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Aprengė baltu
žiemos rūbu
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DUOBLIENĖ
„Revuonos“ pagrindinėje
mokykloje buvo
apdovanoti respublikinio
meninių darbų parodoskonkurso ,,Žiemos
improvizacija.
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100 iškiliausių
Prienų krašto
asmenybių.
ANTANAS
DEGUTIS.

2013 m. rugpjūčio 8 d.
Balbieriškyje, Prienų raj.
sudegė Švč. Mergelės
Marijos Rožančinės
bažnyčia.

Skaudžiai išgyvenusi maldos namų netektį, parapijos
bendruomenė pradėjo rūpintis naujos bažnyčios statyba.
Klebono kun. Remigijaus Ve-

prausko, parapijiečių, o taip
pat daugelio gerų žmonių iš
Lietuvos ir užsienio, Vilkaviškio vyskupijos ir pagrindinio
rėmėjo Arvydo Paukščio bei

UAB „Teltonika“ aukų ir pastangų dėka naujoji bažnyčia
jau pastatyta.
Jos projekto autorius arNUKelta Į 3 p. 

Seniūnijos ateitis – politikų rankose

SKAITYKITE 8 p.

Prienų-Birštono
šachmatininkai–
antri

„nelūžo“ nuo seniūnijos
gyventojų gausos.
Laima

DUOBLIENĖ

SKAITYKITE 10 p.
REKLAMA

Prienų rajono savivaldybės
ataskaitinių susirinkimų
maratonas prasidėjo
Ašmintos seniūnijoje.
Vasario 26 d. Ašmintos
daugiafunkcio centro salė

Kaip kalbėjo ašmintiškiai,
dauguma seniūnijos gyventojų jau susitaikė, kad „bus, kaip
valdžia nusprendė“ – greitai seniūnijos nebeliks, todėl
nebėra ir tikslo domėtis jos
problemomis. Ūpo nepakėlė
ir Ašmintos laisvalaikio salės

moterų folkloro kolektyvo
„Ošvenčia“ pasirodymas.

Sumažėjo gyventojų
Ašmintos seniūnijos seniūnė Vida Vitkauskienė, kalbėdama apie 2017 metus, priminė, kad seniūnijoje, kuri užima beveik 10 tūkst. ha plotą,
26 kaimuose gyvena 1641

gyventojas. Didžiausi kaimai
– Strielčiai, Ašminta, Bagrėnas. Kaip pastebėjo seniūnė,
per pastaruosius penkerius
metus gyventojų skaičius sumažėjo beveik 100 (2013 m.
gyveno 1739). 2017 metais į
seniūniją gyventi atvyko 71
asmuo, išvyko – 18. Pernai,
NUKelta Į 4 p. 

Baltas žiemos rūbas “ dalyviai. Konkursas – respublikinis, tačiau gripo epidemija
sutrukdė dalyvauti kai kurių
kaimyninių rajonų atstovams,
tad konkursui savo darbus
pateikė tik jaunieji kūrėjai iš
Prienų rajono ir Birštono savivaldybių.
Šiais metais dvyliktą kartą organizuojamam konkursui jauniausieji dalyviai kūrė
aksesuarą arba papuošalą, o
vyresnieji – žiemos rūbą. Visi darbai turėjo būti pagaminti
popieriaus plastikos technika,
naudojant tik baltą popierių.
Buvo juokaujama, kad
konkurso organizatoriai užduotį – sukurti žiemos rūbus
– pasiūlė tarsi išpranašavę,
kad žiema šiais metais mūsų
ilgai nepaliks.
Vertinimo komisijos pirmininkė Prienų KLC renginių
organizatorė Zita Kuzminskienė žavėjosi vaikų kūrybiškumu ir išradingumu. Ji
priminė žinomus žodžius,
jog kiekvienas kuriantis yra
Dievo pasiuntinys žemėje, o
ypač kuriantis vaikas. Pasak
Z. Kuzminskienės, konkursui
pateiktus darbus ji vertina ne
pirmus metus, tačiau tik šiais
metais pirmą kartą mokinių
NUKelta Į 2 p. 

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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Ketvirtadienį Kauno apylinkės teisme nagrinėjant
buvusios Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) direktorės
Daivos Gineikaitės piktnaudžiavimo bylą apklausti
asmenys, kurių pagalbos ji ieškojo po avarijos. Posėdyje
apklaustas Lietuvos automobilių klubo prezidentas ir
buvęs Petrašiūnų policijos nuovados viršininkas.

Tęsdami gražią tradiciją, Prienų socialdemokratai Kovo 8-ąją–
Tarptautinę moterų solidarumo dieną – kviečia į šventę!
Kovo 8 d., 18 val. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre vyks
Metų moters apdovanojimai.
Po apdovanojimų visiems susirinkusiesiems koncertuos
muzikos grupė „Pikaso“.
Maloniai kviečiame!



Energetikos grupės „Lietuvos energija“ elektros ir dujų
skirstymo bendrovei „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO)
ketinant atsisakyti visuomeninio elektros tiekėjo veiklos,
Energetikos ministerijos atstovai sako, kad buitiniams
vartotojams dėl pertvarkos kiek sumažėtų elektros kaina.

ATKelta IŠ 1 p.
kūrinius buvo galima pasimatuoti – tokių vienetinių,
ekologiškų rūbų dar niekam
nebuvo tekę dėvėti. O kaip
vertinimo komisijos nariai
matuojasi vaikų kurtus rūbus
bei aksesuarus, buvo galima
pamatyti nuotraukose.
Susirinkusiuosius sveikino
„Revuonos“ pagrindinės mokyklos direktorė Ilona Balčiukynienė, LR Seimo nariai
Andrius Palionis ir Vytautas
Kamblevičius, Prienų švietimo pagalbos tarnybos direktorė Danutė Stankevičienė, Prienų rajono savivaldybės mero pavaduotojas Algis
Marcinkevičius, konkurso rėmėjai. Jie dėkojo mokiniams
ir jų mokytojams už aktyvumą, kūrybiškumą, fantaziją
ir sugebėjimus. O A. Palionis pasisiūlė kitų metų konkurse tapti vertinimo komisijos nariu.
Pagrindiniai konkurso rėmėjai pasirūpino, kad kūrybiškiausi ir išradingiausi
mokiniai neliktų be apdovanojimų. Jauniausius – 1–4
klasių – konkurso laureatus
apdovanojo Seimo narys
Vytautas Kamblevičius, 5–7
klasių laureatams buvo skirti UAB „Wilara“ prizai, o
geriausių darbų 8–12 klasių
grupėje kūrėjus, jų mokytojus bei konkurso organizatorius apdovanojo Seimo narys
Andrius Palionis. Tuos, kurie
„per žingsnelį“ atsiliko nuo
laureatų, apdovanojo Prienų
švietimo pagalbos tarnybos
direktorė D. Stankevičienė.
Konkurso dalyvius iš Birštono meno mokyklos apdovanojo „Revuonos“ pagrindinės mokyklos direktorė I.
Balčiukynienė.
Be komisijos išrinktų nugalėtojų, mokinius specialiais
prizais apdovanojo ir didelis
būrys kitų rėmėjų.
Renginį pagyvino „Revuonos“ pagrindinės mokyklos
mokinių pasirodymas.
Konkurso darbai iki balandžio 20 d. džiugins „Revuonos“ pagrindinės mokyklos
mokytojų, mokinių ir svečių akis.

UAB „GĖLUPIS“ J. Brundzos g. 4-2, Prienai
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Reklamoje moteris juodais apatiniais gundomai meta
savo balsalapį į balsadėžę. Šūkis skelbia: „Sveiki atvykę į
suaugusiųjų pasaulį“. Įpusėjus vangiai rinkimų kampanijai
internete pasirodė virtinė seksualinę potekstę turinčių klipų
ir atvaizdų, kuriais, regis, siekiama didinti rusų susidomėjimą
kovo 18 dieną įvyksiančiais prezidento rinkimais.



Volstrito bankų analitikai jau penktą mėnesį iš eilės
padidino naftos kainų prognozes, rodo laikraščio „The Wall
Street Journal“ atlikta mėnesinė apklausa. Jos rezultatai
rodo, kad ekspertai ir toliau mano, kad naftos kainos
atsigauna dėl mažėjančio naftos pertekliaus, kurį mažina
taikomi gavybos apribojimai.

Balbieriškio Rožinio
Švč. Mergelės Marijos bažnyčios
konsekracija - jau kovo 3 d.
ATKelta IŠ 1 p.
chitektas Vilius Urbonas,
statybos darbus vykdė UAB
„Archis“.
Naujos bažnyčios konsekracija vyks š. m. kovo 3 dieną, šeštadienį. Šv. Mišių ir
bažnyčios konsekravimo iškilmės pradžia 12 val.
Vilkaviškio vyskupijos kurija

Balbieriškio Švč. M.
Marijos Rožančinės
parapijos istorija
XVI amžiaus pradžioje prie
Nemuno, Balbieriškio girioje,
iškilo nedidelis Hanuso Sudarmano dvarelis.
Iki 1520 metų Balbieriškyje jau buvo pastatyta pirmoji
karališkosios fundacijos Šv.
Petro katalikų bažnyčia. Jos
pirmasis klebonas buvo kun.
Martynas Abramavičius. Kuriantis parapijai, bažnyčiai
buvo padovanoti 2 valakai
9 margai ir 27 precentai geros žemės.
Nelengva buvo pirmosios
bažnyčios kūrimosi pradžia.
Valdas čia turėjęs kunigaikštis Jaroslavas Holovčinskis (iš
provoslavo pats tapęs kalvinu) XVII amžiaus pradžioje
perdavė bažnyčią evangelikams reformatoriams. 1614
metais Holovčinskio pastatyta
antroji bažnytėlė toliau buvo
palikta evangelikams reformatoriams. Kilo ginčai su katalikais. Vadovaujami Merkinės klebono Petro Rasmusavičiaus, katalikai po 20 metų
jėga atsiėmė Balbieriškio bažnyčią, kleboniją, o po 12 metų
užtrukusių teismų tapo tikraisiais jos šeiminkais.
1655 metais rugpjūčio 11
dieną, karo su Maskva metu,
Balbieriškį pasiekė rusų caro
Aleksejaus Michailovičiaus
kariuomenė. Buvo sudegintas dvaras, bažnyčia, miestelis, aplinkiniai kaimai. Išliko
tik tie žmonės, kurie pasislėpė
miškuose. Laimė, tai truko neilgai ir po 19 metų kunigaikštis Jonas Karolis Čartoriskis
REKLAMA

ir jo žmona Magdelena Kanopacka paskyrė lėšų naujos,
trečiosios, Balbieriškio bažnyčios statybai.
Po ketverių metų, apie 1678
metus, trečioji bažnyčia buvo
pastatyta. Kiek vėliau joje buvo įrengti 5 brandžiojo baroko
stiliaus altoriai, papuošti ornamentiniais drožiniais ir šventųjų skulptūromis.
1802 m. barokinį bažnyčios interjero ansamblį papildė didingi vargonai su tuo
metu Balbieriškį valdžiusių
Stanislovo ir Liudvikos Tiškevičių herbais.
XIX amžiaus antrojoje pusėje (apie 1870 m.) kun. Baltramiejus Žukauskas aptvėrė
bažnyčios šventorių stipria,
su trimis vartais, akmenine
tvora. Ši tvora išlikusi ir iki
šių dienų.
Išstovėjusi daugiau kaip
200 metų trečioji bažnyčia paseno, prakiuro stogas, reikėjo
statyti ketvirtąją bažnyčią.
Didelė dalis senosios bažnyčios interjero įrangos buvo perkelta į Bronislovo Žochovskio projektuotą, dvarininkės Juzefinos Tiškevičiūtės-Vozinskienės bei kun.
Vinco Sakevičiaus rūpesčiu
statytą ketvirtąją Švč. Mergelės Marijos Rožancinės titulu
konsekruotą dvibokštę medinę bažnyčią. Bažnyčia buvo
pastatyta 1888 metais. Santūrių architektūrinių formų,
neogotikinio stiliaus pastato
viduje buvo išsaugotas ver-

tingas XVII amžiaus pabaigos
medžio drožybos ir tapybos
kūrinių ansamblis.
125 metus išstovėjusią ketvirtąją bažnyčią 2013 metais rugpjūčio 8 dienos naktį
sunaikino gaisras. Netekome
mums visiems brangios bažnyčios. Ketverius su puse metų teko glaustis Balbieriškio
kultūros ir laisvalaikio centre,
mišios vyko ir parapijos namų
koplytėlėje.
Buvo pradėtos rinkti lėšos
naujos bažnyčios atstatymui.
Aktyviai padėjo Vilkaviškio
vyskupija, kunigai, tikintieji,
kraštiečiai, visi geros valios
žmonės.
Iš jau buvusių bažnyčių istorijos žinome, kad vien parapijiečių lėšomis Balbieriškyje
bažnyčia niekada nebuvo pastatyta. Jų statybas finansuodavo fundatoriai – turtingi
žmonės. Laimei, ir šį kartą,
tarsi stebuklas, atsirado fundatorius Arvydas Paukštys,
kurio dėka galėjome peržengti
šios naujos, penktos, bažnyčios slenkstį. Naująją penktąją
Balbieriškio parapijos bažnyčią projektavo architektas Vilius Urbonas, statybų vadovas
– Jonas Urbonas.
Per visą parapijos istoriją
Balbieriškyje kunigavo 37
kunigai, ne kartą XX amžiaus
pirmojoje pusėje mišias aukojo ir iš mūsų krašto kilęs prelatas Mykolas Krupavičius.
Vitas Rymantas
Sidaravičius 

Bažnyčia iki gaisro 2013 m.
FOTO: WIKIPEDIA/JUSTE



Latvijoje nuo kovo 1 dienos padidėjo visų alkoholinių
gėrimų akcizai. Valstybės pajamų tarnybos pranešime
pažymima, jog stipriųjų alkoholinių gėrimų akcizai
Latvijoje susilygino su Lietuvoje galiojančiais, tačiau išliko
gerokai mažesni nei Estijoje.

Ar jau
Mintimis dalijasi
įsigijote
praeiviai
dūmų
detektorių?
Kalbina ir fotografuoja Laima Duoblienė

Kauno apsk. PGV
Prienų PGT viršininkas
Gintautas Baltrimas

Valius

Dar neturim, bet planuojame įsigyti. Jau domėjausi
ir kaina – populiariausi kainuoja apie 10 eurų. Manau,
kad tai reikalinga saugumo
priemonė, ypač jei vieni
gyvena vyresni žmonės.

Janina Daukšienė

Dar neturiu ir net negalvoju apie įsigijimą, nes iki
gegužės dar yra laiko. Aš
manau, kad gyvenantiems
butuose jie nereikalingi.
Reikėtų įsirengti tiems, kurie šildosi krosnimis, vienišiems vyresnio amžiaus
žmonėms, neįgaliesiems.

Saulius Šumauskas

Manau, kad tokiems kaip
aš – gyvenantiems butuose
– dūmų detektoriai nereikalingi. Ir aš kol kas neketinu
jo įsigyti, nors žinau, kad
kainuoja nuo 4 iki 10 eurų, o
dvigubai brangesni reaguoja
ne tik į dūmus, bet ir į smalkes. Bet yra žmonių, kurie
ir tų kelių eurų, reikalingų
detektoriui, neturi. Manau,
kad vargingiau gyvenantiems detektoriai turėtų būti
dalijami dykai.

Stasė Žitkuvienė

Dar neturim nusipirkę,
bet jau planavom ir be šito įstatymo įsirengti. Juk
reikia patiems rūpintis savo saugumu. Gal ir neprireiks, bet, tikiu, kad atsitikus nelaimei garsinis signalas apie pavojų įspės ne
tik mus, bet ir kaimynus.

G. Baltrimas, kalbėdamas
apie tai, kad nuo gegužės visuose Lietuvos gyvenamuosiuose
būstuose – butuose, individualiuose namuose, sodo nameliuose – turės būti įrengti autonominiai dūmų detektoriai, gyventojams pataria nesibaiminti, jei jų
aplankyti atvyks priešgaisrinės
gelbėjimo tarnybos darbuotojai. Apsilankymo tikslas – ne
bausti, ne surašyti protokolą,
bet pakonsultuoti, patikrinti, informuoti, patarti.
Šiais, Lietuvos šimtmečio
metais, daug dėmesio bus skiriama prevencijai ir yra numatyta visoje šalyje aplankyti 100
tūkstančių būstų. Prienų rajono
savivaldybėje ugniagesiai aplankys ne mažiau nei 1500 būstų, pirmiausia tų, kuriuose yra
įrengtos kietu kuru kūrenamos
krosnys. Bus patikrinta ir gyventojams patarta, ar teisingai
įrengtas dūmtraukis, kokiu atstumu nuo krosnies negali būti
jokių daiktų ir pan.
Pasak G. Baltrimo, žmonės
patys turi suvokti, kad už savo ir
artimųjų saugumą yra atsakingi
jie patys. Dūmų detektorius – tai
priemonė, kuri minimalia kaina
padeda išvengti skaudžios nelaimės ar net žūties. Teisingai
įrengtas dūmų detektorius pažadina net ir pavargusį ar neblaivų
žmogų iš miego vos pajutęs pirmus dūmus, kai beprasidedantį
gaisrą dar gali užgesinti patys
gyventojai ar nors spėti išgelbėti savo ir kitų gyvybes.
Pernai Prienų rajono savivaldybės teritorijoje gaisruose žuvo
du žmonės. Deja, šiais metais
ugnis jau spėjo pasiglemžti taip
pat dviejų žmonių gyvybes.
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Jungtinių Valstijų dolerio kursas vasarį smarkiai išaugo
euro ir Didžiosios Britanijos svaro sterlingų atžvilgiu.
O dolerio indeksas ICE vasarį užbaigė su didžiausiu
prieaugiu nuo praėjusių metų vasario. Ketvirtadienį
doleris stabilizavosi euro ir svaro atžvilgiu: už vieną eurą
mokama 1,2192 JAV dolerio.



Ilgą laiką prarastu laikytas vienos Nigerijos princesės
portretas, pramintas „Afrikos Mona Liza“, trečiadienį
aukcione Londone buvo parduotas už 1,2 mln. svarų (1,4
mln. eurų). Ši suma smarkiai pranoko lūkesčius ir yra
didžiausia, kada nors sumokėta už portretą 1974 metais
nutapytą Nigerijos menininko Beno Enwonwu.



Stokholmo arbitražas įpareigojo Rusijos koncerną
„Gazprom“ sumokėti Ukrainos nacionaliniam energetikos
holdingui „Naftogaz“ 4,63 mlrd. JAV dolerių už dvišalės
dujų tranzito sutarties sąlygų nesilaikymą - per mažas
faktines tranzito apimtis.

Seniūnijos ateitis – politikų rankose
ATKelta IŠ 1 p.

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

2018-02-25 ugniagesiai gelbėtojai padėjo GMP medikams iš
buto 4 aukšte Birštone, Druskupio g., išnešti ligonę ir įkelti į
GMP automobilį.
2018-02-26 apie 03.04 val. gautas pranešimas, kad Ašmintos
sen., Giniūnų k., Draugų g. dega
namas. Vieno aukšto pastatas
su mansarda sudegė visiškai.
Šeimininko teigimu, pastate
elektra buvo išjungta, dieną
buvo kūrenta krosnis. Gesinant
gaisrą išgelbėti du maždaug už
10 m buvę kiti ūkiniai pastatai.
2018-02-26 gautas vyro (gim.
1966 m.) pareiškimas, kad sugadinus pakabinamas spynas
įsibrauta į jo rūsio sandėliukus,
esančius Prienų r. Veiverių mstl.
Iš vidaus pavogta automobilio
akumuliatorius, elektrinis suktukas, grąžtas, 2 dviračiai, aukšto
spaudimo plovimo įrenginys.
2018-02-26 gautas vyro (gim.
1967 m.) pareiškimas, kad iš
Prienuose esančios uždarosios
akcinės bendrovės teritorijoje
stovėjusio vilkiko „Scania“ kuro
bako išleista apie 170 litrų dyzelino, o iš automobilio kabinos
pavogta 170 eurų. Nuostolis
– 287 eurai.
2018-02-26 gautas vyro pareiškimas, kad Prienų r. Jiezno
mstl., iš kieme stovėjusio vilkiko
„DAF“ kuro bako ištraukta apie
300 litrų dyzelino. Nuostolis
– 285 eurai.
2018-03-01 apie 00.10 val. Birštone, Pušyno g., bute, neblaivus
vyras (gim. 1976 m.) smurtavo
prieš savo neblaivią (2,53 prom.
alkoholio) seserį (gim. 1980 m.).
Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į areštinę.

Prenumeruokite „Naująjį
Gėlupį“ ir neatsilikite nuo
svarbiausių krašto ekonominių,
kultūrinių ir politikos naujienų!
REKLAMA

kaip ir per kelis pastaruosius
metus, seniūnijoje gimė 14
vaikų.

Opiausia problema
– prasti keliai
Viena opiausių problemų –
prasta kelių būklė. Seniūnijoje
yra 102,7 km kelių: 10,81 km
– su asfalto danga, 91,8 km
– su žvyro ir grunto danga ir
25,83 km – su grunto danga.
Pasak seniūnės, maždaug 30
proc. seniūnijos kelių būklė
yra bloga, 40 proc. – gera.
Pernai seniūnijos kelių priežiūrai buvo skirta beveik 24
tūkst. eurų. Didžioji dalis šių

lėšų – 20 894 eurai – buvo
panaudota greideriavimui,
žvyravimui, pralaidų, kelkraščių remontui ir kt., 923 eurai
– sniego valymui, 2033 eurai
– duobių užtaisymui. Buvo
kapitališkai suremontuota dalis Ilgosios gatvės Antakalnio
kaime ir dalis Bičiulių gatvės
Pociūnų kaime, įrengta pralaida Miško gatvėje Strielčiuose.
Taip pat baigta asfaltuoti Miško gatvė (už
46,2 tūkst. eurų), pradėta asfaltuoti Darželio gatvė (už 48,7 tūkst. eurų)
Strielčiuose,
Seniūnė apgailestavo,
kad kiekvieną pavasarį
žvyrkelius išvažinėja žemės ūkio ir kita sunkioji
technika, jie pasidaro labai
duobėti, duobėms užpilti reikia daug žvyro (pernai prireikė 20 sunkvežimių), o pernai dėl ypač lietingo rudens
duobėtiems keliams prireikė
papildomų 18 sunkvežimių
žvyro. Pasak seniūnės V. Vitkauskienės, ypač apmaudu,
kai kelių netausoja patys gyventojai: dalis ūkininkų, skubėdami į laukus, važiuoja pažliugusiais keliais ir taip dar
labiau juos sugadina. Į oro

sąlygas ir kelių būklę ne visada atsižvelgia ir miškovežių
vairuotojai bei važiuojantys į
Vangų karjerą.
Šiais metais planuojama
pradėti asfaltuoti įvažiavimą į Ašmintos daugiafunkcį centrą, suremontuoti Nemuno gatvę Pašventupyje,
baigti remontuoti Ilgąją gatvę Antakalnio ir Naujininkų
kaimuose.

Daugiau lėšų kelių
priežiūrai

Seniūnė, kalbėdama apie
atliekų tvarkymą, pastebėjo,
kad žmonės vis dar palieka

Prienų rajono savivaldybės
meras Alvydas Vaicekauskas,
papildydamas seniūnės ataskaitą, pasidžiaugė, kad pernai
į savivaldybės biudžetą buvo
gauta daugiau lėšų, nei planuota, dėl to daugiau pinigų
pasieks ir seniūnijas, pavyzdžiui, pirmą kartą iš savivaldybės biudžeto bus skirta lėšų
kelių priežiūrai, apgailestavo
dėl nuo gausaus,lietaus nukentėjusių kelių. Kreipdamasis į Strielčių kaimo gyventojus, meras prašė pakantumo
dėl užsitęsusio vandentvarkos
projekto įgyvendinimo, visus

stambiagabarites atliekas prie
bendro naudojimo konteinerių, o keisčiausia, kad daugiausiai tokių atliekų randama
Rūdupio kaimo Paupio gatvėje – vos už poros kilometrų
nuo Prienų stambiųjų ir kitų
atliekų surinkimo aikštelės.
Vėliau apie atliekų surinkimo tvarką buvo užduota klausimų ir merui, kurio manymu,

ragino daugiau dėmesio skirti
pakelių šienavimui ir krūmų
šalinimui. Kalbėdamas apie
gatvių apšvietimą, meras sakė, kad planuojama atnaujinti šviestuvus – juos pakeisti į
modernesnius, kurie leis sutaupyti ir gatves apšviesti ne
tik vakare ir ryte, bet ir naktį.
Mero teigimu, šiais metais
planuojama išasfaltuoti dau-

Stambiagabarites
atliekas palieka prie
konteinerių

Ašmintos seniūnė Vida Vitkauskienė, Prienų rajono savivaldybės mero
pavaduotojas Algis Marcinkevičius ir meras Alvydas Vaicekauskas.

atliekos savivaldybėje tvarkomos neblogai, daug atliekų rūšiuojama, o gyventojai turėtų
prisidėti tobulinant atliekų surinkimo tvarką.
Seniūnė taip pat kalbėjo
apie apleistus pastatus ir negyvenamas sodybas, aplinkos tvarkymą ir viešuosius
darbus, žemės ūkį, socialines
problemas bei kultūrinius renginius, pasidžiaugė gražiausiai tvarkomomis sodybomis
bei jų šeimininkais.

giau nei 7 km ilgio kelią Ašminta–Pakuonis.

85 proc. apklaustų
gyventojų pritaria
seniūnijos ribų
keitimui
Susirinkusiems į ataskaitinį susirinkimą ašmintiškiams
labiausiai norėjosi išgirsti žinių apie seniūnijos ateitį. Algis Griška, klausdamas, kodėl reikia naikinti seniūniją,
kodėl ne Pakuonio seniūnija

prijungiama prie Ašmintos,
bet daroma atvirkščiai, įžvelgė „kažkokius interesus“.
Ekonominio efekto nematė
ir Antanas Dagilis. Rasa Juocevičienė sakė, kad reikėjo
palaukti, kol seniūnija pati
išnyks. Rolando Kalinausko
manymu, daug žmonių nesupranta, kodėl reikia keisti
seniūnijos ribas, ir taip yra
todėl, kad buvo per mažai teigiamos agitacijos. Vidmanto
Rasimo teigimu, žmonės turi
apsispręsti, ko jie nori, nes yra
tokių, kurie pasirašė ir už, ir
prieš seniūnijos ribų keitimą.
Tarybos narė Loreta Jakinevičienė klausė, kodėl seniūnijų

niūnijos neliks, Ašmintoje ir
toliau dirbs žemės ūkio specialistė, nesikeis socialinių darbuotojų darbas, nustatytomis
dienomis atvažiuos seniūnijos
vadovai, prireikus bus pakoreguoti autobusų maršrutai. Jis
tiki, kad kai kurių kaimų gyventojams gali būti nepatogu,
jei reikės važinėti į Prienus
ar Pakuonį, bet padaryti taip,
kad visiems būtų gerai – neįmanoma.
Mero paskaičiavimu, nelikus seniūno ir seniūno pavaduotojo etatų bei dėl to, kad
nebereikės prižiūrėti seniūnijos pastato, per metus bus sutaupoma apie 40 tūkst. eurų,

reforma pradėta nuo Ašmintos seniūnijos, pasigedo detalesnės strategijos, klausė,
kaip bus sutaupoma po 40
tūkst. eurų per metus bei ragino peržiūrėti visų seniūnijų ribas. Žmonės nuogąstavo, kad
Ašmintos kaimas pasmerktas
dar greitesniam nykimui – neliko aštuonmetės mokyklos,
medicinos punkto, pašto, o kai
neliks ir seniūnijos administracijos, pradės merdėti ir kultūrinė
veikla.
Atsakydamas
į susirinkusiųjų
klausimus, meras
A.Vaicekauskas
sakė, kad apklausoje dalyvavo 429 (30,82 proc.) Ašmintos seniūnijos gyventojai, 85,3
proc. iš jų pasisakė už seniūnijos panaikinimą. Ypač to
nori gyvenantys šalia Prienų
esančiuose kaimuose: Ignacavoje, Strielčiuose, Mačiūnuose, Rūdupyje ir kitur. Iš
181 Ašmintos kaimo gyventojo apklausoje dalyvavo 61
(33 proc.), 42 iš jų pritarė,
19 – nepritarė seniūnijos ribų
keitimui.
Meras patikino, kad jei se-

kurie bus panaudoti kitoms
šios seniūnijos gyventojų reikmėms.
Jis patikino, kad gyventojams, kurie priklausytų Prienų seniūnijai, mokesčiai nesikeis, nes jie netaps Prienų
miesto gyventojais – miesto
ribos nesikeis. Nesikeis ir socialinių darbuotojų darbas –
ir toliau bus lankomi senyvi,
vieniši, ligoti žmonės ar socialinės rizikos šeimos, nepriklausomai, kokios seniūnijos
teritorijoje jie gyvens. Kaip
ir iki šiol pagal adresą, o ne
pagal seniūniją padėti skubės
pagalbos tarnybos.
Nuskambėjo ir dar vienas
argumentas, kodėl Ašmintos
seniūnijos gali nebelikti – tai
vienintelė Prienų rajono seniūnija, neturinti nei kapinių,
nei bažnyčios.
Galutinį sprendimą dėl Ašmintos seniūnijos ateities priims Prienų rajono savivaldybės taryba.

Kvietė globoti vaikus,
dalyvauti šeimoms
skirtame projekte
Jiezno vaikų globos namų
direktorė Jūratė Virginija Žukauskienė supažindino, kad
NUKelta Į 5 p. 

INFORMACIJA 
ŠEŠTAdienis, 2018 m. kovo 3 d., www.naujasisgelupis.lt



Elektros ir dujų skirstymo bendrovė „Energijos skirstymo
operatorius“ (ESO) skolinasi dar 66,288 mln. eurų iš žaliųjų
obligacijų išleidusios „Lietuvos energijos“. Bendrovė
vasario 28 dieną sudarė pernai spalį su „Lietuvos energija“
pasirašytos sutarties pakeitimą, kuriuo paskolos suma
padidinta nuo 100 mln. iki 166,288 mln. eurų.

Seniūnijos ateitis – politikų rankose
ATKelta IŠ 4 p.
globos namuose šiuo metu
gyvena 52 vaikai nuo 7 mėnesių iki 18 metų amžiaus.
Jos teigimu, valstybė deda
daug pastangų ir lėšų, kad
būtų įgyvendintas išsikeltas
tikslas – iki 2020 m. neliktų
vaikų namų. Tam reikalinga
visuomenės pagalba. Ji kvietė norinčius ir galinčius padaryti gerą darbą – imti globoti
ar įsivaikinti globos namuose
augančius vaikus. Direktorė
supažindino su globos formomis, finansine valstybės ir
savivaldybės parama.
Meras papildė direktorę, informuodamas, kad šiais metais planuojama nupirkti ke-

letą namų, kuriuose įsikurtų
šeimynos.
Prienų rajono savivaldybės
Socialinių paslaugų centro
direktorė Aurelija Urbonienė
supažindino su pradedamu
įgyvendinti šeimoms skirtu
projektu, kuriame galės dalyvauti įvairaus amžiaus šeimos. Besikreipiantiems galės
būti suteikta teisininko, psichologo, pozityvios tėvystės
specialisto ir kitokia pagalba.
Ji taip pat priminė apie vykdomą integralios pagalbos projektą bei patikino, kad socialinės darbuotojos, aptarnaujančios Ašmintos seniūnijos
gyventojus, kaip dirbo iki šiol,
taip dirbs ir toliau.
Prienų valstybinės maisto ir



Vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas kol kas skeptiškas
dėl balsavimo internetu – anot jo, kol nėra absoliučios
saugumo garantijos, rinkimai turi vykti tradiciniu būdu.

veterinarijos tarnybos vyriausiasis veterinarijos gydytojas
– inspektorius Antanas Keturakis kalbėjo apie afrikinio
kiaulių maro grėsmę ir būtinybę nuo jo saugotis, ragino būti
pilietiškiems ir atsakingai žiūrėti į kiaulių auginimą.
Tarybos narė Rita Keturakienė sakė, kad Tarybos nariai
nuspręstų kaip geriau, jei tik
žinotų, kas yra geriau. Jos teigimu, žmonės galvoja įvairiai
– vieni nori, kad kuo greičiau
priklausytų Prienų seniūnijai,
kiti – kad liktų taip, kaip yra
dabar, treti mano, kad jiems
bus patogiau, jei priklausys
Pakuonio seniūnijai. Kad ir
kaip bepasibaigtų ši reorganizacija, ji linkėjo pirmiausia
visiems būti sveikiems.



Australijoje per neseniai paskelbtą amnestiją
pareigūnams buvo perduota daugiau kaip 57 tūkst.
nelegalių šaunamųjų ginklų, įskaitant raketinį
granatsvaidį ir kulkosvaidžių, sakoma vyriausybės
ataskaitoje.

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO
DARBOTVARKĖ
2018 m. kovo 8 d. 10 val.

1. Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitos
2. Dėl Prienų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2017 metų veiklos ataskaitos
3. Dėl pritarimo projektui „Dviračių ir pėsčiųjų takų įrengimas Kęstučio ir Paupio gatvėse Prienų mieste“
4. Dėl pritarimo projektams
5. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3-263
„Dėl Žemės, valstybinės žemės nuomos, nekilnojamojo turto ir paveldimo turto mokesčių
lengvatų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
6. Dėl žemės mokesčio sumažinimo
7. Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio
8. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo
Prienų Justino Marcinkevičiaus viešajai bibliotekai
Seniūnijų ataskaitinių
PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETOS
9. Dėl Prienų rajono savivaldybės turto panaudos
susirinkimų grafikas,
10. Dėl Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties pratęGYVENTOJŲ APKLAUSOS KOMISIJOS
2018 m.
simo
INFORMACINIS PRANEŠIMAS
11. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T3-94
„Dėl
Prienų rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašų patvirtiKovo 5 d.
Informuojame, kad 2018 m. vasario 22 d. vyko Prienų r.
nimo“ pakeitimo
Stakliškių sen.
savivaldybės mero 2018 m. sausio 25 d. potvarkiu Nr. P1-2
Stakliškių kultūros
12. Dėl Prienų rajono savivaldybės būsto nuomos mokesčių dydžių nustatymo
„Dėl Prienų rajono savivaldybės vietos gyventojų apklauir laisvalaikio centras
13. Dėl Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2016 metų ataskaisos paskelbimo“ patvirtintos Vietos gyventojų apklausos
(Prienų g. 13, Stakliškių k.)
tos patvirtinimo
komisijos posėdis.
14. Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareiPosėdžio metu buvo apibendrinti Prienų r. savivaldybės
Kovo
6
d.
gybių
skaičiaus patvirtinimo
atrankinės gyventojų apklausos apklausos dalyvių būstuoŠilavoto sen.
15. Dėl pavadinimo gatvei suteikimo
se, vykdytos
Ašmintos
seniūnijoje, Balbieriškio
seniūniPRIENŲ
RAJONO
SAVIVALDYBĖS
VIETOS GYVENTOJŲ
APKLAUSOS
KOMISIJOS
Šilavoto laisvalaikio
salė
16. Dėl Prienų rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos rezultatų
INFORMACINIS
PRANEŠIMAS
jos Giraitiškių, Naravų
ir Paduoblio kaimuose, Pakuonio
(A.Radušio g. 11, Šilavoto k.)
17. Dėl pritarimo Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos 2017 metų veiklos ataskaitai
seniūnijos Valengiškių, Laukiškių, Šaltupio ir Purvininkų
18. Dėl pritarimo Prienų r. Balbieriškio pagrindinės mokyklos 2017 metų veiklos ataskaimuose, rezultatai.
Kovo 7 d.
kaitai
Apklausai buvo teikiamas klausimas: „Ar pritariate Prienų
Jiezno
Informuojame, kad 2018 m. vasario 22 d. vyko Prienų r. savivaldybės
meroseniūnija
2018 m. sausio 25
19. Dėl pritarimo Prienų r. Išlaužo pagrindinės mokyklos 2017 metų veiklos ataskaitai
rajono
savivaldybės
Ašmintos
seniūnijos
panaikinimui
bei
Jiezno
kultūros
d. potvarkiu Nr. P1-2 „Dėl Prienų rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos
paskelbimo“
20.
Dėl pritarimo Prienų r. Jiezno gimnazijos 2017 metų veiklos ataskaitai
Balbieriškio,
Išlaužo,
Pakuonio
ir Prienų
seniūnijų
teritorijų
ir laisvalaikio centras
patvirtintos
Vietos
gyventojų
apklausos
komisijos
posėdis.
ribų nustatymui
(pakeitimui)
pagal parengtą
planą?“.
g. 20, Jieznas)
Posėdžio metu
buvo apibendrinti
Prienų
r. savivaldybės (Basanavičiaus
atrankinės gyventojų
apklausos 21. Dėl pritarimo Prienų r. Naujosios Ūtos pagrindinės mokyklos 2017 metų veiklos atasapklausos
dalyvių būstuose,
vykdytos
Ašmintos
seniūnijoje,
Mero potvarkiu
buvo nustatyta
apklausti
ne mažiau
nei Balbieriškio seniūnijos Giraitiškių, kaitai
Naravų
ir Paduoblio
seniūnijos
Valengiškių, Laukiškių,Kovo
Šaltupio
12 d.ir Purvininkų 22. Dėl pritarimo Prienų r. Pakuonio pagrindinės mokyklos 2017 metų veiklos ataskaitai
253 gyventojus
(ne kaimuose,
mažiau neiPakuonio
212 gyventojų,
gyvenančių
kaimuose, rezultatai.
Pakuonio sen.
23. Dėl pritarimo Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos 2017 metų veiklos ataskaiAšmintos
seniūnijoje, ne mažiau nei 14 gyventojų, gyveApklausai buvo teikiamas klausimas: „Ar pritariate Prienų rajono
savivaldybės
Ašmintos
Pakuonio
seniūnijos
tai
nančių Balbieriškio
seniūnijos
Giraitiškių,Išlaužo,
Naravų Pakuonio
ir Padu- ir Prienų seniūnijų teritorijų ribų
seniūnijos
panaikinimui
bei Balbieriškio,
administracinis pastatas
24. Dėl pritarimo Prienų r. Skriaudžių pagrindinės mokyklos 2017 metų veiklos ataskaioblio kaimuose,
ne mažiau
27 gyventojus,
nustatymui
(pakeitimui)
pagalnei
parengtą
planą?“. gyvenančius
(Sodų
g.
33,
Pakuonis)
tai
Meroseniūnijos
potvarkiuValengiškių,
buvo nustatyta
apklaustiŠaltupio
ne mažiau
nei 253 gyventojus (ne mažiau nei 212
Pakuonio
Laukiškių,
ir Purgyventojų,
gyvenančių Ašmintos seniūnijoje, ne mažiau nei 14 gyventojų, gyvenančių Balbieriškio 25. Dėl pritarimo Prienų r. Stakliškių gimnazijos 2017 metų veiklos ataskaitai
vininkų kaimuose).
Kovo 13 d. gyvenančius 26. Dėl pritarimo Prienų r. Šilavoto pagrindinės mokyklos 2017 metų veiklos ataskaitai
seniūnijos
Giraitiškių,
Naravų
Paduoblio
kaimuose,
ne mažiau nei 27 gyventojus,
Apklausoje
dalyvavo
537 ir
(32,60%)
vietos
gyventojai,
Išlaužo seniūnija
Pakuonio seniūnijos Valengiškių, Laukiškių, Šaltupio ir Purvininkų kaimuose).
27. Dėl pritarimo Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos 2017 metų veiklos atasturintys
teisę dalyvauti
iš kurių
„Taip“ at- turintysIšlaužo
Apklausoje
dalyvavoapklausoje,
537 (32,60%)
vietos gyventojai,
teisę dalyvauti
laisvalaikioapklausoje,
salė
kaitai
sakė
471
(87,71%)
gyventojas,
„Ne“
atsakė
66
(12,29%)
iš kurių „Taip“ atsakė 471 (87,71%) gyventojas, „Ne“ atsakė 66 (12,29%)
gyventojai.g. 1,
(Vytauto Gurevičiaus
28. Dėl pritarimo Prienų „Žiburio“ gimnazijos 2017 metų veiklos ataskaitai
gyventojai.
Išlaužo k.)
29. Dėl pritarimo Prienų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ 2017 metų veiklos ataskaitai
Vietos
gyventojų
apklausos
duomenų
pasiskirstymas
Vietos
gyventojų
apklausos
duomenų
pasiskirstymas
pagal paseniūnijas:
30. Dėl pritarimo Prienų lopšelio-darželio „Pasaka“ 2017 metų veiklos ataskaitai
gal seniūnijas:
Kovo 14 d.
31. Dėl pritarimo Prienų lopšelio-darželio „Saulutė“ 2017 metų veiklos ataskaitai
Prienų
sen.
Dalyvavo
Atsakė „Taip
Taip
Taip“ Atsakė „Ne
Ne
Ne“
32. Dėl pritarimo Prienų r. Jiezno muzikos mokyklos 2017 metų veiklos ataskaitai
Prienų
kultūros
apklausoje
Seniūnija
33. Dėl pritarimo Prienų meno mokyklos 2017 metų veiklos ataskaitai
ir laisvalaikio centras
Iš viso
%
Iš viso
%
Iš viso %
(Vytauto g. 35, Prienai)
34. Dėl pritarimo Prienų r. Veiverių Antano Kučingio meno mokyklos 2017 metų veiPakuonio
64
36,57
62
96,88
2
3,12
klos ataskaitai
Susitikimai su seniūnaičiais
35. Dėl pritarimo Prienų švietimo pagalbos tarnybos 2017 metų veiklos ataskaitai
Ašmintos
429 30,82
366
85,31
63
14,69
ir bendruomenių
_________________
Balbieriškio 44
55,00
43
97,73
1
2,27
pirmininkais 17.15 val.,
Tarybos sprendimų projektai skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje www.prienai.lt,
su gyventojais – 18.00 val.
Dėkojame gyventojams už dalyvavimą apklausoje ir paskyriuose „Teisinė informacija“ ir „Tarybos posėdžių darbotvarkės“. Tarybos posėdžių tieDėkojame gyventojams už dalyvavimą apklausoje ir pareikštą savo nuomonę.
reikštą savo nuomonę.
siogines transliacijas galima stebėti Savivaldybės interneto svetainėje www.prienai.lt.
Prienų r. savivaldybės informacija
REKLAMA

 VERTA ŽINOTI
ŠEŠTAdienis, 2018 m. kovo 3 d., www.naujasisgelupis.lt



Saugos įmonei „G4S Lietuva“ nepavyko atnaujinti
bylinėjimosi su Konkurencijos taryba, skyrusia įmonei
2,7 mln. eurų baudą už konkurencijos ribojimus pinigų
inkasavimo rinkoje. Anot tarybos, įmonė, sudariusi
draudžiamus susitarimus su bankais SEB, DNB ir
„Swedbank“, pažeidė įstatymą.

REGIONŲ KREPŠINIO LYGA B div. B gr.

TURNYRINĖ
LENTELĖ

1. Vilniaus „Stekas-Rivilė“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

18

2

1783:1445

2. Stakliškių „Guosta“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

16

4

1589:1379

3. Rokiškio „Feniksas“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

15

5

1673:1427

4. Kaišiadorių „Kaišiadorys-Savingė“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

14

6

1457:1432

5. Vilniaus „Lietuvos rytas-2“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

11

8

1484:1402

6. Kupiškio KK „Kupiškis“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

11

9

1568:1513

7. Kauno „Perkūnas-Vytrita“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

10

10

1564:1604

8. Kauno r. „Xiaomi-Tornado KM“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

7

13

1437:1510

9. Kauno krepšinio akademija „Snaiperis“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

6

15

1507:1655

10. Lietuvos kurčiųjų sporto klubas
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

5

15

1423:1717

11. Alytaus SRC- „Dzūkija“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

4

16

1529:1696

12. Anykščių „KKSC-Elmis“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

3

17

1284:1518

ARTIMIAUSIOS VARŽYBOS
KREPŠINIS

Kovo 3 d.

17

15

val.

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



Šalia vieno paplūdimio Beiruto pakraštyje rastas metalinis
cilindras su „radioaktyvia medžiaga“, bet jokio pavojaus
visuomenei nėra, trečiadienį pranešė Libano pareigūnai.
Libano atominės energetikos komisija (LAEK) nurodė, kad
cilindras buvo rastas antradienį, Uzajuje pietiniame sostinės
pakraštyje, ir kad jokia medžiaga iš jo į aplinką nepateko.



Vidurio Anglijos mieste Lesteryje sekmadienį nugriaudėjusį
sprogimą tirianti policija pranešė areštavusi tris vyrus,
įtariamus nužudymu per neatsargumą. Visi trys sulaikytieji
yra įžengę į ketvirtą dešimtį. Jie yra iš Rytų Anglijos, Rytų
Midlandso ir Šiaurės Vakarų regiono Anglijoje. Tačiau nėra
jokių įrodymų, kad šis incidentas susijęs su terorizmu.

Kad šildytuvas netaptų gaisro
šaltiniu
Šalį sustingdžius šalčiui,
padaugėja gyventojų,
kurie namus ima šildyti
elektriniais šildymo
prietaisais. Elektros ir
dujų skirstymo bendrovė
„Energijos skirstymo
operatorius“ (ESO) pataria,
kaip saugiai naudoti
šildytuvus, kad jaukios
šilumos šaltinis netaptų
gaisro priežastimi.

Įsitikinkite, ar neperkrausite elektros tinklo. Negalima į tą patį elektros tinklą
įjungti kelių elektros šildymo
prietaisų. Tai pavojinga, nes
perkrovus tinklą ima kaisti laidai, gali įvykti trumpas
jungimas – dėl to dažnai kyla
gaisrai. Būtina žinoti, kokio
galingumo elektros tinklo
instaliacija yra jūsų namuose
ir kokio galingumo bei kiek
prietaisų vienu metu galima
naudoti. Ant elektros šildymo
prietaisų paprastai yra nurodytas jų galingumas vatais. Į
vieną buitinį 230 voltų kištukinį lizdą nerekomenduojama jungti daugiau kaip 1200
vatų galios buitinių elektros
įrenginių.
Nestatykite šildytuvo bet
kur ir bet kaip. Elektrinių
šildymo prietaisų paviršius labai stipriai įkaista, todėl juos
reikia laikyti saugiu atstumu
nuo degių medžiagų – jie turi stovėti bent per metrą nuo
užuolaidų, baldų ar kitų de-

KREPŠINIS

Kovo 3 d.

13

30

val.

Alytaus sporto centras (Naujoji g. 52, Alytus)

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

gių medžiagų. Įkaistančios ir
šilumą skleidžiančios dalys
turi būti patikimai, tvarkingai uždengtos ir apsaugotos
nuo netyčinių prisilietimų.
Naudokite šildytuvus su jungikliais, kuriais būtų galima
greitai įjungti ir išjungti prietaisą. Išeidami iš namų, elektrinius šildymo prietaisus būtinai išjunkite.
Stebėkite ir tikrinkite.
Jeigu įjungus šildytuvą kaista
arba kibirkščiuoja kištukinis
lizdas, kištukas ar jungiklis,
reiškia, tarp lizdo ir kištuko ar
jungiklio yra prastas kontaktas
– šildytuvą reikia nedelsiant
išjungti. Įpraskite nuolat patikrinti, ar įjungus šildytuvą
nekaista namų vidaus tinklo
instaliacijos laidai, kištukinis
lizdas, atkreipkite dėmesį, ar
nesijaučia svylančios gumos
kvapo – jei taip nutiko, nedelsdami išjunkite šildytuvą iš
elektros tinklo ir išsikvieskite
elektriką. Gali būti, kad laidai
netinkamai parinkti pagal šildytuvo galingumą ir elektros
lizdas bei laidai yra perkrauti elektros galingumo. Įkaitę
elektros laidai, elektros lizdas
gali užsidegti bei uždegti šalia
esančias degias medžiagas.
Apsaugokite laidus nuo
pažeidimų. Svarbu nustatyti
ar prietaisą su elektros tinklu

jungiantys laidai nesiliečia
prie karštų, drėgnų, aštrių paviršių, kitų kabelių, ar laidas
nėra prispaustas – toje vietoje
gali suplonėti laidų izoliacija, kyla trumpojo jungimo ir
gaisro grėsmė. Pasirūpinkite,
kad įjungę šildytuvą į tinklą
neužkliūsite už jo laidų, ant
jų nelaipiosite.
Patikrinkite elektrinį šildymo prietaisą. Prieš pradėdami naudoti elektrinius šildymo prietaisus, susipažinkite su gamintojo nurodymais ir
prietaiso instrukcija – tai labai
svarbi saugumo sąlyga. Apžiūrėkite laidus, kištuką, lizdą,
į kurį jungsite prietaisą – ar nėra kokių nors mechaninių pažeidimų, atvirų kontaktų.
Neeksperimentuokite.
Nepatartina naudoti savo gamybos elektrinių šildymo
prietaisų, elektrinių šildytuvų
jungti per pramoninius ir tam
nepritaikytus elektros tinklo
ilgintuvus. Dėl šios priežasties taip pat ypač dažnai kyla gaisrai.
Bendrovė taip pat primena,
kad oro temperatūrai nukritus
žemiau 10 laipsnių šalčio, iš
anksto suplanuoti elektros ir
dujų tinklų modernizavimo
ar remonto darbai nevykdomi,
apie tai klientai informuojami
asmeniškai. ESO 

KREPŠINIS

KREPŠINIS

Kovo 10 d.

17

00

val.

DELFI TV

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

KREPŠINIS

Kovo 19 d.
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00
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DELFI TV

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

KREPŠINIS

Kovo 25 d.

15

00

val.

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

Kovo 31 d.

1630 val.

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

VERTA ŽINOTI 
ŠEŠTAdienis, 2018 m. kovo 3 d., www.naujasisgelupis.lt



Teismui perduota baudžiamoji byla, kurioje pelnymusi iš
kito asmens prostitucijos kaltinama klaipėdiečių sutuoktinių
pora. 24-erių metų vyras ir 21-erių metų jo žmona policijos
pareigūnams įkliuvo praėjusių metų gegužę vieno Šiaulių
prekybos centro mašinų stovėjimo aikštelėje įtarus, kad jie
organizavo prostituciją ir iš to uždirbo pinigus.

Kalbėti ar tylėti?
Štai kur klausimas!
„Kam kalbėti, juk manęs
vistiek nesupras...“ Tai
frazė, kurią tiesiogiai ar
netiesiogiai tenka išgirsti
iš pacientų, ir ne tik.

Kokia prasmė kalbėti tam,
kuris negirdi, nenori suprasti,
pasityčios, išplepės ar pateiks
daugybę patarimų, nuo kurių
norisi bėgti tolyn? Ką kalbėti
ir kam kalbėti – be abejo, yra
labai svarbu. Tačiau čia yra iškilęs prasmės klausimas „Ar
yra prasmė kalbėti?“ ir kiti su
tuo susiję klausimai: „Kam?“,
„Ką?“, „Kiek?“, „Kada?“,
„Kaip?“
Tuomet taip norisi paklausti: „Kam gyventi, juk vis tiek
teks numirti?“
Ryžtas kalbėti apie tai, kaip
jaučiuosi, glaudžiai susijęs
su klausytoju. Kas manęs
klausosi? Aš turiu lūkesčių. Pirmiausia, kad mane išklausys ir nevertins.
Klausymasis – sudėtingas
procesas. Išgirsti žmogų
– nėra paprasta. Svarbu
ne tik žodžių turinys, bet ir
kas slypi už šių žodžių.
„Mane sunervino vyras.
Kažkoks išsigimėlis.“ „Ta moteris išvarys mane iš proto.“
Vyrų ir moterų santykiai
– klasikinė tema. Kas slepiasi
už šitų žodžių? Turinys slepia
jausmus. Abiem atvejais nereikia labai daug išmanyti ir
spėlioti, jog kalbama apie susierzinimą ir pyktį. Dar giliau
kapstant galima rasti ir nuoskaudos bei liūdesio. „Ar verta
kalbėti, juk vis tiek jis/ji nepasikeis? Tai jau buvo kalbama
šimtus kartų ir vis tas pats.
Pykčiai, atsiprašymai, pažadai ir nieko daugiau.“ Čia norisi prisiminti H. Lerner knygą
„Pykčio šokis“. Mes šokame
tarsi įprastą šokį, kai mokame
visus žingsnelius... Beviltiška
kalbėti, kai niekas nesikeičia.
Psichologinė literatūra kartoja
ir kartoja tą pačią dainą „Pradėk pokyčius nuo savęs“.
„O KODĖLAŠ?“ Ir taip galima mėtyti atsakomybės kamuoliuką iš rankų į rankas. Jis
toks karštas ir sunkus. Niekas
ARTIMIAUSIOS VARŽYBOS
KREPŠINIS

Balandžio 8 d.

17

20

val.

BTV

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

nenori jo pasilikti.
Bet man norėtųsi pasukti kita kryptimi. Man svarbu kiekvieną dieną nuprausti
prakaitą ir nešvarumus, kurių
prisikaupė per dieną. Ar man
svarbu išvalyti savo vidų, kuris taip pat teršiasi kasdien?
Kas yra tie nešvarumai, kurie
kaupiasi sieloje? Jeigu prakaitą laikysime kaip svarbų kūno
procesą, su kuriuo išeina nereikalingi kūno šlakai ir druskos, tai kas tada yra „sielos
prakaitas“? Pirmiausiai svarbu kelti klausimą: iš kur atsiranda kūno prakaitas? Po sunkaus darbo, fizinio krūvio, kai
reikia įdėti pastangų ar net jų
nereikia, nes labai karšta lauke
(pvz., vasarą, kai temperatūra

pakyla iki +35 laipsnių).
Kas yra sielos prakaitas?
Kada jis atsiranda? Galima
būtų mąstyti taip: jeigu kūnui
reikia padirbėti, kad atsirastų
prakaitas, tuomet ir siela turi
gerokai paplušėti, norint jog
išprakaituotų. Vidinis, arba
sielos, darbas ne ką menkesnis ir labai svarbus žmogaus
gyvenime. Sieloje prisikaupia nemažai nešvarumų, nereikalingų smulkmenų, kurias
reikia valyti ar tvarkyti. Kas
tie nešvarumai? Tai gali būti
neišgyventi ar išstumti jausmai. Kaip ir su namuose paliktais daiktais ar šiukšlėmis,
taip ir viduje jie gali likti dėl
daugybės priežasčių: „tingiu,
pernelyg sunku, nepatogu,
gal prireiks, vėliau atsikratysiu, gėda, nenoriu išsiskirti ir t.
t.“. Kai namai apversti ar atsiranda negeras šiukšlių kvapas,
dažnai sureaguojama greičiau,
nei kai sieloje yra netvarka.
Kalbėjimas pasirinktu būdu
KREPŠINIS

Lietuvoje registruoti vos keli šimtai elektra varomų
lengvųjų automobilių, pagal šį rodiklį šalis smarkiai
atsilieka nuo ES vidurkio, rašo „Kauno diena“. Šiuo metu
šalyje nepakanka elektromobilių įkrovimo stotelių, dar
viena opi problema – per didelė elektra varomų lengvųjų
automobilių kaina ir lengvatų trūkumas.



(jų gali būti ne vienas, pvz.,
raštu, žodžiu, veiksmais) yra
kaip sielos tvarkymas ar valymas. Galima tai atlikti savarankiškai ar su pagalba, kai
vienam sunku. Įsivaizduokite
namus, kuriuose viskas suversta, neplautos grindys, kabo voratinkliai, aplink nemalonus kvapas, zyzia musės,
nes primėtyta maisto likučių
ir nėra kur net prisėsti. Ar ilgai
tokiuose namuose galėsite gyventi? O dabar pabandykime
simboliškai pasižiūrėti į sielą,
tarsi vidaus namus, kurie taip
pat gali atrodyti... Likę nuoskaudos dėl pasakytų žodžių,
pyktis ant žmonos ar vyro,
liūdesys dėl prastos sveikatos,
beviltiškumas dėl situacijos,
baimė būti paliktai, susierzinimas, nes vėl apgavo ir t. t.
Ar ilgai galėsite taip gyventi?
Kokią netvarką lengviau pakelti? Kiekvienoje netvarkoje
yra sava tvarka. Tačiau jei per
netvarką negalima prieiti prie gyvybiškai svarbių
vietų, tuomet ši netvarka
gali labai trukdyti. Iškelti
nuoskaudą ar pyktį ne taip
paprasta, nes tai nemalonu,
nepatogu, gali sukelti konfliktus, nesupratimą, atstūmimą, todėl geriau pasilikti. Su tokia pozicija dažnai
susiduriu bendraudama su
pacientais. Ir tų vidinių „nešvarumų“ galima prikaupti
labai daug, kai per nuoskaudas ir pyktį bus sunku praeiti,
kai vietos neliks kitiems jausmams. Pykti nėra blogai ir tai
nėra nuodėmė. Klausimas, ką
aš darau su pykčiu? Bet apie
pyktį kitąkart.
Apibendrinant norisi prisiminti seną lietuvių liaudies
patarlę „Kuo pats kvepiu, tuo
kitą tepu“. Siela turi savo kvapą ir tvarką, ne visiems matomą ir prieinamą. Įsileidžiame į
širdies namus pačius artimiausius, kurie nėra tobuli. Jie ima
ir sužeidžia net nenorėdami.
Tuomet mes uždarome vidaus
duris. Sužeistasis susigūžia ir
saugo save nuo kitų sužeidimų. O siela? Ji šaukiasi būti
išvalyta, nes tai gyvybiškai
svarbu. Ar Tu girdi ją?
Psichologė

Brigita
Gelumbauskienė
KREPŠINIS
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DELFI TV

Kėdainių „Nevėžis“ prieš PrienųBirštono „Vytautas“ LKL

Išrinkti „Aukso paukštės“
šokių ansamblis „Sietuva“,
meno vadovas Edmundas
laimėtojai
Net dvylika „Aukso
paukščių“ jau
pasiruošusios skrydžiui
per Lietuvą – šiais
apdovanojimais Lietuvos
nacionalinis kultūros
centras kiekvieną pavasarį
įvertina geriausius metų
kolektyvus ir jų vadovus
už reikšmingą ir aktyvią
meninę veiklą, naujas
programas, laimėtas
prizines vietas.

„Šiemet „Aukso paukštės“
aplankytieji, kaip ir daugelis
kitų panašių bendruomenių,
gyvena pačiose įvairiausiose
Lietuvos vietose, jos buriasi draugėn ugdyti ir stiprinti
savo dvasią, būti mūsų kultūros atminties ir atsinaujinimo
gijomis, laimėti ne tik konkursuose ar festivaliuose, bet
pirmiausia savo gyvenime“,
– įsitikinusi Lietuvos nacionalinio kultūros centro direktoriaus pavaduotoja Vida Šatkauskienė.
Geriausio krašto folkloro
ansamblio ir vadovo nominacija skirta Žemaitijos nacionalinio parko folkloro ansambliui „Platelee“ ir vadovui
Aivarui Alminui, Geriausiu
miesto folkloro kolektyvu ir
vadovu tapo Vilniaus miesto
folkloro ansamblis „Virvytė“
ir Loreta Sungailienė.
Geriausiu suaugusiųjų choru ir vadovu tapo Šiaulių universiteto Muzikos pedagogikos katedros mišrus choras
„Studium“ ir vadovė Birutė
Janonienė, Geriausiu vaikų
arba jaunimo (moksleivių)
choru ir vadove – Prienų „Žiburio“ gimnazijos jaunimo
mišrus choras ir Roma Ruočkienė.
Geriausio vaikų ir jaunimo
(moksleivių) mėgėjų teatro ir
vadovo nominaciją pelnė du
kolektyvai – Jurbarko kultūros centro vaikų ir jaunimo
teatras „Vaivorykštė“ ir vadovė Birutė Šneiderienė bei
Pasvalio kultūros centro jaunimo teatras „Drãma“ ir Asta
Liukpetrienė.
Geriausiu liaudiškų šokių
ansambliu pripažintas Vilniaus technologijų ir dizaino
kolegijos jaunimo liaudiškų
KREPŠINIS
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Prienų KKSC arenoje
Prienų-Birštono „Vytautas“ prieš
Alytaus „Dzūkija“ LKL

Britanija numato, kad jai 2019 metų kovą išstojus iš ES
europiečiai išsaugos teisę vykti į Britaniją gyventi, studijuoti
ir dirbti, kol baigsis pereinamasis periodas, kuris turėtų
trukti maždaug metus ir devynis mėnesius. ES piliečiai ir jų
giminaičiai po penkerių nepertraukiamo gyvenimo metų
galės kreiptis dėl teisės likti neribotam laikui.
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Utenos „Juventus“ prieš PrienųBirštono „Vytautas“ LKL

LIETUVOS KREPŠINIO LYGA

TURNYRINĖ
LENTELĖ

Žička ir instrumentinės grupės
vadovai Donatas Jaraminas,
Dainora Kinderienė. Geriausios liaudiškų šokių grupės
apdovanojimą laimėjo Prienų
rajono kultūros ir laisvalaikio
centro pagyvenusiųjų liaudiškų šokių grupė „Vajaunas“ ir
vadovė Ligita Gedminienė.
Geriausio pučiamųjų instrumentų orkestro nominacija skirta Panevėžio r. Šilagalio
kultūros centro varinių pučiamųjų instrumentų orkestrui
„Sklepučini“ ir vadovui Vilmantui Vapsvai. Geriausias
liaudiškos muzikos ansamblis
– Kretingos meno mokyklos
liaudies instrumentų orkestras
ir vadovai Donatas Merkelis,
Danutė Černienė.
Geriausio naujai susikūrusio mėgėjų meno kolektyvo
ir vadovo nominacija atiteko
Kaišiadorių kultūros centro
vaikų ir jaunimo folkloro ansambliui „Žilvita“ ir jo vadovei Laimai Morkūnienei.
Nominacija „Už nuopelnus
tautinei kultūrai“ šiemet skirta
baletmeisterei, režisierei Leokadijai Dabužinskaitei. Apdovanojimas bus teikiamas Dainų šventės Ansamblių vakaro
metu Vilniaus Kalnų parke
liepos 4 d. LNKC 

1. Kauno „Žalgiris“
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Prienų KKSC arenoje
Prienų-Birštono „Vytautas“ prieš
Šiaulių „Šiauliai“ LKL
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Naftos kainos ketvirtadienį iš esmės stabilizavosi po
trečiadienį fiksuoto ženklaus jų smukimo ir nežymiai kinta
bei juda skirtingomis kryptimis, informuoja „Dow Jones“. Per
vasario mėnesį „Brent“ atpigo maždaug 4,7 proc., o tai tapo
pirmuoju mėnesio sumažėjimu nuo praėjusių metų birželio.
WTI naftos kaina sumažėjo beveik 4,8 proc.



Hope Hicks, viena iš ilgiausiai dirbančių Donaldo Trumpo
patarėjų, laikoma bene artimiausia jo patikėtine, trečiadienį
paskelbė apie savo atsistatydinimą. H. Hicks apie savo
sprendimą palikti prezidento komandą paskelbė kitą dieną
po to, kai liudijo Kongreso Žvalgybos komiteto posėdyje
apie tyrimą dėl Rusijos kišimosi į rinkimus.



Kauno LED šviestuvų gamintoja „Akto“ išgabeno pirmąsias
savo gaminių siuntas į Vokietiją. Įmonė kelerius metus
nesėkmingai bandė patekti į šią rinką, nors iki tol jau
eksportavo savo gaminius į Skandinavijos šalis, Belgiją,
Nyderlandus, Šveicariją, rašo „Verslo žinios“.

POVILAS BUZAS
(1919 01 03 – 2012 01 13 ) – Lietuvos patriotas, partizanas, pogrindinės spaudos platintojas.
Gimė ir augo Prienų rajone Bačkininkų
kaime, dešimties vaikų ūkininkų šeimoje.
Baigęs pradinę mokyklą dirbo ūkyje.
1946 m. pradžioje slapyvardžiu „Žvejas“
įstojo į partizanų gretas – Tauro apygardos
„Geležinio vilko“ rinktinės būrį. Susektas,
atlaikė tardymus, buvo nuteistas dešimčiai
metų kalėti Sibire. Į Lietuvą grįžo 1957
metų pabaigoje. Gyveno Jiezne, Birštone. 1972 metais pradėtas leisti pogrindžio
leidinys „Lietuvos Katalikų bažnyčios
kronika“, vėliau „Aušra“, „Rūpintojėlis“,
„Tiesos kelias“, buvo dauginamos A. Maceinos, kun. J. Šalčiaus knygos. Nuo 1976
metų draudžiami leidiniai buvo dauginami
Povilo Buzo namo pusrūsyje. 1980 m. sausio mėnesį atlikus kratą, P. Buzas nuteistas,
kalėjo Permės lageryje. Tautinio atgimimo
metais dalyvavo Sąjūdžio veikloje. Dalyvavo visuomeninių organizacijų veikloje,
buvo Lietuvos politinių kalinių ir tremti-

JURGIS MONTVILA
(gim. 1951 11 19) – Prienų krašto
himno teksto autorius, kūrėjų
klubo „Gabija“ narys.
Gimė ir augo Prienų rajone, Kunigiškių
kaime. Augo meniškoje aplinkoje. Liaudies
menas jam buvo artimas ir suprantamas nuo
pat vaikystės. Mama – audėja tautodailininkė. Vyresnės sesės taip pat yra tautodailininkės. J. Montvila mėgsta drožinėti.
Iš viso savo gyvenimo tik 10 metų praleido kitur. Tai buvo mokslo, paskyrimų ir tarnavimo kariuomenėje metai. 1975 m. grįžo
į Prienus. Dirbo sportinės aviacijos gamykloje inžinieriumi konstruktoriumi, vėliau
– Prienų rajono automėgėjų draugijos pirmininku. Buvo aktyvus Sąjūdžio dalyvis.
Prasidėjus demokratiniams rinkimams –
Sąjūdžio rinkimų koordinatorius.
Nuo ankstyvos jaunystės rašo eiles. Savo
eilėraščius viešai skaityti pradėjo paskatintas sesers. Yra laimėjęs Prienų krašto himno
teksto sukūrimo konkursą. Eiliuotai yra parašęs prisiminimų apie Sausio 13-sios naktį
prie parlamento. Šiuo metu yra kūrėjų klubo „Gabija“ narys.
Yra didelis kelionių entuziastas. Apke-

JUOZAS JUOZAITIS
(1918 12 23 – 1996 06 26) – gydytojas, medicinos mokslų kandidatas, docentas.
Gimė Pakiauliškio kaime, tuometinėje
Marijampolės apskrityje. Mokėsi „Žiburio“ gimnazijoje. Dirbo mokytoju. Studija-

liavęs nemažai buvusios Sovietų Sąjungos.
Surengęs ir vadovavęs ne vienam šeimos
žygiui automobiliu po Lietuvą. Dabar, pagal galimybes, keliauja ir po Lietuvą, ir
po kitas Europos šalis. Keliauja įvairiais
būdais: ir automobiliu, ir dviračiu, ir pėsčiomis.

vo VDU, Medicinos fakultete. Įsidarbino
Vidaus ligų katedroje gydytoju, vėliau buvo paskirtas Vidaus ligų katedros asistentu. Apsigynė medicinos mokslų kandidato
laipsnį, po dvejų metų suteiktas docento
vardas. Mokslo taryboje apsigynė medicinos mokslų daktaro laipsniui gauti disertaciją. Dirbo Kauno geležinkeliečių ligoninėje, Kauno sporto medicinos centre.

Informaciją parengė Prienų krašto muziejus.

Prienų krašto muziejus skelbia iniciatyvą – „100 iškiliausių Prienų krašto asmenybių“, skirtą Lietuvos
valstybingumo atkūrimo šimtmečiui. Jos metu prisimename kraštiečius, kurių darbai yra žinomi ne tik
Prienų krašte, bet ir visoje Lietuvoje bei pasaulyje.
Iniciatyva, skirta Lietuvos valstybingumo atkūrimo šimtmečiui, sulaukė didelio palaikymo. Tą 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 tinklapio „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 facebook.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.
REKLAMA

nių sąjungos narys, Šaulių sąjungos narys.
Apdovanotas 4-o laipsnio Vyčio Kryžiaus
ordinu, Karininko Kryžiumi, Kariuomenės
kūrėjų savanorių ir Sausio 13-osios atminimo medaliais.

ANTANAS DEGUTIS
(1899–1992 ) – Skriaudžių kanklių
ansamblio vadovas.
Gimė Vandenių kaime,Višakio Rūdos
valsčiuje. Lankė Veiverių bei Skriaudžių
mokyklas. Tikėjosi mokytis Veiverių mokytojų seminarijoje, bet sutrukdė karas.
Kankliuoti išmokė Prano Puskunigio
sūnus. Pradėjo mokyti kankliuoti ir kitus.
Savo kūrybos dainomis papildė „Kanklių“
ansamblio repertuarą, subūrė dainininkų
grupelę. Ansamblis koncertuodavo Kaune,
Marijampolėje ir aplinkiniuose kaimuose.
1929 m. vedė, teko rūpintis ūkiu, todėl atsisakė vadovo pareigų. Praėjus nemažai laiko, 1956 m. vėl pradėjo vadovauti ansambliui. Ypatingai gerai sekėsi koncertuoti,
todėl buvo laukiamas televizijoje, radijuje, dalyvavo konkursuose, Dainų šventė- Skriaudžių mokykloje, vadovavo kanklise. A. Degutis vedė kankliavimo pamokas ninkų kursams.

A. Degutis, K. Banionis, P. Stepulis.
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Keturiuose kontroliniuose punktuose Černobylio
jėgainės zonoje vasario 18-23 dienomis ore buvo
užfiksuota nedidelė radioaktyviojo jodo-131
koncentracija, trečiadienį pranešė Ukrainos valstybinė
branduolinio reguliavimo inspekcija.

PRIE VYTAUTO
KALNO

laikraščio priedas Birštono
savivaldybės gyventojams

Kviečiame
siūlyti savo
temas
diskusijoms
festivalyje
„Būtent“
Rugsėjo 7–8 dienomis
Birštone vyks jau
antrasis visuomeniškų
piliečių, verslo, mokslo,
nevyriausybinių
organizacijų ir politikos
atstovų susitikimas
– diskusijų festivalis
„Būtent!“.

Kviečiame norinčiuosius
pristatyti savo idėjas, išsakyti
poziciją ar iškelti diskusinius
klausimus teikti pasiūlymus
būsimai festivalio programai. Idėjas bei temas jau nuo
dabar galima siūlyti festivalio tinklalapyje adresu www.
diskusijufestivalis.lt/#register
, susipažinus su temų atrankos
informacija ir iki kovo 18d.
el. paštu info@diskusijufestivalis.lt, išsiuntus užpildytą
atrankos anketą (anketa pridedama prie laiško).
Diskusijų festivalis „Būtent!“, praėjusiais metais sulaukęs net 3 tūkst. dalyvių,
planuojama, šiemet išaugs
dvigubai. Į Birštoną susirinkusių dalyvių lauks 80 skirtingų diskusijų ir renginių,
daugiau nei 60 valandų kokybiškų debatų, 200 įkvepiančių
pranešėjų.
Vienas iš diskusijų festivaREKLAMA

NUKelta Į 10 p. 



Latvijos oro bendrovės „Smartlynx“ laineris „Airbus A320“,
trečiadienį pakilęs mokomajam skrydžiui, buvo priverstas
avariniu būdu nusileisti Talino oro uoste, bet žmonės per šį
incidentą nenukentėjo, pranešė pareigūnai. Dėl šio incidento
oro uosto takas buvo kelioms valandoms uždarytas, o
atskrendantys lėktuvai buvo nukreipiami kitur.



Ketvirtadienį prasideda kiršlių ir sterkų žvejybos draudimas,
kuris tęsis pustrečio mėnesio: iki gegužės 15 dienos bus
draudžiama gaudyti kiršlius, iki gegužės 20 dienos – sterkus.
Apie draudimus informuojanti Aplinkos ministerija teigia, kad
tai vienos vertingiausių Lietuvos vandenų žuvų, jų ištekliai
gausinami veisiant dirbtinai.

Gražinkime Lietuvą visi

Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Vasario 22 dienos vakarą
vyko Lietuvai pagražinti
draugijos Birštono skyriaus
ataskaitinis susirinkimas,
kuriame buvo apžvelgti
2017 m. nuveikti darbai.

Susirinkusiuosius pasveikino Birštono kultūros centro moterų choro „Aušrinė“
dainininkių grupė, padėjusi
sudainuoti draugijos himną
Maironio žodžiais „Lietuva
brangi“ ir padovanojusi visą puokštę gražių lietuviškų
dainų.
Lietuvai pagražinti draugija vykdo konkrečius darbus,
kad būtų gražinamas mūsų
kraštas. Po veiklos atnaujinimo 1995 metais šiuo metu
šalyje yra apie 60 draugijos
skyrių, jungiančių per 4000
narių. Draugija dirba visuomenės dorovės, pilietiškumo,
tautinio savitumo ir kultūros
ugdymo bei kraštotvarkos,
aplinkosaugos, ekologinis
švietimo, gamtos ir kultūros
paminklų apsaugo srityse. Ši
visuomeninė organizacija dirba tiek miestuose, tiek kaimiškose vietovėse, rengiami seminarai, skaitomos paskaitos,
skelbiami gražiausių sodybų,
gyvenviečių, daugiabučių namų, mokymo įstaigų konkursai, organizuojamos aplinkos
tvarkymo, medelių sodinimo
talkos, tvarkomi piliakalniai,
taip pat dalyvaujama šventėse istorinėms datoms atminti,
Žemės dienos minėjimuose ir kt.

Tvarkomi piliakalniai
Ataskaitiniame susirinkime
Lietuvai pagražinti draugijos
Birštono skyriaus pirmininkas
Tadas Zubavičius apžvelgė
2017 m. atliktus darbus, pa-

minėjo svarbesnes talkas, kuriose dalyvavo draugijos nariai. Didžiausi darbai ir talkos
pereitais metais buvo tvarkant
piliakalnius. Birštono apylinkėse palei Nemuną yra daug
piliakalnių, nors ne visi yra
įtraukti į registrus ir prieinami
lankytojams. Visgi didesnius
piliakalnius reikia bent minimaliai sutvarkyti, kad į juos
būtų galima patogiau užkopti,
kad būtų nuvalyta viršukalnės
aikštelė. Balandžio mėnesį
didelė grupė draugijos narių
dirbo ant Šilėnų piliakalnio.
T. Zubavičius pasidžiaugė,
kad lapkričio mėnesį tvarkyti
gražų Babronių piliakalnį padėjo Nemuno kilpų regioninio
parko ir Birštono gimnazijos
mokiniai su technologijų mokytoju Algiu Guobiu.
Pirmininkas paminėjo, kad
pereitais metais buvo padarytos ir pastatytos rodyklės prie
Babronių ir Šilėnų piliakalnių,
atnaujintas partizanų atminimo kryžius.
Gražus ir prasmingas renginys buvo rudens lygiadienio
metu (rugsėjo 22 d.). Aplankyti keli pagrindiniai piliakalniai (Vytauto kalnas, Babronių piliakalnis, Verknės
piliakalnis), vėliau draugijos
nariai dalyvavo Punioje vykusioje konferencijoje, parodos apie piliakalnius atidaryme bei įspūdingose baltų
apeigose su lietuvių apeiginio folkloro kolektyvo grupe
„Kūlgrinda“.

Prasmingi ir kiti darbai
Birštono skyriaus Lietuvai
pagražinti nariai apsilankė
rašytojos Ievos Simonaitytės
tėviškėje, lankėsi ir prezidento Antano Smetonos tėviškėje
bei aplinkiniuose dvaruose.
Kaip buvo paminėta ataskaitiniame pranešime, Lietuvai pagražinti draugijos nariai

visada dalyvauja Žemės dienos renginiuose, parskrendančių paukščių sutiktuvėse, talkose gražinant miestą,
šventiniuose renginiuose. Visi
darbai ataskaitoje neišvardyti,
tačiau jie prasmingi, tęstini ir
reikalingi. Kiekvienas Lietuvai pagražinti narys savo pavyzdžiu, savo sodyba, savo
kiemu ir visuomeniniu požiūriu parodo, kaip reikia tvarkyti
ir gražinti savo šalį, pradedant
nuo savęs.
Lietuvai pagražinti klubo
finansinę ataskaitą pateikė
Laimutė Raugevičienė. Pasak jos, visi finansiniai dokumentai yra tvarkingi, gautos
lėšos panaudojamos pagal
paskirtį.

Pristatė šių metų
veiklos planą
Kalbėdamas ir pristatydamas šių metų veiklos planą,
T. Zubavičius sakė, kad bus
tęsiamas projektas „Birštono
krašto gamtos paminklus išsaugokime ateities kartoms“.
„Bus tęsiami piliakalnių ir
pilkapių tvarkymo, kryžių išsaugojimo darbai. Mūsų draugija ir toliau organizuos talkas,
rengs pažintines išvykas ir
ekskursijas po svarbias vietas,
susijusias su nepriklausomos
Lietuvos valstybės atkūrimo
100-mečiu. Be to, šiais metais
bus minimos V. Vydūno 150osios metinės, todėl LR Seimas šiuos metus paskelbė V.
Vydūno metais, taip pat Adolfo Ramanausko-Vanago me-

tais, Tėvo Stanislovo metais.
Dėl to draugijos nariai numatę
aplankyti ne tik Signatarų namus Vilniuje, bet ir Kėdainių
rajone, kur dirbo tėvas Stanislovas, paminėti žymius ir
nusipelniusius žmones.
Planuose numatyta ir toliau
tvarkyti piliakalnius, juos ne
apnuoginant, bet sutvarkant,
kad nebūtų šabakštynų.

Išgirdo daug vertingų
pasiūlymų
T. Zubavičiui pristačius šių
metų veiklos planą, draugijos
nariai išgirdo ir daug vertingų
pasiūlymų, kaip jį papildyti. Savivaldybės merė Nijolė
Dirginčienė, kuri yra ir šios
draugijos narė, pasiūlė surengti ekskursiją į lankomų
teritorijų lankytojų centrą, kuriame tikrai verta apsilankyti
ir susipažinti su ekspozicija.
Justinas Antanas Vilkas siūlė organizuoti 100 ąžuolaičių
sodinimo talką, kurioje dalyvautų ne mažiau kaip 100
žmonių (pasodinti Lietuvos
100-mečio ąžuolų alėją). Taip
pat J. Vilkas ragino draugijos
narius pasiūlyti savo artimiesiems pervesti 2 proc. pajamų
mokesčio Lietuvai pagražinti
draugijai.
Buvusi Birštono girininkijos girininkė Teresė Murauskaitė pažymėjo, kad jai
rūpi visa Lietuva, tačiau daugiausiai dėmesio ji siūlė skirti neseniai atrastam, ko gero,
didžiausiam Lietuvoje Voseliūnų piliakalniui, vietinių

vadinamam Baltuoju kalnu.
„Noriu kreiptis į Lietuvai pagražinti respublikinį skyrių,
kad prisidėtų prie šio unikalaus piliakalnio tvarkymo. Jis
yra valstybiniame miške, dėl
to darbus reikia derinti ir padaryti bent minimalią tvarką“,
– kalbėjo T. Murauskaitė.
Nemuno kilpų regioninio parko darbuotoja R. Milušauskienė paminėjo, kad
neseniai atrastas Voseliūnų
piliakalnis priklauso Jiezno
seniūnijai, be to, daug veiklų
ten negalimos dėl to, kad jis
priklauso projektui „Natura
2000“.

Ką pasakytų
Vaižgantas?
Birštono merė Nijolė Dirginčienė informavo draugijos
narius apie projektuojamus ir
vykdomus darbus, susijusius
su Vytauto kalnu, apie apžvalgos bokšto (45 m aukščio) statybą, pėsčiųjų ir dviračių takus
bei projektuojamą viaduką iš
Birštono vienkiemio. Anot
merės, reikia tvarkyti ir Vytauto kalną, kad būtų išvengta anksčiau padarytų klaidų
(kaip su Gedimino kalnu).
Juozas Aleksandravičius
klausė: „Ką šiandien pasakytų mūsų krikštatėvis Vaižgantas?“ Pasak jo, širdis kraujuoja, kai matai laiptus nuo Nemuno pusė į Vytauto kalną,
prie kurių pakabintas Birštono MTT raštelis (turbūt draudžiantis ar rekomenduojantis)
NUKelta Į 10 p. 
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Rusijos prezidentas šalies sugebėjimą reaguoti į technologijų
revoliucijos iššūkius pavadino itin svarbiu jos saugumui ir
suvereniteto išsaugojimui. „Technologinių permainų greitis
sparčiai auga, staigiai kyla aukštyn (ir) tas, kas sugebės
pasinaudoti šia technologijų banga, išsiverš toli į priekį, (o)
tuos, kas nesugebės to padaryti, ji užlies, paskandins“.



Pastarąją savaitę Lietuvoje įvyko per 300 gaisrų
– dukart daugiau nei pernai per tą patį laikotarpį.
Ugniagesiai sako, kad tai iš dalies lėmė šalį sukaustęs
šaltis – žmonės patalpas šildo nesilaikydami saugumo
reikalavimų.

Gražinkime Lietuvą visi

Yra ir daugiau
problemų
Lietuvai pagražinti draugijos Birštono skyriaus narys
Mykolas Daujotas sakė, kad
kiekvienas doras lietuvis turi
įnešti tam tikrą indėlį į Lietuvos švarinimą ir gražinimą.
Jam kelia nerimą tai, kad kai

Vilniaus apygardos teismas ketvirtadienį išteisino
už viešą pritarimą sovietų nusikaltimams anksčiau
nuteistą Jurijų Subotiną. Pernai spalį Vilniaus miesto
apylinkės teismas vyrui buvo skyręs laisvės apribojimą
už tai, kad viešai paskelbė komentarą, pritariantį
sovietų vykdytiems nusikaltimams.

Birštono viešojoje bibliotekoje – unikali
galimybė virtualiai
pajusti pasaulį
Projektas „Pajusk pasaulį bibliotekoje“

ATKelta IŠ 9 p.
nesinaudoti išsiklaipiusiais
laiptais. Ne visi jį pastebi, ir
žmonės ten eina. Daugelis einantys krantine pamano, kad
čia tikrieji laiptai, vedantys į
Vytauto kalną...
Buvo paminėta, kad akibrokštas yra ir centrinis Birštono parkas. Takeliai, įrenginiai padaryti tam, kad parkas
išliktų natūralus, su paukštelių
čiulbesiu, su gojeliais ir natūraliu pomiškiu. Tačiau miškas
iššienautas, visas pomiškis sunaikintas...
Merė, atsakydama į šią pastabą, pažymėjo, kad už visą centrinio parko gyvūnijos
ir augmenijos išsaugojimą
atsakinga MTT darbuotoja
Audronė Daubarienė, kuri
tuo atsakingai rūpinasi, o visi
reikalingi gojeliai ir krūmeliai
paliekami.



atspindinčios VR programė-

kurie garbūs birštoniečiai jaučiasi nebaudžiami ir negražiai
elgiasi, nepaiso draudžiamųjų
ženklų. Pasak jo, šunys ženklų
skaityti nemoka ir nesupranta, todėl už jų elgesį atsakingi
šeimininkai. Jie nežiūri (atseit,
nemato), ką jų augintinis veikia, nors turi maišelius, tačiau
nesurenka to, ką kiekvienas
šuns šeimininkas turėtų surinkti. Šis Lietuvai pagražinti
draugijos narys paminėjo, kad
prieš gerą dešimtmetį Birštono gimnazijos mokiniai buvo
daug mandagesni, o dabar jau
nesisveikina su sutiktais žmonėmis... Iš tikrųjų, vien tai,
kad vaikai (ir ne vien jie) turėtų sveikintis vieni su kitais,
su kurorto svečiais, padarytų
mūsų kurortą patrauklesnį,
pagerintų jo įvaizdį. Dar šis
žmogus papasakojo, ką veikia palaidi šunys prie Nemu-

no, kaip prie sanatorijų prisiglaudę katinai gaudo antis ir
kt. Taip pat buvo paminėti ir
nekokybiškos namų renovacijos atvejai, statybininkų kultūra ir kt. Iš tiesų, kai įsigilini
į problemas, reikia pažymėti,
kad jų yra nemažai. Ir ne vien
tik palaidi šunys arba juos ne
vietoje vedžiojantys šeimininkai... Daug ką turime pakeisti, kad Lietuva gražėtų, tačiau
pirmiausia pokyčių reikia savo širdyje, savo kieme, savo
artimoje aplinkoje. Mes atsakingi vieni už kitus ir už visą
Lietuvą, už jos gražinimą.
Į Lietuvai pagražinti draugiją buvo priimti 4 nauji nariai:
Margarita Narakienė, Stefanija Paliūnienė, Antanas Kisielius ir Robertas Judickas.
Draugijos nariams buvo
įteikti sveikinimai Lietuvos
100-mečio proga.

Prienų-Birštono šachmatininkai - antri

Kartu su pavasariu, kovo
lės (kelionės po šalis, kalnus,
mėnesį, Birštono viešojoje
miškus, vandenynus, gyvūnibibliotekoje prasideda
jos pasaulį ir kt.) netradiciškai
naujasPASINERK
įdomus, inovatyvus
Į KVAPĄ
bei atraktyviai supažindins su
ir šiuolaikiškas Lietuvos
pasauliu, suteiks galimybę viGNIAUŽIANČIĄ
VIRTUALIĄ
kultūros
tarybos, Lietuvos
zualiai patirti jo grožį, gilins
Respublikos kultūros
REALYBĘ!
žinias, atpalaiduos, dovanos
ministerijos ir Birštono
daug malonių emocijų bei
savivaldybės remiamas
potyrių.
projektas „Pajusk pasaulį
bibliotekoje“, skirtas
Patirtimis apie keliones daįvairaus amžiaus ir grupių
lysis žymūs žmonės, keliautolankytojams.
jai, geografijos bei žurnalisti-

Bendradarbiaujant su Birštono kurorto bendruomene,
Birštono turizmo ir informacijos centru, Nemajūnų
dienos centru bei kūrybinių
industrijų atstovais, literatūrą integruojant su virtualios
realybės technologija (toliau
– VR) bei meno terapijomis,
birštoniečiai ir kurorto svečiai
turės unikalią galimybę pasaulį „pajusti“ neiškėlę kojos
iš bibliotekos!
Tai padaryti bus galima interaktyviuose edukaciniuose,
Ateik į biblioteką,
terapiniuose renginių cikluose
apie Afrikos Azijos, Australijos, Amerikos, Antarktidos
ir Europos žemynus. Inovatyvios veiklos, jų tematikas

kos atstovai. Klausytojai netradiciškai susipažins su įvairiais kraštais, jų kultūromis,
gamta, įspūdį sustiprins VR
kelionėse po žemynus.
Žemynų unikalumą, išskirtinumą atskleis iš jų kilusios
tradicinės meno terapijos, kūrybiniai užsiėmimai. Sertifikuoti terapijų meistrai pakvies
į Didgeridoo, terapinių akinių gamybos dirbtuves, mažiausieji bus kviečiami į interaktyvų spektaklį, populiarių
vaikiškų knygų pristatymus
išbandyk
virtualią
bei kūrybines dirbtuves, nepamirštamas VR keliones.
Pristatant Europos renginių ciklą, aktyviai į veiklas
įsijungs ir jaunimas: kartu su

profesionaliu režisieriumi dalyvaus virtualaus filmo (turo)
po Birštoną kūrimo dirbtuvėse, išmoks filmo, scenarijaus
kūrimo pagrindų, kadruočių,
filmavimo ir montavimo.
Virtuali realybė, jos užsiėmimai taps nauja šiuolaikiška
paslauga bibliotekoje, o unikalų jaunimo kurtą VR turą
po Birštoną išbandyti ateityje
galės visi norintys birštoniečiai ir kurorto svečiai.
Kovo 2 d. bibliotekoje jau
vyko virtualios realybės, jos
galimybių pristatymas. Atėjusieji į biblioteką galėjo išbandyti VR patirtis žemynų
tema: žaisti įtraukiančius žaidimus, kurti ir piešti 3D maketus, patirti itin realistinius
pojūčius..!
Jeigu domitės pasauliu,
gamta, kultūromis bei tradicijomis, ateikite į biblioteką
ir tai pajuskite!
Informaciją apie artėjančius
projekto renginius
realybę
ir rasite bibliotekos internetinėje svetainėje www.birstonas.mvb.lt arba
„Facebook“ paskyroje www.
facebook.com/birstonovb

Kovo 2 d. (penktadienį)

16 – 19 val.

PAJUSK PASAULĮ!

Projektą įgyvendina:

Birštono viešoji biblioteka 

Remia:

Birštono kurorto
bendruomenė

Partneriai:

Virtualios realybės pramogas pristato:

FOTO: Vilkaviškio šachmatų klubas „Širvinta“

Prienų ir Birštono
šachmatininkų komanda
„Vytautas“ vasario 24 d.
Sūduvos taurės varžybose
Vilkaviškyje iškovojo
antrąją vietą.

Dar 2017 metų rudenį prasidėjusiame Vilkaviškio šachmatų klubo „Širvinta“ organizuotame čempionate su
varžovais iš Jurbarko, Kazlų
Rūdos, Šakių, Marijampolės
bei paties Vilkaviškio susirungė Edmundas Jauniškis,
Kazimieras Senavaitis, Jonas Džervus bei Jonas Aleknavičius.
Komandinėje įskaitoje nusileidę tik vienai iš trijų Jur-

barko komandų - šachmatų
klubo „Bokštas” komandai,
Nemuno kilpų krašto Šachmatininkai surinko 18,5 pergalių bei 14 taškų ir užleidę
pirmąją vietą „Bokšto“ komandai į namus parsivežė
antrosios vietos apdovano-

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

jimus.
Trečiąją vietą užėmė Šakių
šachmatų klubo „Spektras“
komanda.
Sūduvos šachmatų lygos
varžybos vyko 2017 metų
rugsėjo – gruodžio mėnesiais
ratų sistema. NG

LEIDĖJAS:

UAB „GĖLUPIS“ J. Brundzos g. 4-2, Prienai
REDAKCIJA:

Laikraštis „Naujasis Gėlupis“, J. Brundzos g. 4, Prienai.

Kviečiame siūlyti savo temas diskusijoms
siekti su festivalio atstovu el.
festivalyje „Būtent“
paštu mantas@diskusijufesATKelta IŠ 9 p.
lio „Būtent!“ tikslų – parodyti,
kad svarbūs sprendimai neatsiejami nuo požiūrių įvairovės ir skirtingų visuomenės
grupių įtraukimo į jų svarstymą. Aukšta diskusijų kultūra
padeda visuomenei susitarti
dėl valstybės raidos prioritetų
ir sąlygoja geresnę priimamų
sprendimų kokybę. Norima,
kad Lietuvoje atsirastų atvira
diskusijų erdvė, kuri prisidėtų prie demokratiškos, vieningos bei pažangios visuomenės kūrimo, ugdytų diskusijų, įsiklausymo kultūrą ir
toleranciją kitai nuomonei ar

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

požiūriui.
Turint papildomų klausimų
dėl temų pasiūlymų bei temų atrankos, kviečiame susi-

SKELBIMAI, REKLAMA
tel. 8 604 80 752

redakcija@naujasisgelupis.lt

tivalis.lt arba mob. tel. +370
627 29505
Kviečiame dalyvauti! Iki
pasimatymo Birštone!
Organizatorių inf. 

Priedas platinimas kartu su laikraščiu „Naujasis Gėlupis“ nemokamai.
Priedas leidžiamas nuo 2017 m. sausio 1 d.
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SKELBIAMAS BIRŠTONO SAVIVALDYBEI
NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO
PASTATO – KINO TEATRO BIRŠTONE, JAUNIMO G. 1,
NUOMOS VIEŠAS KONKURSAS
1. Išnuomojamas pastatas – kino teatras Birštone, Jaunimo g. 1, žyma plane – 1C2p, unikalus numeris – 12972000-8014, registro numeris – 20/2903, statybos metai –
1972, bendras plotas – 753,41 kv. metro, kartu su priklausiniu – kiemo aikštele, unikalus numeris – 1297-2000-8020,
esantys valstybei nuosavybės teise priklausančiame 0,1661
ha ploto žemės sklype Birštone, Jaunimo g. 1, unikalus numeris – 4400-1756-5861, paskirtis – kita, naudojimo būdas
– visuomeninės paskirties teritorijos.
2. Paraiškų dalyvauti konkurse pateikimo terminas – iki
2018 m. gegužės 3 d. 15.00 val.
3. Detalesnė informacija pateikiama Birštono savivaldybės
internetiniame tinklapyje http://birstonas.lt/verslininkams/nekilnojamo-turto-nuoma/
Birštono savivaldybės administracija

Nekilnojamasis
turtas
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. (50 kv. m, IV a. 6 a. mūriniame name) Stadiono g., Prienuose. Tel. 8 682 07294.

3 KAMBARIŲ BUTUS
3 k. bt. (54 kv. m, III a. 4 a. n., yra
balkonas) Birštone. Tel.: (8 319)
56670, 8 614 46597.

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

3-4 k. butą Prienuose arba Birštone. Galiu padėti sutvarkyti
dokumentus. Tel. 8 670 75482.
Už protingą kainą nupirksiu sodybą 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 bendraturčiais, neatidalintas iš bendros
nuosavybės. Sutvarkau dokumentus, paveldėjimą. Tel. 8 644
55355.

2,5 ha žemės sklypą (6 400 Eur)
Mokyklos g., Prienlaukio k., Prienų r. Tel. 8 652 84089.
8,47 ha žemės ūkio paskirties
žemę Gineikonių k., Stakliškių
sen., Prienų r., Tel. 8 608 56398.

Perka
2 k. butą (I arba II aukšte) Prienuose. Tel. 8 615 45664.
REKLAMA

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 markių lengvuosius automobilius,
mikroautobusus, keturačius,
priekabas.
Automobiliai gali būti su defektais, nevažiuojantys, daužti,
skirti ardymui ar utilizavimui,
surūdiję, be TA ir draudimo. Išsivežame patys. Atsiskaitome
iš karto, padedame sutvarkyti
visus reikiamus dokumentus.
Lauksime Jūsų pasiūlymų
tel. 8 666 70777.
Superkame visų markių automobilius. Atsiskaitome iš karto. Pasiimame patys. Tel. 8 644 15555.
Perkame automobilius nuo 1990
m. iki 2012 m., bet kokios būklės.
Tel. 8 634 49324.

ŽEMĖS ŪKIS

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“).

Brangiai perka įvairius veršelius
nuo 2 sav. iki 8 sav. amžiaus.
Sveria el. svarstyklėmis. Atsiskaito vietoje, iš karto. Tel. 8
612 34503.
Vilniaus apskrities ūkininkas nuolat perka
arklius. Suteikia transporto paslaugas.
Tel.: 8 656 39189, 8 616 14424.
ŽŪB „Žara“ perka karves, jaučius, telyčias.
Atsiskaito iš karto.
Tvarko valstybines išmokas.
Sveria el. svarstyklėmis.
Pasiima patys. Tel.: 8 685
86121, 8 699 57191.

Gerai įmitusius, liesus
ir traumuotus galvijus (AB „Krekenavos
agrofirma“ kainomis). Taip pat arklius.
Sveriame elektroninėmis
svarstyklėmis. Atsiskaitome
iš karto. Tel. 8 616 43646.

BRAngIAI PERKAME ĮVAIRIUS

ir apvaliąją
šuniukus. Tel. 8 672 78018.
arba išsikirsti.
medieną su žeme
Atliekame sanitarinius
arbakirtimus
išsikirsti.
bei retinimus. Konsultuojame.
Lietuvišką,
Atliekame sanitarinius
kirtimus svilintą kiaulienos
Tel. 8 680 bei
81777
retinimus. Konsultuojame.
skerdieną. Kaina tik 2,25 Eur/kg.

Šiltn
a
Prie mių g.
nuo 8,
se

LAIDOJIMO PASLAUGOS

Katafalkas Salių nuoma Gėlės Drabužiai Kremavimas
Tel.

8 638 77387. Dirbame visą parą

Atvirų durų diena Prienų „Ąžuolo“
progimnazijos būsimųjų pirmokų bei
priešmokyklinio ugdymo grupių
vaikų tėvams
2018 m. kovo 7 d. 17.30 val.

į „Ąžuolo“ progimnaziją (Kęstučio g. 45, tel. 51118)
kviečiame atvykti būsimųjų pirmokų bei
priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų tėvelius.
Susipažinsite su mokymosi aplinkomis, mokytojomis,
pagalbos mokiniui specialistais,
progimnazijos administracija.
Administracija

Superkame karves, bulius ir telyčias. KREKENAVOS
AGRO FIRMOS supirkėja Olga Smailienė.
Tel. 8 612 02125.

PERKAME
BRAngIAI PERKAME ĮVAIRIUS
ARKlIUS, JAUČIUS,
MIŠKĄ PERKAMEPARDUODA TElYČIAS, KARVES
. JAUČIUS,
ARKlIUS,
ir apvaliąją
MIŠKĄ Karališkuosius pekinų veislės
TElYČIAS,
KARVES.
Tel. 8 625 93
679
medieną su žeme
Tel. 8 625 93 679

Informuojame, kad 2018-03-15 9.30 val. UAB „Geomatininkai“ atliks žemės sklypo (kad. Nr. 6935/0003:26)
Birštono sav., Birštono sen., Padvariškių k. (Skl. Nr.
312) kadastrinius matavimus. Gretimo sklypo (kad. Nr.
6935/0003:88) bendraturčiai Odeta Bražinskienė ir Vaidas
Kuliešius (išvykę). Savininkus ar jų įgaliotus asmenis prašome atvykti į sklypo ribų ženklinimą. Neatvykus su planu
bus galima susipažinti ar pareikšti pretenzijas adresu: Vasario 16-osios g. 7-1, Kaunas, per 30 kalendorinių dienų
nuo matavimo pradžios. Tel. pasiteirauti 8 633 15303.

Tel. 8 680 81777
Atvežame. Tel. 8 607 12690.

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

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

Automobiliai ir
jų dalys

IŠSINUOMOJA
Išsinuomoja arba perka dirbamos žemės Šilavoto, Leskavos,
Klebiškio apylinkėse. Gali būti
pieva, arimas, pūdymas ar apleista žemė. Siūlyti įvairius variantus.
Tel. 8 683 47763.

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

120 –150 kg kiaulę. Tel. 8 656
35168.
Kviečius ir miežius. Miežiai tinkami sėti. Atveža. Tel. 8 677
31879.

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

Įmonė tiesiogiai galvijus aukščiausiomis ŽŪKB „Krekenavos
mėsa“ kainomis. Tel. 8 613
79515.
A. Bagdono PĮ – brangiai veršelius auginti. Moka 6–21 proc.
Sveria el. svarstyklėmis. Pasiima
patys. Tel.: 8 699 93682, (8 319)
69541.
Viena didžiausių įmonių Lietuvoje tiesiogiai perka karves, bulius,
telyčias. Sveria el. svarstyklėmis.
Moka 6 ir 21 proc. PVM. Atsiskaito iš karto. Tel. 8 635 07197
(Ričardas Lukauskas).
Sanitarinius raguočius. Tel. 8 602
48941.

Informuojame, kad 2018-03-17 12.00 val. bus vykdomi
žemės sklypo, esančio Birštono sav., Birštono sen., Būdų
k., Pievų g. 22, kadastriniai matavimai. Mirusio Adomo
Žitkaus žemės sklypo Pievų g. 20 (kad. Nr. 6935/0002:217)
artimuosius ar įgaliotinius prašome dalyvauti matavimuose. Susipažinti su nustatytomis žemės sklypo ribomis ir paženklinto žemės sklypo planais bei teikti pastabas raštu per
30 d. nuo matavimų datos galite adresu: R.Juknevičiaus
g. 110-5, Marijampolė. Tel. 8 681 31111.

Kraujagyslių chirurgas konsultuoja dėl įvairios arterijų ir venų patologijos. Atliekamas doplerinis tyrimas.
Kovo 9 d. UAB „MediCa klinika“, Vytauto g. 40, Prienai.
Registracija būtina tel. 8 612 67461.
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Brangiai visoje Lietuvoje superkame galvijus: karves, jaučius,
telyčias. Atsiskaitome vietoje.
Vežame į užsienį. Tel. 8 615
28106.
Bet kokią žemės ūkio techniką,
pvz., traktorių, priekabą, sunkvežimį ir jų padargus. Gali būti
neveikiantys. Tel. 8 680 77728.

ĮVAIRIOS PREKĖS
PARDUODA

ŽIEMOS AKCIJA!

Lietuviški gydomieji lazeriai pripažinti Europoje,
sertifikuoti, gydo be vaistų
sąnarius, nugarą, prostatą.
www.laz.lt,
tel. 8 615 36522.
Vilniaus lazerinės
technologijos centras.
Nuolat prekiaujame lapuočių
malkomis. Skaldytos, kaladėmis
arba rąsteliais. Malkos tvarkingai
sukrautos. Skubus nemokamas
pristatymas. Taip pat parduodame 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 malkas (skaldytas, kaladėmis). Taip
pat medžio pjuvenas. Atvežimas
nemokamas. Tel. 8 682 31133.
Įvairias malkas (rąsteliais, kaladėmis ir skaldytas). Turime ir
sausų malkų. Atvežame įvairiais
kiekiais. Tel. 8 604 81933.
Įvairias malkas kaladėmis. Pristato. Tel. 8 671 94231.
Pigiai sausas įvairias malkas. Tel.
8 686 46230.
Įvairias kapotas malkas ir stambias pušines atraižas pakais. Atvežame 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.
Skubiai: laidinį telefoną „Panasonic“ (juodos spalvos, priedo dovanoja kambarinę TV anteną bei
„Viasat“ lėkštę). Sportinę striukę
(52/4 dydis, priedo dovanoja
moterišką 37-38 dydžio avalynę).
Vaikišką (6 m. vaikui) sportinį
kostiumą, mėlynos spalvos, bei
dovanoja kitus vyriškus dėvėtus
rūbus. Tel. 8 600 22892.

Naudotą puikiai veikiantį šaldytuvą „Snaigė Ice-Logic“
(1,94x0,60x0,65 m, 130 Eur).
Tel. 8 670 64254.

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

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.
ARCHITEKTO PASLAUGOS: gyvenamųjų namų projektavimas,
ūkininko sodybų, pagalbinio
ūkio paskirties pastatų projektų
rengimas, projektų derinimas,
statybos leidimo išėmimas,
dokumentacijos tvarkymas.
Žemės sklypų formavimo ir
pertvarkymo projektų (sklypų
padalinimo, paskirties keitimo)
ir Kaimo plėtros žemėtvarkos
projektų rengimas. Tel. 8 686
00961, el. paštas manolinija@
yahoo.com
UAB „INŽINERINĖ GEODEZIJA“.
Sklypų geodeziniai matavimai,
topografiniai planai, riboženklių
atstatymas, žemės sklypų padalijimas, sujungimas ir kiti geodeziniai darbai. Tel. 8 622 92902, el.
paštas info@geoin.lt
Kaminų įdėklai, gaminimas,
montavimas, kaminų valymas.
Tel. 8 645 87304 (Vytautas).
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, skardinimo darbai, skardų lankstymas, 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 statyba, lauko bei vidaus apdaila.
Ilgametė darbo patirtis, garantijos. 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 dailylentes, dedame visų tipų grindis,
klojame plyteles, atliekame santechnikos, elektros instaliacijos
ir griovimo darbus. Prilydome
stogų dangą. Lankstome skardas.
Tel. 8 600 96399.
Dedu grindis, kloju laminatą,
montuoju langus, duris, gipso
kartoną, tapetuoju, kalu lenteles,
taisau angokraščius ir atlieku kitus darbus. Tel. 8 601 48676.
Šlifuojame, dedame ir lakuojame parketą, dengiame stogus,
lankstome skardas, skardiname,
šiltiname ir dažome namų fasadus. Statome karkasinius namus.
Kasame pamatus, mūrijame,
tinkuojame, betonuojame, montuojame tvoras, atliekame langų
apdailą, montuojame langus ir
duris. Tel. 8 620 85350.
Kokybiškai remontuojame butus: dažome, glaistome, klojame
laminatą, atliekame kitus darbus.
Tel. 8 606 46488.
Statybos darbų meistras sąžiningai ir kokybiškai atlieka vidaus ir
išorės apdailos, konstrukcinius,
remonto ir kitus darbus. Stato
namus, įrengia pamatus, dengia
stogus, montuoja tvoras, terasas.
Prašome skambinti, pakonsultuosiu tel. 8 602 80830.
Statybos ir remonto darbai:
vidaus apdaila (gipso kartono
montavimas, glaistymas, plytelių klijavimas ir kt.); terasų
įrengimas; tvorų statymas; vasarnamių statyba (sodo nameliai,
sandėliukai ir kiti medžio darbai);
smulkūs remonto darbai. Tel.: 8
676 49152, 8 606 90653.
Brigada (be žalingų įpročių) atlieka visus vidaus apdailos darbus: gipso kartono montavimas,
glaistymas, dažymas, plytelių
klijavimas, grindų dėjimas, durų
montavimas, esant poreikiui yra
elektriko ir santechniko paslaugos. Tel. 8 602 06379.
Visi santechnikos darbai: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos.
Komplektuojame medžiagas
geromis kainomis. Tel. 8 640
39204.

Santechnikos darbai: vamzdynų
keitimas, klozetų keitimas ir
tvarkymas, maišytuvų keitimas
ir kiti santechnikos darbai. Skylių
gręžimas nerūdijančio plieno
kriauklėse, metalinių vamzdžių
sriegimas. Katilų prijungimas ir
medžiagų komplektavimas. Atvykstu bet kurią savaitės dieną ir
vakarais (atvykstu ir dėl smulkių
gedimų ir darbų) bei į rajonus.
Parenku ir atvežu medžiagas. Tel.:
8 684 55308, 8 619 54866.
Gaminame įvairias namų ir ūkinių
pastatų duris. Kokybę garantuojame. Žiemos laikotarpiu taikome
nuolaidą. Tel. 8 682 62195.

Remontuojame
skalbykles, džiovykles, el. virykles ir
kt. Suteikiame garantiją, taikome
nuolaidas! Atvykstame į
namus, dirbame ir savaitgaliais. Tel. 8 645 04370.
Remontuoju ir prijungiu skalbykles, 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 generatorių remontas, autoelektriko paslaugos. Remontuoju
įvairius elektros įrankius. Tel. 8
612 32314.

DADAS
Reikalingi
medinių padėklų remontuotojai
Be žalingų įpročių, fiziškai stiprūs

Siūlome

Gerą, stabiliai mokamą atlyginimą
Nuolatinį darbą
Kreiptis telefonu: 8 648 53666.

DARBO
SKELBIMAI
REIKALINGA
Miškovežio vairuotojas. Tel. 8
698 15183.
Autovežio vairuotojai. Tel. 8 663
58007.

DOVANOJA
3 mėn. du mielus šuniukus. Tel. 8
677 74999 (Prienuose).

Užjaučia

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

Jeigu turite problemų su alkoholizmu, 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: PrienųBirštono „Vytautas“ – Vilniaus
„Lietuvos rytas“
Balandžio 4 d. Prienų kultūros
ir laisvalaikio centre – grupės „2
Donatai“ naujo albumo pristatymas

Vežame žvyrą, smėlį, skaldą, atsijas ir kitus birius krovinius. Tel.
8 690 66155.
Atliekame įvairius žemės kasimo, lyginimo darbus: kasame,
valome tvenkinius, darome pylimus, šlaitus, lyginame, tvarkome
teritorijas. Konsultuojame. Turime patirtį. Dirbame kokybiškai.
Tel. 8 640 50090.

Kviečia

PARODOS PRIENŲ RAJONE

Mes negalime užpildyti
Jūsų netekties,
Bet norime pasidalyti
Jūsų skausmu.
Mes negalime pakeisti
lemties,
Bet norime palengvinti
jos kelią.
Mes negalime įveikti
būties,
Bet norėtume padėti
savo buvimu...
Dėl sesers mirties
nuoširdžiai užjaučiame
Antaniną Vievesiėnę
ir artimuosius.
Prienų r. neįgaliųjų
draugijos taryba

Prienų Justino Marcinkevičiaus
viešojoje bibliotekoje eksponuojama rašytojo Vytauto Bubnio 85erių metų jubiliejui skirta paroda
„Vytauto Bubnio at(si)vėrimai“.
Prienų Justino Marcinkevičiaus
viešojoje bibliotekoje eksponuojama paroda „Justinas Marcinkevičius ir Lietuvos valstybingumas“. Parodą parengė Lietuvos
Respublikos Seimo kanceliarijos
Informacijos ir komunikacijos
departamento Parlamentarizmo
istorinės atminties skyrius.
ARTIMIAUSI RENGINIAI
BIRŠTONE
Kovo 03 d. 19:30 Koncertas.
Pramoginės muzikos grupė „Solo
plius“ - „Eglės“ sanatorija
Kovo 03 d. 18:30 Šefo Dariaus Dabrovolskio degustacinė vakarienė
- Vytautas Mineral SPA
Kovo 05 d. 17:00 Draugiškos
šachmatų varžybos - „Eglės“
sanatorija
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Šeštadienis, kovo 3 d.

19.30 val.
„Narnijos kronikos“

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Beatos virtuvė. 07:00
Premjera. Pašėlę Blinkio Bilo nuotykiai 07:10 Premjera. Džiunglių
būrys skuba į pagalbą 2 07:20
Premjera. Alvinas ir patrakėliai
burundukai 2 07:30 Premjera.
Detektyvė Miretė 07:45 Premjera.
Stebuklingoji Boružėlė 08:10 Karinės paslaptys 09:00 Labas rytas,
Lietuva 09:30 Žinios 09:35 Labas
rytas, Lietuva 10:30 Žinios 10:35
Labas rytas, Lietuva 11:30 Žinios
11:35 Labas rytas, Lietuva 11:50
Pasaulio dokumentika 13:40 Mis
Marpl 1 15:15 Dokumentinė apybraiža „Mes nugalėjom” 15:45
Žinios. Orai 6:00 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 Loterijos „Keno Loto” ir „Jėga” 20:30
Panorama 20:52 Sportas 20:57
Orai 21:00 „Eurovizija 2018” 23:20
Su meile, Rouzi 01:00 Pasaulio
dokumentika
06:30 Muča Luča (5) 06:55 Tomas
ir Džeris (41) 07:20 “Nickelodeon”
valanda. Ančiukai Duoniukai (13)
07:45 Neramūs ir triukšmingi (20)
08:10 Keista šeimynėlė (2) 08:35
Tomo ir Džerio šou (8) 09:00 Ogis
ir tarakonai (34) 09:10 Ogis ir tarakonai (35) 09:20 Ogis ir tarakonai
(36) 09:30 Tinginių miestelis (72)
10:00 Ogis ir tarakonai (40) 10:10
KINO PUSRYČIAI Tomas ir Džeris
11:45 Mara ir Ugnianešys 13:35
Dievo šarvai 15:25 Robinas Hudas. Vyrai su triko 17:30 Bus visko
18:30 Žinios 19:25 Sportas 19:28
Orai 19:30 SUPERKINAS Vakaro pasakojimai 21:25 Balsuok už
mane 23:10 Vaiduoklių namas 2
00:50 Eilinis Džo. Kobros prisikėlimas 02:50 Trintukas

ABC televitrina 09:00 Autopilotas
09:30 Apie žūklę 10:00 Pavariau
(9) 10:30 Pragaro katytė (6) 11:30
Pingvinų pašto tarnyba 12:40 Reali mistika (14) 13:45 Vanity Fair.
Visiškai slaptai (3) 14:45 Kas žudikas? (18) 16:00 Detektyvų istorijos (4) 17:00 LKL čempionatas.
Vytautas – Lietuvos rytas 19:30
Dainuok mano dainą 21:30 MANO HEROJUS Saulės ašaros
23:50 AŠTRUS KINAS Zombių
karalius 01:30 Taikinys (7) 02:15
Taikinys (8)
06:00 „Geriausios nardymo vietos“
06:25 „Pražūtingi smaragdai“ (14).
Drama 07:05 Programa 07:09 TV
parduotuvė 07:25 „Sparnuočių
gyvenimas. Partnerių paieška“.
08:25 „TV Europa pristato. Vyrų
šešėlyje. 09:00 „Skinsiu raudoną
rožę“ 09:30 „Vantos lapas“ 10:00
„Ant bangos“. Karščiausių naujienų dešimtukas 11:00 „Vincentas“
(1/1) 12:30 „Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu“ 13:00 „Vera“ (4/3)
15:00 „MMA „King of the Cage“
II tarptautinis turnyras. LietuvaAmerika. Atsakomosios kovos“
16:00 Žinios 16:18 Orai 16:20
Mano Europos Parlamentas 16:50
„Pražūtingi smaragdai“ (40) 18:00
Žinios 18:27 Orai 18:30 „4 kampai“
19:00 Muzikiniai sveikinimai 20:00
Žinios 20:27 Orai 20:30 „Iljušinas
ir Babkinas tiria. Tamsioji sielos
pusė“ (1; 2) 22:30 Žinios 22:57
Orai 23:00 „Vincentas“ (1/1) 00:30
„Pražūtingi smaragdai“ (15; 16)
02:20 „Vera“ (4/3) 03:50 „Jaunikliai“ 04:50 „Vincentas“ (1/1)

06:00 Televitrina 06:20 Beveik
neįmanoma misija 07:20 Didieji
senovės statiniai 08:30 Ekstremali
žvejyba 09:00 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai 09:30 Statybų
gidas 10:00 Karys lenktynininkas
10:30 Lietuvos mokyklų žaidynės
11:00 Išlikimas 12:00 Beveik neįmanoma misija 13:00 Įspūdingiausios atostogų vietos 13:30
Įspūdingiausios atostogų vietos
14:00 NAUJAS SEZONAS. Didieji
senovės statiniai 15:00 NAUJAS
SEZONAS. Ledo kelias 16:00 Iš
peties 17:00 Sandėlių karai 17:30
Sandėlių karai 18:00 Elementaru
19:00 PREMJERA. Amerikos talentai 21:00 Žinios 21:45 Sportas
21:55 Orai 22:00 Savas žmogus
00:40 Rokis 5 02:30 Kvailiausi
05:15 Paskutinis žmogus Žemė- pasaulio nutrūktgalviai
je 06:15 Televitrina 06:30 Aladinas 07:00 Ančiukų istorijos 07:30
Keršytojų komanda 08:00 Aladi- 06:00 Lietuvos Respublikos himnas 08:30 Superekspertai 09:00 nas 06:05 Duokim garo! 07:35
Virtuvės istorijos 09:30 Gardu Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė
Gardu 10:00 Aplink Lietuvą 11:00 08:05 Misija. Vilnija 08:30 Maistas
Svajonių ūkis 11:30 PREMJERA. ir aistros 09:00 Pažvelk į profesiją
Išsirink sau ateitį 12:00 Mažieji kitaip 09:30 Mokslo sriuba 10:00
lakūnai 14:05 Popieriniai mies- VI menų festivalis „Šokio karalietai 16:10 NAUJAS SEZONAS. nė” 11:20 Nacionalinis turtas 11:45
Ekstrasensų mūšis 18:00 Misija: Tezių opera „Liuterio durys” 13:20
vestuvės 18:30 TV3 žinios 19:15 Klauskite daktaro 14:10 Stilius
TV3 sportas 19:20 TV3 orai 19:25 15:05 Giminės ir 16:00 EuromaEurojackpot 19:30 ŠEŠTADIENIO xx 16:30 Lietuvos menininkų porŠEIMOS KINO TEATRAS. Nar- tretai 18:00 Prisikėlimo ekspresas
nijos kronikos: liūtas, burtininkė ir – šimtmečio veidai 18:45 Žanas
drabužių spinta 22:25 ŠEŠTADIE- Polis Belmondo. Žvilgsnis į save
NIO GERO KINO VAKARAS. Jei 20:30 Stambiu planu 21:15 Kino
pasilikčiau 00:35 Žvaigždžių kelias žvaigždžių alėja. Premjera 22:50
02:50 Nepaprastos Kalėdos Niu- „Led Zeppelin in Jazz” 00:00 Dabar pasaulyje 00:30 Slogus ruduo
jorke 04:25 Paskutinis iš vyrų
02:00 Prokurorai. TV detektyvinis
serialas 02:50 Atspindžiai. Pavel06:00 F. T. Budrioji akis (42) 06:55 do kolekcija. 03:20 Lietuva mūsų
F. T. Budrioji akis (43) 07:50 F. T. lūpose 03:50 Klauskite daktaro
Budrioji akis (44) 08:45 Sveikatos 04:40 Istorijos detektyvai

Sekmadienis, kovo 4 d.

12.25 val.
„Fantomas“

10:30 Pragaro katytė (7) 11:25
Baltasis lokys. Seklys ledynuose
12:40 Vandenyno paslaptys su
Džefu Korvinu (68) 13:10 Vandenyno paslaptys su Džefu Korvinu
(69) 13:40 Sveikinimai 16:00 Policijos akademija (21) 17:00 LKL
čempionatas. Žalgiris – Dzūkija
19:30 Kaukazo belaisvė 21:35
Juodasis sąrašas (14) 22:35 Gyvi
numirėliai (11) 23:35 Saulės ašaros 01:30 Zombių karalius

05:35 „Sparnuočių gyvenimas.
Signalai ir giesmės“ 07:05 Programa 07:09 TV parduotuvė 07:25
„Pasaulis iš viršaus“ 08:30 „Kaimo
akademija“ 09:00 „Šiandien kimba“ 10:00 Mano Europos Parlamentas 10:30 „Ekovizija“ 10:40
„Iljušinas ir Babkinas tiria. Spąstai
Pelenei“ (3; 4) 12:45 „Namas su
lelijomis“ (23; 24) 15:00 „Geriausios nardymo vietos“ 16:00 Žinios 16:18 Orai 16:20 „Krepšinio
pasaulyje su V. Mačiuliu“ 16:50
„Pražūtingi smaragdai“ (41) 18:00
Žinios 18:27 Orai 18:30 Mano Europos Parlamentas 19:00 „Krikšto
tėvas“ (3) 20:00 Žinios 20:27 Orai
20:30 „Krikšto tėvas“ (4) 21:30
„24/7“ 22:30 Žinios 22:57 Orai
23:00 „MMA „King of the Cage“
II tarptautinis turnyras. LietuvaAmerika. Atsakomosios kovos“.
Kovų narvuose turnyras. 2017 m.
N-7.” 00:00 „Vaiduoklis kreivame
veidrodyje“ (1; 2) 02:00 „24/7“
02:40 „Juodosios katės“ (5; 6)
04:10 „MMA „King of the Cage“
II tarptautinis turnyras. LietuvaAmerika. Atsakomosios kovos“.
06:30 Muča Luča (6) 06:55 Tomas
Kovų narvuose turnyras. 2017 m.
ir Džeris (42) 07:20 “Nickelodeon”
N-7.” 04:55 „24/7“
valanda. Ančiukai Duoniukai (14)
07:45 Neramūs ir triukšmingi (21)
08:10 Keista šeimynėlė (3) 08:35
Tomo ir Džerio šou (9) 09:00 Ogis 06:05 Televitrina 06:25 Ledo keir tarakonai (37) 09:10 Ogis ir tara- lias 07:20 Didieji senovės statiniai
konai (38) 09:20 Ogis ir tarakonai 08:30 Ekstremali žvejyba 09:00
(39) 09:30 Tinginių miestelis (73) Gyvūnų manija 09:30 Vienam
09:55 Ogis ir tarakonai (41) 10:05 gale kablys 10:00 Praeities žvalKINO PUSRYČIAI. PREMJERA gas 10:30 Savaitė su Kauno
Pelenės istorija. Jei batelis tiks „Žalgiriu“ 11:00 Išlikimas 12:00
11:55 Pričiupom! (6) 12:25 Fan- Beveik neįmanoma misija 13:00
tomas 14:25 Pamišę dėl šokių PREMJERA. Pavojingiausios Pi16:40 Ne vienas kelyje 17:20 Te- etų Afrikos gyvatės 14:00 NAUleloto 18:30 Žinios 19:25 Sportas JAS SEZONAS. Didieji senovės
19:28 Orai 19:30 Mes vieno kraujo statiniai 15:00 Ledo kelias 16:00
22:00 PREMJERA Žmogžudystė Iš peties 17:00 Sandėlių karai
23:55 Velnio apsėstieji 01:35 Bal- 17:30 Sandėlių karai 18:00 Elesuok už mane 03:05 Vaiduoklių mentaru 19:00 Amerikos talentai
21:00 Žinios 21:45 Sportas 21:55
namas 2
Orai 22:00 Nakties TOP 22:30 Be
stabdžių 23:30 Kvailiausi pasaulio
nutrūktgalviai
05:00 Paskutinis žmogus Žemėje 06:15 Televitrina 06:30
Aladinas 07:00 Ančiukų istorijos
07:30 Keršytojų komanda 08:00 06:00 Lietuvos Respublikos himAladinas 08:30 Mamyčių klubas nas 06:05 Džiazo muzikos vaka09:00 Kulinariniai triukai 09:30 ras. XXII Klaipėdos pilies džiazo
Penkių žvaigždučių būstas 10:00 festivalis 07:30 Kultūrų kryžkelė
Pasaulis pagal moteris 10:30 08:30 Krikščionio žodis 08:45 KeSvajonių sodai 11:30 Keturkojis lias 09:00 Euromaxx 09:30 PremKupidonas 13:20 Paveldėtojai jera. Susipažink su mano pasauliu
15:45 Simpsonai 16:10 Ekstra- 10:00 ARTS21 10:30 Pradėk nuo
sensų mūšis 18:00 Raudonas ki- savęs 11:00 Septynios Kauno dielimas 18:30 TV3 žinios 19:20 TV3 nos 11:30 Durys atsidaro 12:00
sportas 19:25 TV3 orai 19:30 Ge- Linija, spalva, forma 12:30 Stop
riausi mūsų metai. 100-mečio šou juosta 13:00 Lietuvos moterų
22:00 VAKARO KINO TEATRAS. krepšinio lygos „Žvaigždžių diena”
Jūrų pėstininkas. Užnugaris 23:50 15:45 „Dainų dainelė 2018” 17:15
Žiauriai baisi naktis 2 01:45 Kalti- Legendos 18:00 Nes man tai rūpi
namoji Keisė Antony 03:20 Per 18:45 Bravo! 19:45 Bethovenas
2 21:15 Skambantys pasauliai su
daug, per mažai
Nomeda Kazlaus 22:10 Kiotas.
Romantiška pažintis su naciona06:30 Baltijos galiūnų čempiona- linėmis vertybėmis 22:55 Naujų
tas. Molėtai 07:30 Sveikatos ko- idėjų kamerinio orkestro NIKO
das 08:30 Tauro ragas 09:00 Bal- koncertas 00:00 Dabar pasaulyje
tijos galiūnų čempionato finalas. 00:30 Kino žvaigždžių alėja. KuRadviliškis 10:00 Pavariau (10) gano melas
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Istorijos detektyvai
07:00 Dokumentinė apybraiža
„Mes nugalėjom” 07:30 Šventadienio mintys 08:00 Gimtoji žemė 08:30 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite 09:00 Brolių Grimų
pasakos 10:00 Gustavo enciklopedija 10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai 11:25 Mūsų gyvūnai 11:50 Pasaulio dokumentika
13:40 Premjera. Megrė 2 15:15
Laisvės vėliavnešiai 15:45 Žinios.
Orai 16:00 Auksinis protas 17:15
Klausimėlis 17:30 Žinios 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. Šerkšnas. 23:55 „Ilsėkis
ramybėje” departamentas 01:30
Pasaulio dokumentika 03:00 Savaitė. Visuomenės aktualijų laida
03:45 „Eurovizija 2018”
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21.00 val.
„Supermenas. Sugrįžimas“

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 Savaitė
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 17:55 Sportas
17:58 Orai 18:00 TV žaidimas „Kas
ir kodėl?” 18:30 Klauskite daktaro
19:30 Gimę tą pačią dieną 20:25
Loterija „Keno Loto” 20:30 Panorama 21:05 Dėmesio centre 21:20
Sportas 21:25 Orai 21:29 Loterija
„Jėga” 21:30 LRT forumas 22:20
Premjera 23:20 Svetimšalė 1
00:20 Dviračio žinios 01:00 LRT
radijo žinios 01:05 Gimę tą pačią dieną 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 laida „Editos šou”
06:40 Didysis žvejys 2 (10) 07:05
Muča Luča (7) 07:30 Tomas ir
Džeris (43) 08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (64) 09:00 Rytas su
LNK 11:00 Yra, kaip yra 12:00 KK2
penktadienis 13:25 Rožių karas
(105) 14:25 Dvi širdys (593) 14:55
Dvi širdys (594) 15:25 Dvi širdys
(595) 15:55 Dvi širdys (596) 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 (16) 20:30 Nuo... Iki...
21:30 Žinios 22:24 Sportas 22:28
Orai 22:30 VAKARO SEANSAS
Invazija 00:30 Dalasas (14) 01:20
Žmogžudystė
05:05 Paskutinis iš vyrų 05:30
Paskutinis žmogus Žemėje 05:45
Televitrina 06:00 Išsirink sau ateitį
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis
06:55 Simpsonai 07:25 Simpsonai 07:55 Svajonių sodai 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
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 Šviesoforas 20:00 Legendinės meilės 21:00 Pasmerkti
4 21:30 TV3 vakaro žinios 22:20
TV3 sportas 22:25 TV3 orai 22:30
VAKARO KINO TEATRAS. Katastrofiškai nesėkmingas filmas
00:15 Nusikalstami protai. Kitapus sienų 01:15 Specialioji jūrų
policijos tarnyba 02:05 Kerštas
02:55 APB 03:45 Tėvynė 04:40
Paskutinis iš vyrų

Tokia tarnyba (64) 10:30 Kobra 11
(5) 11:35 Sudužusių žibintų gatvės (37) 12:35 Stoties policija (12)
13:40 Prokurorų patikrinimas (390)
14:50 Muchtaro sugrįžimas (745)
15:55 Tokia tarnyba (65) 16:50 Kobra 11 (6) 17:50 Sudužusių žibintų
gatvės (38) 18:55 Stoties policija
(13) 20:00 Info diena 20:30 Visi
už vieną 21:00 Supermenas. Sugrįžimas 00:00 Kaukazo belaisvė
01:50 Gyvi numirėliai (11) 02:40
Juodasis sąrašas (14)
05:15 „Geriausios nardymo vietos“. Dok. serialas 05:40 „Bitininkas“ (1/11) 06:25 Programa 06:29
TV parduotuvė 06:45 Mano Europos Parlamentas 07:15 Muzikiniai
sveikinimai 08:15 „24/7“ 09:15 „Likimo melodija“ (87) 10:20 „Albanas“ (1/6) 11:25 „Bitininkas“ (1/1)
12:30 „Gluchariovas“ (2/14) 13:35
TV parduotuvė 13:50 „Namas su
lelijomis“ (15) 14:55 „Gurovo bylos.
Bet kokia kaina“ (1) 16:00 Reporteris 16:47 Orai 16:50 PREMJERA.
„Baltoji vergė“ (1) 18:00 Reporteris
18:40 Lietuva tiesiogiai 18:47 Orai
18:50 „Gluchariovas“ (2/30) 20:00
Reporteris 20:27 Orai 20:30 Nuoga tiesa 22:30 Reporteris 23:15
Lietuva tiesiogiai 23:42 Orai 23:45
Gyvenimo būdas 00:45 „Šiandien
kimba“ 01:45 „Jaunikliai“. Dok.
serialas.” 02:15 „Gurovo bylos.
Trys dienos“ (1) 03:00 „Bitininkas“
(1/11) 03:45 „Sandoris“ (1/5) 04:30
„Rojus“ (96)
06:45 Televitrina 07:00 Pavojingiausios Pietų Afrikos gyvatės
08:00 Kaulai 09:00 Karys lenktynininkas 09:30 CSI kriminalistai
10:30 Dvi merginos 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 6
kadrai 14:00 6 kadrai 14:30 Televitrina 15:00 Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai 15:30 Kaulai 16:30
CSI kriminalistai 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
Baradač’ius 22:00 Farai 23:00
Lemtingas posūkis 5 00:50 Kobra
11 01:45 Daktaras Hausas 02:35 2
Barai. Gyvenimas greitkelyje 03:50
Jaunasis vilkolakis

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 „Led Zeppelin in Jazz”.
Geriausių hitų atlikimas naujai
07:20 Mažieji sekliai ir Baltosios
Damos paslaptis 07:50 Stop juosta 08:20 Atspindžiai 08:50 Kaip
atsiranda daiktai 7 09:15 Labas
rytas, Lietuva 12:00 DW naujienos
rusų kalba. 12:10 Durys atsidaro.
Kultūros žurnalas 12:35 Bethovenas 2 14:00 Mano tėviškė 14:15
Tėvas 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 kryžkelė.
Rusų gatvė 18:30 Kelias į namus
19:00 ARTS21 19:35 Konsteblė 1
20:25 Prokurorai 21:15 Spąstai.
Prancūzija terorizmo akivaizdoje
22:10 Broliai Grimai. Snieguolė.
Baisi pasaka 23:50 DW naujienos
rusų kalba. 00:00 Dabar pasaulyje 00:30 Džiazo muzikos vakaras.
06:40 F. T. Budrioji akis (46) 07:35 XXII Klaipėdos pilies džiazo fesProkurorų patikrinimas (389) 08:35 tivalis. „Electro Deluxe Big Band”
Muchtaro sugrįžimas (744) 09:35 (Prancūzija) 02:05 Tėvas

Antradienis, kovo 6 d.

21.00 val.
„Paskutinis skautas“

11 (6) 11:35 Sudužusių žibintų
gatvės (38) 12:35 Stoties policija
(13) 13:40 Prokurorų patikrinimas
(391) 14:50 Muchtaro sugrįžimas
(746) 15:55 Tokia tarnyba (66)
16:50 Kobra 11 (7) 17:50 Sudužusių žibintų gatvės (39) 18:55 Stoties policija (14) 20:00 Info diena
20:30 Visi už vieną 21:00 Paskutinis skautas 23:10 Supermenas.
Sugrįžimas 01:55 Taikinys (9)
02:40 Pingvinų pašto tarnyba

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 15:00 Žinios 15:10 Laba
diena, Lietuva 16:00 Žinios 16:15
Laba diena, Lietuva 16:30 Premjera. Seserys 17:30 Žinios 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 Dėmesio centre 21:20
Sportas 21:25 Orai 21:29 Loterija
„Jėga” 21:30 Premjera 22:35 Istorijos detektyvai 23:20 Svetimšalė
1 00:20 Keliai. Mašinos. Žmonės
01:00 Nenugalimas 02:00 LRT radijo žinios 02:05 Klauskite daktaro
03:00 LRT radijo žinios 03:05 Pokalbių laida „Svarbios detalės”

05:15 „Geriausios nardymo vietos“. Dok. serialas 05:40 „Bitininkas“ 06:25 Programa 06:29 TV
parduotuvė 06:45 „Vantos lapas“
07:15 „Muzikinės kovos“ 09:15
„Likimo melodija“ (88) 10:20 „Albanas“ (1/7) 11:25 „Bitininkas“
(1/2) 12:30 „Gluchariovas“ (2/15)
13:35 TV parduotuvė 13:50 „Namas su lelijomis“ (16) 14:55 „Gurovo bylos. Bet kokia kaina“ (2)
16:00 Reporteris 16:47 Orai 16:50
PREMJERA. „Baltoji vergė“ (2)
18:00 Reporteris 18:40 Lietuva
tiesiogiai 18:47 Orai 18:50 „Gluchariovas“ (2/31) 20:00 Reporteris 20:27 Orai 20:30 PREMJERA. „Raudonoji karalienė“ (1)
21:30 Patriotai 22:30 Reporteris
23:15 Lietuva tiesiogiai 23:42 Orai
23:45 Mano Europos Parlamentas
00:15 Nuoga tiesa 02:15 „Gurovo
bylos. Trys dienos“ (2) 03:00 „Bitininkas“ (1/12) 03:45 „Sandoris“
(1/6) 04:30 „Rojus“ (97)

06:40 Didysis žvejys 2 (11) 07:05
Muča Luča (8) 07:30 Tomas ir
Džeris (44) 08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (65) 09:00 Rytas
su LNK 11:00 Yra, kaip yra 12:00
Visi už vieną 12:30 Nuo... Iki...
13:25 Rožių karas (106) 14:25 Dvi
širdys (597) 14:55 Dvi širdys (598)
15:25 Dvi širdys (599) 15:55 Dvi
širdys (600) 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 (17)
20:30 PREMJERA Ekranai 21:30
Žinios 22:24 Sportas 22:28 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Mirtinos žaizdos 00:35 Dalasas (15)
01:25 Invazija

06:45 Televitrina 07:00 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai
07:30 Dainų dvikova 08:00 Kaulai
09:00 Gyvūnų manija 09:30 CSI
kriminalistai 10:30 Dvi merginos
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 vaizdeliai 15:30 Kaulai 16:30 CSI kriminalistai 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 21:35
UEFA Čempionų lygos rungtynės.
„Liverpool FC“ - „FC Porto“ 23:40
Amerikietiška siaubo istorija 00:50
Kobra 11 01:45 Daktaras Hausas
02:35 2 Barai. Gyvenimas greitkelyje 03:55 Jaunasis vilkolakis
04:40 Bobo užkandinė

05:20 Paskutinis žmogus Žemėje
05:45 Paskutinis žmogus Žemėje
06:10 Televitrina 06:25 Kempiniukas Plačiakelnis 06:55 Simpsonai
07:25 Simpsonai 07:55 Pasmerkti
4 08:25 Šviesoforas 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
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 Šviesoforas 20:00 Prieš srovę 21:00 Pasmerkti 4 21:30 TV3
vakaro žinios 22:20 TV3 sportas
22:25 TV3 orai 22:30 VAKARO
KINO TEATRAS. Šalta dienos
šviesa 00:15 Nusikalstami protai.
Kitapus sienų 01:15 Specialioji jūrų policijos tarnyba 02:10 Kerštas
03:00 APB 03:50 Tėvynė 04:55
Paskutinis iš vyrų
06:40 F. T. Budrioji akis (47) 07:35
Prokurorų patikrinimas (390) 08:35
Muchtaro sugrįžimas (745) 09:35
Tokia tarnyba (65) 10:30 Kobra

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Džiazo muzikos vakaras. XXII Klaipėdos pilies džiazo
festivalis 07:40 Grizis ir lemingai
07:45 Peliukas Lukas 07:55 Kelias
į namus 08:25 Septynios Kauno
dienos 08:50 Kaip atsiranda daiktai 7 09:15 Labas rytas, Lietuva
12:00 DW naujienos rusų kalba
12:10 Euromaxx 12:40 Prokurorai 13:35 Nes man tai rūpi 14:20
Spąstai. Prancūzija terorizmo akivaizdoje 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 Misija 18:30
Atspindžiai 19:00 Laisvės vėliavnešiai 19:35 Konsteblė 1 20:25
Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą
21:15 Fidelis Kastras. Kino kronikose įamžinti kadrai 22:10 Antradienio detektyvas. Damos 23:55
DW naujienos rusų kalba

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.
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21.00 val.
„Pasmerkti 4“

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 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 17:55 Sportas
17:58 Orai 18:00 TV žaidimas
„Kas ir kodėl?” 18:30 Klauskite
daktaro 19:30 Gyvenimas 20:25
Loterija „Keno Loto” 20:30 Panorama 21:05 Dėmesio centre
21:20 Sportas 21:25 Orai 21:29
Loterija „Jėga” 21:30 Auksinis
protas 22:50 Klausimėlis 23:20
Svetimšalė 1 00:20 Dokumentinė
apybraiža „Mes nugalėjom” 01:00
Pasaulio teisuoliai 02:00 LRT radijo žinios 02:05 Klauskite daktaro
03:00 LRT radijo žinios 03:05 Istorijos detektyvai 04:00 LRT radijo
žinios 04:05 Gyvenimas
06:40 Didysis žvejys 2 (12) 07:05
Muča Luča (9) 07:30 Tomas ir
Džeris (45) 08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (66) 09:00 Rytas su
LNK 11:00 Yra, kaip yra 12:00 Visi
už vieną 12:30 Ekranai 13:25 Rožių karas (107) 14:25 Rožių karas
(108) 15:25 Dvi širdys (601) 15:55
Dvi širdys (602) 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
(18) 20:30 Gyvūnų policija 21:30
Žinios 22:24 Sportas 22:28 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Rekrūtas 00:45 Judantis objektas
(1) 01:35 Mirtinos žaizdos
05:10 Paskutinis žmogus Žemėje
05:35 Paskutinis žmogus Žemėje
06:10 Televitrina 06:25 Kempiniukas Plačiakelnis 06:55 Simpsonai
07:25 Simpsonai 07:55 Pasmerkti
4 08:25 Šviesoforas 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
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 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. Nokautas 00:20 Nusikalstami protai. Kitapus sienų
01:20 Specialioji jūrų policijos
tarnyba 02:10 Kerštas 03:00
APB 03:50 Tėvynė 04:45 Paskutinis iš vyrų
06:40 F. T. Budrioji akis (48) 07:35
Prokurorų patikrinimas (391) 08:35
Muchtaro sugrįžimas (746) 09:35
Tokia tarnyba (66) 10:30 Kobra
11 (7) 11:35 Sudužusių žibintų

gatvės (39) 12:35 Stoties policija
(14) 13:40 Prokurorų patikrinimas
(392) 14:50 Muchtaro sugrįžimas
(747) 15:55 Tokia tarnyba (67)
16:50 Kobra 11 (8) 17:50 Sudužusių žibintų gatvės (40) 18:55
Stoties policija (15) 20:00 Info
diena 20:30 Visi už vieną 21:00
Nesutramdomas 22:45 Paskutinis
skautas 00:55 Taikinys (10) 01:40
Baltasis lokys. Seklys ledynuose
02:45 Pragaro katytė (6)
05:15 „Geriausios nardymo vietos“ 05:40 „Bitininkas“ 06:25
Programa 06:29 TV parduotuvė
06:45 „4 kampai“ 07:15 Nuoga
tiesa 09:15 „Likimo melodija“ (89)
10:20 „Albanas“ (1/8) 11:25 „Bitininkas“ (1/3) 12:30 „Gluchariovas“
(2/16) 13:35 TV parduotuvė 13:50
„Namas su lelijomis“ (17) 14:55
„Gurovo bylos. Bet kokia kaina“
(3) 16:00 Reporteris 16:47 Orai
16:50 PREMJERA. „Baltoji vergė“ (3) 18:00 Reporteris 18:40
Lietuva tiesiogiai 18:47 Orai 18:50
„Gluchariovas“ (2/32) 20:00 Reporteris 20:27 Orai 20:30 PREMJERA. „Raudonoji karalienė“ (2)
21:30 „Ant bangos“. Karščiausių
naujienų dešimtukas 22:30 Reporteris 23:15 Lietuva tiesiogiai
23:42 Orai 23:45 Patriotai 00:45
„24/7“ 01:45 „Jaunikliai“. Dokumentinis serialas.” 02:15 „Gurovo
bylos. Trys dienos“ (3) 03:00 „Bitininkas“ (1/13) 03:45 „Sandoris“
(1/7) 04:30 „Rojus“ (98)
06:45 Televitrina 07:00 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai
07:30 Dainų dvikova 08:00 Kaulai 09:00 Savaitė su Kauno „Žalgiriu“ 09:30 CSI kriminalistai 10:30
Dvi merginos 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 vaizdeliai 15:30 Kaulai 16:30
CSI kriminalistai 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 21:35
UEFA Čempionų lygos rungtynės
23:40 Amerikietiška siaubo istorija 00:50 Kobra 11 01:40 Daktaras
Hausas 02:30 2 Barai. Išlikimo kovos 04:10 Jaunasis vilkolakis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Džiazo muzikos vakaras 06:45 Grizis ir lemingai
06:55 Peliukas Lukas 07:05 Zoro
kronikos 07:50 Pradėk nuo savęs
08:20 Nacionalinis turtas 08:50
Kaip atsiranda daiktai 7 09:15
Labas rytas, Lietuva 12:00 DW
naujienos rusų kalba 12:10 Susipažink su mano pasauliu 12:40
Stilius 13:35 Legendos14:20
Fidelis Kastras. Kino kronikose
įamžinti kadrai 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 kryžkelė 18:30 Septynios
Kauno dienos 19:00 FIBA krepšinio čempionų lyga 21:00 Mokslo
sriuba 21:15 Premjera. Atominės
bombos virš Nevados 22:10 Elito
kinas. Premjera. Didybės kapinės
00:10 DW naujienos rusų kalba.
00:20 Dabar pasaulyje 00:50
Džiazo muzikos vakaras

Ketvirtadienis, kovo 8 d.

21.00 val.
„ Baubas“

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 Gyvenimas 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 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 Laisvės vėliavnešiai 01:00
LRT radijo žinios 01:05 Specialus
tyrimas 02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro 03:00
LRT radijo žinios 03:05 Dok. apybraiža „Mes nugalėjom”
06:40 Didysis žvejys 2 (13) 07:05
Muča Luča (10) 07:30 Tomas ir
Džeris (46) 08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (67) 09:00 Rytas
su LNK 11:00 Yra, kaip yra 12:00
Visi už vieną 12:30 Gyvūnų policija 13:25 Rožių karas (109) 14:25
Dvi širdys (603) 15:00 Dvi širdys
(604) 15:55 Dvi širdys (605) 16:30
Labas vakaras, Lietuva 17:35 Yra,
kaip yra 18:30 Žinios 19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30 KK2 20:00
Valanda su Rūta 21:30 Žinios
22:24 Sportas 22:28 Orai 22:30
VAKARO SEANSAS Smurto istorija 00:25 Judantis objektas (2)
01:15 Rekrūtas 03:10 Alchemija
VII. Naujoji karta renkasi kūrybą
03:35 RETROSPEKTYVA
05:20 Paskutinis žmogus Žemėje
06:10 Televitrina 06:25 Kempiniukas Plačiakelnis 06:55 Simpsonai
07:55 Pasmerkti 4 08:25 Šviesoforas 08:55 Meilės sūkuryje 10:00
Tai - mano gyvenimas 12:00 Svotai 13:00 Simpsonai 14:00 Pažadėtoji 14:30 Pažadėtoji 15:00
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 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. 8 jūrų laivyno
būrys. Už priešo linijos 00:25
Nusikalstami protai. Kitapus sienų 01:25 Specialioji jūrų policijos tarnyba 02:15 Kerštas 03:05
APB 03:55 Tėvynė 04:55 Paskutinis iš vyrų
06:40 F. T. Budrioji akis (49) 07:35
Prokurorų patikrinimas (392) 08:35
Muchtaro sugrįžimas (747) 09:35
Tokia tarnyba (67) 10:30 Kobra
11 (8) 11:35 Sudužusių žibintų

gatvės (40) 12:35 Stoties policija
(15) 13:40 Prokurorų patikrinimas
(393) 14:50 Muchtaro sugrįžimas
(748) 15:55 Tokia tarnyba (68)
16:50 Kobra 11 (9) 17:55 Akloji
zona (1) 18:55 Stoties policija (16)
20:00 Info diena 20:30 Savaitės
kriminalai 21:00 Baubas 22:40
Nesutramdomas 00:25 Taikinys
(11) 01:10 Savaitės kriminalai
01:35 Reali mistika (14) 02:25 Vanity Fair. Visiškai slaptai (3)

Penktadienis, kovo 9 d.

21.10 val.
„Beždžionių planetos
sukilimas“

05:15 „Geriausios nardymo vietos“. Dok. serialas 05:40 „Bitininkas“ (1/14) 06:25 Programa 06:29
TV parduotuvė 06:45 „Skinsiu raudoną rožę“ 07:15 „Šiandien kimba“ 08:15 Patriotai 09:15 „Likimo
melodija“ (90) 10:20 „Albanas“
(2/1) 11:25 „Bitininkas“ (1/4) 12:30
„Gluchariovas“ (2/17) 13:35 TV
parduotuvė 13:50 „Namas su lelijomis“ (18) 14:55 „Gurovo bylos.
Bet kokia kaina“ (4) 16:00 Reporteris 16:47 Orai 16:50 PREMJERA. „Baltoji vergė“ (4) 18:00 Reporteris 18:40 Lietuva tiesiogiai
18:47 Orai 18:50 „Gluchariovas“
(2/33) 20:00 Reporteris 20:27
Orai 20:30 PREMJERA. „Raudonoji karalienė“ (3) 21:30 Gyvenimo būdas 22:30 Reporteris
23:15 Lietuva tiesiogiai 23:42
Orai 23:45 „Iljušinas ir Babkinas
tiria. Tamsioji sielos pusė“ (1; 2)
01:45 „Jaunikliai“ 02:15 „Gurovo
bylos. Trys dienos“ (4) 03:00 „Bitininkas“ (1/14)

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 Stilius.
Gyvenimo būdo žurnalas 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 17:55 Sportas 17:58
Orai 18:00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?” 18:30 Klauskite daktaro
19:30 Beatos virtuvė 20:25 Loterija „Keno Loto” 20:30 Panorama
20:52 Sportas 20:57 Orai 20:59
Loterija „Jėga” 21:00 Duokim
garo! 22:35 Gamtos inspektoriai
23:00 Fantastiškas penktadienis. Premjera. Drakula. Pradžia
00:35 Klausimėlis 01:00 LRT radijo žinios 01:05 Pokalbių laida
„Svarbios detalės” 02:00 LRT radijo žinios 02:05 Klauskite daktaro
03:00 LRT radijo žinios 03:05 Ryto
06:45 Televitrina 07:00 Juokin- suktinis su Zita Kelmickaite 03:30
giausi Amerikos namų vaizdeliai Mūsų gyvūnai 04:00 LRT radijo ži07:30 Dainų dvikova 08:00 Kaulai nios 04:05 Stilius
09:00 Vienam gale kablys 09:30
CSI kriminalistai 10:30 Dvi mergi06:40 Didysis žvejys 2 (14) 07:05
nos be cento 11:00 Dvi merginos
Muča Luča (11) 07:30 Tomas ir
be cento 11:30 Kobra 11 12:30
Džeris (47) 08:00 Volkeris, TekVedęs ir turi vaikų 13:00 Vedęs ir
saso reindžeris (68) 09:00 Rytas
turi vaikų 13:30 Rezidentai 14:00
su LNK 11:00 Yra, kaip yra 12:00
Rezidentai 14:30 Televitrina 15:00
Valanda su Rūta 13:25 Rožių kaJuokingiausi Amerikos namų vaizras (110) 14:20 Dvi širdys (606)
deliai 15:30 Kaulai 16:30 CSI kri14:50 Dvi širdys (607) 15:20 Dvi
minalistai 17:30 Kobra 11 18:30
širdys (608) 15:50 Dvi širdys (609)
Vedęs ir turi vaikų 19:00 Vedęs ir
16:30 Labas vakaras, Lietuva
turi vaikų 19:30 Rezidentai 20:00
17:35 Yra, kaip yra 18:30 Žinios
Rezidentai 20:30 Naša Raša
19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30
21:00 Žinios 21:25 Orai 21:30
KK2 penktadienis 21:00 SAVAITai reiškia karą 23:20 AmerikieTĖS HITAS Eilinis Džo. Kerštas
tiška siaubo istorija 00:30 Kobra
23:10 Raudonkepuraitė 01:05
11 01:30 Daktaras Hausas 02:20
Smurto istorija
2 Barai. Gyvenimas greitkelyje
03:35 Jaunasis vilkolakis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Džiazo muzikos vakaras 07:05 Grizis ir lemingai 07:15
Peliukas Lukas 07:25 Zoro kronikos 07:50 Linija, spalva, forma
08:20 Lietuva mūsų lūpose 08:50
Kaip atsiranda daiktai 7 09:15 Labas rytas, Lietuva 12:00 DW naujienos rusų kalba. 12:10 Maistas
ir aistros 12:40 Klauskite daktaro 13:35 Prisikėlimo ekspresas
– šimtmečio veidai 14:20 Atominės bombos virš Nevados 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
„Metų Kaunietės 2017” apdovanojimų koncertas 19:30 Nacionalinis
turtas 20:00 Lietuva mūsų lūpose
20:30 Anapus čia ir dabar 21:15
Mano tėviškė 21:35 Keliaukime
kartu. Bukovelis 22:00 Žurnalas
„Kelias į FIFA World Cup 2018”
22:30 Idiotas. Anželikos Cholinos
šokio teatro spektaklis

05:00 Paskutinis iš vyrų 05:25
Paskutinis žmogus Žemėje 05:45
Paskutinis žmogus Žemėje 06:10
Televitrina 06:25 Kempiniukas Plačiakelnis 06:55 Simpsonai 07:25
Simpsonai 07:55 Pasmerkti 4
08:25 Šviesoforas 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
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 PREMJERA. Riešutėlių filmas 21:10 VAKARO KINO TEATRAS. Beždžionių planetos sukilimas 23:15 Lemtingas posūkis 5
01:05 Batsiuvys 02:50 Stokeriai
04:35 Paskutinis iš vyrų
06:40 F. T. Budrioji akis (50) 07:35
Prokurorų patikrinimas (393) 08:35
Muchtaro sugrįžimas (748) 09:35
Tokia tarnyba (68) 10:30 Kobra

11 (9) 11:35 Akloji zona (1) 12:35
Stoties policija (16) 13:40 Prokurorų patikrinimas (394) 14:50 Muchtaro sugrįžimas (749) 15:55 Tokia
tarnyba (69) 16:50 Kobra 11 (10)
17:55 Akloji zona (2) 18:55 Stoties
policija (17) 20:00 Info diena 21:00
Palikti po pamokų 23:00 Baubas
00:30 Taikinys (12) 01:20 Palikti
po pamokų
05:15 „Geriausios nardymo vietos“
05:40 „Bitininkas“ (1/15) 06:25
Programa 06:29 TV parduotuvė
06:30 „Geriausios nardymo vietos“. Dok. serialas 06:45 „Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu“ 07:15
„Ant bangos“ 08:15 Gyvenimo būdas 09:15 „Likimo melodija“ (91)
10:20 „Albanas“ (2/2) 11:25 „Bitininkas“ (1/5) 12:30 „Gluchariovas“
(2/18) 13:35 TV parduotuvė 13:50
„Namas su lelijomis“ (19) 14:55
„Iljušinas ir Babkinas tiria. Marionečių šokiai“ (1) 16:00 Reporteris
16:47 Orai 16:50 PREMJERA.
„Baltoji vergė“ (5) 18:00 Reporteris
18:47 Orai 18:50 „Gluchariovas“
(2/34) 20:00 Reporteris 20:27 Orai
20:30 „Muzikinės kovos“ 22:30
Reporteris 22:57 Orai 23:00 „Gluchariovas“ (1/47; 1/48) 01:10 „Delta“ (2/21; 2/22) 03:00 „Bitininkas“
(1/15) 03:45 „Mylima mokytoja“ (1)
04:30 „Rojus“ (100)
06:45 Televitrina 07:00 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai
07:30 Dainų dvikova 08:00 Kaulai
09:00 Praeities žvalgas 09:30 CSI
kriminalistai 10:30 Dvi merginos 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 vaizdeliai
15:30 Kaulai 16:30 CSI kriminalistai 17:30 Kobra 11 18:30 Vedęs
ir turi vaikų 19:00 Vedęs ir turi vaikų
19:30 PREMJERA. Verslo receptai 20:00 Farai 21:00 Žinios 21:45
Sportas 21:50 Orai 22:00 Eurolygos rungtynės. Kauno „Žalgiris“
- Stambulo „Fenerbahce“ 00:00
Tai reiškia karą 01:45 Kvailiausi
pasaulio nutrūktgalviai 02:35 Kvailiausi pasaulio nutrūktgalviai 03:25
Jaunasis vilkolakis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Džiazo muzikos vakaras. XXII Klaipėdos pilies džiazo
festivalis. Jojo Mayer ir Klaipėdos
džiazo orkestras 07:05 Grizis ir
lemingai 07:15 Peliukas Lukas
07:25 Zoro kronikos 07:50 Atspindžiai 08:20 Pažvelk į profesiją kitaip 08:50 Kaip atsiranda daiktai 7
09:15 Labas rytas, Lietuva 12:00
DW naujienos rusų kalba. 12:10
Stop juosta 12:40 Istorijos detektyvai 13:25 Stambiu planu 14:10
Skambantys pasauliai su Nomeda Kazlaus 15:00 Mano tėviškė
15:15 Mažieji sekliai ir Baltosios
Damos paslaptis 15:40 Zoro kronikos 16:05 Kaip atsiranda daiktai
7 16:30 Laba diena, Lietuva 18:00
Mokslo sriuba 18:35 Lietuvos
tūkstantmečio vaikai 19:35 Konsteblė 2 20:30 Kultūros teismas
21:15 Europos kinas. Premjera.
Fantomų gniaužtuose 22:50 Kamerinės muzikos koncertas „Robertas Beinaris ir draugai” 23:50
DW naujienos rusų kalba. 00:00
Dabar pasaulyje

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.
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ŽUVYS
(02.19-03.20)

JUOZAS ERLICKAS

Stichija: Ugnis
Planeta: Marsas
Savaitės diena: antradienis
Akmuo: raudonas rubinas, deimantas
ir granatas
Spalvos: geltona ir raudona
SVARSTYKLĖS
(09.24-10.23)
Karjera gali pareikalauti finansinių aukų ar net vertybių korekcijos. Nesiduokite
išmušamas iš vėžių. Jei paaukosite dalį savo laisvės
siekdamas padėti kitiems
(ypač draugams), jums
bus keleriopai atlyginta.
Šeimoje savaitgalį galimi
JAUTIS
konfliktai ir nesutarimai,
(04.21-05.21)
bet tai dar nereiškia, kad
Šią savaitę pagaliau tu- nemylite sutuoktinio...
rėtumėte suprasti, kad
SKORPIONAS
einate klaidinga krypti(10.24-11.22)
mi. Visiškai nesuprantate
Savaitės
pradžioje
jus gali
emocinės problemų šeimoje prigimties. Iš to ir ky- išmušti iš vėžių netikėtos
la įvairiausios problemos. naujienos. Jums atrodys,
Greitai jus pasieks žinia, kad visi jus tyčia erzina
ir persekioja. Dabartinėje
atskleisianti tiesą.
karštligiškoje situacijoje
DVYNIAI
jūsų santūrumas kitiems
(05.22-06.21)
atrodytų patraukliai ir jums
Kažkas šią savaitę elgsis išeitų tik į naudą.
taip nekorektiškai, kad
ŠAULYS
perpildys jūsų kantrybės
(11.23-12.22)
taurę. Pavyzdžiui, galimi
nesutarimai su partneriu Kažkas kaltas dėl ištikusios
dėl jo finansinio neatsa- sumaišties. Tačiau kas? Jūs
kingumo. Šeimos nariai norėtumėte, kad tai būtų
gali turėti problemų, ku- kiti, o kiti norėtų, kad tai
rių jūs negalite padėti iš- būtumėte jūs? Apskritai
elgiatės apsukriai ir žinote
spręsti.
tiksliai, kaip išvengti klaiVĖŽYS
dų. Sėkmė darbe padės iš(06.22-07.22)
spręsti ir savaitgalį kilsianŠią savaitę vargu ar pa- čias problemas namie.
vyks nuveikti kokių ypaOŽIARAGIS
tingų darbų. Rutininės
(12.23-01.20)
pareigos darbe ir namuose
neleidžia ramiai atsiduo- Artimieji gali pasirodyti
ti romantiško flirto malo- pernelyg kritiški jūsų atnumams. Kantrybės! Jei žvilgiu, bet iš tiesų jie tietinkamai elgsitės, geresni siog bus atviresni. Savaitgalį savo poelgiais galite
laikai netruks ateiti.
nustebinti nepakankamai
LIŪTAS
gerai jus pažįstančius.
(07.23-08.21)
VANDENIS
Būsite nenuoširdus, nors ir
(01.21-02.18)
draugiškai nusiteikęs. Pabandykite išvengti ginčo, Darbe galima įtampa kuriame bus apeliuojama panašu, kad keisis darbo
į jūsų protą ir kur kiti pasi- režimas ar vadovybė. Šią
skubins atgręžti jums nu- savaitę įvyks sandėris, kugarą. Neieškokite atpirki- rio labai tikėjotės. Nedelsmo ožio, jei jums nesiseka! damas sutikite dirbti pagal
Geriau prisipažinkite, kad šią sutartį. Apskritai šią
reikalus sugadinote pats savaitę turite gerų šansų.
vienas ir tik jūsų reika- Galbūt greitai nieko panalas yra ištraukti vežimaitį šaus nesulauksite.
iš balos.
ŽUVYS
(02.19-03.20)
MERGELĖ
(08.22-09.23)
Šią savaitę žmonės jus steDaugybė darbų užgrius jus bins kaip tik tuo momentaip ir nespėjusį tinkamai tu, kai jau manysite juos
pasiruošti. Pradinius sun- perpratęs. Iš nieko nesikumus gali padėti įveikti tikėkite pernelyg daug ir
šeima ar draugai. Svajojate pernelyg greitai. Jei nuolat
apie kelionę į egzotišką ša- prisiminsite savo šeimos
lį, bet vargu ar artimiausiu vertybes, reikiamu molaiku šiai svajonei lemta mentu jums nebus sunku
pasakyti “ne”.
išsipildyti.
AVINAS
(03.21-04.20)
Jūsų planuose šią savaitę dideli bendri sumanymai.
Jūs galite išvengti galimų
nesutarimų, jeigu tiksliai pasiskirstysite įvairias
užduotis ir dėl viso pikto
suplanuosite atsarginius
veikimo būdus.
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Paskutinė vasario
diena skirta retoms
ligoms
Vasario 28- ąją yra minima Pasaulinė retų ligų diena.
Pirmą kartą ji buvo paminė-

REKLAMA

ta 2008 metų vasario 29-ąją
– retą, tik kas ketverius metus
skaičiuojamą kalendorinę dieną. Kai jos nėra, minėjimas nukeliamas į vasario 28-ąją. Kaip
sako pats Retų ligų dienos
pavadinimas, jos tikslas yra
atkreipti dėmesį į retas ligas
ir jų poveikį žmonėms. Kita
vertus, retumas yra sąlyginis
skaičius – vienas iš dvidešimties žmonių vienu ar kitu savo
gyvenimo periodu suserga reta
liga. Vienas iš dramatiškų retų
ligų aspektų yra tas, kad, bent
kai kurios, galėtų būti pilnai
ar dalinai išgydytos, tačiau,
orientuojantis į plačiau paplitusias ligas, joms nėra skiriami

nei moksliniai, nei materialiai
ištekliai, nėra suteikiama formacija medikams.
Minint XI Retų ligų dieną
į vyskupų konferencijas, į ligonių sielovadoje dirbančius
dvasininkus ir savanorius, į
geros valios žmones ir ypač
į brolius ir seseris, kurie serga retomis ligomis, bei jų šeimos narius kreipiasi kardinolas
Peter Turkson, Tarnavimo visapusiškai žmogaus pažangai
dikasterijos prefektas.
Nepaisant didelės pažangos,
tūkstančiai retų ligų dar menkai pažįstamos, trūksta priežiūros ir vaistų jomis sergančiais
– 400 milijonams žmonių. Kai
kuriais atvejais trūksta net pačių elementariausių žinių. Tai
vienas iš pagrindinių dalykų, į
kuriuos reikia atsižvelgti.

Yra žinoma, kad tarptautinių
vaistų gamintojų didžiosios investicijos aplenkia retas ligas ir
beveik visada nukreipiamos į
labiausiai paplitusių patologijų
tyrimą. Todėl retos, genetinės
ligos kartais vadinamos „našlaitėmis“ ir dažnai tik patys jomis sergantys ligoniai, susibūrę į asociacijas, yra vienintelis
apie jas kalbantis balsas. Jei ligos ir vaistai yra „našlaičiai“,
negalime palikti „našlaičiais“
pačių asmenų. Kiekvienas ligonis turi būti priimtas, mylimas, jokia liga neturi jo pasmerkti apleidimui ir atskirčiai.
Tai Jėzaus mokymas: niekas,
taip pat ir liga, nepanaikina asmens orumo.
Kardinolas Turkson paragino vyriausybes ir įmones skirti
fondų retų ligų tyrimui, pasida-

linti turimomis žiniomis apie
jų diagnostiką ir gydymą.
„Ypač kreipiuosi į medicinos industriją, kad savanoriškai skirtų pelno dalį tirti retoms
ligoms. Tai iš tiesų skubu ir neatidėliotina“, rašo kardinolas,
dėkodamas visiems, kurie tai
jau daro. Bažnyčia, pasak jo,
per jai priklausantį medicinos
tinklą ir tyrimų centrus, stebi
retų ligų paliestų žmonių padėtį ir sąlygas. Popiežius Pranciškus paprašė, kad šie asmenys
būtų Tarnavimo visapusiškai
žmogaus pažangai dikasterijos prioritetas, pažymi kardinolas Turkson. „Meiliai Bažnyčios Motinos globai patikiu
visus asmenis, kurie paliesti
retų ligų, jų šeimas, medicinos darbuotojus ir visuos tuos,
kurie kasdien drąsiai stovi ša-

lia jų“, rašo ganytojas laiško
pabaigoje.

VATIKANO RADIJAS

Ir katalikai šypsosi

Kuo skiriasi pranciškonai
nuo kapucinų? Pranciškonai
vaikšto be barzdų, kapucinai
– su barzdomis. Kuo skiriasi
pranciškonės nuo kapucinių?
Tuo pačiu...
Teko atkreipti dėmesį, kad
labai greitai bobutės sukalba
rožančių? Dvi minutės, ir sukalbėjo... Taip yra dėl to, kad
jos nepasako visos maldos.
Jos sako: „Sveika, Marija,
dabar ir mūsų mirties valandą. Amen“.

16 PASKUTINIS PUSLAPIS
ŠEŠTAdienis, 2018 m. kovo 3 d., www.naujasisgelupis.lt

Kovo 3 d.
ŠEŠTADIENIS
Tarptautinė rašytojų diena
Lėlių šventė (Hina-Matsuri)
Saulė teka 07:07
leidžiasi 17:56
Dienos ilgumas 10.49
Pilnatis (16 mėnulio diena)
Kunigunda, Uosis, Tulė, Nonita
Tinkamas laikas sėti:
bulves, topinambus, ridikus,
ridikėlius, burokėlius, morkas,
pastarnokus, petražoles.
Sode, darže:
netinkamas laikas laistyti.

Matematinis galvosūkis

Įrašykite skaitmenis nuo 1 iki 9
taip, kad matematiniai veiksmai
atitiktų gautus rezultatus.
Kiekvienas skaitmuo gali būti panaudotas tik vieną kartą.
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Kovo 5 d.
PIRMADIENIS
Saulė teka 07:02
leidžiasi 18:00
Dienos ilgumas 10.58
Pilnatis (18 mėnulio diena)
Austra, Aurora, Liucijus,
Vydotas, Giedrė, Klemensas,
Virgilijus
Tinkamas laikas sėti:
bulves, topinambus, svogūnus,
česnakus, ridikus, ridikėlius,
burokėlius, morkas, pastarnokus, petražoles, braškes, žemuoges, svogūnines gėles.
Sode, darže:
netinkamas laikas laistyti.
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Šio kryžiažodžio atsakymas – MONSTERA.
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Lošimas
Nr. 1303
2018-02-28

SKAIČIAI
Pagrindiniai skaičiai: 11, 31, 36,
41, 42, 47
Vikingo skaičius: 6

Vieno derinio laimėjimų
lentelė:
6+1 - 19 891 486 € (-)
6 - 790 663 € (-)
5+1 - 23 777 € (2)
5 - 687,50 € (4)
4+1 - 82,50 € (40)
4 - 10 € (210)
3+1 - 5 € (625)
3 - 1,50 € (4 317)
2+1 - 1,25 € (4 612)
2 - 0,75 € (32 772)
Kito tiražo prognozė:

21,9 mln. Eur

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

(šio numerio atsakymai)

Įrašykite skaitmenis nuo 1
iki 9 taip, kad
skaitmenys
nesikartotų
eilutėse, stulpeliuose bei
paryškintuose 9 langelių
(3×3) kvadratuose.
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Sudoku
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ANTRADIENIS

VILNIUS

Kovo 6 d.
ANTRADIENIS
Saulė teka 07:00
leidžiasi 18:02
Dienos ilgumas 11.02
Pilnatis (19 mėnulio diena)
Gerasimas, Norvilas,
Raminta, Rožė
Tinkamas laikas sėti:
bulves, topinambus, svogūnus,
česnakus, ridikus, ridikėlius,
burokėlius, morkas, pastarnokus, petražoles, braškes, žemuoges, svogūnines gėles.
Sode, darže:
tinkamas laikas pjauti žolę,
laistyti.

Kovo 8 d.
KETVIRTADIENIS
Tarptautinė moterų solidarumo diena (moters diena)
Saulė teka 06:55
leidžiasi 18:06
Dienos ilgumas 11.11
Pilnatis (21 mėnulio diena)
Vydminas, Gaudvilė, Beata
Tinkamas laikas sėti:
svogūnus, česnakus.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti ir šaldyti vaisius.

KOVO

-14 -9

Kovo 4 d.
SEKMADIENIS
Lietuvos globėjo šv. Kazimiero
diena, Kovarnių diena
Saulė teka 07:05
leidžiasi 17:58
Dienos ilgumas 10.53
Pilnatis (17 mėnulio diena)
Kazimieras, Daugvydas, Daina,
Vaclava, Kazys, Vacė
Tinkamas laikas sėti:
bulves, topinambus, ridikus,
ridikėlius, burokėlius, morkas,
pastarnokus, petražoles.
Sode, darže:
netinkamas laikas laistyti.

Kovo 7 d.
TREČIADIENIS
Saulė teka 06:57
leidžiasi 18:04
Dienos ilgumas 11.07
Pilnatis (20 mėnulio diena)
Felicita, Rimtautas, Galmantė,
Tomas, Laima
Tinkamas laikas sėti:
bulves, topinambus, svogūnus,
česnakus, ridikus, ridikėlius,
burokėlius, morkas, pastarnokus, petražoles, braškes, žemuoges, svogūnines gėles.
Sode, darže:
tinkamas laikas pjauti žolę,
laistyti.
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[LEDO STORIS, cm]

Savaitė istorijos puslapiuose

1892
1929
1791

m. kovo 3 d.: Rusijos val-

džia uždraudė slaptųjų lietuviškų ir lenkiškų mokyklų veiklą.
m. kovo 3 d.: Ventės rage įkurta Ornitologijos
stotis.
m. kovo 3 d.: JAV Kongresas priėmė pirmąjį mokesčių įstatymą, kuriuo apmokestino
alkoholinius gėrimus.
m. kovo 3 d.: iš kapo Šveicarijoje pagrobti Čarlio Čaplino palaikai.
m. kovo 4 d.: Kazimiero palaikai iš Vilniaus Šv.
apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios perkelti į Vilniaus arkikatedrą.
m. kovo 5 d.: Lietuvoje panaikinta baudžiava.
m. kovo 6 d.: Švedų ka-

1978
1989
1861
1706

riuomenė užėmė Vilnių.
m. kovo 7 d.: Aleksandras
Grehemas Belas (Alexander Graham Bell) gavo patentą savo
išrastam įtaisui, kurį jis pavadino telefonu.
m. kovo 7 d.: bolševikai
pasivadino Rusijos komunistų partija.
m. kovo 8 d.: Estija pripažino Lietuvą de jure.
m. kovo 8 d.: Pirmą kartą
Tarptautinė moters diena
buvo minima Vokietijoje, Australijoje,
Danijoje, Švedijoje.
m. kovo 8 d.: Vasario revoliucijos Rusijoje pradžia
(pagal Julijaus kalendorių – vasario
23 d.).
m. kovo 8 d.: TSRS paskelbė sukūrusi atominę bombą.

1876
1918
1921
1911
1917

1950

1009

m. kovo 9 d.: Kvedlin-

burgo analuose nurodyta data VII. Id Martii (7-osios kovo idos)
pagal ikigrigališką romėnų kalendorių,
kai buvo nužudytas Šv. Brunonas Kverfurtietis. Istoriografijoje vartojama dar ir
vasario 14 d. bei vasario 23 d. data.
m. kovo 9 d.: Petrograde
sudaryta Lietuvių Tautos
Taryba, organizavusi pasitraukusių į
Rusiją lietuvių politinių partijų ir grupių veiklą.
m. kovo 9 d.: popiežius
Grigalius VII paskelbė, jog
visi vedę katalikų kunigai bus atskirti
nuo bažnyčios;
m. kovo 9 d.: Antrasis pasaulinis karas: JAV subombardavo Tokiją bombonešiais B-29. Ant
Tokijo išmesta 1 600 tonų bombų, kurių
didžiąją dalį sudarė napalmas. Žuvo 80
000 civilių.

1917

[0] NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
[15] KAUNO MARIOS
0 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
[25] KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

SAULĖS AKTYVUMAS

G0
S0
R0

Geomagnetinių audrų
nenumatoma.

Saulės audrų
nenumatoma.
Radiometrinių (radio trukdžių)
audrų nenumatoma.

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

1074

1945

GAMA RADIACINIS FONAS

34
36

KAUNE

nSv/val.

FUKUŠIMOS AE
14000 nSv/val.

ALYTUJE ČERNOBYLIO AE
nSv/val. 4220 nSv/val.

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

