingumui, sergant avitamino-
ze, kosint, sergant bronchitu, 
plaučių uždegimu, cukralige 
(šiuo atveju vartoti be cukraus 
ir be medaus), sergant kepenų 

ligomis, gelta, tin-
ka ir aterosklerozei 
gydyti (užkalkėjus 
kraujagyslėms, tu-
rint aukštą blogojo 
cholesterolio kiekį 
kraujyje). Putino uo-
gų patariama vartoti 
ir turint spuoguotą 
veidą, votis, pūlinu-
kus, nes tie augalai, 

kurie valo kepenis, apsaugo ir 
odą (odai nereikia valytis nuo 
šlakų, todėl sumažėja spuogų 
ir pūlinukų). Labai skanu (čia 
mano receptas) saują šaldytų 
putinų uogų, kartu su sauja 
spanguolių ir sauja bruknių, 
užplikyti pora litrų verdančio 
vandens ir sutrinti – galėsit 
gardžiuotis nuostabiu kompo-
tu. Jei virsite puode ir dar įdė-
site šaukštą krakmolo, palau-
kę, kol sutirštės, ir pasaldinę 
gausit nuostabų kisielių. Šios 
uogos, veikdamos kartu, labai 
gerina virškinimą, stimuliuoja 
inkstų veiklą, suteikia vitami-
nų visai dienai.

Turguje esu mačius tiek pu-
tinų uogų rudenį, tiek jo sulčių 
žiemą. Jei neturite padidėjusio 
skrandžio rūgštingumo, sulčių 
patariu vartoti po tris šaukš-
čiukus tris kartus per dieną 
pusvalandis prieš valgį.  

REKLAMA



�
ŠEŠTADIENIS, �018 m. VASARIO �4 D., www.NAUjASISgELUPIS.LT
ATgARSIAI

REKLAMA

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

Kinija gali patrigubinti savo pajėgumus ir per 
ateinančių 20 metų atominės energetikos srityje 
aplenkti Jungtines Valstijas bei tapti didžiausia 
pasaulyje atominės energijos gamintoja, prognozuoja 
Tarptautinė energetikos agentūra (TEA).

  Naftos kainos ketvirtadienį mažėja po to, kai trečiadieninę 
prekybos sesiją užbaigė judėdamos priešingomis kryptimis. 
Balandžio mėnesio ateities sandorių „Brent“ naftos kaina 
Londono biržoje „ICE Futures“ sumažėjo 0,53 JAV dolerio, arba 
0,81 proc., iki 64,89 JAV dolerio. Trečiadienį ši nafta pabrango 
0,17 JAV dolerio, arba 0,26 proc., iki 65,42 JAV dolerio.

peru pietuose mažiausiai 44 žmonės žuvo trečiadienį 
dviaukščiam autobusui nulėkus nuo greitkelio ir 
nusiritus nuo maždaug 200 metrų aukščio skardžio, 
pranešė policija.

2018-02-16, apie 19. 15 val., A. 
M. (gim. 1967 m.), grįžęs į na-
mus Prienų r., pastebėjo išimtą 
gyvenamojo namo lango stiklą. 
Iš gyvenamojo namo pavogta 
12 vieno litro talpos plastikinių 
butelių alaus. Padaryta 24,40 
euro turtinė žala. 

2018-02-16 anksti ryte, 7.30 
val., Prienų r., užgesinus gyve-
namąjį namą, kambaryje prie 
lovos rastas sudegusio G. B. 
(gim. 1970 m.) lavonas. 

2018-02-16 apie 18.00 val., 
patikrinus Prienų r. sav., sody-
bos teritorijoje esančią lauko 
virtuvę, rasta daiktų visuma, 
panaši į aparatą naminei deg-
tinei gaminti, ir apie 145 litrai 
raugo, turinčio brogai būdingą 
kvapą. Nustatyta, kad naminę 
degtinę gamino A. M. (gim. 
1970 m.).  

2018-02-16 anksti ryte, 05.01 
val., gautas pranešimas, kad 
Stakliškių sen., Stakliškių k., 
Vilniaus g. atvira liepsna dega 
medinis namas.Užgesinus gais-
rą, prie lovos rastas namo 
savininko G. B. (gim. 1970 m.) 
kūnas. Išdegė namo vidus, ap-
degė sienos, įkrito perdanga. 

2018-02-20 apie 00.15 val.
ugniagesiai gelbėtojai Išlaužo 
sen., Rutkiškių k., Rasų g. padė-
jo ištraukti iš griovio užklimpusį 
GMP automobilį. 

2018-02-21 apie 21 val. Prienų 
r., Balbieriškio sen., kelio Bal-
bieriškis–Žagariai–Kirmėliškės 
3 km patikrinimui sustabdžius 
automobilį „VW Passat“, jį 
vairavęs neblaivus (1,72 prom. 
alkoholio) vyras (gim. 1949 
m.) sulaikytas ir uždarytas į 
areštinę.

V. Mačernis – poetas, svajotojas ar meilės 
kankinys?

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

Laima
DUOBLIENĖ

Atsakymo į šį klausimą 
buvo ieškoma Prienų 
krašto muziejuje, kur 
vasario 21 d. pristatytas 
kraštietės Aldonos 
Ruseckaitės biografinis 
romanas apie Vytautą 
Mačernį „Dūžtančios 
formos“. 

Tai jau trečiasis iš Inga-
vangio kaimo kilusios rašy-

tojos, poetės, muziejininkės 
biografinis romanas. Aldona 
Ruseckaitė yra knygų apie 
Maironį („Šešėlis JMM“) ir 
Žemaitę („Žemaitės paslap-
tis“) autorė. 

Rašytoja juokavo, kad liki-
mas taip sudėliojo, jog parašė 
tris biografinius romanus apie 
žemaičius. Tai, kad romanų 
herojai – žemaičiai, A. Ru-
seckaitei, kilusiai iš Sūduvos 
ir geriau šį kraštą pažįstan-
čiai, sukėlė tam tikrų proble-
mų, nes ji sako nežinanti že-
maitiškų papročių, tradicijų, 
patiekalų. 

A. Ruseckaitė sakė, kad 
knygą apie jauniausią litera-
tūros klasiką Vytautą Mačer-
nį (1921–1944) ji parašė to-
dėl, kad ilgą laiką domėjosi 
poeto gyvenimu, rinko apie 
jį archyvinę medžiagą, važi-
nėjo į ekspedicijas, lankėsi ne 
tik jo gimtinėje, bet ir vietose, 
kur poetas gyveno, bendravo 

su poeto artimaisiais ir jį pa-
žinojusiais. O nesenstanti V. 
Mačernio poezija bei pras-
mės ieškojimai jai patiko nuo 
jaunystės. 

Rašytoja susipažino ir su 
šiuo metu devyniasdešimt aš-
tuntuosius gyvenimo metus 
skaičiuojančia V. Mačernio 
sužadėtine Brone Vildžiūnai-
te. Moteris ilgai niekam neati-
davė poeto laiškų (net ne visus 
leido publikuoti), rankraščių, 
dokumentų, asmeninių daik-
tų, nesidalijo prisiminimais, 
nedalyvavo minėjimuose. Ir 
tik 2016 m. rudenį visą turė-
tą archyvą perdavė Maironio 

literatūros mu-
ziejui.  

R a š y d a m a 
knygą A. Ru-
seckaitė rėmėsi 
įvairiomis de-
talėmis, faktais, 
archyvine me-
džiaga bei Bro-
nei Vildžiūnai-
tei rašytais poeto 
laiškais. Rašy-
tojai pavyko su-
sidraugauti bei 
prakalbinti ir pa-
čią Bronę, kuri 
romane vadina-
ma Sofija Vis-

valdaite. Tačiau, kad rašo kny-
gą apie jos mylimąjį, rašytoja 
Bronei Vildžiūnaitei prisipaži-
no tik įpusėjusi romaną. 

Knygoje atskleidžiamas 
sudėtingas Vytauto Mačernio 
gyvenimas karo metais. 1943 
m. uždarius Vilniaus univer-
sitetą, poetas grįžo į gimtąją 
Šarnelę (dabartiniame Plun-
gės rajone). Nors buvo gautas 
Vilniaus burmistro leidimas 
tuokti (1943 m. rugpjūčio 12 
d.), santuoka neįvyko, sudė-
tingai klostėsi ir santykiai su 
artimaisiais, o artėjant Rusi-

jos okupacijai, poetui buvo 
iškilusi dilema: emigruoti be 
mylimosios ar likti. 

Apie V. Mačernio intelektu-
alumą, įvairiapusišką išsilavi-
nimą bei gyvenimo prasmės 
ieškojimą knygos autorė daug 
sužinojo iš žinomų meninin-
kų Juozo Miltinio, Donato 
Banionio ir Vaclovo Blėdžio 
atsiminimų, kurie vieną karo 
vasarą slapstėsi Mačernių so-
dyboje ir vakarais daug kal-
bėdavosi.

Nors V. Mačernis žuvo labai 
jaunas (23 m.), jis parašė dau-
giau nei du šimtus eilėraščių, 
kurie mėgstami ir žinomi iki 
šiol, ne vienas jų virtęs daina. 
Poetas mokėjo aštuonias už-
sienio kalbas, todėl žinomų ra-
šytojų knygas stengėsi skaityti 
tik originalo kalba. Eilėraščius 
jis rašė tik Šarnelėje, įvardin-
damas, kad tai yra jo įkvėpi-
mo žemė. 

Pasak A. Ruseckaitės, V. 
Mačernis, nors ir jaunas, buvo 
labai subrendęs, jau suvokęs 
savo gyvenimo prasmę. Jis 
gana tiksliai numatė ir Lietu-
vos ateitį bei nujautė ir sau iš-
pranašavo daug dalykų (anks-
tyvą mirtį, kad bus palaidotas 
ant kalnelio šalia namų). V. 
Mačernis yra sakęs: „Aš esu 
didelis svajotojas ir fantastas, 
todėl daugiau gyvenu ateitim, 
tikėjimu, regėjimais. <…> Vi-
zija – tai mano turtas, svajonė 
– tai mano dabartis, praeitis 
ir ateitis.“

V. Mačernio tėvai susilaukė 
net trylikos vaikų, tačiau už-
augo tik septyni. Jo tėtis žuvo 
(subadė jautis), kai jauniausia-
sis vaikas buvo dar vystykluo-
se, tad mamai liko ir nemažas 
ūkis, ir būrys vaikų. Moks-
lus baigė tik vienas Vytautas. 
Nors iš tiesų universiteto jis 
nespėjo pabaigti, liko neuž-

baigtas diplominis darbas. 
Nors V. Mačernis nuo ma-

žumės dirbo ūkio darbus, bu-
vo labai darbštus, tačiau, kaip 
tikras poetas, nepraktiškas. 
Bronė jį prižiūrėjo, rūpinosi 
jo kasdienybe. Jam žuvus nuo 
atsitiktinės artilerijos sviedinio 
skeveldros, labai išgyveno, 
kad nesusituokė, kad pasidavė 
tėvų, kurie buvo nepatenkinti 
savo vaikų pasirinkimais, įkal-
binėjimams vestuves atidėti. 
Jei būtų susituokę, gal būtų 
pasitraukę į Vakarus ir likimas 
galėjo būti kitoks.  

V. Mykolaitis-Putinas bu-
vo tas žmogus, kuris pirmasis 

įvertino V. Mačernio talentą 
ir pavadino jį „tikru poetu, 
rašančiu tikrą poeziją“, nors, 
daugelio manymu, V. Mačer-
nis rašė „vizijas“, kurias ne 
visi suprato. 

Su knyga apie Vytautą Ma-
černį šiltai Prienuose sutik-
ta A. Ruseckaitė apie naujas 
knygas dar nekalba. „Kol kas 
ilsiuosi, nes dar gyvenu „šalia 
Mačernio“, – sako rašytoja. 

Knygos sutiktuvėse ištrau-
kas iš romano bei V. Mačer-
nio poeziją skaitė aktorė Daiva 
Škelevaitė, rašytoją sveikino 
Prienų rajono savivaldybės 
meras A. Vaicekauskas bei bū-
rys A. Ruseckaitės talento ger-
bėjų iš Prienų bei tėviškės. 

prenumeruokite „Naująjį 
Gėlupį“ ir neatsilikite nuo 

svarbiausių krašto ekonominių, 
kultūrinių ir politikos naujienų!
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ARTIMIAUSIOS VARŽYBOS
KREPŠINIS

Vasario 25 d.

2100 val.

Prienų KKSC arenoje
Prienų-Birštono „Vytautas“ prieš 

Latvijos „VEF“  BBB

KREPŠINIS

Vasario 26 d.

1800 val.

Prienų KKSC arenoje
Slovėnijos „Helios Suns“ prieš 

Latvijos „VEF“  BBB

KREPŠINIS

Vasario 26 d.

2100 val.

Prienų KKSC arenoje
Prienų-Birštono „Vytautas“ prieš 

Lenkijos „Wilki Morskie“  BBB

KREPŠINIS

Vasario 27 d.

1800 val.

Prienų KKSC arenoje
Lenkijos „Wilki Morskie“ prieš 

Latvijos „VEF“  BBB

KREPŠINIS

Vasario 27 d.

2100 val.

Prienų KKSC arenoje
Prienų-Birštono „Vytautas“ prieš 

Slovėnijos „Helios Suns“  BBB

KREPŠINIS

Vasario 25 d.

1800 val.

Prienų KKSC arenoje
Slovėnijos „Helios Suns“ prieš 
Lenkijos „Wilki Morskie“  BBB

Ukraina trečiadienį uždraudė buvusiam Gruzijos 
prezidentui ir Ukrainos opozicijos veikėjui Michailui 
Saakašviliui trejus metus įvažiuoti į šalį. Šis sprendimas 
buvo priimtas Kijevui praėjusią savaitę deportavus M. 
Saakašvilį iš šalies.

  Juodkalnijos sostinėje podgoricoje nežinomas asmuo 
sviedė, kaip manoma, granatą į JAV ambasados 
komplekso teritoriją ir iškart detonavo kitą, jį užmušusį 
užtaisą, ketvirtadienį pranešė šalies vyriausybė. Į įvykio 
vietą atvykęs naujienų agentūros AFp korespondentas 
jokios kompleksui padarytos žalos nepastebėjo.

pjongčango žiemos olimpinėse žaidynėse olimpinį 
medalį iškovojęs rusas akmenslydininkas Aleksandras 
Krušelnickis, kaltinamas pažeidęs antidopingo 
taisykles, nedalyvaus jo bylos nagrinėjime Sporto 
arbitražo teisme (CAS), pranešė valstybinė naujienų 
agentūra „RIA Novosti“.

Prenumeruokite 
Nemuno krašto laikraštį 

„Naujasis Gėlupis“ 
2018 m.!

prenumeruokite „Naująjį 
Gėlupį“ ir neatsilikite nuo 

svarbiausių krašto ekonominių, 
kultūrinių ir politikos naujienų!

REGIONŲ KREpŠINIO LYGA B div. B gr.

TURNYRINĖ
LENTELĖ

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

16 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

tis nusipirko naują motociklą, 
su kuriuo ir pradėjo dalyvauti 
varžybose. 

Gyčio tėčio Giedriaus en-
tuziazmo ir atkaklumo dėka 
maždaug prieš dešimtmetį 
buvo atgaivinta ir išplėsta ša-
lia kelio Kaunas–Alytus sena-
me žvyro karjere buvusi trasa, 
kurioje, be judviejų, treniruo-
davosi ir daugiau prieniškių. 
Tačiau, pasak Gyčio, kiti pa-
mažu pasitraukė ir jie liko tik 
dviese.

Kurį laiką važinėjimas mo-
tociklais buvo tik pomėgis, o 
pernai atsirado galimybė da-
lyvauti ir varžybose, kuriose 
Gytis „nušluostė nosį“ net 
ir didesnę patirtį turintiems 
sportininkams. Lietuvos čem-
pionato trijuose etapuose jis 
buvo antras, dviejuose – tre-
čias, o bendroje įskaitoje ta-
po nugalėtoju. Lietuvos tau-
rės varžybose iškovojo dvi 
antras ir vieną trečią vietą, o 
bendroje įskaitoje po penkių 
etapų liko trečias. 

Pernai Gytis taip pat daly-
vavo ir motokroso varžybose 
Rokiškyje bei ištvermės (en-
duro) varžybose Kalvarijo-
je. Pastarosiose varžybose, 
kuriose sportininkai varžosi 
daug ilgiau nei įprastose var-
žybose – vieną valandą, tarp 
daugiau nei 30 varžybų da-
lyvių Gytis iškovojo ketvir-
tąją vietą. 

Debiutuos mėgėjų 
klasėje

Šiais metais Gytis debiu-
tuos mėgėjų klasėje. Pirmo-

Gyvenimas, besisukantis apie motociklus
sios varžybos laukia jau ba-
landžio viduryje. 

Šioje klasėje varžomasi tose 
pačiose dviejose kategorijose 
(MX1 (iki 450 cm3) ir MX2 
(iki 250 cm3), kaip ir prade-
dančiųjų klasėje, tik, anot Gy-
čio, čia jau varžovai stipresni, 
su didesne patirtimi. 

Kadangi Prienuose motoci-
klų sporto klubo nėra, Gytis 
varžybose dalyvauja „prisi-
glaudęs“ po kaimyninių rajo-
nų klubų vėliavomis. Pernai 
pergales „skynė“ su Kalvari-
jos (Marijampolės r.) „Sūdu-
vos“ klubu, šiais metais atsto-
vaus Alytaus motociklų spor-
to klubui „Devyniukė“. 

„Pasiruošimas varžyboms 
– ilgas ir nuolatinis procesas. 
Turi ne tik greitai važiuoti, 
nepritrūkti jėgų ir ištvermės, 
turi gerai veikti motociklas. 
Reikia ir specialios apran-
gos. Viskam reikia ne tik lai-
ko, bet ir pinigų“, – pasakojo 
vaikinas. 

Žiemą, kai važinėti moto-
ciklu ne pačios tinkamiausios 
sąlygos, Gytis daug laiko ski-
ria fiziniam pasirengimui. Juk 
tam, kad trasoje 15–20 minu-
čių išlaikytum tempą, posū-
kiuose, įkalnėse, važiuojant 
per kupstus suvaldytum apie 
100 kg sveriantį motociklą, 
reikia daug jėgų ir ištvermės. 

„Tačiau varžybose svar-
biausia – geras startas“, – įsi-
tikinęs motociklininkas, ku-
riam vis tiek yra pavykę pa-
neigti šią taisyklę – kartą jis, 
parvirtęs pirmame posūkyje, 
sugebėjo pasivyti ir aplenkti 
varžovus – iš 37 pakilti į an-

trąją vietą. 

Traumos – dažnos 
motociklininkų 

palydovės
Pasak Gyčio, traumos yra 

didžiausias šio sporto minu-
sas. Jis džiaugiasi, kad pernai 
pavyko jų išvengti, o mėlynių, 
nubrozdinimų ar nudegimų 
neskaičiuoja. 

Tačiau jauno sportininko 
biografijoje jau yra ir kaulų 
lūžių. Vieną kartą buvo lūžęs 
raktikaulis, kitą kartą – riešas 
ir du rankos kaulai. Bet tai ne-
atbaidė nuo noro vėl sėsti ant 
motociklo. 

„Važiuoji su protu, jauti sa-
vo galimybių ribas ir jų nevir-
šiji, nes kitaip „toli nenuva-
žiuosi“ – sezono nepabaigsi“, 
– sakė Gytis.

Treniruotėse ir varžybo-
se sportininkai dėvi specialią 
aprangą: batus, kelnes, kelių 
apsaugas, krūtinės ir nugaros 
šarvus, kaklo apsaugą, šalmą, 
akinius, pirštines. Visa ši nuo 
traumų sauganti apranga, net 
ir nenauja, kainuoja daugiau 
nei tūkstantį eurų. 

Būsimasis inžinierius 
ateities su statybomis 

nesieja
Šią vasarą Gytis Kauno 

technologijos universitete tu-
rėtų gauti statybų inžinieriaus 
bakalauro diplomą. Tačiau 
ateities, bent kol kas, su įgy-
ta specialybe nesieja, nes jau 
suprato, kad jo gyvenimas yra 
arčiau technikos. 

Šiuo metu jis gyvena labai 
intensyviai: paskaitos KTU 
bei diplominio darbo rengi-
mas, treniruotės trasoje su mo-
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Jungtinės Karalystės teismas atmetė antrą Juliano Assange’o 
bandymą panaikinti jam išduotą arešto orderį, vadinasi, 
valstybių paslaptis viešinančios interneto svetainės 
„WikiLeaks“ įkūrėjas bus suimtas, jei peržengs Ekvadoro 
ambasados ribas Londone. 2012-ųjų birželį jis į ambasadą 
atėjo siekdamas išvengti Europos arešto orderio.

  Diktatoriai, nusikaltėliai ir teroristai gali pasitelkti dirbtinį intelektą (DI) manipuliuoti rinkimais 
ir naudoti bepilotes skraidykles teroro atakoms, trečiadienį paskelbė dešimtys ekspertų, 
susirūpinusių, kad šios technologijos gali atverti pandoros skrynią. Jie paskelbė 100 puslapių 
analizę ir pateikė prognozių, kad per ateinančius 5–10 metų gali sparčiai vystytis kibernetinis 
nusikalstamumas bei dar labiau išplisti „botų“ – užvaldytų kompiuterių ir paskyrų – naudojimas 
žiniasklaidos darbui trikdyti ir kelti sumaištį socialiniuose tinkluose.

ARTIMIAUSIOS VARŽYBOS
KREPŠINIS

Kovo 2 d.

1930 val.
Prienų KKSC arenoje

Stakliškių „Stakliškės“ prieš 
Lietuvos kurčiųjų sporto klubas  RKL

KREPŠINIS

Kovo 3 d.

1715 val.

Prienų KKSC arenoje
Prienų-Birštono „Vytautas“ prieš 

Vilniaus „Lietuvos rytas“  LKL

KREPŠINIS

Kovo 3 d.

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

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

KREPŠINIS

Kovo 10 d.

1700 val.

DELFI TV
Klaipėdos „Neptūnas“ prieš 

Prienų-Birštono „Vytautas“   LKL

KREPŠINIS

Kovo 19 d.

1900 val.

DELFI TV
Alytaus „Dzūkija“ prieš 

Prienų-Birštono „Vytautas“   LKL

KREPŠINIS

Kovo 25 d.

1500 val.

Prienų KKSC arenoje
Prienų-Birštono „Vytautas“ prieš 

Kėdainių „Nevėžis“  LKL

Olimpinėse žaidynėse dalyvaujančių 
Lietuvos sportininkų varžybų programa

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 bus rodomos
TV3 kanalu

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

Gyvenimas, besisukantis apie 
motociklus
tociklu bei fizinio pasirengimo 
treniruotės sporto salėje ar lau-
ke. Gytis dar ir dirba, nes, kaip 
pats juokauja, pačiam reikia 
nors benzinui užsidirbti. 

Didžiausias jauno sportinin-
ko palaikytojas ir padėjėjas 
– tėtis, kuris yra ir treniruočių 
partneris, ir treneris per varžy-
bas, ir pagalbininkas remon-
tuojant motociklą, ir, svarbiau-
sia, finansinis rėmėjas. 

Draugei Gabrielei taip pat 
patinka motociklų sportas ir ji, 
jei tik gali, palydi Gytį ir į tre-
niruotes, ir į varžybas. O štai 
mama Grida negali žiūrėti nei 
varžybų, nei treniruočių, nes 
jai baisu, skauda širdį – ji sa-
vo šeimos vyrų visada laukia 
namuose parengusi šventinę 
vakarienę. Sesuo Karolina taip 
pat nesidomi technika – ji pa-
sinėrusi į dizaino studijas. 

Ateities svajonėse– 
varžybose užsienyje 

atstovauti Prienų 
klubui

Jaunas vaikinas tikisi, kad 
jam bus sėkmingas ir šių metų 
sezonas, o kitais metais jis jau 
galės varžytis su dar stipres-
niais sportininkais. Gytis neat-
meta ir minties jėgas išbandyti 
varžybose užsienyje. 

Dar viena svajonė – įkur-
ti Prienuose motociklų spor-
to klubą ir garsinti gimtojo 
miesto vardą. Juolab kad atsi-
randa ir daugiau pavienių šio 
sporto entuziastų, tik kol kas 
dar nelabai aktyvių. Optimiz-
mo nestokojantis Gytis tikisi, 
kad Prienai – ne tik krepšinio 
miestas, todėl finansinės pa-
ramos iš savivaldybės galėtų 
tikėtis ir motociklininkai. La-
bai džiaugtųsi ir privačių rė-
mėjų pagalba. 

„Motociklų sportas yra ne-
lengvas, reikalaujantis daug 
jėgų, tačiau adrenalinas ir 
azartas per varžybas atperka 
visą vargą, patirtą joms ruo-
šiantis“, – sako 2017 m. Lietu-
vos motokroso lenktynių pra-
dedančiųjų klasės nugalėtojas 
Gytis Kizevičius. 

prienų miesto viešosios erdvės– 
bendruomenės reikmėms ir 
verslo galimybėms

Nemaža dalis Prienų 
miesto viešųjų erdvių yra 
nepakankamai išvystytos, 
menkai išnaudojamos 
bendruomeninėms, 
laisvalaikio ir poilsio 
reikmėms bei susijusio 
verslo galimybėms. 

Net itin Prienų miesto ben-
druomenės pamėgtose laisva-
laikio leidimo ir pasivaikščio-
jimų vietose esanti minimali 
infrastruktūra (sporto aikšte-
lė, keli suoliukai) yra skur-
di ir susidėvėjusi. Viešosiose 
erdvėse trūksta pėsčiųjų takų, 
apšvietimo ir kitos laisvalaikio 
infrastruktūros. Siekdama pa-
gerinti situaciją Prienų rajono 
savivaldybės administracija 
inicijavo projekto „Komplek-
sinis Prienų miesto viešųjų er-
dvių sutvarkymas, pritaikant 
jas bendruomenės ir verslo 
poreikiams“ įgyvendinimą. 
Projektas įgyvendinamas  pa-
gal Vidaus reikalų ministerijos 
administruojamą 2014–2020 
metų ES fondų investicijų 
veiksmų programos priemonę 
„Miestų kompleksinė plėtra“. 
Bus sutvarkytos dvi Prienų 
miesto teritorijoje esančios su 
gyvenamaisiais daugiabučiais 
namais besiribojančios viešo-
sios erdvės ir rekonstruota Vy-
tenio g. bei greta jos esanti au-
tomobilių stovėjimo aikštelė. 
Viešojoje erdvėje, esančioje 
tarp Statybininkų g., J. Luk-
šos g., Vytenio g. ir Kęstučio 
g., numatyta įrengti aikštynų 
zoną su krepšinio, tinklinio, 
lauko teniso, vaikų žaidimų 
aikštelėmis, lauko treniruo-
kliais, apžvalginį tvenkinio 
taką su liepteliu, paplūdimį, 
aikštelę parkavimui, lauko 
prekybai. Prie upės numatyta 
įrengti apžvalgos taką su apž-

valgos aikštele šlaite.
 Viešojoje erdvėje, esan-

čioje prie Kęstučio g. (Ne-
muno upės pusėje), numatyta 
įrengti prieplauką su valčių 
nuleidimo aikštele, pontoninį 
tiltelį, informacinius stendus. 
Abiejose viešosiose erdvė-
se bus sutvarkyti želdiniai, 
įrengti pėsčiųjų (dviračių) ta-
kai, sutvarkytos ir rekreacijai 
pritaikytos tvenkinio ir upės 
pakrantės, įrengti mažosios 
architektūros elementai, lau-
ko tualetai, teritorijų apšvieti-
mas. Projektas generuoja nau-
dą daugeliu aspektų: padidė-
jęs sutvarkytų viešųjų erdvių 
patrauklumas gyventojams; 
pagerėjusi gyvenimo koky-
bė Prienų mieste; pagerintos 
sąlygos laisvalaikio ir poilsio 
veiklai; padidėjęs bendruo-
menės užimtumas; pailgėjęs 
gyventojų praleidžiamas lai-
kas lauke; padidėjęs gyvento-
jų fizinis aktyvumas – geros 
sveikatos šaltinis; sumažėjęs 
neigiamas poveikis aplinkai; 
sudarytos sąlygos verslo plė-
trai; padidėjęs teritorijos sau-
gumas. Tikimasi, kad projek-
to įgyvendinimas pagerins 
gyvenimo ir aplinkos kokybę 
Prienų mieste, paskatins gy-
ventojų užimtumą sutvarky-
tose viešosiose laisvalaikio ir 
poilsio erdvėse. Sukurta inf-
rastruktūra ir padidėję gyven-
tojų srautai sudarys palankias 
sąlygas verslo plėtrai – lauko 
prekybai, maitinimo, laisvalai-
kio ir kt. paslaugoms. 

Projektui įgyvendinti skir-
ta daugiau nei 2,3 mln. eurų, 
iš kurių daugiau nei 1,9 mln. 
eurų – Europos Sąjungos fon-
dų lėšos.

Prienų rajono savivaldybės 
administracijos informacija 
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REKLAMA

Latvijos bankų priežiūros institucija – Finansų ir kapitalo 
rinkos komisija – paragino šalies centrinį banką suteikti 
dar vieną ypatingąją paskolą sunkioje finansinėje 
padėtyje atsidūrusiam trečiam pagal dydį šalyje 
komerciniam bankui ABLV.

  Vokietijos kanclerė Angela Merkel trečiadienį perspėjo, 
kad Kinija neturėtų sieti savo investicijų vakarų Balkanuos 
su savo politiniais reikalavimais. pekinas viliasi, kad 
pavyks atgaivinti senovinius prekybos maršrutus iš Azijos 
į Europą ir Afriką. Tačiau Europoje kyla būgštavimų, kad 
taip pekinas siekia didinti savo politinę įtaką Europoje.

prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas (Emanuelis 
Makronas) trečiadienį paragino paskelbti paliaubas Sirijos 
Rytų Gutos regione ir pradėti civilių gyventojų evakuaciją iš 
sukilėlių kontroliuojamo ir režimo pajėgų bombarduojamo 
anklavo. JAV generalinio sekretoriaus Antonio Guterreso 
žodžiais, ši vieta tapo „pragaru Žemėje“.

ALEKSANDRAS SINKEVIČIUS 
(1908–1989) – gamyklos „Sta-
kliškių midus“ įkūrėjas, lietuviš-
ko midaus receptūros atkūrė-
jas.

Gimė Intuponių kaime, Aukštadvario 
valsčiuje. 1930 m. baigė mokyklą. Įsto-
jo į Kauno karo mokyklą. 1931–1934 m. 
įsitraukė į visuomeninę veiklą, redagavo 
leidinius, spaudą. 1936 m. buvo apkaltin-
tas dalyvavimu Voldemaro organizuota-
me kariniame perversme. Skirta bausmė 
– sušaudymas. Bausmės pavyko išvengti, 
nes prezidentas Antanas Smetona pritaikė 
amnestiją. 

Mokėsi aludarystės amato „I. B. Volfo ir 
Engelmano“ gamykloje Kaune. 1939–1942 
m. studijavo Kauno universitete, mais-
to technologo specialybę, tačiau uždarius 
universitetą nespėjo užbaigti mokslo ir 
įgyti diplomo. 

A. Sinkevičiaus gyvenimas yra pažen-
klintas ir sovietinės represijos. Ketveriems 
metams buvo ištremtas į Vorkutą. 1948 m. 
grįžęs į Lietuvą vėl pradėjo dirbti alaus pra-
monėje. Norėjo atkurti nespirituoto seno-

vinio lietuviško midaus receptą. Prasidėjo 
nelengvas kelias, kol pavyko gauti leidimą 
gaminti midų,tačiau didžiosios Lietuvos 
alaus ir degtinės daryklos nenorėjo gaminti 
lietuviško midaus. A. Sinkevičius Stakliš-
kėse surado mažą alaus daryklą „Gintaras“. 
Taip 1959 m. A. Sinkevičius pradėjo dirb-
ti Stakliškių alaus darykloje technologu. 
Pirmoji lietuviško midaus partija, 800 litrų 
midaus „Dainava“, buvo pagaminta 1959 
m. rugsėjo 8 d. 1972 m. midaus gamybos 
patentas buvo išduotas Jungtinės Karalys-
tės, Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos 
karalienės Elžbietos II vardu, kuris reiškė, 
kad be Stakliškių gamyklos „Lietuviškas 
midus“ leidimo niekas negalėjo naudotis 
šiuo išradimu.

pETRONĖLĖ BARTNINKAITĖ- 
RŪTELIONIENĖ (1893 04 20–1985 
02 27) – mokytoja, rašytoja.

Gimė Kuišių kaime, Prienų rajone. 
Baigusi mokytojų kursus, dirbo Balta-
rusijos ir Lietuvos mokyklose.

1930 m. pradėjo leisti keturių dalių ro-
maną „Klaikuma: iš Didžiojo karo laikų 
ir tremtinių gyvenimo“, vėliau išėjo ro-
manai: „Protas, širdis ir rankos“, „Taria-
mos plaštakės ir „moterys“, „Vadovas“. 
Rašė lietuvių kalbos vadovėlius: „Gra-
matika praktikoje“, „Kirčiuotoji prakti-
kos gramatika“.

VINCAS GRIGALIŪNAS- 
GLOVACKIS (1885–1964) – karinin-
kas, generolas.

Gimė Jiezne. Būdamas dar visai vaikas 
ėmė ruošti dvaro vaikus į pirmąją gimna-
zijos klasę. Vėliau dirbo Birštono liaudies 
mokyklos mokytojo padėjėju, Jiezno vals-
čiaus raštininko padėjėju. 1904 m. baigė 
Balstogės keturklasę gimnaziją, įstojo į 
Vilniaus karo mokyklą. 

1907 m. išvyko į Turkestaną, mokėsi Sa-
markando gimnazijoje. 1918 m. sugrįžo į 
Lietuvą. Organizavo II pėstininkų pulką 
Kaune, surinko apie 6000 savanorių. Ne-
priklausomybės kovoms pasibaigus buvo 
išleistas į atsargą. Subūrė Savanorių sąjun-
gą. Karo pabaigoje pasitraukė į Vakarus, 
gyveno Kolumbijoje, kur ir mirė. 

Prienų krašto muziejus skelbia iniciatyvą – „100 iškiliausių Prienų krašto asmenybių“, skirtą Lietuvos vals-
tybingumo 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 supratome 

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 tinkla-
pio „Facebook“ paskyroje.

Jūsų pasiūlymų, kaip jau skelbėme, laukėme iki vasario 15 d. Kviečiame ir toliau būti aktyviems. Laukiame 
Jūsų balsų el. paštu: prienumuziejus@gmail.com, muziejaus socialinio tinklapio „Facebook“ paskyroje fa-
cebook.com/prienukrastomuziejus, paštu: F. Martišiaus g. 13, Prienai, arba atvykite į Prienų krašto muziejų. 
Balsavimas vyks iki 2018 m. birželio 1 d. Jam pasibaigus skelbsime 100 Jūsų išrinktų ir pasiūlytų asmenybių. 

Informaciją parengė Prienų krašto muziejus.

RENALDAS GUDAUSKAS  
(gim. 1957 11 03) – Lietuvos in-
formologas, socialinių mokslų 
daktaras, Lietuvos nacionalinės 
Martyno Mažvydo bibliotekos 
generalinis direktorius.

Gimė Veiveriuose. Vilniaus universitete 
baigė Bibliotekininkystės ir bibliografijos 
specialybę. Leningrado (dabar – Sankt Pe-
terburgas) kultūros institute apgynė dakta-
ro disertaciją. 1992 m. suteiktas docento 
vardas. Nuo 2002 m. – profesorius. Staža-
vosi Danijos, Norvegijos, Suomijos, Vo-
kietijos universitetuose, Belgijoje ir kt.

Vilniaus universitete ėjo Istorijos fa-
kulteto prodekano pareigas, buvo Komu-
nikacijos fakulteto dekanas dėstytojas. 
Įvairių respublikų ir tarptautinių projektų 
dalyvis bei koordinatorius. 1996–1997 m. 
Lietuvos Respublikos prezidento Algir-
do Mykolo Brazausko patarėjas komu-
nikacijos ir informacijos klausimais bei 
Valstybės informacijos politikos tarybos 
pirmininkas.

UNESCO Lietuvos nacionalinės ko-
misijos Informacijos, informatikos ir ko-
munikacijos komiteto pirmininkas, Tarp-

tautinės dokumentacijos ir informacijos 
federacijos tarybos direktorius, Tarptau-
tinės žinių vadybos profesionalų asocia-
cijos KMPro (JAV) Lietuvos atstovybės 
prezidentas, sertifikuotas žinių vadybi-
ninkas. 2009 paskirtas Europos mokslo 
fondo (European Science Foundation) 
ekspertu.

Parašė daugiau nei 150 publikacijų 
mokslo leidiniuose.
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NUKelta Į 10 p. 

 Didžiosios Britanijos centrinis bankas – Anglijos 
bankas – ruošiasi tolesniam bazinės palūkanų normos 
didinimui, kalbėdamas šalies parlamento Iždo 
komiteto posėdyje sakė banko vadovas Markas Carney 
(Markas Karnis).

  Rusijos Volgogrado srityje gyvenantys sutuoktiniai tik po septynerių metų sužinojo, kad mirusiu laikytas jų vaikas yra gyvas – gavę 
pranešimą apie įsiskolinimą už jo išlaikymą vaikų internate. Skolininkė antstoliams sakė, kad vaiką ji pagimdė 2011 metais, tačiau 
gydytojai jai pasakė, kad kūdikis ilgai negyvens. Todėl jauna mama nusprendė parašyti pareiškimą ir oficialiai atsisakyti savo 
naujagimio. po penkių dienų į ligoninę sugrįžusiems sutuoktiniams medikai pasakė, kad jų vaikas jau mirė. Kad jis yra gyvas pora 
sužinojo tik dabar. Moteris kreipėsi į teismą dėl tėvystės teisių atstatymo ir jos prašymas buvo patenkintas. Vaikas buvo perduotas 
šeimai. 260 tūkst. rublių siekianti skola vaikų internatui buvo sugrąžinta.

laikraščio priedas Birštono 
savivaldybės gyventojams

Stasei Belickienei – Lietuvos didžiojo 
kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžius

PRIE VYTAUTO 
KALNO

Vasario 15-ąją Lietuvai 
nusipelniusiai buvusiai 
gydytojai Stasei 
Belickienei Prezidentūroje 
buvo įteiktas Lietuvos 
didžiojo kunigaikščio 
Gedimino ordino Riterio 
kryžius.

Stasė Belickienė (Sinke-
vičiūtė), gyvenanti Birštone, 
gimė 1935 m. Kauno rajono 
Vandžiogalos valsčiaus Nor-
kūnų kaime Valerijos ir Pran-
ciškaus Sinkevičių šeimoje. 
Šeima valdė 20 ha žemės, 
gyveno pasiturinčiai. Šeimoje 
kalbėjo lenkiškai. 

1944 m. rudenį, būdama 9-
erių metų, pradėjusi mokytis 
Vandžiogalos 7-metėje moky-
kloje, išmoko lietuvių kalbos. 
Baigusi šią mokyklą, toliau 
mokėsi Kaune, Vilijampolėje 
įsikūrusioje 12-oje vidurinėje 
mokykloje. 

1954 m., baigusi vidurinę 
mokyklą sidabro medaliu, be 
konkurso ir egzaminų įstojo į 
Kauno medicinos institutą. 

1960 m. Kauno medicinos 
institutą baigusi su pagyri-
mu Stasė Belickienė pradė-
jo dirbti Garliavos ligoninė-
je pediatre, o nuo 1967 m. 
įsidarbino Birštono „Tulpės“ 
sanatorijoje. 

Stasė Belickienė, augusi gi-
liai tikinčioje šeimoje, ir pati 
nuo jaunų dienų aktyviai įsi-
traukė į religinę veiklą. Be-
simokydama Vandžiogalos 
septynmetėje mokykloje, da-
lyvavo slapto būrelio „Lai-
mės žiburys“, kurio tikslas 
buvo auklėti jaunimą katali-
kiška dvasia, veikloje. Turė-
dama patirties, panašų būrelį ji 
įsteigė 12-oje vidurinėje mo-
kykloje Vilijampolėje, Kau-
ne. Pažintis su kunigu Juozu 
Zdebskiu, mylimu pasauliečių 
ir nekenčiamu, persekiojamu 
sovietų valdžios, KGB, dar la-
biau sustiprino tikėjimą ir pa-
siryžimą imtis širdžiai mielos, 
patriotiškus ir krikščioniškus 
jausmus žadinusios katalikiš-
kos, švietėjiškos veiklos.

Stasė Belickienė įsijungė į 
„Eucharistijos bičiulių“ gre-
tas. Porą kartų per metus  „Eu-

Šachmatų turnyro 
nugalėtoju tapo 
Jonas Džervus

charistijos bičiulių“ atstovai iš 
visos Lietuvos susirinkdavo 
pas Stasę Belickienę Biršto-
ne. Čia jie gaudavo pogrindi-
nės spaudos, kurią platindavo 
po visą Lietuvą. 

Stasė Belickienė nuoširdžiai 
ir pasiaukojamai rūpinosi ka-
talikišku švietimu, bendradar-
biavo pogrindiniame tautiškos 
ir katalikiškos pakraipos lei-
dinyje „Rūpintojėlis“, kuriuo 
siekta gaivinti ir skleisti tas 
vertybes, kurias simbolizuoja 
prie Lietuvos kelių rymantis 
Rūpintojėlis.

Stasės Belickienė su didžiu-
liu pasiaukojimu dalyvavo ne 
tik leidžiant „Rūpintojėlį“, bet 
ir platinant „Lietuvos katalikų 
bažnyčios kroniką“ – šiuos 
reikšmingus pogrindinius 
leidinius, sovietmečiu kurs-
čiusius laisvės viltį. Ji gerai 
pažinojo „Lietuvos katalikų 
bažnyčios kronikų“ leidėjus: 
Kauno arkivyskupą metro-
politą Sigitą Tamkevičių, ku-
nigus Juozą Zdebskį, Vytautą 
Vaičiūną ir kitus. 

Už šią veiklą, dėl savo reli-
ginių pažiūrų, dėl to kad ėjo į 
bažnyčią, dėl katalikiška dva-
sia ugdomų vaikų, nors darbas 
sekėsi, gydytojai darbe buvo 
neskiriamos premijos, ji bu-
vo ignoruojama, persekioja-
ma, daug kur nepageidauja-
ma. Dar didesni nemalonumai 
Stasės Belickienės gyvenime 
prasidėjo, kai jos vyriausiasis 
sūnus Aušvydas įstojo į Kau-
no kunigų seminariją. Išdir-
bus19 metų, gydytojai teko 
išeiti iš darbo Birštono „Tul-
pės“ sanatorijoje. 

1986 m. ji įsidarbino Jiezno 
poliklinikoje, o vėliau – Slau-

gos ligoninėje, kur dirbo iki 
2004 m. rugsėjo 1 d., kol išėjo 
į pensiją. Neaišku, ar ir ten ne-
būtų užkliuvusi jos katalikiška 
pasaulėjauta, jei ne Atgimi-
mas. Tuomet dar labiau susti-
prėjo jos prasminga ir svarbi 
Tėvynės laisvės išsaugojimui 
skirta veikla. 1987 m. rugpjū-
čio 23 d. dalyvavo Lietuvos 
laisvės lygos mitinge Molo-
tovo-Ribentropo paktui pa-
smerkti. 1988 m. gydytoja įsi-
jungė į Sąjūdžio kūrimą, buvo 
viena iš Birštono Sąjūdžio ini-
ciatyvinės grupės narių. 

Už visą šią veiklą Lietuvos 
gyventojų genocido ir rezis-
tencijos tyrimo centro komi-
sijos nutarimu (2004 m. sau-
sio 14 d. protokolas Nr. 125) 
Stasei Sinkevičiūtei-Belickie-
nei suteiktas Laisvės kovų da-
lyvio statusas.

Stasė Belickienė yra Lietu-
vos valstybės atkūrimo dienos 
– Vasario 16-osios Birštono 
savivaldybės skirtų nomina-
cijų laureatė, buvo apdova-
nota už dvasinių idėjų ir svei-
kos gyvensenos puoselėjimą 
Birštone.

Stasė Belickienė ištekėjo 
dar besimokydama Kauno 
medicinos institute. Vyras jos 
veiklai nepritarė, tad išsisky-
rusi su juo viena užaugino 
savo tris vaikus. Kai išreiškė 
norą auginti ir našlaitį Bronių 
Sodaitį, oficialiai to daryti ta-
rybiniais metais jai nebuvo 
leista dėl tų pačių priežasčių, 
dėl kurių buvo persekiojama. 

Stasė Belickienė užaugino 
tris savo sūnus, kurių veikla 
ir dora karūnuoja ir tarsi pra-
tęsia jos pačios gyvenimą, 
darbą ir yra didžiausias at-

sidavimo Dievui ir Tėvynei 
įvertinimas:

Aušvydas Belickas (g. 1961 
m.) –Vilniaus Šv. Mikalo-
jaus parapijos klebonas, žur-
nalistas.

Algirdas Belickas (g. 1966 
m.) – įgijęs pedagogo kvalifi-
kaciją tapo verslininku.

Saulius Belickas (g. 1968 
m.) – pranciškonas, diakonas, 
poetas brolis Bernardas (Sau-
lius Belickas).

Ji rūpinosi ir užaugino ir 
našlaitį Bronių Sodaitį, kuris 
šiandien sėkmingai dirba ir 
gyvena Kaune.

Stasė Belickienė išėjusi į 
pensiją vadovavo Birštono 
parapijos „Caritui“. Ir dabar, 
net būdama garbingo am-
žiaus, 82-jų metų, vis dar ak-
tyviai dalyvauja karitiečių vei-
kloje, yra sveikos gyvensenos 
klubo „Šilagėlė“ tarybos narė, 
Lietuvai pagražinti draugijos 
Birštono skyriaus narė, Lietu-
vos pensininkų sąjungos „Bo-
čiai“ Birštono miesto bendri-
jos, Birštono kurorto bendruo-
menės narė.

Mėgsta keliauti. Yra ap-
lankiusi Egiptą, Palestiną, 
Indiją.

Mylinti tėvynę, žmones, 
nuoširdi, pasiaukojanti, tole-
rantiška, birštoniečių mylima 
gerbiama gydytoja Stasė Be-
lickienė sako, kad „visus savo 
gyvenimo sunkumus ištvėrė 
su Dievo pagalba“.

Stasės Belickienės gyveni-
mas yra gražiausias pavyzdys 
meilės Tėvynei ir jos žmo-
nėms, pavyzdys, kiek daug 
gali padaryti vienas žmogus 
vardan Dievo, savo tikėjimo, 
savo Tėvynės, Laisvės.  NG

Kiekvienais metais 
savivaldybės pateikia 
savo ataskaitas apie 
demografinę situaciją 
– apie žmonių judėjimą, 
emigraciją, gimimus ir 
mirimus bei kitą svarbią 
informaciją. Liūdina, 
kad gyventojų Lietuvoje 
kiekvienais metais 
mažėja, kad mažėja 
gimusių naujų piliečių ir 
daugėja iškeliavusiųjų 
Anapus.

Emigrantų skaičius 
nemažėja

„Vykdėme įvairias mums 
deleguotas funkcijas – re-
gistravome gimimus, mirtis, 
santuokų sudarymą ir nutrau-
kimą, tėvystės pripažinimą, 
vykdėme teismo sprendimus 
dėl tėvystės nustatymo, nu-
ginčijimo, priėmėme prašy-
mus santuokai sudaryti ir kt.“, 
– sakė Birštono CMS vedėja 
Renata Akelienė.

2017 metais Birštono savi-
valdybėje gyvenamąją vietą 
deklaravo 4651 gyventojas, 
iš jų – 2807 Birštono mieste 
ir 1844 – seniūnijoje. Gyven-
tojų, deklaravusių savo gy-
venamąją vietą, skaičius turi 
tendenciją mažėti. 2013 m. 
buvo deklaruota 4897, 2014 
m. – 4900, 2015 m. – 4857, 

Birštono 
savivaldybės 
demografinė 
situacija 2017 
metais

REKLAMA

Stasė
ASIPAVIČIENĖ

Vasario 21 dieną Birštono 
sporto centre buvo 
apdovanojami šachmatų 
turnyro, skirto Lietuvos 
valstybės atkūrimo 
šimtmečiui paminėti, 
dalyviai. 

Prieš prasidedant apdo-
vanojimams būrelio trenerė 
Danutė Urbanavičiūtė pri-
statė Birštono gimnazijos is-
torijos mokytoją Daivą Jo-
nikaitę-Snapaitienę, kuri su-
sirinkusiuosius supažindino 
su šia svarbia Lietuvai isto-
rine data. 

Dėl padidėjusio sergamu-
mo gripu turnyre dalyvavo 
nedaug žaidėjų. Trenerė pažy-
mėjo, kad šventiniame žaidi-
me dalyvavo 11 suaugusiųjų 
ir 11 vaikų. Suaugusieji sužai-
dė 55 partijas, vaikai – 33. Iš 
viso per 5 turnyro dienas buvo 
sužaistos 88 partijos.

Pirmąją vietą laimėjo Jonas 
Džervus, surinkęs 9 pergales, 
antrą – Kazimieras Senavaitis 
su 8,5 taško, o trečią užėmė 
D. Urbanavičiūtė, nuo nuga-
lėtojo atsilikusi tik viena pra-
laimėta partija.

Vaikų grupėje nugalėjo Ma-
tas Černevičius, į savo sąskai-
tą kaip tikras čempionas įsira-
šęs net 9 taškus. Antra prizinė 
vieta atiteko Nedai Žuvinin-
kaitei, trečia – Ernestui Vyš-
niauskui, ketvirta – Erlandui 
Pempei.

Iš mažiausiųjų geriausiai 
pasisekė Dovydui Jančiuliui, 
užėmusiam pirmą vietą, an-
troji atiteko Ugnei Naudžiū-
naitei, trečioji – Svajūnei Ka-
randaitei.

Visi laimėtojai buvo ap-
dovanoti medaliais, padėkos 
raštais, o mažiausieji gavo 
ir šachmatininko pradžia-
mokslį.
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PRIE VYTAUTO KALNO

atKelta IŠ 9 p.

 Tabako gaminių bendrovei „philip Morris“ Lietuvoje 
gresia bauda už tabako vartojimui skirto elektroninio 
įrenginio IQOS reklamą. Narkotikų, tabako ir alkoholio 
kontrolės departamentas padarė preliminarią išvadą, 
kad šiam prietaisui turi būti taikomi tokie patys reklamos 
apribojimai, kaip ir tabako gaminiams.

  Ispanijos teismas trečiadienį išdavė arešto orderį, 
galiojantį tik Ispanijoje, vienai buvusiai Katalonijos 
parlamento narei, pasitraukusiai į Šveicariją, kad 
išvengtų įkalinimo, nes tiriamas jos vaidmuo regiono 
atsiskyrimo nuo Ispanijos judėjime.

Lietuvos radijo ir televizijos (LRT) pirkimus 
reglamentuojančius teisės aktus įvertinusi Specialiųjų 
tyrimų tarnyba (STT) siūlo juos tobulinti, kad pirkimai 
būtų atsparesni korupcijai. Savo išvadoje STT pažymi, 
kad pagal europinę direktyvą ne visiems LRT 
pirkimams taikomas Viešųjų pirkimų įstatymas.

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

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

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

priedas platinimas kartu su laikraščiu „Naujasis Gėlupis“ nemokamai.

priedas leidžiamas nuo 2017 m. sausio 1 d.

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

1910 m. kunigas Teofilius 
buvo paskirtas Peterburgo Šv. 
Kotrynos bažnyčios vikaru, 
jam pavedama organizuoti 
Švč. Jėzaus Širdies parapiją 
bei rūpintis šventovės staty-
ba. Jis pastatė labai gražią 
bažnyčią, kurią turėjo net 4 
aukštus. R. Zajančkauskienė 
paminėjo, kad T. Matulionis 
buvo didelis estetas, jam vis-
kas turėjo būti aukščiausios 
prabos, estetiška ir gražu. 
Nors jis vadovavo statyboms 
ir rūpinosi bažnyčios įrengi-
mu, tik 1918 m. buvo paskir-
tas jos klebonu.

R. Zajančkauskienė pasa-
kojo, kad didesnės nesėkmės 
kunigo Teofiliaus laukė po 
Spalio revoliucijos, kai val-
džią perėmė komunistai.

Pasakodama apie arkivys-
kupo T. Matulionio gyve-
nimą, pranešėja sugretino jį 
su panašaus amžiaus ir liki-
mo dvasininku Jurgiu Matu-
laičiu. Jų gyvenimas anksti 

buvo paženklintas kryžiaus 
ženklu – abu buvo našlaičiai, 
abu mylėjo Dievą ir Tėvynę 
bei jos žmones. T. Matulionio 
gyvenimo credo buvo „Per 
kryžių į žvaigždes“, o J. Ma-
tulaičio – „Nugalėkim blogį 
gerumu“.

1923 m. kun. T. Matulio-
nis kartu su vyskupu Jonu 
Ciepliaku ir 15 kitų Peterbur-
go kunigų nuteisiamas trejus 
metus kalėti. Sutrumpinus 
bausmės laiką, kun. Teofilius 
1925 m. grįžo į Peterburgą 
ir buvo paskirtas Mogiliovo 
katedros kapitulos nariu – ka-
nauninku.

1928 m. popiežius Pijus XI 
nominavo kanauninką Teo-
filių Matulionį tituliniu Ma-
tregos vyskupu ir Mogiliovo 

palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio 
gyvenimas Dievui ir Tėvynei 

arkivyskupijos apaštalinio 
administratoriaus vysk. An-
tano Maleckio pagalbininku. 
1929 m. vasario 9 d. vyskupas 
A. Maleckis Peterburgo Švč. 
Marijos Širdies bažnyčioje, 
dalyvaujant dviem liudyto-
jams, slapta konsekravo T. 
Matulionį vyskupu.

Tarybų valdžiai neįtikęs 
dvasininkas (jau vyskupas) 
vėl buvo suimtas ir ištremtas 
į Solovkų salas, kur jau buvo 
įkalinti 34 kunigai. Netrukus, 
kai valdžia sužinojo apie T. 
Matulionio autoritetą įkalin-
tiems kunigams, buvo nu-
tarta jį perkelti į Peterburgo 
kalėjimą. Negana to, sovietų 
valdžia ir toliau tyčiojosi iš 
dvasininko – jis buvo išsiųstas 
prie Ladogos ežero kirsti miš-
ko. Sunkus ir alinantis darbas, 
dažnas badavimas palaužė ir 
taip silpną vyskupo sveikatą. 
Dėl susilpnėjusios sveikatos 
jis buvo vėl perkeltas į Mas-
kvos kalėjimą.

Ir tik Lietuvos ir Sovietų 
Sąjungos vyriausybėms su-
sitarus pasikeisti kaliniais, 
vysk. T. Matulionis kartu 
su grupe kitų kalinių buvo 
išleistas iš kalėjimo ir grįžo 
į Lietuvą. 

Grįžęs į Lietuvą, lankėsi 
Romoje ir dalyvavo audien-
cijoje pas popiežių Pijų XI, 
kuris apie vysk. Teofilių sa-
kė, jog „garbė lietuvių tau-
tai, davusiai tokį didvyrį“. 
O labiausiai visiems padarė 
įspūdį, kai popiežius Pijus 
XI paprašė, kad vyskupas 

Teofilius jį palaimintų...
Pranešėja R. Zajančkaus-

kienė TAU klausytojams pa-
teikė dar negirdėtų T. Matu-
lionio gyvenimo faktų ir fo-
tografijų, kurių pavyko gauti 
iš dar gyvų dvasininko artimų 
giminaičių.

Sunkus, tačiau prasmingas 
buvo vyskupo T. Matulionio 
gyvenimas, atiduotas Die-
vui, Tėvynei ir paprastiems 
žmonėms, kuriuos jis be ga-
lo mylėjo.

Klausantis gerbiamo vys-
kupo T. Matulionio gyvenimo 
biografijos, jo veiklos, išryš-
kėja dvasininko paprastumas, 
aiški ir kiekvienam supran-
tama kalba (jis dar buvo va-
dinamas kaimiečiu), atjauta, 

nuoširdumas ir begalinis tikė-
jimas bei pamaldumas. Tokie 
dvasininko bruožai piktino 
sovietų valdžios atstovus, be-
sistengiančius palaužti ne tik 
T. Matulionio sveikatą, bet ir 
valią. Deja, šio žmogaus dva-
sia buvo stipresnė už bent ko-
kius išbandymus.

R. Zajančkauskienė primi-
nė, kad kunigui vėliau teko 
lankytis JAV, bendrauti su 
lietuvių išeivių bendruome-
nėmis, aplankyti Šventąją 
žemę, Egiptą. Tačiau bėgant 
laikui vyskupo T. Matulionio 
santykiai su valdžia negerėjo, 
o atvirkščiai – blogėjo. Net ir 
užimdamas Kaišiadorių vys-
kupijos ordinaro pareigas jis 
ir toliau uoliai kovojo už baž-
nyčios teises. T. Matulionis 
nesutiko atsisakyti savo prin-
cipų ir bendradarbiauti su so-
vietų valdžia, todėl už savo 
veiklą vėl buvo įkalintas ir 
1946 m. atsidūrė Oršoje, o po 
to pateko į Mordovijos inva-
lidų namus.

Ir tik 1956 m. vyskupui Te-
ofiliui buvo leista grįžti į Lie-
tuvą. Tais pačiais metais jis  
apsigyveno Birštono klebo-
nijoje pas kunigą Joną Jonį, 
artimą bičiulį bei pagalbinin-
ką, ir perėmė vyskupijos val-
dymą iš kan. Juozapo Stan-
kevičiaus.

Birštone, dabartiniame Sa-
kralinio muziejaus pastate, 
tuo metu buvusioje kleboni-
joje, vyskupas Teofilius 1957 
m. gruodžio 25 d. slapta kon-
sekravo vyskupu Vincentą 
Sladkevičių. Valdžiai suži-
nojus šį faktą, 1958 m. vysk. 
T. Matulionis buvo prievarta 
apgyvendintas Šeduvoje, o 
1962 m. Apaštalų Sostas jam 
„už pagirtiną tvirtumą einant 
gerojo ganytojo pareigas“ su-
teikė arkivyskupo titulą.

1962 m. rugpjūčio 20 d. ar-
kivyskupas Teofilius Matulio-
nis mirė. Palaidotas Kaišiado-
rių katedros kriptoje.

2017 m. birželio 25 d. arki-
vyskupas Teofilius Matulionis 
paskelbtas Palaimintuoju.

Tai, kad šis garbingas žmo-
gus, arkivyskupas T. Matulio-
nis 2,5 metų gyveno Birštone, 
yra be galo svarbu birštonie-
čiams, kurie gali džiaugtis ir 
didžiuotis turintys savo Palai-
mintąjį ir maldomis prašyti jo 
užtarimo.

žodžiai buvo tokie: „Palieku 
savo tris berniukus Jėzaus šir-
dies globai“. Juk Dievo širdis 
myli visą žmoniją, tad mote-
ris tikėjosi ir savo vaikeliams 
užtarimo ir paguodos. Tuos 
mamos žodžius būsimasis 
vyskupas nešiojo savo širdy-
je kaip testamentą, o sunkiais 
gyvenimo momentais jį lydė-
jo Viešpaties globa.

Skaityti ir rašyti būsimą 
vyskupą mokė artimos aplin-
kos žmonės, kaimynai, šei-
mos nariai, o vėliau jau mo-
kėsi privačiai. Nuo 1887 m. T. 
Matulionis jau mokėsi Daug-
pilio realinėje gimnazijoje, o 
pabaigęs penkias klases 1891 
m. aštuoniolikmetis jaunuolis 
įstojo į Petrapilio kunigų se-
minariją. Beje, kad ūkininko 
sūnus išvyktų mokytis į semi-
nariją, turėjo balsuoti to kai-
mo žmonės. Matyt, žmonės 
jautė, kad jaunuolis gabus ir 
turi pašaukimą, todėl ir bal-
savo teigiamai. Teofilius 
dar būdamas vaikas labai 
domėjosi ir gerbė mokytus 
žmones, todėl ir pats troš-
ko gauti žinių ir mokytis. 
Reikia pasakyti, kad ir kiti 
Matulionių šeimos vaikai 
gavo reikiamą išsilavinimą 
ir užėmė geras pareigas. 
Teofilius kunigu įšventin-
tas tik 1900 m., nes buvo 
padaręs 3 metų pertrauką 
ir vėl priimtas į seminariją 
po trejų metų, kai įsitikino, 
kad kunigystė – tikrasis jo 
pašaukimas.

1900 m. jaunas  kunigas T. 
Matulionis paskiriamas vi-
karu į Varaklianų parapiją, 
bet netrukus perima klebono 
pareigas Bikavos parapijo-
je Latvijoje.Čia jis išdirbo 9 
metus, nors su valdžia nelabai 
sutarė. Vėliau užsitraukė tikrą 
nemalonę, kai nepakluso caro 
valdžios įstatymui, draudžian-
čiam katalikų kunigui krikšty-
ti kūdikį, jei vienas iš tėvų yra 
katalikas, o kitas stačiatikis. 
Kunigas T. Matulionis buvo 
atleistas iš klebono pareigų ir 
net nušalintas nuo bažnytinių 
apeigų, negalėjo viešai vado-
vauti pamaldoms ir privalėjo 
nuolat būti prie Peterburgo Šv. 
Kotrynos bažnyčios esančia-
me vienuolyne.

2016 m. – 4780, o 2017 m. 
– 4651 gyventojas.

Jeigu 2008 m. iš Birštono 
gyventi į užsienio šalis išvy-
ko 20 žmonių, tai vėlesniais 
metais šis skaičius pamažu 
augo. Tiesa, 2014 m. skaičius 
buvo sumažėjęs (nuo 2013 
m. – 62) iki 52, o 2015 m. vėl 
ūgtelėjo iki 62, 2016 m. jau 
siekė 101, o praeitais metais 
emigravo 123 asmenys. Dau-
giausiai birštoniečių išvyksta į 
Jungtinę Karalystę, Norvegi-
ją, Airiją. Mažiau išvyksta į 
Vokietiją, JAV, Švediją, Suo-
miją ir kt.

Pereitais metais 275 gy-
ventojai deklaravo atvykimą. 
Daugiausiai į Birštoną atvyko 
Prienų savivaldybės gyvento-
jų (40), Kauno savivaldybės 
(25), Vilniaus (10) ir t.t.

Per ataskaitinį laikotarpį de-
klaravimo paslaugomis pasi-
naudojo 868 gyventojai. 138 
iš jų išduotos pažymos apie 
asmens deklaruotą gyvena-
mąją vietą, 275 gyventojai de-
klaravo atvykimą, 123 – išvy-
kimą, išduotos 276 pažymos 
gyvenamųjų patalpų savinin-
kams it kt.

2017 m. mirusiųjų amžiaus 
vidurkis: moterų – 80 metų, 
vyrų – 69 metai.

Užregistruota labai nežy-
mus vaikų gimimų padidėji-
mas, o mirčių skaičius žen-
kliai išaugo. Tam įtakos turi 
tas faktas, kad vyresnio am-

žiaus žmonių Birštono savi-
valdybėje gyvena daugiau-
siai.

Jaunimas išvykęs arba į di-
desnius miestus, arba į užsie-
nį. Tuo galima paaiškinti ir 
nedidelį gimstamumą. Iš 47 
gimusių kūdikių – 22 mergai-
tės ir 25 berniukai. 

2017 m. populiariausi var-
dai: mergaičių – Tėja, Sofija ir 
Viltė, berniukų – Kajus, Ma-
tas, Emilis ir Dovydas.

Galima pasidžiaugti, kad 
Birštono CMS darbuotojos, 
jaunavedžiams pageidaujant, 
sudaro iškilmingą aplinką 
santuokos įregistravimui kur-
hauze arba jaunavedžių pasi-
rinktose vietose.

Išduodama 
„Birštoniečio kortelė“

Nuo 2017 m. sausio 1 d. 
Birštono savivaldybėje bu-
vo išduodama „Birštoniečio 
kortelė“. CMS registravo ir 
priėmė gyventojų prašymus, 
tikrino duomenis ir gamino 
korteles. Buvo gauta 1170 
prašymų ir pagal tai pagamin-
tas atitinkamas kiekis kortelių. 
Kortelės savininkas turi teisę 
naudotis kortelės turėtojams 
skirtomis lengvatomis, pas-
laugomis ir privilegijomis, 
nuolaidomis prekėms bei 
renginiams. Informacija apie 
nuolaidas skelbiama įstaigų, 
įmonių interneto svetainėse 
ir Savivaldybės svetainėje 
www.birstonas.lt.

Parengta pagal Birštono 
CMS informaciją 

Birštono savivaldybės 
demografinė situacija 2017 
metais

2015
metai

2016
metai

2017
metai

Gimimai 40 46 47
Mirtys 70 56 64

Santuokos 78 86 85
Ištuokos 6 5 11

Pakeitimo, papildymo 47 66 23

2017 m. mirusiųjų amžiaus vidurkis: moterų – 80 metų, vyrų – 69
metai.
Užregistruota labai nežymus vaikų gimimų padidėjimas, o mirčių
skaičius ženkliai išaugo. Tam įtakos turi tas faktas, kad vyresnio
amžiaus žmonių Birštono savivaldybėje gyvena daugiausiai.
Jaunimas išvykęs arba į didesnius miestus, arba į užsienį. Tuo galima
paaiškinti ir nedidelį gimstamumą. Iš 47 gimusių kūdikių – 22
mergaitės ir 25 berniukai.
2017 m. populiariausi vardai: mergaičių – Tėja, Sofija ir Viltė,
berniukų – Kajus, Matas, Emilis ir Dovydas.
Galima pasidžiaugti, kad Birštono CMS darbuotojos, jaunavedžiams
pageidaujant, sudaro iškilmingą aplinką santuokos įregistravimui
kurhauze arba jaunavedžių pasirinktose vietose.

Išduodama „Birštoniečio kortelė“
Nuo 2017 m. sausio 1 d. Birštono savivaldybėje buvo išduodama
„Birštoniečio kortelė“. CMS registravo ir priėmė gyventojų
prašymus, tikrino duomenis ir gamino korteles. Buvo gauta 1170
prašymų ir pagal tai pagamintas atitinkamas kiekis kortelių. Kortelės
savininkas turi teisę naudotis kortelės turėtojams skirtomis
lengvatomis, paslaugomis ir privilegijomis, nuolaidomis prekėms bei
renginiams. Informacija apie nuolaidas skelbiama įstaigų, įmonių
interneto svetainėse ir Savivaldybės svetainėje www.birstonas.lt.

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

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

PERKAME
MIŠKĄ

Atliekame sanitarinius kirtimus
bei retinimus. Konsultuojame.

Tel. 8 680 81777

ir apvaliąją
medieną su žeme
arba išsikirsti.

Tel. 8 625 93 679

BRAngIAI PERKAME ĮVAIRIUS
ARKlIUS, JAUČIUS, 
TElYČIAS, KARVES.

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

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

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

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

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

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

ĮVAIRIOS pREKĖS

pARDUODA

ŽIEMOS AKCIJA!  
Lietuviški gydomieji laze-
riai pripažinti Europoje, 

sertifikuoti, gydo be vaistų 
sąnarius, nugarą, prostatą.

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

technologijos centras.

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.

ŽEMĖS ŪKIS

pARDUODA
Nebrangiai avinų veislės triušius, 
taip pat skerdieną. Tel. 8 675 
16582.

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

Kviečius ir miežius. Miežiai tin-
kami sėti. Atveža. Tel. 8 677 
31879.

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

Pristatome.  
Išrašome sąskaitas. 

Tel. 8 605 49513. 

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

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

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

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.

REKLAMA

LAIDOJIMO PASLAUGOS
Tel. 8 638 77387. Dirbame visą parą

Katafalkas   Salių nuoma   Gėlės   Drabužiai   Kremavimas

Šiltnamių g. 8, 
Prienuose

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

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

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

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

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

Pigiai sausas įvairias malkas. Tel. 
8 686 46230.

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

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

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

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.

SKLYPŲ KADASTRINIAI 
MATAVIMAI 

♦ statinių kadastriniai matavi
mai – inventorizacija,

♦ geodeziniai ir topografiniai 
matavimai,

♦ pastato ašių nužymėjimas,
♦ žemės sklypų formavimo ir 

pertvarkymo projektai...

UAB „GEONETAS“  
 Adresas: Vytauto g. 11A,  
Prienai (priešais Autobu

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

8 614 38124. 

UAB 
SŪDUVOS
GALVIJAI

tiesiogiai be tarpininkų 
brangiai PERKA bulius, 

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

pasiima iš kiemo. 
Atsiskaito iš karto.

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

Už protingą kainą nupirksiu sody-
bą arba sodybvietę. Dokumentus 
sutvarkau. Tel. 8 602 85748.

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

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

PERKAME
MIŠKĄ

Atliekame sanitarinius kirtimus
bei retinimus. Konsultuojame.

Tel. 8 680 81777

ir apvaliąją
medieną su žeme
arba išsikirsti.

Tel. 8 625 93 679

BRAngIAI PERKAME ĮVAIRIUS
ARKlIUS, JAUČIUS, 
TElYČIAS, KARVES.

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

Tel. 8 682 61641.

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

Automobiliai ir 
jų dalys

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

perka

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.

Nekilnojamasis 
turtas

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

parduoda
1 KAMBARIO BUTUS
1 k. bt. (II a. 5 a. mūriniame 
name, butas vidurinėje laiptinėje) 
Vytauto g. 31,  Prienuose. Tel. 8 
676 78404.

2 KAMBARIŲ BUTUS
2 k. bt. Prienuose. Tel. 8 685 
80479.

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

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

SODYBAS, SODUS
Tvarkingą sodybą (mūrinis 2 a. 
namas, centrinis šildymas, ūkinis 
pastatas, du garažai, 33 a žemės) 
Kolonijų k., Prienų r. Tel. 8 639 
93501.

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

ŽEMĖS SKLYpUS
2 ha ūkio paskirties žemę Straz-
diškių k., Jiezno sen., Prienų. r. 
Tel. 8 656 82940.

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

Žemės ūkio paskirties sklypus 
(kurių bendras plotas 5 ha) Padre-
čių k., Prienų r. Tel. 8 683 91121.

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

perka
1-2 k. butą Birštone arba Prienuo-
se. Tel. 8 676 33544.

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

UAB „Topografas“ 2018 m. kovo 5 d. 10.30 val. atliks 
žemės sklypo (kad. Nr. 6958/0001:0005), esančio Pažars-
čio k., Šilavoto sen., Prienų r. sav., kadastrinius matavi-
mus. Gretimo žemės sklypo (kad. Nr. 6958/0001:0294) 
savininkas Aldonas Jonelis miręs. Prašau atsiliepti turto 
paveldėtojus, atvykti ir dalyvauti nustatant ir paženklinant 
bendras žemės sklypo ribas vietovėje.

Apie dalyvavimą būtina pranešti adresu: UAB „Topo-
grafas“, P. Vaičaičio g. 5A-3, LT-68300, Marijampolė, 
darbo dienomis 8–17 val., tel. 8 618 67419 arba el. paštu 
topografas2@ gmail.com
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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.

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

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

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

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

Įvairūs automobilių remonto 
darbai. Tel. 8 607 14112.

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

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

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

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

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

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

Mūriju, betonuoju, šiltinu stogus 
ir atlieku kitus statybos darbus. 
Tel. 8 607 14112.

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

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

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

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

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

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

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

DARBO 
SKELBIMAI

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

Autovežio vairuotojai. Tel. 8 663 
58007.

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

Užjaučia

Mirus  
Albinai Širvilienei  

nuoširdžiai užjaučiame 
šeimą bei artimuosius.

Liūdi bendruomenė 
„Jiestrakis“

 

Kviečia

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

Kviečia į renginius
ARTIMIAUSI RENGINIAI 
pRIENŲ RAJONE

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

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

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

Vasario 28 d. 19:30 Jonavos 
kapelos „Lankesa“ koncertas 
- „Versmės“ sanatorija 

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

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

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

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

Kovo 02 d. 19:00 Grupės „Ci-

nAmon“ koncertas - Birštono 
kurhauzas 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lietuvos šimtmečio dainų 
šventė „Vardan tos“ 

2018 m. birželio 30 – liepos 6 d.

Kaune: Birželio 30 d. Dainų diena 
Dainų slėnyje.

Vilniuje:

Liepos 1 d. Renginys „Šimtas Lie-
tuvos veidų – sujunkime Lietuvą“ 
Rotušės aikštėje. Dainų šventės ati-
darymo koncertas Vingio parke.

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

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

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

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 Istorijos detektyvai 
07:00 Dokumentinė apybraiža 
„Mes nugalėjom”  07:30 Šventa-
dienio mintys 08:00 Gimtoji žemė 
08:30 Ryto suktinis su Zita Kel-
mickaite 09:00 Brolių Grimų pa-
sakos 10:00 Gustavo enciklope-
dija 10:30 lietuvos tūkstantmečio 
vaikai 11:25 Mūsų gyvūnai 11:50 
pasaulio dokumentika 13:40 
premjera. Megrė 1 15:15 laisvės 
vėliavnešiai 15:45 Žinios.(su ver-
timu į gestų kalbą) 16:00 Auksinis 
protas. 17:15 Klausimėlis. 17:30 
Žinios (su vertimu į gestų k.) 
17:55 Sportas 17:58 Orai 18:00 
Keliai. Mašinos. Žmonės 18:30 
pramoginė laida „editos šou” 
19:30 Savaitė 20:30 panorama 
20:52 Sportas 20:57 Orai 21:00 
premjera. Žmonės, kurie sukūrė 
lietuvą. 21:55 premjera. Siena. 
tarp Rytų ir Vakarų. 23:00 Sve-
tima šalis 00:50 Žvėrių valdovas 
3. Brakso akis

 
06:30 Muča luča (1) 06:55 Tomas 
ir Džeris (37) 07:20 “Nickelodeon” 
valanda. ančiukai Duoniukai (12) 
07:45 Kung Fu panda (26) 08:10 
Keista šeimynėlė (1) 08:35 Tomo 
ir Džerio šou (7) 09:00 Ogis ir 
tarakonai (31) 09:10 Ogis ir ta-
rakonai (32) 09:20 Ogis ir tarako-
nai (33) 09:30 tinginių miestelis 
(71) 09:55 Ogis ir tarakonai (39) 
10:05 KINO pUSRYČIaI Viš-
čiukų maištas 11:50 pričiupom! 
(5) 12:20 Naujokė 14:20 Kaip 
atsikratyti vaikino per 10 dienų 
16:40 Ne vienas kelyje 17:20 Te-
leloto 18:30 Žinios 19:25 Sportas 
19:28 Orai 19:30 Mes vieno kraujo 
22:00 Neįmanoma misija. Slapto-
ji tauta 00:35 pReMJeRa Sapnų 
demonai 02:20 Džekas milžinų 
nugalėtojas 

 
05:00 Naujakuriai 05:25 Nauja-
kuriai 05:45 Naujakuriai 05:50 
Televitrina 06:00 Žiemos olimpi-
nės žaidynės 2018. ledo ritulys. 
Vyrai. Finalas 09:00 Kulinariniai 
triukai 09:30 penkių žvaigždu-
čių būstas 10:00 pasaulis pagal 
moteris 10:30 Svajonių sodai 
11:30 Žiemos olimpinės žaidy-
nės 2018. Slidinėjimas. Moterys. 
30 km lenktynės 13:00 Žiemos 
olimpinių žaidynių 2018 uždary-
mas 15:00 Žiemos olimpinės žai-
dynės 2018. Dailusis čiuožimas. 
parodomoji programa 17:30 Juo-
kingiausi amerikos namų vaizde-
liai 18:00 Raudonas kilimas 18:30 
tV3 žinios 19:20 tV3 sporto žinios 
19:40 tV3 orai 19:45 Geriausi mū-
sų metai. 100-mečio šou 22:15 Jū-
rų pėstininkas 2 00:10 Nepatikimi 
kaimynai 01:50 Bado žaidynės. 
Strazdas giesmininkas. 2 dalis 
04:10 Naujakuriai 

 
06:30 Baltijos galiūnų čempiona-

tas. akmenė 07:30 F. t. Budrioji 
akis (40) 08:30 Tauro ragas 09:00 
Baltijos galiūnų čempionatas. Mo-
lėtai 10:00 pavariau (8) 10:30 pra-
garo katytė (5) 11:30 Surikatos 
- afrikos žvaigždės 12:40 Vande-
nyno paslaptys su Džefu Korvinu 
(66) 13:10 Vandenyno paslaptys 
su Džefu Korvinu (67) 13:40 Svei-
kinimai 16:00 policijos akademija 
(20) 16:55 Nutrūkę nuo grandinės 
(3) 17:25 Moteris-Katė 19:30 Dvie-
se stotyje (1) 21:00 Dviese stotyje 
(2) 22:25 Juodasis sąrašas (13) 
23:25 Gyvi numirėliai (10) 00:25 
Gelbėjimo misija 2. Mirtinas pa-
vojus 01:50 Moteris-Katė

 
05:35 „Sparnuočių gyvenimas. 
Žūklautojai“.  07:05 programa 
07:09 tV parduotuvė 07:25 „Spar-
nuočių gyvenimas. Signalai ir 
giesmės“.  08:30 „Kaimo akade-
mija“.  09:00 „Šiandien kimba“ 
10:00 Mano europos parlamentas 
10:30 „ekovizija“.  10:40 „Iljušinas 
ir Babkinas tiria. Spąstai pelenei“ 
(1; 2) 12:45 „Namas su lelijomis“ 
(21; 22) 15:00 „Geriausios nar-
dymo vietos“ 16:00 Žinios 16:18 
Orai 16:20 „Krepšinio pasaulyje 
su V. Mačiuliu“ 16:50 „pražūtin-
gi smaragdai“ (39) 18:00 Žinios 
18:27 Orai 18:30 Mano Europos 
parlamentas 19:00 „Krikšto tėvas“ 
(1) 20:00 Žinios 20:27 Orai 20:30 
„Krikšto tėvas“ (2) 21:30 „24/7“ 
22:30 Žinios 22:57 Orai 23:00 
„MMA „King of the Cage“ II tarptau-
tinis turnyras. lietuva- amerika. at-
sakomosios kovos“(5) 00:00 „Ras-
putinas“ (7; 8) 02:00 „24/7“ 02:40 
„Juodosios katės“ (3; 4) 

 
05:45 Televitrina 06:30 Ledo ke-
lias 07:30 Beveik neįmanoma 
misija 08:30 ekstremali žvejyba 
09:00 Žiemos olimpinės žaidynės 
2018. akmenslydis. Moterys. Fina-
las 11:30 Išlikimas 12:30 Beveik 
neįmanoma misija 13:30 Didieji 
senovės statiniai 14:30 Juokin-
giausi amerikos namų vaizdeliai 
15:00 Žiemos olimpinės žaidynės 
2018. ledrogių sportas. Vyrų ke-
turvietės 17:30 Žiemos olimpinės 
žaidynės 2018. Dienos apžvalga 
19:30 Žiemos olimpinių žaidy-
nių 2018 uždarymas 21:30 tV3 
žinios 22:20 tV3 sporto žinios 
22:40 tV3 orai 22:45 Nakties 
tOp 23:15 Kvailiausi pasaulio 
nutrūktgalviai 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 lietuvos tūkstantmečio 
vaikai 07:00 Mokslo sriuba 07:30 
Kultūrų kryžkelė 08:30 Krikščionio 
žodis 08:45 Kelias 09:00 Euroma-
xx 09:30 premjera. Susipažink su 
mano pasauliu 10:00 aRtS21 
10:30 pradėk nuo savęs 11:00 
lRt studija Vilniaus knygų mu-
gėje 2018 12:00 Septynios Kau-
no dienos 12:30 Durys atsidaro 
13:00 Teatras 13:45 ARTi 14:00 
lRt studija Vilniaus knygų mugė-
je 2018 15:00 linija, spalva, forma 
15:30 Stop juosta 16:00 Legendos 
16:45 Vienuolynų kelias lietuvo-
je 17:15 Kultūros teismas 18:00 
lRt studija Vilniaus knygų mu-
gėje 2018 19:00 Nes man tai rūpi 
19:45 Kiotas 20:30 Žurnalas „Ke-
lias į FIFa World Cup 2018” 21:00 
Skambantys pasauliai su Nomeda 
Kazlaus. 21:50 Vakaras su Richar-
do Strausso muzika 22:45 Antroji 
karta nuo Sausio

05:00 Seserys 06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas 06:05 Labas 
rytas, lietuva 09:05 Senis 10:05 
Štutgarto kriminalinė policija 10:55 
akis už akį 2  11:40 Savaitė. Visuo-
menės aktualijų laida. Ved. Nemira 
pumprickaitė 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 Gimę tą pačią dieną 
20:25 loterija „Keno loto” 20:30 
panorama 21:05 Dėmesio centre 
21:20 Sportas 21:25 Orai 21:29 
loterija „Jėga” 21:30 LRT forumas 
22:20 premjera. prezidentinis ka-
ro laivas. 23:20 premjera. Kolek-
cija 01:10 Gimę tą pačią dieną. 
Dokumentinė apybraiža 02:00 
lRt radijo žinios 02:05 Klauskite 
daktaro 03:00 lRt radijo žinios 
03:05 Beatos virtuvė 04:00 LRT 
radijo žinios 04:05 pramoginė lai-
da „editos šou”   

 
06:35 Didysis žvejys 2 (5) 07:00 
Muča luča (2) 07:30 Tomas ir 
Džeris (38) 08:00 Volkeris, teksa-
so reindžeris (59) 09:00 Rytas su 
LNK 11:00 Yra, kaip yra 12:00 KK2 
penktadienis 13:25 Rožių karas 
(100) 14:25 Dvi širdys (573) 14:55 
Dvi širdys (574) 15:25 Dvi širdys 
(575) 15:55 Dvi širdys (576) 16:30 
labas vakaras, lietuva 17:35 Yra, 
kaip yra 18:30 Žinios 19:25 Spor-
tas 19:28 Orai 19:30 KK2 20:00 
paveldėtoja (13) 20:30 Nuo... Iki... 
21:30 Žinios 22:24 Sportas 22:28 
Orai 22:30 VaKaRO SeaNSaS 
Jokių stabdžių! 00:35 Dalasas 
(10) 01:25 Neįmanoma misija. 
Slaptoji tauta 

 
06:10 Televitrina 06:25 Žiemos 
olimpinės žaidynės 2018. Dailusis 
čiuožimas. parodomoji programa 
08:55 Meilės sūkuryje 10:00 Tai 
- mano gyvenimas 12:00 Svotai 
13:00 Simpsonai 13:30 Simpsonai 
14:00 pažadėtoji 14:30 pažadėtoji 
15:00 pReMJeRa. Maištingosios 
amazonės 16:00 tV3 žinios 16:25 
tV3 orai 16:30 tV pagalba 18:30 
tV3 žinios 19:20 tV3 sportas 
19:25 tV3 orai 19:30 pasaulio 
vyrų krepšinio čempionato atran-
kos rungtynės. lietuva - Kosovas 
21:30 tV3 vakaro žinios 22:20 
tV3 sportas 22:25 tV3 orai 22:30 
VaKaRO KINO teatRaS. linkė-
jimai iš paryžiaus 00:20 Nusikals-
tami protai. Kitapus sienų 01:15 
Specialioji jūrų policijos tarnyba 
02:10 Gražuolė ir pabaisa 02:55 
Gražuolė ir pabaisa 03:45 Raitelis 
be galvos 04:40 Naujakuriai   

 
06:40 F. t. Budrioji akis (41) 07:35 

prokurorų patikrinimas (384) 08:35 
Muchtaro sugrįžimas (739) 09:35 
tokia tarnyba (59) 10:30 Kobra 11 
(9) 11:35 Sudužusių žibintų gatvės 
(32) 12:40 Stoties policija (7) 13:40 
prokurorų patikrinimas (385) 14:50 
Muchtaro sugrįžimas (740) 15:55 
tokia tarnyba (60) 16:50 Kobra 
11 (1) 17:50 Sudužusių žibintų 
gatvės (33) 18:55 Stoties policija 
(8) 20:00 Info diena 20:30 Visi už 
vieną 21:00 Nepaprastas Žmo-
gus-Voras 23:40 Dviese stotyje 
(1) 01:00 Dviese stotyje (2) 02:10 
Gyvi numirėliai (10) 02:55 Juoda-
sis sąrašas (13) 03:40 Džiunglių 
karalienė

 
05:15 „Geriausios nardymo vie-
tos“ (6) 05:40 „Bitininkas“  06:25 
programa 06:29 tV parduotuvė 
06:45 Mano europos parlamentas 
07:15 Muzikiniai sveikinimai 08:15 
„24/7“ 09:15 „likimo melodija“ (82) 
10:20 „albanas“ (1/1) 11:25 „Delta“ 
(2/20) 12:30 „Gluchariovas“ (2/9) 
13:35 tV parduotuvė 13:50 „Na-
mas su lelijomis“ (10) 14:55 „Gu-
rovo bylos. trys dienos“ (4) 16:00 
Reporteris 16:47 Orai 16:50 „Myli-
ma mokytoja“ (4) 18:00 Reporteris 
18:40 Lietuva tiesiogiai 18:47 Orai 
18:50 „Gluchariovas“ (2/25) 20:00 
Reporteris 20:27 Orai 20:30 Nuo-
ga tiesa. tiesioginė debatų laida 
22:30 Reporteris 23:15 Lietuva 
tiesiogiai 23:42 Orai 23:45 „Gyve-
nimo būdas“ 00:45 „Šiandien kim-
ba“ 01:45 „Jaunikliai“. Dok. serialas 
02:15 „Gurovo bylos. Mirtis tiesio-
giniame eteryje“ (1) 03:00 „Bitinin-
kas“ (1/6) 03:45 „Juodosios katės“ 
(12) 04:30 „Rojus“ (91) 

 
06:45 Televitrina 07:00 Sandėlių 
karai 07:30 Sandėlių karai 08:00 
Dainų dvikova 08:30 Žiemos 
olimpinių žaidynių 2018 uždary-
mas 10:30 Kaip aš susipažinau 
su jūsų mama 11:00 Kaip aš su-
sipažinau su jūsų mama 11:30 
Elementaru 12:30 Elementaru 
13:30 Rezidentai 14:00 6 kadrai 
14:30 Televitrina 15:00 Juokin-
giausi amerikos namų vaizdeliai 
15:30 Kaulai 16:30 CSI krimina-
listai 17:30 Kobra 11 18:30 Vedęs 
ir turi vaikų 19:00 Vedęs ir turi vaikų 
19:30 Rezidentai 20:00 Reziden-
tai 20:30 Naša Raša 21:00 Žinios 
21:25 Orai 21:30 Baradač’ius 
22:00 Farai 22:45 6 kadrai 23:00 
Karklų žmogus 01:10 Kobra 11 
02:05 Daktaras Hausas 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Ieva prudnikovaitė ir „4 
tango” 07:00 Mano tėviškė 07:20 
Mažieji sekliai ir Baltosios Da-
mos paslaptis 07:50 Stop juosta 
08:20 atspindžiai. paveldo kolek-
cija 08:50 Kaip atsiranda daiktai 7  
09:15 labas rytas, lietuva 12:00 
DW naujienos rusų kalba. 12:10 
Durys atsidaro 12:35 aRti. Veidai 
12:50 Raminta Šerkšnytė. Opera 
vaikams „penki Merės stebuklai” 
14:30 lietuvos menininkų portre-
tai. trys skrybėlės 15:15 premjera. 
Grizis ir lemingai 15:25 peliukas 
Lukas 15:40 Zoro kronikos 16:05 
Kaip atsiranda daiktai 7 16:30 Laba 
diena, lietuva. 18:00 Kultūrų kryž-
kelė. Rusų gatvė. 18:30 Kelias į na-
mus 19:00 aRtS21 19:35 prem-
jera. Dangaus vardu 14 20:25 
prokurorai 21:15 premjera. Kalė. 
Sveiki atvykę į džiungles 22:10 
Grendelis  23:35 Mokslo sriuba

05:00 Seserys 06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas 06:05 Labas 
rytas, lietuva 09:05 Senis  10:05 
Štutgarto kriminalinė policija 3  
10:55 akis už akį 2 11:40 Beatos 
virtuvė 12:40 tV žaidimas „Kas ir 
kodėl?” 13:05 Klauskite daktaro 
14:00 Žinios 14:15 laba diena, 
Lietuva 16:30 premjera. Seserys  
17:30 Žinios (su vertimu į ges-
tų k.) 17:55 Sportas 17:58 Orai 
18:00 tV žaidimas „Kas ir kodėl?” 
18:30 Klauskite daktaro 19:30 
Emigrantai 20:25 Loterija „Keno 
loto” 20:30 panorama 21:05 Dė-
mesio centre 21:20 Sportas 21:25 
Orai 21:29 loterija „Jėga” 21:30 
Nacionalinė ekspedicija 22:30 Is-
torijos detektyvai 23:20 Valdžios 
tvirtovė  00:25 Dokumentinė apy-
braiža „Mes nugalėjom” 01:00 
prezidentinis karo laivas 02:00 
lRt radijo žinios 02:05 Klauskite 
daktaro 03:00 lRt radijo žinios 
03:05 Savaitė

 
06:30 Dienos programa 06:35 
Didysis žvejys 2 (6) 07:00 Muča 
luča (3) 07:30 tomas ir Džeris 
(39) 08:00 Volkeris, teksaso rein-
džeris (60) 09:00 Rytas su LNK 
11:00 Yra, kaip yra 12:00 Visi 
už vieną 12:30 Nuo... Iki... 13:25 
Rožių karas (101) 14:25 Dvi šir-
dys (577) 14:55 Dvi širdys (578) 
15:25 Dvi širdys (579) 15:55 Dvi 
širdys (580) 16:30 labas vakaras, 
Lietuva 17:35 Yra, kaip yra 18:30 
Žinios 19:25 Sportas 19:28 Orai 
19:30 KK2 20:00 paveldėtoja (14) 
20:30 Kitu kampu 21:30 Žinios 
22:24 Sportas 22:28 Orai 22:30 
VaKaRO SeaNSaS Baudžia-
masis būrys 00:30 Dalasas (11) 
01:20 Jokių stabdžių! 

 
06:10 Televitrina 06:25 Kempiniu-
kas plačiakelnis 06:55 Simpsonai 
07:25 Simpsonai 07:55 Juokin-
giausi amerikos namų vaizdeliai 
08:25 Juokingiausi amerikos na-
mų vaizdeliai 08:55 Meilės sūku-
ryje 10:00 Tai - mano gyvenimas 
12:00 Svotai 13:00 Simpsonai 
13:30 Simpsonai 14:00 pažadė-
toji 14:30 pažadėtoji 15:00 pReM-
JeRa. Maištingosios amazonės 
16:00 tV3 žinios 16:25 tV3 orai 
16:30 tV pagalba 18:30 tV3 ži-
nios 19:20 tV3 sportas 19:25 tV3 
orai 19:30 Šviesoforas 20:00 prieš 
srovę 21:00 pasmerkti 4 21:30 
tV3 vakaro žinios 22:20 tV3 
sportas 22:25 tV3 orai 22:30 Va-
KaRO KINO teatRaS. 16 kvar-
talų 00:35 Nusikalstami protai. Ki-
tapus sienų 01:30 Specialioji jūrų 
policijos tarnyba 02:20 Gražuolė ir 
pabaisa 03:10 Gražuolė ir pabai-
sa 04:00 Raitelis be galvos 04:50 
Naujakuriai  

 
06:40 F. t. Budrioji akis (42) 07:35 
prokurorų patikrinimas (385) 08:35 

Muchtaro sugrįžimas (740) 09:35 
tokia tarnyba (60) 10:30 Kobra 
11 (1) 11:35 Sudužusių žibintų 
gatvės (33) 12:40 Stoties policija 
(8) 13:40 prokurorų patikrinimas 
(386) 14:50 Muchtaro sugrįžimas 
(741) 15:55 tokia tarnyba (61) 
16:50 Kobra 11 (2) 17:50 Sudu-
žusių žibintų gatvės (34) 18:55 
Stoties policija (9) 20:00 Info 
diena 20:30 Visi už vieną 21:00 
Anakonda 22:50 Nepaprastas 
Žmogus-Voras 01:25 taikinys (5) 
02:10 Surikatos - afrikos žvaigž-
dės 03:05 pragaro katytė (4) 

 
05:15 „Geriausios nardymo vietos“  
05:40 „Bitininkas“ (1/7).  06:25 
programa 06:29 tV parduotu-
vė 06:45 „Vantos lapas“ 07:15 
„Muzikinės kovos“ 09:15 „Likimo 
melodija“ (83) 10:20 „Albanas“ 
(1/2) 11:25 „Delta“ (2/21) 12:30 
„Gluchariovas“ (2/10) 13:35 tV 
parduotuvė 13:50 „Namas su 
lelijomis“ (11) 14:55 „Gurovo by-
los. Savivalė“ (1) 16:00 Repor-
teris 16:47 Orai 16:50 „Mylima 
mokytoja“ (5) 18:00 Reporteris 
18:40 Lietuva tiesiogiai 18:47 Orai 
18:50 „Gluchariovas“ (2/26) 20:00 
Reporteris 20:27 Orai 20:30 „Je-
katerina Didžioji“ (10) 21:30 patrio-
tai 22:30 Reporteris 23:15 Lietuva 
tiesiogiai 23:42 Orai 23:45 Mano 
europos parlamentas 00:15 Nuo-
ga tiesa 02:15 „Gurovo bylos. Mir-
tis tiesioginiame eteryje“ (2) 03:00 
„Bitininkas“ (1/7) 03:45 „Sandoris“ 
(1/1) 04:30 „Rojus“ (92)

 
06:40 Televitrina 06:55 Kobra 11 
08:00 Kaulai 09:00 Juokingiausi 
amerikos namų vaizdeliai 09:30 
CSI kriminalistai 10:30 Kaip aš 
susipažinau su jūsų mama 11:30 
Elementaru 13:30 Rezidentai 
14:30 Televitrina 15:00 Juokin-
giausi amerikos namų vaizdeliai 
15:30 Kaulai 16:30 CSI kriminalis-
tai 17:30 Kobra 11 18:30 Vedęs ir 
turi vaikų 19:00 Vedęs ir turi vaikų 
19:30 Rezidentai 20:00 Reziden-
tai 20:30 Naša Raša 21:00 Žinios 
21:25 Orai 21:30 parkeris 23:55 
amerikietiška siaubo istorija 00:55 
Kobra 11 01:45 Daktaras Hausas 
02:35 Kaip aš susipažinau su jū-
sų mama 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Džiazo muzikos va-
karas. XXX tarptautinis džiazo 
festivalis „Vilnius Jazz 2017”. Rob 
Mazurek (JaV) 07:05 Grizis ir 
lemingai  07:15 peliukas lukas  
07:25 Zoro kronikos 07:50 Kelias 
į namus 08:20 Septynios Kauno 
dienos 08:50 Kaip atsiranda daik-
tai 7  09:15 labas rytas, lietuva 
12:00 DW naujienos rusų kalba. 
12:10 Euromaxx 12:45 prokuro-
rai 13:35 Nes man tai rūpi 14:20 
Kalė. Sveiki atvykę į džiungles  
15:15 premjera. Grizis ir lemin-
gai  15:25 peliukas lukas 15:40 
Zoro kronikos 16:05 Kaip atsiran-
da daiktai 7 16:30 laba diena, 
lietuva. HD  18:00 Misija 18:30 
atspindžiai 19:00 laisvės vėliav-
nešiai 19:35 premjera. Dangaus 
vardu 14  20:25 Žmonės, kurie 
sukūrė lietuvą 21:15 premjera. 
Fidelis Castras bendražygių aki-
mis. Žmogus kitapus mito  22:10 
antradienio detektyvas. premjera. 
Damos  23:45 DW naujienos rusų 
kalba. 00:00 Dabar pasaulyje 

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 

�1.00 val.
„Nepaprastas Žmogus-

Voras“ 

 

1�.00 val.
Žiemos olimpinių žaidynių 

2018 uždarymas

 

�1.00 val.

„Anakonda“

 

1�.4� val.

„pono poperio pingvinai“
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 AVINAS 
(03.21-04.20)

Šią savaitę visos jūsų min-
tys suksis apie ką tik nori, 
tik ne apie tai, kas iš tie-
sų jūsų laukia. galite šiek 
tiek supanikuoti visiškai 
neteisingai interpretuoda-
mas vyresnybės pasisaky-
mą. Pasitikslinkite geriau 
dar kartą!

 JAUTIS 
(04.21-05.21)

Reikalai, kuriems reikia fi-
nansinių išlaidų, bei susiję 
su teise ir tvarka, pagaliau 
bus sutvarkyti. Iki šiol jie 
visą laiką buvo atidėlioja-
mi. Daugiau taip nebus, 
bet saugokitės priešinin-
kų ir pavyduolių.

 DVYNIAI 
(05.22-06.21)

Nuo šios savaitės būtina 
įtempti protines ir fizines 
jėgas, kad paskubintumė-
te pozityvias permainas. 
Pasistenkite išsaugoti ge-
rą nuotaiką. jūs turite tei-
sę būti vertinamas, o jūsų 
nuomonės turėtų būti pai-
soma. Senokai varginusios 
finansinės problemos pa-
galiau pradės spręstis.

 VĖŽYS 
(06.22-07.22)

gausite svarbų vyresny-
bės nurodymą. Nepa-
mirškite, kad turite teisę 
pareikšti ir savo nuomo-
nę. Laimė, prieštarauti 
vargu ar teks - pasikeiti-
mai atitiks jūsų interesus. 
Savaitės pabaigoje galite 
patekti į gana pikantišką 
situaciją.

 LIŪTAS 
(07.23-08.21)

Savaitės pradžioje gali 
atsiverti visiškai naujos 
finansinės galimybės. Iš 
pradžių naujoji situacija 
gali sukelti rimtų nesutari-
mų šeimoje, bet galiausiai 
visi įsitikins realia būsima 
nauda. galų gale rūpesčiai 
atsipirks su kaupu ir reika-
lai eisis sklandžiai.

 MERGELĖ 
(08.22-09.23)

jei griebsitės reikalų karš-
takošiškai, naudos nesiti-
kėkite, o nuostoliai bus ir 
piniginiai, ir psichologiniai. 
Savaitės pabaigoje turėsi-
te priimti ryžtingą finan-
sinių padarinių turėsiantį 
sprendimą. gali atsinau-
jinti senokai užmegztos 
dalykinės pažintys.

 SVARSTYKLĖS 
(09.24-10.23)

Konfliktai darbe griauna ir 
asmeninį jūsų gyvenimą. 
Laimė, ši savaitė bus dos-
ni įvairiausių gerų galimy-
bių. Nepraleiskite progos 
išspręsti pačias didžiąsias 
problemas, gal net pa-
keisti darbą. Taip pat ne-
atidėliokite ir vizito pas 
gydytoją.

 SKORpIONAS 
(10.24-11.22)

Savaitės pradžioje pasi-
stenkite išvengti vieno 
nemalonaus susitikimo. 
Nesijaudinkite, negalvo-
kite apie mažareikšmius 
dalykus ir pagaliau pasa-
kykite garsiai tai, ką priva-
lote pasakyti. galite nusi-
vilti žmonėmis, kuriais iki 
šiol pasitikėjote.

 ŠAULYS 
(11.23-12.22)

Reikalus stenkitės tvarkyti 
pamažu ir be nereikalin-
go triukšmo. giminaičiai 
šią savaitę bus nusitei-
kę kur kas geriau ir linkę 
vėl atnaujinti draugiškus 
santykius. Antroje savai-
tės pusėje gali užsimegz-
ti nauja subtili draugystė. 
Asmeniui, kuriam jūs nea-
bejingas, prireiks jūsų pa-
galbos ir paramos.

 OŽIARAGIS 
(12.23-01.20)

Turite marias laiko dar-
bams nuveikti. Tačiau 
jėgų šią savaitę prireiks 
nemažai. Ir jei jūsų kelyje 
pasitaikys nemalonių situ-
acijų, kelią skirtis gali tekti 
ir alkūnėmis... Savaitgalį 
naujoje šviesoje pažinsi-
te, rodos, seniai pažįsta-
mą žmogų.

 VANDENIS 
(01.21-02.18)

Savaitės pradžioje turėsite 
gerų sumanymų, liečian-
čių asmeninį gyvenimą. 
Nedelskite juos įgyven-
dinti. Ketvirtadienį visiškai 
pakriks nervai. Būtinai nu-
sišalinkite nuo visų reikalų 
bent dienai, kol atgausite 
pusiausvyrą.

 ŽUVYS 
(02.19-03.20)

Visi jūsų sumanymai šią 
savaitę nueis šuniui ant 
uodegos. Ir tai yra tik jū-
sų vieno kaltė, nes veikė-
te ne laiku ir ne vietoje. 
Nemėginkite kitiems su-
versti atsakomybės!

Ketvirtadienis, kovo 1 d. Penktadienis, kovo � d.

05:00 Seserys 249 s.  06:00 Lie-
tuvos Respublikos himnas 06:05 
labas rytas, lietuva 09:05 Senis  
10:05 Štutgarto kriminalinė polici-
ja 3 10:55 akis už akį 2 11:40 Gy-
venimas 12:40 tV žaidimas „Kas 
ir kodėl?” 13:05 Klauskite daktaro 
14:00 Žinios 14:15 laba diena, 
Lietuva 16:30 premjera. Sese-
rys 17:30 Žinios  17:55 Sportas 
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. 
Reformacija  00:35 Keliai. Maši-
nos. Žmonės. 01:00 LRT radijo 
žinios 01:05 Specialus tyrimas  
02:00 lRt radijo žinios 02:05 
Klauskite daktaro

 
06:35 Didysis žvejys 2 (8) 07:00 
Muča luča (5) 07:30 Tomas ir 
Džeris (41) 08:00 Volkeris, tek-
saso reindžeris (62) 09:00 Rytas 
su LNK 11:00 Yra, kaip yra 12:00 
Visi už vieną 12:30 Gyvūnų poli-
cija 13:25 Rožių karas (103) 14:25 
Dvi širdys (585) 14:55 Dvi širdys 
(586) 15:25 Dvi širdys (587) 15:55 
Dvi širdys (588) 16:30 Labas va-
karas, lietuva 17:35 Yra, kaip yra 
18:30 Žinios 19:25 Sportas 19:28 
Orai 19:30 KK2 20:00 Valanda su 
Rūta 21:30 Žinios 22:24 Sportas 
22:28 Orai 22:30 VaKaRO Se-
aNSaS trigubas X. aukštesnis 
lygis 00:30 Dalasas (13) 01:20 
aklavietė 02:45 alchemija VI. 
XYZ. Operos fantomai 03:15 RE-
tROSpeKtYVa

 
06:10 Televitrina 06:25 Kempiniu-
kas plačiakelnis 06:55 Simpsonai 
07:55 pasmerkti 4 08:25 Švieso-
foras 08:55 Meilės sūkuryje 10:00 
Tai - mano gyvenimas 12:00 Svo-
tai 13:00 Simpsonai 13:30 Simp-
sonai 14:00 pažadėtoji 14:30 
pažadėtoji 15:00 pReMJeRa. 
Maištingosios amazonės 16:00 
tV3 žinios 16:25 tV3 orai 16:30 
tV pagalba 18:30 tV3 žinios 
19:30 Šviesoforas 20:00 Farai 
21:00 pasmerkti 4 21:30 tV3 
vakaro žinios 22:20 tV3 sportas 
22:25 tV3 orai 22:30 VaKaRO 
KINO teatRaS. Dvigubas žai-
dimas 00:20 Nusikalstami protai. 
Kitapus sienų 01:20 Specialioji jū-
rų policijos tarnyba 02:10 Kerštas 
03:00 apB 03:50 tėvynė 04:50 
paskutinis žmogus Žemėje  

 
06:40 F. t. Budrioji akis (44) 07:35 
prokurorų patikrinimas (387) 08:35 
Muchtaro sugrįžimas (742) 09:35 
tokia tarnyba (62) 10:30 Kobra 
11 (3) 11:35 Sudužusių žibintų 
gatvės (35) 12:40 Stoties policija 
(10) 13:40 prokurorų patikrinimas 

(388) 14:50 Muchtaro sugrįžimas 
(743) 15:55 tokia tarnyba (63) 
16:50 Kobra 11 (4) 17:50 Sudu-
žusių žibintų gatvės (36) 18:55 
Stoties policija (11) 20:00 Info die-
na 20:30 Savaitės kriminalai 21:00 
Juodojo angelo skrydis 23:10 Bė-
gliai 01:00 taikinys (7) 01:45 Va-
nity Fair. Visiškai slaptai (2) 02:30 
Savaitės kriminalai 

 
05:15 „Geriausios nardymo vie-
tos“ 05:40 „Bitininkas“ (1/9) 06:25 
programa 06:29 tV parduotuvė 
06:45 „Skinsiu raudoną rožę“ 
07:15 „Šiandien kimba“ 08:15 
patriotai 09:15 „Likimo melodija“ 
(85) 10:20 „albanas“ (1/4) 11:25 
„Delta“ (2/23) 12:30 „Gluchario-
vas“ (2/12) 13:35 tV parduotuvė 
13:50 „Namas su lelijomis“ (13) 
14:55 „Gurovo bylos. Savivalė“ 
(3) 16:00 Reporteris 16:47 Orai 
16:50 „Mylima mokytoja“ (7) 18:00 
Reporteris 18:40 Lietuva tiesiogiai 
18:47 Orai 18:50 „Gluchariovas“ 
(2/28) 20:00 Reporteris 20:27 
Orai 20:30 „Jekaterina Didžioji“ 
(12) 21:30 Gyvenimo būdas 22:30 
Reporteris 23:15 Lietuva tiesiogiai 
23:42 Orai 23:45 „Iljušinas ir Bab-
kinas tiria. Spąstai pelenei“ (3; 
4) 01:45 „Jaunikliai“ 02:15 „Gu-
rovo bylos. Mirtis tiesioginiame 
eteryje“ (4) 

 
05:15 programos pabaiga 06:40 
Televitrina 06:55 Kobra 11 08:00 
Kaulai 09:00 Juokingiausi ame-
rikos namų vaizdeliai 09:30 CSI 
kriminalistai 10:30 Dvi merginos 
be cento 11:00 Dvi merginos be 
cento 11:30 Kobra 11 12:30 Ve-
dęs ir turi vaikų 13:00 Vedęs ir 
turi vaikų 13:30 Rezidentai 14:00 
Rezidentai 14:30 Televitrina 15:00 
Juokingiausi amerikos namų vaiz-
deliai 15:30 Kaulai 16:30 CSI kri-
minalistai 17:30 Kobra 11 18:30 
Vedęs ir turi vaikų 19:00 Vedęs ir 
turi vaikų 19:30 Rezidentai 20:00 
Rezidentai 20:30 Naša Raša 
21:00 Žinios 21:25 Orai 21:30 Na-
ša Raša 22:00 Eurolygos rungty-
nės. Kauno „Žalgiris“ - Barselonos 
„FC Barcelona“ 00:00 amerikietiš-
ka siaubo istorija 01:00 Kobra 11 
01:50 Daktaras Hausas 02:40 2 
Barai. Išlikimo kovos 04:30 Jau-
nasis vilkolakis 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Džiazo muzikos vaka-
ras. XXII Klaipėdos pilies džiazo 
festivalis 07:00 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 12:00 
DW naujienos rusų kalba 12:10 
Maistas ir aistros 12:40 Klauskite 
daktaro 13:35 prisikėlimo eks-
presas – šimtmečio veidai 14:20 
anapus Žemės. Kosmoso apgy-
vendinimas 15:15 Grizis ir lemin-
gai 15:25 peliukas lukas 15:40 
Zoro kronikos 16:05 Kaip atsiran-
da daiktai 7 16:30 laba diena, lie-
tuva 18:00 Kultūrų kryžkelė 18:30 
Nacionalinis turtas 19:00 Lietuva 
mūsų lūpose 19:35 Konsteblė 1  
20:30 anapus čia ir dabar 21:15 
Mano tėviškė 21:35 Keliaukime 
kartu. Bukovelis 22:05 Žurnalas 
„Kelias į FIFa World Cup 2018” 
22:40 tėvas 23:45 DW naujienos 
rusų kalba. 00:00 Dabar pasaulyje  
00:30 Džiazo muzikos vakaras

05:00 Seserys 250 s. 06:00 Lie-
tuvos Respublikos himnas 06:05 
labas rytas, lietuva 09:05 Senis  
10:05 Štutgarto kriminalinė poli-
cija 3  10:55 akis už akį 2  11:40 
Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas 
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 Loterija „Ke-
no loto” 20:30 panorama 20:52 
Sportas 20:57 Orai 20:59 Loterija 
„Jėga” 21:00 Duokim garo!  22:35 
Gamtos inspektoriai 23:00 Fan-
tastiškas penktadienis. premjera. 
„Ilsėkis ramybėje” departamentas  
00:35 Klausimėlis.lt.  01:00 LRT 
radijo žinios 01:05 pokalbių laida 
„Svarbios detalės” 02:00 LRT ra-
dijo žinios 02:05 Klauskite dakta-
ro 03:00 lRt radijo žinios 03:05 
Mūsų gyvūnai. Vedėja Rasa eilu-
navičienė 03:30 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite 04:00 LRT radijo 
žinios 04:05 Stilius

 
06:35 Didysis žvejys 2 (9) 07:00 
Muča luča (6) 07:30 Tomas ir 
Džeris (42) 08:00 Volkeris, teksa-
so reindžeris (63) 09:00 Rytas su 
LNK 11:00 Yra, kaip yra 12:00 Va-
landa su Rūta 13:25 Rožių karas 
(104) 14:25 Dvi širdys (589) 14:55 
Dvi širdys (590) 15:25 Dvi širdys 
(591) 15:55 Dvi širdys (592) 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 
eilinis Džo. Kobros prisikėlimas 
23:20 Trintukas 01:30 Trigubas 
X. aukštesnis lygis

 
06:10 Televitrina 06:25 Kempiniu-
kas plačiakelnis 06:55 Simpsonai 
07:25 Simpsonai 07:55 pasmerkti 
4 08:25 Šviesoforas 08:55 Meilės 
sūkuryje 10:00 Tai - mano gyveni-
mas 12:00 Svotai 13:00 Simpso-
nai 13:30 Simpsonai 14:00 pa-
žadėtoji 14:30 pažadėtoji 15:00 
pReMJeRa. Maištingosios ama-
zonės 16:00 tV3 žinios 16:25 tV3 
orai 16:30 tV pagalba 18:30 tV3 
žinios 19:20 tV3 sportas 19:25 
tV3 orai 19:30 pReMJeRa. DI-
DYSIS peNKtaDIeNIO FIlMaS. 
Kung Fu panda 3 21:25 VaKaRO 
KINO teatRaS. Beždžionių pla-
neta 23:45 Klastingi namai 01:25 
Loftas 03:20 trys vėplos 04:50 
paskutinis žmogus Žemėje

 
06:40 F. t. Budrioji akis (45) 07:35 
prokurorų patikrinimas (388) 08:35 
Muchtaro sugrįžimas (743) 09:35 
tokia tarnyba (63) 10:30 Kobra 

11 (4) 11:35 Sudužusių žibintų 
gatvės (36) 12:40 Stoties policija 
(11) 13:40 prokurorų patikrinimas 
(389) 14:50 Muchtaro sugrįžimas 
(744) 15:55 tokia tarnyba (64) 
16:50 Kobra 11 (5) 17:50 Sudu-
žusių žibintų gatvės (37) 18:55 
Stoties policija (12) 20:00 Info die-
na 21:00 porininkai 22:55 Juodojo 
angelo skrydis 00:55 taikinys (8) 
01:40 porininkai  

 
05:15 „Geriausios nardymo vietos“ 
05:40 „Bitininkas“ (1/10) 06:25 
„pražūtingi smaragdai“ (13) 06:29 
tV parduotuvė 06:45 „Krepšinio 
pasaulyje su V. Mačiuliu“ 07:15 
„ant bangos“. Karščiausių naujie-
nų dešimtukas 08:15 Gyvenimo 
būdas 09:15 „Likimo melodija“ 
(86) 10:20 „albanas“ (1/5) 11:25 
„Delta“ (2/24) 12:30 „Gluchario-
vas“ (2/13) 13:35 tV parduotuvė 
13:50 „Namas su lelijomis“ (14) 
14:55 „Gurovo bylos. Savivalė“ 
(4) 16:00 Reporteris 16:47 Orai 
16:50 „Mylima mokytoja“ (8) 18:00 
Reporteris 18:47 Orai 18:50 „Glu-
chariovas“ (2/29) 20:00 Reporteris 
20:27 Orai 20:30 „Muzikinės ko-
vos“ 22:30 Reporteris 22:57 Orai 
23:00 „Gluchariovas“ (1/45; 1/46) 
01:10 „Delta“ (2/19; 2/20) 03:00 
„Bitininkas“ (1/10) 03:45 „Sando-
ris“ (1/4) 04:30 „Rojus“ (95) 

 
06:40 Televitrina 06:55 Kobra 11 
08:00 Kaulai 09:00 Juokingiausi 
amerikos namų vaizdeliai 09:30 
CSI kriminalistai 10:30 Dvi mergi-
nos be cento 11:00 Dvi merginos 
be cento 11:30 Kobra 11 12:30 
Vedęs ir turi vaikų 13:00 Vedęs ir 
turi vaikų 13:30 Rezidentai 14:00 
Rezidentai 14:30 Televitrina 15:00 
Juokingiausi amerikos namų vaiz-
deliai 15:30 Kaulai 16:30 CSI kri-
minalistai 17:30 Kobra 11 18:30 
Vedęs ir turi vaikų 19:00 Vedęs 
ir turi vaikų 19:30 pReMJeRa. 
Verslo receptai 20:00 Farai 20:30 
Naša Raša 21:00 Žinios 21:45 
Sportas 21:50 Orai 22:00 Rokis 
5 00:10 Sučiupus nužudyti 02:00 
Kvailiausi pasaulio nutrūktgalviai 
02:50 Jaunasis vilkolakis 03:35 
Jaunasis vilkolakis 04:25 Bobo 
užkandinė

 
05:00 Euromaxx 05:30 panorama 
05:52 Sportas 05:57 Orai 06:00 
Lietuvos Respublikos himnas 
06:05 Džiazo muzikos vakaras. 
XXII Klaipėdos pilies džiazo fes-
tivalis. „apple tea” (Baltarusija) 
07:05 Grizis ir lemingai  07:15 
peliukas lukas 07:25 Zoro kroni-
kos  07:50 Vienuolynų kelias lie-
tuvoje 08:20 pažvelk į profesiją 
kitaip 08:50 Kaip atsiranda daik-
tai 7  09:15 labas rytas, lietuva 
12:00 DW naujienos rusų kalba. 
12:10 Stop juosta 12:35 Teatras 
13:25 anapus čia ir dabar 14:10 
Skambantys pasauliai su Nome-
da Kazlaus 15:00 Mano tėviškė 
15:15 Mažieji sekliai ir Baltosios 
Damos paslaptis 15:40 Zoro kro-
nikos  16:05 Kaip atsiranda daiktai 
7  16:30 laba diena, lietuva 18:00 
Mokslo sriuba 18:35 lietuvos tūks-
tantmečio vaikai 19:35 Konsteblė 
1  20:30 Kultūros teismas 21:15 
europos kinas. premjera. Slogus 
ruduo  22:45 Šventinis koncertas 
23:50 DW naujienos rusų kalba. 
00:00 Dabar pasaulyje 00:30 
Džiazo muzikos vakaras

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

Trečiadienis, vasario �8 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 
Emigrantai 12:40 tV žaidimas 
„Kas ir kodėl?” 13:05 Klauskite 
daktaro 14:00 Žinios 14:15 Laba 
diena, lietuva 16:30 premjera. 
Seserys  17:30 Žinios (su vertimu 
į gestų k.) 17:55 Sportas 17:58 
Orai 18:00 tV žaidimas „Kas ir 
kodėl?” 18:30 Klauskite daktaro 
19:30 Gyvenimas. Gyvenimo bū-
do žurnalas. 20:25 Loterija „Ke-
no loto” 20:30 panorama 21:05 
Dėmesio centre 21:20 Sportas 
21:25 Orai 21:29 loterija „Jėga” 
21:30 Auksinis protas 22:50 Klau-
simėlis.lt.  23:20 Valdžios tvirtovė  
00:25 laisvės vėliavnešiai 01:00 
lRt radijo žinios 01:05 Naciona-
linė ekspedicija 02:00 LRT radijo 
žinios 02:05 Klauskite daktaro 
03:00 lRt radijo žinios 03:05 Is-
torijos detektyvai 04:00 LRT radijo 
žinios 04:05 Gyvenimas

 
06:35 Didysis žvejys 2 (7) 07:00 
Muča luča (4) 07:30 Tomas ir 
Džeris (40) 08:00 Volkeris, tek-
saso reindžeris (61) 09:00 Rytas 
su LNK 11:00 Yra, kaip yra 12:00 
Visi už vieną 12:30 Kitu kampu 
13:25 Rožių karas (102) 14:25 
Dvi širdys (581) 14:55 Dvi širdys 
(582) 15:25 Dvi širdys (583) 15:55 
Dvi širdys (584) 16:30 Labas va-
karas, lietuva 17:35 Yra, kaip yra 
18:30 Žinios 19:25 Sportas 19:28 
Orai 19:30 KK2 20:00 paveldėtoja 
(15) 20:30 Gyvūnų policija 21:30 
Žinios 22:24 Sportas 22:28 Orai 
22:30 VaKaRO SeaNSaS akla-
vietė 00:15 Dalasas (12) 01:05 
Baudžiamasis būrys 

 
06:10 Televitrina 06:25 Kempiniu-
kas plačiakelnis 06:55 Simpsonai 
07:25 Simpsonai 07:55 pasmerkti 
4 08:25 Šviesoforas 08:55 Meilės 
sūkuryje 10:00 Tai - mano gyveni-
mas 12:00 Svotai 13:00 Simpso-
nai 13:30 Simpsonai 14:00 pa-
žadėtoji 14:30 pažadėtoji 15:00 
pReMJeRa. Maištingosios ama-
zonės 16:00 tV3 žinios 16:25 tV3 
orai 16:30 tV pagalba 18:30 tV3 
žinios 19:20 tV3 sportas 19:25 
tV3 orai 19:30 Šviesoforas 20:00 
Gero vakaro šou 21:00 pasmerkti 
4 21:30 tV3 vakaro žinios 22:15 
tV3 sportas 22:20 tV3 orai 22:25 
Vikinglotto 22:30 VaKaRO KINO 
teatRaS. Išeities kodas 00:15 
Nusikalstami protai. Kitapus sie-
nų 01:15 Specialioji jūrų polici-
jos tarnyba 02:05 Kerštas 03:00 
Raitelis be galvos 03:50 Raitelis 
be galvos 04:40 paskutinis žmo-
gus Žemėje 

 
06:40 F. t. Budrioji akis (43) 07:35 
prokurorų patikrinimas (386) 08:35 
Muchtaro sugrįžimas (741) 09:35 

tokia tarnyba (61) 10:30 Kobra 
11 (2) 11:35 Sudužusių žibintų 
gatvės (34) 12:40 Stoties policija 
(9) 13:40 prokurorų patikrinimas 
(387) 14:50 Muchtaro sugrįžimas 
(742) 15:55 tokia tarnyba (62) 
16:50 Kobra 11 (3) 17:50 Sudužu-
sių žibintų gatvės (35) 18:55 Sto-
ties policija (10) 20:00 Info diena 
20:30 Visi už vieną 21:00 Bėgliai 
22:55 Anakonda 00:40 Taikinys 
(6) 01:25 Reali mistika (13) 02:15 
pragaro katytė (5) 

 
05:15 „Geriausios nardymo vietos“ 
05:40 „Bitininkas“ (1/8) 06:25 pro-
grama 06:29 tV parduotuvė 06:45 
„4 kampai“ 07:15 Nuoga tiesa. De-
batų laida 09:15 „Likimo melodija“ 
(84) 10:20 „albanas“ (1/3) 11:25 
„Delta“ (2/22) 12:30 „Gluchario-
vas“ (2/11) 13:35 tV parduotuvė 
13:50 „Namas su lelijomis“ (12) 
14:55 „Gurovo bylos. Savivalė“ 
(2) 16:00 Reporteris 16:47 Orai 
16:50 „Mylima mokytoja“ (6) 18:00 
Reporteris 18:40 Lietuva tiesiogiai 
18:47 Orai 18:50 „Gluchariovas“ 
(2/27) 20:00 Reporteris 20:27 Orai 
20:30 „Jekaterina Didžioji“ (11) 
21:30 „ant bangos“. Karščiausių 
naujienų dešimtukas 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. Mirtis tiesioginia-
me eteryje“ (3) 03:00 „Bitininkas“ 
(1/8) 03:45 „Sandoris“ (1/2) 04:30 
„Rojus“ (93) 

 
06:40 Televitrina 06:55 Kobra 11 
08:00 Kaulai 09:00 Juokingiausi 
amerikos namų vaizdeliai 09:30 
CSI kriminalistai 10:30 Kaip aš 
susipažinau su jūsų mama 11:00 
Kaip aš susipažinau su jūsų ma-
ma 11:30 Kobra 11 12:30 Vedęs ir 
turi vaikų 13:00 Vedęs ir turi vaikų 
13:30 Rezidentai 14:00 Reziden-
tai 14:30 Televitrina 15:00 Juokin-
giausi amerikos namų vaizdeliai 
15:30 Kaulai 16:30 CSI kriminalis-
tai 17:30 Kobra 11 18:30 Vedęs ir 
turi vaikų 19:00 Vedęs ir turi vaikų 
19:30 Rezidentai 20:00 Reziden-
tai 20:30 Naša Raša 21:00 Žinios 
21:25 Orai 21:30 Sučiupus nužu-
dyti 23:35 amerikietiška siaubo 
istorija 00:35 Kobra 11 01:40 
Daktaras Hausas 02:30 Kaip aš 
susipažinau su jūsų mama 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Džiazo muzikos vaka-
ras. XXII Klaipėdos pilies džiazo 
festivalis 07:15 peliukas lukas  
07:25 Zoro kronikos  07:50 pra-
dėk nuo savęs 08:20 Nacionalinis 
turtas 08:50 Kaip atsiranda daik-
tai 7  09:15 labas rytas, lietuva 
12:00 DW naujienos rusų kalba. 
12:10 Susipažink su mano pasau-
liu  12:40 Stilius 13:35 Legendos 
14:20 Fidelis Castras bendražy-
gių akimis. Žmogus kitapus mito 
15:15 premjera. Grizis ir lemingai 
15:25 peliukas lukas  15:40 Zo-
ro kronikos  16:05 Kaip atsiranda 
daiktai 7  16:30 laba diena, lietu-
va 18:00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus 
albumas 18:15 Kultūrų kryžkelė. 
Trembita 18:30 Septynios Kauno 
dienos 19:00 Maistas ir aistros 
19:35 Konsteblė 1 20:20 Doku-
mentinė istorinė laida „lietuvos 
kolumbai” 21:15 anapus Žemės. 
Kosmoso apgyvendinimas 22:10 
elito kinas. Vaikystė 00:50 DW 
naujienos rusų kalba

�1.�� val.

„Beždžionių planeta“ 

 

��.�0 val.

„Aklavietė“

 

��.�0 val.
„Trigubas X. Aukštesnis 

lygis“
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VERTA ŽINOTI

prieš 17 metų Jorge 
Mario Bergoglio  

paskirtas kardinolu
Jorge Mario Bergoglio prieš 

17 metų vasario 21 dieną bu-
vo šv. popiežiaus Jono Pau-
liaus II paskirtas kardinolu, o 

REKLAMA

vasario 28 dieną sukanka dvi-
dešimt metų kai arkivyskupas 
Bergoglio tapo Argentinos 
sostinės Buenos Airių arki-
vyskupu metropolitu. Bergo-
glio Argentinoje buvo misio-
nieriškas ganytojas, jis pagal 
jėzuitų dvasingumą kvietė at-
pažinti Viešpaties buvimo pa-
saulyje ženklus, ragino krikš-
čionių bendruomenę būti mi-
sionieriška, atsiveriančia pa-
sauliui, skelbiančia Evange-
liją kiekvienam žmogui. Ro-
moje arkivyskupas Bergoglio 
su kitais kardinolais dalyva-
vo konklavoje, kurioje 2013 
metų kovo 13 dieną jo laukė 
išrinkimas naujuoju Romos 
vyskupu, Pranciškumi

VATIKANO RADIJAS

Lietuvoje startavo akcija „Baciloms – NE!“
Vasario mėnesį Lietuvoje 
startavo akcija BACILOMS 
– NE. Akcijos tikslas – 
raginti visuomenę sirgti 
atsakingai. Pirmoji akcija 
jau įvyko Prienuose, 
laukiama prisijungiant ir 
Panevėžio, Vilkaviškio, 
Vilniaus ir kitų miestų bei 
miestelių.

„Akcijos idėja kilo iš pa-
prasto žmogiško susirūpini-
mo. Pastebėjau, kad Prienų 
žmonėms visgi šiuo klausimu 
trūksta sąmoningumo. Todėl 
ir kilo mintis inicijuoti to-
kią prevencinę akciją, kurios 

tikslas – atkreipti visuomenės 
dėmesį į neatsakingą sirgimą. 
Kaukės dėvėjimas yra vienas 
iš momentų, tačiau nuo kažko 
pradėti reikia“ – teigia akcijos 
iniciatorė Roberta Ažukaitė-
Zacharevičienė.

Akcijos tikslas – kviesti 
žmones būti sąmoningiems ir 
sirgti namuose, o neišvengia-
mai prireikus išeiti į miestą ar 
kitą atvirą erdvę dėvėti apsau-
ginę kaukę. „Raginame ap-
saugines kaukes dėvėti ir lau-
kiant eilėje pas gydytoją – juk 
galbūt šalia tavęs sėdi sveikas 
vaikas, senjoras ar nėščia mo-

teris. Būk sąmoningas – sau-
gok save ir aplinkinius!“ – ra-
gino akcijos iniciatorė.

Mūsų šalyje šiais metais 
gripas itin pavojingas, jau yra 
ir mirties atvejų. Nors atrodo, 
kad epidemijos banga atslūgs-
ta, tačiau pasitaiko mirties 
atvejų, kurie itin sukrečia, o 
medikai teigia, kad laiku pra-
dėjus gydytis buvo galima ir 
išvengti blogų padarinių.

Akcijos sumanytojos Ro-
berta Ažukaitė-Zacharevičie-
nė ir Violeta Didikė skatina 
ir kviečia visuomenę sirgti 
atsakingai ir pastebėjus ser-

gančius kolegas, draugus su-
drausminti dėl neatsakingo 
požiūrio į sveikatą ir raginti 
kuo greičiau pradėti gydytis. 
Juk viskas mūsų pačių ranko-
se, pradėti kartais reikia ir nuo 
požiūrio.

Dėkojame už pagalbą ir 
indėlį įgyvendinant akciją 
Prienų rajono savivaldybės 
visuomenės sveikatos biurui, 
Prienų kultūros ir laisvalaikio 
centrui bei vietinės žiniasklai-
dos priemonėms: „Naujasis 
Gėlupis“, „Gera Prienuo-
se“, „Krašto vitrina“, „Eteris 
TV“.   

Kino filmas „Aš žvaigždė“
Mantas ir Monika - kultinis 
muzikos duetas renkantis 
tūkstantines arenas.

Jų dainų tekstai apie šalti-
barščius ir kitas aktualias temas 
vertinami kaip grynų gryniau-
sia poezija. Jų muzika, pasak 
profesionalių kritikų, prilygsta 
atominės bombos sprogimui.

Tačiau duetui netikėtai iši-
rus, Mantas pradeda savo so-
lo karjerą, kad iš naujo susi-
grąžintų savo buvusią šlovę ir 

populiarumą. Tai padaryti nėra 
taip lengva, kai bet kuris vidu-
tinis lietuvis turi geresnę muzi-
kinę klausą negu tu. 

Tačiau vilties Mantui dar 
yra, nes dėl karjeros jis pasi-
ryžęs padaryti absoliučiai bet 
ką. Bet ta prasme, rimtai - bet 
ką....

Vaidina:Mantas Stonkus, 
Monika Pundziūtė, Riman-
tė Valiukaitė, Marius Čižaus-
kas. 
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Matematinis galvosūkis
Įrašykite skaitmenis nuo 1 iki � 
taip, kad matematiniai veiksmai 
atitiktų gautus rezultatus. 
Kiekvienas skaitmuo gali būti pa-
naudotas tik vieną kartą. 

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

Savaitė istorijos puslapiuose

1�1�  m. vasario 24 d.: Petrogra-
de, Rusijoje, įvyko slaptas 

lietuvių politinių partijų suvažiavimas, 
pavadintas mažuoju Seimu.

1�8� m. vasario 24 d.: per Fal-
kiopingo mūšį danai su-

mušė Švedijos karaliaus Alberto pajė-
gas bei į nelaisvę paėmė patį karalių. 
Taip Danijos karalienė margarita tapo 
faktiška abiejų valstybių – Švedijos ir 
Danijos – valdove.

1�10m. vasario 24 d.: ginda-
mas Popiežiaus valstybės 

sienas, popiežius julijus II pakvietė į 
tarnybą �000 nevedusių, karo meną 
išmanančių Šveicarijos vyrų.

1���m. vasario 24 d.: Vokiečių 
ordino ir kryžiuočių kariuo-

menė apgulė Pilėnų pilį (Žemaitija). 
margirio vadovaujami gynėjai pama-
tę, kad neatsilaikys, sudegino turtą, o 

patys išsižudė.

1��1m. vasario 25 d.: sovietai 
okupavo gruzijos demo-

kratinę respubliką.

1�48m. vasario 25 d.: Po TSRS 
spaudimo Čekoslovakijos 

Prezidentas Edvardas Benešas paskyrė 
Čekoslovakijos komunistų partijos do-
minuojamą vyriausybę.

1���m. vasario 25 d.: Nikita 
Chruščiovas XX TSKP su-

važiavime pasakė kalbą „Apie asmens 
kultą ir jo pasekmes“, kurioje pasmerkė 
kai kuriuos Stalino režimo veiksmus.

1�1� m. vasario 26 d.: inkvizicija 
išlaisvino savo pažiūrų at-

sisakiusį galilėjų. Po to jis ištarė: O vis 
dėlto ji sukasi!

1�1� m. vasario 27 d.: Vilniuje 
paskelbta apie Lietuvos-

Baltarusijos Sovietų Socialistinės Res-
publikos („Litbelo“) sukūrimą. ji egzis-

tavo iki rugpjūčio mėn.

1���m. vasario 28 d.: Klaipė-
dos krašte greta Vokieti-

jos markės kaip vietinė valiuta oficialiai 
įvestas litas.

1���m. vasario 28 d.: Popiežius 
Klemensas XIII leido versti 

Bibliją į kitas kalbas.

1���m. vasario 28 d.: maskvoje 
įsteigtas Didysis Teatras.

1�81m. kovo 1 d.: įsteigtas Lietu-
vos vyriausiasis tribunolas 

- bajorų luomo aukščiausios instancijos 
apeliacinis teismas Lietuvos Didžiojoje 
Kunigaikštystėje (LDK) ir Abiejų Tautų 
Respublikoje.

18�4m. kovo 2 d.: Rusijos ca-
ras Aleksandras II išleido 

įsaką dėl Lenkijos Karalystės valstiečių 
reformos. Pagal jį valstiečiai tapo savo 
valdomos žemės savininkais. Įsakas 
galiojo ir Lietuvos Užnemunės dalyje.

Lošimas 
Nr. 1302

2018-02-21

SKAIČIAI
Pagrindiniai skaičiai: 16, 24, 32, 
33, 46, 47 

Vikingo skaičius: 8

Vieno derinio laimėjimų 
lentelė:

6+1 - 17 811 115,50 € (-)
6 - 528 719 € (-)
5+1 - 32 512 € (-)
5 - 1 412,50 € (2)
4+1 - 86,50 € (39)
4 - 9 € (243)
3+1 - 5 € (629)
3 - 1,50 € (4 581)
2+1 - 1,25 € (4 805)
2 - 0,75 € (33 610)

KITO TIRAŽO pROGNOzĖ: 19,9 mln. Eur

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

Teleloto bilieto kaina 1 Eur

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.

Vasario 27 d.
ANTRADIENIS

Saulė teka 07:17
leidžiasi 17:48

Dienos ilgumas 10.31
priešpilnis (12 mėnulio diena)
Gabrielius, Ginvilas, Skirmantė, 
Fortunatas, Livija, Mandravas, 

Mandravė
Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas naikinti piktžo-
les, šaldyti vaisius, netinkamas 

laikas tręšti.

Vasario 28 d.
TREČIADIENIS

Saulė teka 07:14
leidžiasi 17:50

Dienos ilgumas 10.36
priešpilnis (13 mėnulio diena)
Osvaldas, Romanas, Vilgardas, 

Žygimantė, Romas
Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas naikinti piktžo-
les, šaldyti vaisius, netinkamas 

laikas tręšti.

Kovo 1 d.
KETVIRTADIENIS
Saulė teka 07:12
leidžiasi 17:52

Dienos ilgumas 10.40
pilnatis (14 mėnulio diena)

Albinas, Tulgaudas, Rusnė, An-
tanina, Antanė

Tinkamas laikas sėti: 
krapus, garstyčias, pankolius, 
kalendras, gėles (iš sėklų dai-

ginamas).
Sode, darže: 

tinkamas laikas sodo darbams, 
netinkamas laikas kaupti der-

lių, konservuoti.

ORAI

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

SAULĖS AKTYVUMAS

G0Geomagnetinių audrų 
nenumatoma.

S0Saulės audrų 
nenumatoma.

R0Radiometrinių (radio trukdžių) 
audrų nenumatoma.

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

GAMA RADIACINIS FONAS

34KAUNE 
nSv/val. 

37ALYTUJE 
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE 
14000 nSv/val. 
ČERNOBYLIO AE 
4670 nSv/val. 

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

(šio numerio atsakymai)

VASARIO

24
Š E Š TA D I E N I S

VILNIUS
-14

-16
VASARIO

25
SEKmADIENIS

-12
KLAIPĖDA

-18 -8-17

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

VASARIO

28
T R E Č I A D I E N I S

KOVO

1
KETV IRTAD IEN IS

KOVO

2
P E N K TA D I E N I S

VILNIUS
-11

-13
-10
KLAIPĖDA

-17 -11-13

VILNIUS
-12

-14
-8

KLAIPĖDA
-20 -6-18

VILNIUS
-17

-22
-14
KLAIPĖDA

-24 -13-19

VILNIUS
-14

-17
-12
KLAIPĖDA

-19 -12-18

VILNIUS
-12

-12
-11

KLAIPĖDA
-14 -10-13

VILNIUS
-10

-17
-8

KLAIPĖDA
-16 -9-15


