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Ar sutiktumėte,
kad po jūsų
mirties organai
būtų atiduoti
gyviesiems?
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Ugdymo įstaigų
ir tėvų daromos
auklėjimo
klaidos, dėl kurių
kenčia vaikų
sveikata

Kovo 3 d. daugelio
Lietuvos tikinčiųjų akys

vėl nukrypo į Balbieriškį.
Čia pašventinta nauja
Balbieriškio Švč. Mergelės
Marijos Rožančinės
bažnyčia.

2018 m. kovo 3 diena – įsimintina istorinė data ne tik

Balbieriškio miestelio ar šios
bažnyčios, bet ir viso katalikiškojo pasaulio, Lietuvos
istorijoje. Bažnyčia yra tarsi
tam tikros vietovės vartai į gimimą, mirtį bei katalikiškąjį
NUKelta Į 4 p. 

Mielieji,

sveikinu su Kovo 11-ąja – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena!
Šiais metais, minint atkurtos Lietuvos valstybės šimtmetį, ši data
įgauna dar didesnę reikšmę ir prasmę – suvokiame, kokia brangi yra
valstybės laisvė, kaip sutelktai ji kuriama ir puoselėjama.
Kovo 11-osios proga nuoširdžiai linkiu, kad Lietuvos valstybės
kūrimas taptų kiekvieno iš mūsų kasdienio gyvenimo dalimi.
Saugokime ir stiprinkime valstybę kaip savo namus, branginkime
laisvę ir visi kartu kurkime ateities Lietuvą.
Gražios ir prasmingos šventės!
Prienų r. savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas

SKAITYKITE 9 p.

Stakliškių seniūnijos ataskaitiniame
susirinkime – apie atliktus darbus ir
neįvykdytus pažadus
Stasė

ASIPAVIČIENĖ

REKLAMA

Kiekviena Prienų rajono
seniūnija, nepaisant
bendrų problemų, turi

ir tam tikrų skirtumų.
Tad ir vykstančiuose
ataskaitiniuose
susirinkimuose
kalbama apie atliktus
darbus, neįvykdytus
įsipareigojimus bei ateities
perspektyvas. Aptarti 2017

metų veiklos rezultatų
kovo 5-osios vakarą rinkosi
ir Stakliškių seniūnijos
gyventojai.

Pilnutėlėje kultūros ir laisvalaikio centro salėje tarp vietinių gyventojų buvo ir svečių
– Prienų savivaldybės meras
Alvydas Vaicekauskas, administracijos direktoriaus pavaNUKelta Į 6 p. 

Gerbiami birštoniečiai,

Kovo 11-oji – Nepriklausomybės atkūrimo diena – viena iškiliausių
Lietuvos istorijos datų, primenanti, kad mūsų valstybė gimė iš žmonių
svajonių, tikėjimo savo jėgomis ir didžios bendrystės.
Ši diena visada išliks ypatingo bendrumo ir kilnių idėjų simboliu.
Didžiuodamiesi savo tauta ir ją brangindami, kelkime sau kuo daugiau
bendrų tikslų – auginkime Lietuvos valstybę ir Birštono kraštą savo
prasmingais darbais, idėjomis ir siekiais. Neapleiskime pasididžiavimo
savo valstybe jausmo ir nešiokimės jį kasdien, ne tik per šventes.
Sveikinu visus Nepriklausomybės atkūrimo dienos proga ir linkiu
susitelkimo, pavasariškos nuotaikos, optimizmo, tikėjimo ir vilties.
Birštono savivaldybės merė
Nijolė Dirginčienė

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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Latvijos mažmeninės prekybos tinklas „Mego“ gali
ateiti į Lietuvą, siekdamas išplėsti rinką, teigia Latvijos
prekybininkų asociacijos vadovas. Pernai spalį Lietuvos
konkurencijos taryba leido „Rimi Lietuvai“ įsigyti 100 proc.
„Palink“ akcijų su sąlyga, kad kitiems prekybininkams bus
perleista 17 parduotuvių (5 „Rimi“ ir 12 „Iki“).

Artėjant
pavasarinei
paukščių
migracijai išauga
paukščių gripo
rizika

Valstybinė maisto ir
veterinarijos tarnyba
(VMVT) atkreipia
paukštininkystės ūkių
ir pavienių paukščių
augintojų dėmesį, kad
artėjant pavasarinei
paukščių migracijai gerokai
išauga paukščių gripo
rizika, todėl paukščių
augintojai turėtų būti itin
budrūs ir saugoti naminius
paukščius nuo kontakto su
laukiniais.

Situacija Europoje yra
įtempta. Apie protrūkį naminių
paukščių ūkyje, kuriame laikoma 12 tūkstančių paukščių, šią
savaitę pranešė Olandija. Čia
nustatytas didelio patogeniškumo H5N6 paukščių gripas.
14-oje paukščių ūkių, esančių
10 km spinduliu nuo šio ligos
židinio, padidinta stebėsena.
Šiais metais jau 13 paukščių
gripo protrūkio atvejų užfiksuota Prancūzijoje, laukinių
paukščių gripo atvejų nustatyta ir Olandijoje, Švedijoje,
Anglijoje, Airijoje.
VMVT primena, kad paukščių migracijos metu ypač svarbu laikytis biologinio saugumo
reikalavimų. Rekomenduojama neišleisti paukščių iš aptvarų ar išleisti juos tik į aptvertas
ir uždengtas aikšteles, kuriose
naminiai paukščiai negalėtų
turėti tiesioginio kontakto su
laukiniais paukščiais ir būtų
apsaugotas jų lesalas, vanduo.
Taip pat negalima naudoti atvirų paviršinių vandens telkinių
naminiams paukščiams girdyti. Namines antis ir žąsis reikia
laikyti atskirai nuo kitų naminių paukščių.
Europos valstybėse pasireiškusi liga atneša didelių
ekonominių nuostolių tiek dėl
daugybės sunaikintų naminių
paukščių, tiek ir dėl prekybos
paukštiena apribojimų. Todėl labai svarbu, kad naminių
paukščių laikytojai įvertintų
galimą ligos grėsmę bei laikytųsi visų biologinio saugumo
reikalavimų. VMVT 



STANISLOVAS TEIŠERSKIS
(gim. 1956 01 08) – istorikas, pedagogas, Sąjūdžio
dalyvis, politikas.
Baigė Jurbarko 2-ąją vidurinę
mokyklą, Vilniaus universitete studijavo istoriją. 1979 metais pradėjo
dirbti Prienų 2-oje vidurinėje mokykloje. 1987–2007 m. ėjo Prienų

Vyriausybė trečiadienį leido pradėti naftos paieškas ir
gavybą Lietuvai priklausančioje Baltijos jūros dalyje. Ministrų
kabinetas pritarė Žemės gelmių įstatymo pakeitimui,
kuriame įtvirtinti žemės gelmių valdymo, naudojimo,
priežiūros ir kontrolės organizavimo principai, pranešė
Vyriausybės spaudos tarnyba.

„Ąžuolo“ pagrindinės mokyklos
direktoriaus pareigas, rūpinosi mokyklos statybomis. Buvo Prienų rajono savivaldybės tarybos narys.
Aktyviai dalyvavo Prienų sąjūdžio
grupės veikloje. 1990 m. dalyvavo
Atkuriamojo Seimo posėdyje, kuriame buvo atkurta Lietuvos Respublikos nepriklausomybė. Apdovanotas valstybės ordinu „Už nuopelnus Lietuvai“.

Prienų Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinė grupe, 1988 m.

JONAS GRUDZEVIČIUS
(1935–1999) – pogrindinės
„Lietuvos jaunųjų partizanų“ organizacijos „Erelio“
būrio vadas.
Gimė Nemajūnuose. Mokėsi
Jiezno vidurinėje mokykloje, kurioje 1952 m. sumanė įkurti pogrindinę
„Jaunųjų partizanų“ organizaciją.
Kartu su Julijonu Albinu Kotvickiu
surengė susitikimą, jame dalyvavo
daugiau jaunuolių. Susirinkime išrinktas organizacijos pavadinimas,
vadu paskirtas J. Gruzdzevičius. Ši
organizacija nebuvo stichiška, į ją
buvo priimami tik gerai pažįstami,
patikimi žmonės. 1952 metų gruodį

nariai prisiekė, tarnauti organizacijos tikslams ir veikti slaptai. Dalis
„Erelio“ būrio narių, vado nurodymu, buvo tapę komjaunuoliais,
kad organizacija nebūtų atskleista.
Pogrindinės organizacijos nariai
kovojo prieš Lietuvos okupantus
taikiu būdu – rašė ir platino Jiezne
ir kaimuose atsišaukimus, platino
pačių leidžiamą laikraštį, švenčių
progomis slaptai iškeldavo Lietuvos trispalvę.
Deja, pogrindinė organizacija buvo išduota, vadas Jonas Gruzdzevičius suimtas, ištremtas į Sibirą, buvo suimti ir kiti nariai.
2013 m. J. Gruzdzevičius-Erelis
apdovanotas Kryžiaus ordino Riterio kryžiumi (po mirties).

Jiezno vidurinės mokyklos 10 klasė. Šios klasės moksleiviai sudarė organizacijos pagrindą.
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VYTAUTAS JURGIS MEŠKA
(1930 06 01 – 2015 05 08)
– medicinos mokslų daktaras, gydytojas kurortologas, Birštono savivaldybės garbės pilietis.
Gimė Marijampolėje. Mokėsi
Molėtų rajone, Giedraičių progimnazijoje. Baigė Ukmergės I berniukų gimnaziją. Studijavo Vilniaus
universitete, Medicinos fakultete.
Nuo 1957 m. iki 1968 m. dirbo
Birštono sanatorijose. Visa veikla
buvo susieta su Birštono kurortu,
tyrė gamtinių gydomųjų veiksnių
poveikį ir gydymą jais, paskelbė
mokslinių publikacijų.
Be kitų svarbių pareigų, 22 metus vadovavo Kurortologijos mokslinio tyrimo laboratorijai, buvo Lietuvos fizioterapeutų ir kurortologų

mokslo draugijos pirmininkas, pirmininkavo Birštono miesto savivaldybės taryboje.
Vytautas Jurgis Meška apdovanotas „Garbės ženklo“ ordinu, Lietuvos Aukščiausios Tarybos Prezidiumo garbės raštais.

LIUDVIKAS NARCIZAS RASIMAVIČIUS (gim. 1938 12
22) – Lietuvos Respublikos
Aukščiausiosios Tarybos
Akto dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo signataras.
Gimė Alytuje, mokėsi Kalvarijoje, Marijampolėje ir Prienų
„Žiburio“ gimnazijoje. Mokytojavo Klebiškio septynmetėje mokykloje. 1957 m. įstojo į Vilniaus
universiteto Teisės fakultetą. Studijų metais dirbo Civilinės teisės
katedroje, lankė universiteto liaudies ansamblį. Baigęs studijas, išvyko į Šakius, ėjo rajono vykdomojo komiteto sekretoriaus pareigas, dirbo advokatu Klaipėdoje.

Gyvendamas Palangoje įsitraukė į
Sąjūdį. Lietuvos Respublikos Atkuriamajame Seime dirbo Teisinės
sistemos komitete bei Konstitucinės saugos pakomitetyje. Po 1992
m. rinkimų grįžo į Klaipėdą tęsti
advokato darbo.

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





juronyte@gmail.com

Tragiška avarija įvyko Vilniaus rajone – išbėgus briedžiui,
susidūrė trys mašinos, žuvo du žmonės. Trečiadienio vakarą
apie 18 val. 30 min. keleivinis autobusas, vengdamas
susidūrimo su į kelią išbėgusiu briedžiu, atsitrenkė į
automobilį „Honda Jazz“. Šis automobilis nuo smūgio trenkėsi
į atvažiuojantį automobilį „Daf“, vairuojamą Latvijos piliečio.

Užsakomieji straipsniai, reklama
Neapmokami pranešimai spaudai
Skaitytojų straipsniai

Laikraštis išeina trečiadieniais ir šeštadieniais.
Laikraštis įkurtas 1999 04 01.
ISSN 1392-7248.
Tiražas – 1 400 egz. Spausdinta: Polska Press Sp. o.o.
Redakcija pasilieka teisę rankraščius trumpinti ir redaguoti.
Už reklamos turinį ir kalbą redakcija neatsako.
Redakcijos nuomonė nebūtinai sutampa su laiškų autorių
nuomone. Kopijuoti, perspausdinti, skelbti laikraštyje paskelbtą
informaciją bei nuotraukas be redakcijos sutikimo - draudžiama.
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Buvusį dvigubą Rusijos agentą, kuris su dukra buvo rastas
be sąmonės, buvo pasikėsinta nužudyti panaudojant nervus
paralyžiuojančią medžiagą, paskelbė britų policija. Buvęs
Rusijos karinės žvalgybos agentūros GRU pulkininkas 66-erių
S. Skripalis ir jo dukra Julia sekmadienį buvo rasti ant suoliuko
viename prekybos centre Solsberio mieste, Anglijoje.



Ispanijoje ketvirtadienį buvo atšaukta daugiau nei 300
traukinių, darbuotojams surengus streiką ir ginant moterų
teises Tarptautinės moters dienos išvakarėse, paskelbė
šalies transporto ministerija.

Kad globos namai taptų NAMAIS



Tūkstančiai ūkininkų iš sausros išdžiovintų Ispanijos
pietrytinių rajonų trečiadienį dalyvavo eitynėse Madride,
prašydami vyriausybės pagalbos dėl grėsmę jų derliui ir
darbo vietoms keliančios „neįtikėtinos“ sausros.

Mintimis dalijasi
praeiviai

Laima

DUOBLIENĖ
Prienų globos namai
– viena iš trijų Prienų
rajono savivaldybėje
veikiančių įstaigų,
teikiančių ilgalaikės
socialinės globos ar
slaugos paslaugas. Apie
gyvenimą šiuose namuose
kalbėjomės su direktore
Inga Barkauskiene.

Globos namuose –
205 gyventojai
Kiek daugiau nei prieš pusantrų metų pradėjusi
vadovauti Prienų globos namams direktorė
I. Barkauskienė sakė,
kad dirbanti mėgstamą darbą, todėl visi
pasitaikantys sunkumai – įveikiami, o pagrindinis jos tikslas
– siekti, kad gyventojams ne tik būtų teikiamos kokybiškos
socialinės globos paslaugos, bet ir būtų sudarytos artimos namų
aplinkai gyvenimo
sąlygos.
Šiuo metu Prienų
globos namuose gyvena 205 senyvo amžiaus ir suaugusieji asmenys
su negalia, atvykę iš 14 savivaldybių.
Patekti į globos namus gali
tie, kuriems šeimos gydytojai
rekomenduoja gyventi bendrojo profilio globos namuose, tam pritaria ir socialiniai
darbuotojai, įvertinę asmens
socialinį savarankiškumą.
Galutinį sprendimą skirti ar
neskirti tokią paslaugą priima
savivaldybės specialistai. Pa-

Kalbina ir fotografuoja Laima Duoblienė

gal galiojančius teisės aktus
asmuo ar jo artimasis gali pasirinkti įstaigą, kurioje norėtų
gauti socialinę globą.
Jei asmuo yra pripažintas
turintis sunkią negalią, jam

Inga Barkauskienė

dalis socialinės globos yra finansuojama valstybės dotacijų savivaldybės biudžetams
lėšomis, dalį reikalingos sumos (80 proc. visų gaunamų
pajamų) sumoka pats paslaugos gavėjas, o likusią dalį – iš
savo biudžeto skiria savivaldybė. Turintiems nekilnojamojo turto mokėjimo suma
gali padidėti.
Apsigyventi globos namuose galima ir paties paslaugas

Užsiėmimai su savanoriais
REKLAMA

norinčio gauti asmens ar jo
artimųjų prašymu, sudarant
dvišalę sutartį su globos namais. Šiuo metu Prienų globos namuose gyvena 13 tokių
asmenų.
Teikiama ir vadinamoji atokvėpio paslauga – trumpalaikė
(iki 6 mėn.) globa. Šia
paslauga dažnai, ypač
vasarą, naudojasi savo
artimuosius slaugantys artimieji, norėdami išvykti.
Sunkią negalią turinčio žmogaus globa Prienų globos namuose kainuoja 780
eurų per mėnesį, turinčių lengvesnę negalią – 665 eurus. Pasak direktorės, nuo
metų pradžios kaina
padidėjo maždaug 10
proc., ir tai buvo padaryta pirmiausia dėl nuolat augančių maisto produktų kainų,
taip pat dėl didėjančio darbuotojų darbo užmokesčio.

Dėmesys saugumui
ir kokybiškesnių
paslaugų teikimui
Pernai Prienų globos namuose daugiausiai dėmesio
buvo skiriama gyventojų saugumui ir aplinkos pritaikymui
asmenims su negalia. Savi-

valdybei padedant teritorija
buvo aptverta tvora, įrengtos
vaizdo stebėjimo kameros,
atnaujinta personalo iškvietimo sistema.
„Šiais metais daug dėmesio
bus skiriama kokybiškesnių
sveikatos priežiūros ir socialinio darbo paslaugų teikimui,
– kalbėjo direktorė. – Taip pat
daugiau dėmesio ir lėšų bus
skiriama darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui, komandinio darbo principų įgyvendinimui.“
Globos namuose patvirtintos 109 darbuotojų pareigybės
(dirba 123 darbuotojai). Pasak
direktorės, siekiant didinti tiesiogiai gyventojus aptarnaujančio personalo skaičių, kad
kuo daugiau darbuotojų būtų
„arčiau žmonių“, pastaruoju
metu buvo perskirstytos kai
kurios ūkinės pareigybės, 14
asmeninių asistentų persikvalifikavo ir tapo slaugytojų padėjėjais.
Laisvalaikiu ir mankštinasi,
ir naršo internete
Gyventojų kasdienybę praskaidrina įvairūs koncertai,
šventės, atvykstantys svečiai. Netrūksta ir kitokios veiklos: gyventojai mankštinasi
(vyksta grupiniai ir individualūs užsiėmimai), dalyvauja relaksacijos užsiėmimuose, užsiiminėja rankdarbiais,
mokosi dirbti kompiuteriu,
skaito, dainuoja ansamblyje
„Kvietkelis“, muzikuoja kartu su gyventoja Violeta, lanko
TAU užsiėmimus...
Direktorės teigimu, kompiuterinio raštingumo užsiėmimai atsirado neatsitiktinai
– daugelio gyventojų artimieji
išvykę į užsienį, tad bendrauti
padeda kompiuteris.
NUKelta Į 15 p. 

Ar sutiktumėte, kad po
jūsų mirties organai būtų
atiduoti gyviesiems?

Kazys Lukoševičius

Ona Folkmanienė

Taip, sutikčiau, jei tik
kas nors būtų tinkama.
Apie tai su artimaisiais nesam kalbėję, tik esu sakiusi, kad po mirties norėčiau
būti kremuota.

Ne, aš nesutikčiau, tegu
laidoja su visais organais,
nors iki šiol apie tai net negalvojau. O jei jau iškiltų
klausimas, manau, artimieji nuspręstų, kaip pasielgti.
Jei šeimos nariui prireiktų
organo, pavyzdžiui, inksto,
sutikčiau duoti. Apskritai tai
aš pritariu organų donorystei – kilnu ir prasminga.

Arūnas Bieliauskas
Filomena Kriaučiūnienė

Man jau nemažai metų ir
visi organai susidėvėję. Jei
tik kas nors tiktų, tegu ima
– man gi jau vis tiek nebereikės. Jei artimasis patektų
į avariją ar kokia kita nelaimė nutiktų, sutikčiau paaukoti jų organus – gal kam
nors gyvybę išgelbėtų.

Vargu ar koks mano organas yra sveikas – manau, kad
niekas netiktų, nes ir plaučiai
nesveiki, ir širdis šlubuoja.
Bet aš pritariu tiems, kurie
po mirties savo organus atiduoda ir išgelbėja kitiems
gyvybes. Jei tik pas mane
rastų ką nors tinkama, tegu
ima, koks gi man skirtumas,
kiek to mano kūno sudegins
ar palaidos.
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Europos lėktuvų gamintoja „Airbus“ Europoje planuoja
atleisti daugiau nei 3700 darbuotojų, nes mažina su
sunkumais susiduriančių keleivinio lėktuvo A380 ir karinio
transportinio lėktuvo A400M gamybos apimtis, trečiadienį
pranešė kompanija ir profsąjungos atstovai.



Jungtinių Valstijų užsienio prekybos deficitas sausį
padidėjo iki didžiausio lygio per beveik dešimtmetį, nes
didžiausia pasaulio ekonomika eksportavo mažiau naftos
produkcijos ir pardavė mažiau lėktuvų, rodo trečiadienį
paskelbti oficialūs duomenys.



Viena didžiausių Lietuvoje statybos bendrovių Panevėžio
statybos trestas (PST) tinkamai neinformavo investuotojų
apie Konkurencijos tarybos tyrimą dėl kartelinio
susitarimo ir dėl to gręsiančias sankcijas, todėl Lietuvos
bankas (LB) įmonei skyrė 40 tūkst. eurų baudą.

Balbieriškyje prasidėjo naujas istorinis etapas

ATKelta IŠ 1 p.
gyvenimą. Ji tampa daugelio
žmonių gyvenimo, džiaugsmo, skausmo gyva liudininke,
todėl jos atsiradimas ar išnykimas yra ryškus brūkšnys, nuo
kurio pradedamas rašyti naujas istorijos puslapis. O kaip ir
gyvenime – viskas turi pradžią
ir pabaigą. 2018 m. kovo 3 d.
– tai nauja pradžia.

Ir siaubas, ir liūdesys
2013 m. rugpjūčio 8 d.,
ankstyvą ketvirtadienio rytą,
apie 3.40 val. bendrosios pagalbos centrą (BPC) pasiekė
skambutis apie gaisrą Balbieriškio Švč. Mergelės Marijos Rožančinės bažnyčioje.
Į įvykio vietą tuoj pat buvo
išsiųstos gausios Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos (PGT)
pajėgos. Iš viso gaisro gesinti
išsiųsta 11 autocisternų ir 2
autokeltuvai. Gaisro gesinimo
darbams vadovavo čia pat, štabo automobilyje, įsikūręs mobilusis veiksmų koordinavimo
centras. Gesinti gaisro atvyko
PGT komandos iš Alytaus,
Kauno, Garliavos, Birštono, Prienų, Pakuonio, Jiezno,
Krokialaukio. Gaisras Balbieriškio Švč. Mergelės Marijos Rožančinės bažnyčioje,
liudininkų teigimu, prasidėjo
viename iš bažnyčios priekyje esančių bokštų. Deja, gaisras nebuvo pastebėtas iš karto.
Nors PGT komandos atvyko
gana greitai, gaisras buvo išplitęs tiek, kad suvaldyti jį jau
buvo beveik nebeįmanoma.
Ugnis medinę bažnyčią, net
ir lyjant, niokojo ypač greitai.
Didesnį rūpestį gaisrininkams
kėlė aplink augantys brandūs
medžiai bei arti bažnyčios stovintys namai. Jie buvo nuolat
laistomi ir aušinami vandeniu. Riba, kai gaisras galėjo
persimesti į miestelį ir sukelti
didesnę tragediją, buvo labai
arti. Greitai išsekus PGT vandens rezervams, per miestelį
nuvingiavo magistralinė vandens paėmimo linija iš šalia
tekančio upelio. Nuo paryčių
šėlusią ugnį pavyko suvaldyti
tik apie 8.30 val.
Penkias valandas ūžęs gaisras bažnyčią sunaikino iki pamatų. Iš bažnyčios pastato
REKLAMA

Konsekracijos akto signatarai bei jų artimieji

liko tik vienas nenugriuvęs
kampas. Miestelio gyventojai, gyvenantys centre, nuo
gaisro pradžios nebemiegojo.
Pabudusieji nuo sirenų gausmo manė, kad namas dega,
tačiau pamatę pašvaistę tuoj išskubėjo prie bažnyčios. Naktį
gaisro pašvaistė matėsi net už
kelių kilometrų. Anot miestelėnų, klebonas kaip tik tąnakt
išskrido į Angliją, todėl gaisro
nematė.
Gyventojų teigimu, degančios bažnyčios vaizdas daug
kam sukėlė baimę. Didele
ugnimi ir kaitra liepsnojanti
šventovė sukėlė ir bejėgiškumo jausmą. Patys gyventojai,
iš pradžių skubėję gesinti gaisrą, vėliau dėl saugumo privalėjo atsitraukti. Ugnis siautėjo
ir negailestingai naikino ilgus
dešimtmečius dailintas, puoštas medinės bažnyčios navas.
Netgi ugniagesiai po gaisro
pripažino, kad nebuvo jokios
vilties išsaugoti bažnyčią.
Per gaisrą buvo sunaikintos
bažnyčioje sukauptos religinės
bei kultūrinės vertybės. Gaisro metu nesunkiai nukentėjo ir
pora ugniagesių.
Tiesa, tai ne pirmoji nelaimė, ištikusi 500 metų skaičiuojančią bažnyčios istoriją.

Bažnyčios kelionė per
amžius
Kaip apie bažnyčios istoriją
pasakoja balbieriškietis Vitas
Rymantas Sidaravičius, XVI
amžiaus pradžioje prie Nemuno, Balbieriškio girioje,
iškilo nedidelis Hanuso Sudarmano dvarelis ir iki 1520

metų Balbieriškyje jau buvo
pastatyta pirmoji karališkosios
fundacijos Šv. Petro katalikų
bažnyčia.
Nelengva buvo pirmosios
bažnyčios kūrimosi pradžia.
Valdas čia turėjęs kunigaikštis Jaroslavas Holovčinskis
(iš provoslavo 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 šeimininkais.
1655 metų rugpjūčio 11
dieną, karo su Maskva metu,
Balbieriškį pasiekė rusų caro
Aleksejaus Michailovičiaus
kariuomenė. Buvo sudegintas dvaras, bažnyčia, miestelis, aplinkiniai kaimai. Po 19
metų kunigaikštis Jonas Karolis Čartoriskis ir jo žmona
Magdelena Kanopacka paskyrė lėšų naujos, trečiosios,
Balbieriškio bažnyčios statybai. Ji iškilo apie 1678 metus.
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. 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.
125 metus išstovėjusią ketvirtąją bažnyčią 2013 metais rugpjūčio 8 dienos naktį
sunaikinus gaisrui, ketverius
su puse metų, iki pat 2018 m.
kovo 3 d. parapijiečiams teko
glaustis Balbieriškio kultūros
ir laisvalaikio centre, mišios
vyko ir parapijos namų koplytėlėje.
Per visą parapijos istoriją Balbieriškyje kunigavo 37
kunigai, ne kartą XX amžiaus
pirmojoje pusėje mišias aukojo ir iš Balbieriškio krašto
kilęs prelatas Mykolas Krupavičius.

Nauja viltis
Gaisras, kuris visiškai sunaikino Balbieriškio bažnyčią, palietė ne tik Balbieriškio krašto gyventojus, bet ir
visus, kurie sužinojo apie šią

nelaimę. Dar neišnykus gaisro kvapui iš bažnyčios šventoriaus, pradėtos rinkti lėšos
bažnyčios atstatymui. Visi
žinojo, kad bažnyčia turi būti atstatyta. Vietos gyventojų
bei krašto politikų dėka organizuotos įvairaus pobūdžio lėšų rinkimo akcijos, koncertas.
Neilgai trukus parapijiečiai
bei plačioji visuomenė išvydo ir bažnyčios projektą. Nors
taupumo sumetimais bažnyčia
pamažėjo bei vizualiai visiškai
pasikeitė, tačiau tai buvo viltis,
kad balbieriškiečiai greitai vėl

vėlavo. Dar 2016 metų vėlyvą
rudenį Balbieriškio parapijos
klebonas Remigijus Veprauskas guodėsi, jog geriems ketinimams iki 2016–2017 metų
žiemos uždengti stogą ir po
juo sandėliuoti toliau naudojamas ir reikalingas statybines
medžiagas, ko gero, nelemta išsipildyti, tačiau statybos
nesustojo.
Kai 2017 m. vasario pabaigoje finansiniai ištekliai išseko, klebonas kartu su visa padėjėjų komanda pradėjo ieškoti finansavimo šaltinių. Jiems
į pagalbą atėjo Lietuvos radijas ir televizija. Per žinių laidą
„Panorama“ rodant žurnalistės
Rūtos Lankininkaitės parengtą
reportažą apie naujosios Balbieriškio bažnyčios statybų
vargus, prie televizoriaus kaip
tik prisėdo ir UAB „Teltonika“
savininkas Arvydas Paukštys.
Vos per keletą akimirkų jis tapo žmogumi, kurio vardas bus
minimas šimtmečius.

Žmonėmis tampame
ne gaudami, o
duodami
Vos per keletą akimirkų A.
Paukštys ir jo verslas tapo

Bažnyčia iki gaisro 2013 m...
FOTO: WIKIPEDIA/JUSTE

turės Dievo namus.
Prie lėšų rinkimo, paties lėšų
aukojimo ir naujosios šventovės statymo aktyviai prisidėjo
Vilkaviškio vyskupija, kunigai, tikintieji, kraštiečiai, visi
geros valios žmonės.
Vos išvalius gaisravietę į ją
pamažu pradėjo keliauti statybinės medžiagos, prasidėjo
pirmieji darbai ir balbieriškiečiai bei miestelio svečiai pastebėjo greitai kylančias raudonas bažnyčios sienas. Tiesa,
darbai dėl esminės problemos
– finansinių išteklių šiek tiek

naujosios Balbieriškio bažnyčios statybų gelbėtoju bei
stambiausiu fundatoriumi.
Jautriai sureagavusi į Balbieriškio bažnyčios problemas
Paukščių šeima mielai prisidėjo prie paramos bažnyčiai
ir šioji augo kaip ant mielių.
Ne tik augo, bet ir dailėjo. Neužtenka pastatyti vien dėžutę,
reikia ją ir įrengti. O tai, kaip
žinia, kartais kainuoja daugiau
negu pačios sienos.
Gavus papildomą finansavimą, naujoji bažnyčia per
NUKelta Į 5 p. 
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Latvijos komercinių bankų turtas per praėjusius metus
sumažėjo 1,099 mlrd. eurų, arba 3,7 proc., iki 28,397
mlrd. eurų, pranešė Latvijos komercinių bankų asociacija.
„Swedbank“ turtas padidėjo 0,3 proc. iki 5,331 mlrd. eurų,
antro pagal dydį „Luminor“ turtas metų pabaigoje buvo
įvertintas 4,934 mlrd. eurų.



Vienas Maroko pilietis, laikomas 2015 metais pražūtingas
teroro atakas Paryžiuje organizavusio džihadistų judėjimo
„Islamo valstybė“ kovotojo Abdelhamido Abaaoudo
(Abdelhamido Abaudo) bendrininku, buvo suimtas Lenkijoje
ir apkaltinas dalyvavimu teroristinėje veikloje, trečiadienį
pranešė lenkų prokurorai.



Naftos produktų krovos bendrovės ir suskystintų
gamtinių dujų (SGD) terminalo operatorės „Klaipėdos
nafta“ finansų direktorius Marius Pulkauninkas
Valstybinių miškų urėdijai pradės vadovauti kovo 19
dieną. 42 miškų urėdijas apjungusios urėdijos vadovo
konkursą M. Pulkauninkas laimėjo vasario viduryje.

Balbieriškyje prasidėjo naujas istorinis etapas
ATKelta IŠ 4 p.

metus buvo visiškai baigta ir
galėjo priimti savo parapijiečius į pirmąsias iškilmingas
šv. Mišias.

Arvydas Paukštys

Šiose mišiose A. Paukščio
šeimyna sėdėjo pačiame priekyje ir nespėjo priiminėti padėkų. Jie padovanojo kur kas
daugiau negu finansinę pagalbą ar pastatą. Visų pirma, jie
padovanojo visam miesteliui
simbolį. Tą simbolį, kuriuo
visada žavėsis atvykusieji ir
kurio egzistavimu džiaugsis
balbieriškiečiai. Simbolį, kuris primins nelaimę ir kartu stiprins ateičiai. Stiprins paprasčiausia vienybe ir bendruomeniškumu. Vienybe nelaimėje
ir bendruomeniškumu palaikant vienas kitą. Negana to, A.

duris įžengę, Dievo apvaizdoje ir gailioje žvakių liepsnoje,
baigiame savo žemiškąją kelionę, savo egzistencinį kelią
žmonių pasaulyje ir atsiduodame Dievo valiai – naujam
gyvenimui, naujai egzistencijai pasaulyje, kuriame neskaičiuojami pinigai, neskaičiuojamas turtas, tačiau skaičiuojami
mūsų darbai.
A. Paukštys balbieriškiečiams padovanojo galimybę
oriai, iškilmingai ir su didesniu pasitikėjimu bei parama
keliauti savo krikščioniškuoju
egzistenciniu keliu.
Už šį poelgį jis amžiams bus
įrašytas į Balbieriškio bažnyčios bei viso krašto istoriją.
Kaip minime bažnyčios fundatorius, kurie prieš keletą amžių, kelis šimtus metų parėmė
pirmųjų bažnyčių statybas,
taip ir A. Paukštys bus minimas šimtmečius ateityje.
Negana to, už pagalbą bažnyčiai bei parapijai jam suteiktas Popiežiaus palaiminimas,
jo vardą ir pavardę išsaugos
Vatikano Šventojo sosto archyvuose iki pat šių archyvų
egzistavimo pabaigos. O pas-

Jis susideda net iš kelių elementų. Kad maldininkai suprastų pašventinimo procesą,
viską komentavo Balbieriškio parapijos klebono R. Veprausko brolis, Karmėlavos
Šv. Onos parapijos klebonas
Virginijus Veprauskas.
Kovo 3 d. į naujosios bažnyčios pašventinimą susirinko
itin daug žmonių. Ne visiems
net pavyko įeiti į vidų ir pasislėpti nuo lauke siaučiančios
pūgos. Prie parapijiečių prisijungė ir svečiai, politikai, Vilkaviškio vyskupijos kunigai,
diakonai bei trys vyskupai.
Šv. Mišias aukojo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila. Jam padėjo bei bažnyčią
šventino buvęs Kauno arkivyskupas metropolitas, Kauno
arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius ir Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas
Matulaitis. Visus pasitiko vargonininkės Valės Gustaitienės
vadovaujamo choro giesmės
bei Jorūnės Gustaitytės smuiko melodijos.
Pašventinime dalyvavo ir
naująją Balbieriškio bažnyčią suprojektavęs architektas

kracijos maldos bei pasakojimo apie šios bažnyčios atsidarymą, sunkumus, vargus bei
klebono R. Veprausko ryžtą po
nelaimės likti su parapijiečiais
bei atstatyti bažnyčią, apeigos
pratęstos šventintu aliejumi
patepant altorių. Kol vyskupas R. Norvila kruopščiai aliejumi tepė naujosios bažnyčios
altorių, arkivyskupas emeritas
S. Tamkevičius bei vyskupas
emeritas J. Matulaitis aliejumi
pašventino keturis bažnyčios
kampuose stovinčius ir keturias evangelijas simbolizuojančius kryžius.
Po šios apeigų dalies bažnyčioje pasklido ir smilkalų
kvapas. Vyskupas R. Norvila
smilkalais apvalė altorių, sakyklą bei visą susirinkusią kunigiją, maldininkus ir užtiesė
altorių drobine staltiese. Ant
jos tuoj pat atkeliavo žvakidės
su žvakėmis, korporalas, patena, taurė, pala, purifikatorius
ir, žinoma, Šventasis raštas.
Vyskupui palaiminus, įžiebtos žvakės, šviesos nušvito ir
visoje bažnyčioje. Nušvito ir
viduryje bažnyčios kabantis
didelis sietynas.

Po palaiminimo vyskupas
R. Norvila Arvydui bei Gražinai Paukščiams įteikė iš Vatikano bažnyčios konsekracijos
proga atsiųstą Popiežiaus palaiminimą už dosnią paramą.
Pasak kunigo V. Veprausko,
padėkos iš Vatikano nėra retos,
tačiau šioji – išskirtinė. Ją pasirašė popiežiaus Pranciškaus
legatas, apaštališkasis nuncijus
Baltijos šalims arkivyskupas
Pedro Lopez Quintana. Kartu
su padėkomis Paukščių šeimynai įteiktas ir naujosios bažnyčios maketas, atspausdintas
viena naujausių ir vis labiau
tobulėjančių technologijų – erdviniu (3D) spausdintuvu.
Tokius maketus bei padėkas
už didelę pagalbą naujosios
bažnyčios statyboms gavo ir
vyskupas R. Norvila, klebonas
R. Veprauskas, Veiverių Šv.
Liudviko parapijos klebonas
Kęstutis Vosylius, Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas, architektas
V. Urbonas, darbų vykdytojas
J. Urbonas, Rokas Urbonas,
žurnalistė R. Lankininkaitė,
varpo fundatorius Robertas
Seilius, verslininkas Antanas

demaras Rupšys, septyniolikai
parapijos klebonų zakristijonu
tarnavęs devyniasdešimtmetis
Stasys Gustaitis, organizacijos
„Caritas“ Balbieriškio krašto skyriaus pirmininkė Birutė
Mitrulevičienė. Tris akto kopijas pasidalino vyskupas R.
Norvila, klebonas R. Veprauskas bei pagrindinis rėmėjas A.
Paukštys.
Po akto pasirašymo žodį tarė ir pats A. Paukštys. Tiesa, į
konsekraciją jis atvyko išgyvendamas praradimo skausmą. Prieš mėnesį amžinojo
poilsio iškeliavo du brangiausi
jam žmonės, kurie ypač laukė
šios dienos. Tai – Arvydo tėveliai, todėl kalbėdamas jis
puikiai prisiminė ir kunigo V.
Veprausko prieš mėnesį pasakytus prasmingus žodžius
„vieta, kuri nepatiria sunkumų, nustoja teisingumo“. A.
Paukštys kvietė parapijiečius
neprarasti tikėjimo ir neišvažiuoti iš savo krašto, kurti ir
stiprinti bendruomenę, padėti
vieni kitiems. Anot jo, Dievas
ne tik atima, bet ir duoda. Arvydas dėkojo visiems už jų gerumą, o žmonės dėkojo jam.
... ir konsekruojant
2018 m. kovo 3 d.

...po gaisro 2013 m. rugpjūčio 8 d. rytą...
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Paukštys padovanojo balbieriškiečiams kelią į egzistencinį
rytojų. Tik pro šventoriaus vartus bei bažnyčios pagrindines
duris įžengę kartu su švęstu
vandeniu, aliejumi, kunigo palaiminimu bei Dievo apvaizda
tampame krikščionimis. Tik
pro bažnyčios pagrindines duris įžengę ir už rankos laikydami žmogų, kuriam esame pasiryžę atiduoti savo gyvenimą ir
ateitį, tampame šeima. Šeima,
kuri gyvens, mylės, gimdys ir
suteiks šiam pasauliui ateitį.
Tik pro bažnyčios pagrindines
REKLAMA

tarieji jau saugo įvykius, siekiančius beveik du tūkstančius metų.
Nesvarbu, kiek kas galime padėti, bet tik padėdami
atrandame ramybę. Tik padėdami sužinome, ką reiškia
žodis „ačiū“. Tik padėdami ir
duodami galime įvertinti savo
gyvenimą.

Bažnyčios
konsekracija
Bažnyčios konsekracija (lot.
consecratio — pašventimas)
yra bažnyčios pašventinimas.

... statant 2017 m. vasario mėn...
FOTO: NAUJASISGELUPIS

Vilius Urbonas bei statybos
darbus atlikusios įmonės „Archis“ vadovas Jonas Urbonas.
Jis ir įteikė vyskupui R. Norvilai simbolinį bažnyčios raktą.
Vyskupas šį raktą perdavė Balbieriškio parapijos klebonui R.
Veprauskui.
Prasidėjus apeigoms, vyskupas šventintu vandeniu pašlakstė visus susirinkusiuosius,
altorių bei sakyklą. Pašventinus sakyklą, ant jos nugulė ir
pirmasis naujosios bažnyčios
Šventasis raštas. Po vyskupo
R. Norvilos bažnyčios konse-

FOTO: NAUJASISGELUPIS

Po šv. Mišių apeigų, aukojimo klebonas R. Veprauskas papasakojo apie vargus,
sunkumus ir įvykusį stebuklą. Viltis ir tikėjimas nugalėjo visus sunkumus. Klebonas
už bažnyčios atstatymą dėkojo Dievui, Mergelei Marijai,
rėmėjams ir parapijiečiams.
Dėkojo ir nuolatiniams bažnyčios pagalbininkams. Žinoma, dėkojo ir A. Paukščiui
bei siuntė jam, jo šeimai, verslui Dievo palaiminimą. Visus
susirinkusiuosius palaimino ir
vyskupai.

Kavaliauskas.
Po padėkų kunigai bei rėmėjai pasirašė ir bažnyčios konsekracijos aktą. Jame pasirašė
Paukščių šeima, statybų vykdytojai, rėmėjai, LR Seimo nariai Andrius Palionis ir Vytautas Kamblevičius, Prienų rajono savivaldybės meras A. Vaicekauskas bei mero pavaduotojas Algis Marcinkevičius,
Tarybos narys Vytautas Bujanauskas, Balbieriškio seniūnė
Sigita Ražanskienė, Lietuvos
kariuomenės sausumos pajėgų
vadas brigados generolas Val-

Naujos Balbieriškio Švč.
Mergelės Marijos Rožančinės
bažnyčios konsekracijos dieną
aplodismentai ir padėkos žodis „ačiū“ Arvydui skambėjo
ne kartą.
Naujoji bažnyčia dar tik
pradeda savo kelią per istoriją. Parapijiečių pageidavimu
bažnyčia pastatyta mūrinė,
kad jos vėl nesuniokotų ugnis.
Naujo stiliaus bažnyčia, reikia
tikėtis, ilgainiui vėl prisipildys
jos vertų istorinių ir kultūrinių
vertybių. Bažnytinis choras
dar laukia ir vargonų.
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Ukrainos saugumo tarnybos (UST) darbuotojams atliekant
ginklų prekyba įtariamo policijos darbuotojo sulaikymo
operaciją, sulaikomas įtariamasis metė granatą į vieną
specialiųjų tarnybų darbuotoją, pranešė saugumo tarnybos
atstovė Elena Gitlianskaja naujienų agentūrai „Interfax“.
Darbuotojas patyrė lengvų kūno sužalojimų.



Suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) terminalo tiekėja
bendrovė „Litgas“ tikisi šiemet sumažinti Klaipėdos terminalo
išlaikymo sąnaudas apie 0,5 mln. eurų. Tai ketinama
padaryti, optimizuojant SGD krovinių grafiką.

Rusijos tarptautinės oficialiosios per du šių metų mėnesius
padidėjo 20,902 mlrd. JAV dolerių, arba 4,8 proc., vien tik
vasarį augusios 1,3 proc. iki 453,644 mlrd. dolerių, pranešė
centrinis bankas. Monetariniam auksui tenkanti visų atsargų
dalis šiemet paaugo nuo 17,7 proc. iki 17,8 procento.



Stakliškių seniūnijos ataskaitiniame susirinkime – apie atliktus darbus ir
neįvykdytus pažadus
ATKelta IŠ 1 p.
duotoja Rima Zablackienė, Tarybos nariai Loreta Jakinevičienė, Arūnas Vaidogas, Martynas Butkevičius ir Algirdas
Kederys, Stakliškių gimnazijos direktorius Vygintas Kornejevas, Valstybinės maisto ir
veterinarijos tarnybos vadovas
Gediminas Banys ir kt.
Prieš susirinkimą savivaldybės vadovas buvo susitikęs su
Stakliškių seniūnijos bendruomenių atstovais ir seniūnaičiais
aptarti aktualiausių šio krašto
problemų.
Kadangi kultūros židinys
(kultūros ir laisvalaikio centro
salė) tikra to žodžio prasme buvo pravėsęs ir nelabai jaukus,
tad susirinkimo pradžioje nuotaikingą koncertą surengė Stakliškių kultūros ir laisvalaikio
centro kapela „Korys“ (vadovas J. Aleškevičius).
Vietoj šiek tiek nesveikuojančio seniūno Gintauto Kaminsko ataskaitinį pranešimą
perskaitė jo pavaduotoja Nijolė Ivanovienė.

Spręstinų problemų
netrūksta
Stakliškių seniūnija savo
plotu yra pati didžiausia Prienų
rajone, beje, ir labiausiai nutolusi nuo rajono centro. Seniūnijos teritorijoje yra 197,924
km vietinių gatvių ir kelių,
kuriuos reikia tinkamai prižiūrėti.
N. Ivanovienė pastebėjo,
kad Stakliškių seniūnija yra išskirtinė ir dėl savo kapinių, nes
seniūnijoje yra net 19 veikiančių kapinių (5,77 ha plotas),
dvejos neveikiančios kapinės
– žydų ir vokiečių (1,03 ha plotas). Šios kapinės yra nemažas
iššūkis seniūnijai. Kapines reikia ne tik prižiūrėti ir tvarkyti,
bet ir kuopti gyventojų atvežamas šiukšles. O tarp šiukšlių yra net ir namų apyvokos
daiktų, rakandų bei automobilių padangų. Šie daiktai tikrai ne iš kapinių... Tad tenka
prie kapinių rūšiuoti šiukšles
ir išvežti pagal seniūno užsakymą. Išeitis būtų žmonių sąmoningumas bei rūšiavimas,
ARTIMIAUSIOS VARŽYBOS
KREPŠINIS
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Klaipėdos „Neptūnas“ prieš
Prienų-Birštono „Vytautas“ LKL

Seniūno pavaduotoja pasidžiaugė renovuotais keliais,
atnaujinta seniūnija, naujais
Lepelionių piliakalnio laiptais.
Tačiau nemažai problemų kyla dėl sugadintų kelių vedant
požemines elektros linijas.
Tai labai jautėsi 2017 m., nes
prie to prisidėjo ir nepaliaujami lietūs. Seniūno pavaduotoja
pasidžiaugė gerai organizuojamu kultūriniu darbu, žmonių
dalyvavimu viešuose renginiuose ir kt.
Žinoma, spręstinų problemų ir darbų seniūnijoje yra
nemažai. 2017 metais iš 23
suplanuotų darbų pavyko įgyvendinti labai nedaug, o kitus
tenka perkelti į 2018 metus.
Atrodo, toks nedidelis darbelis buvo prie Lepelionių piliakalnio įrengti iškabą, bet
jis liko nepadarytas, nes pritrūko lėšų.

grupę, kad visi norintys vaikai
galėtų lankyti darželį. Meras
paminėjo, kad reikia rekonstruoti ir biblioteką, kur renkasi
žmonės paskaityti laikraščių ir
žurnalų, pabūti ir pabendrauti.
A. Vaicekauskas pristatė vandentvarkos, elektros ūkio modernizavimo ir plėtros projektus, kalbėjo apie nuolatinio biotualeto pastatymą ir priežiūrą
Stakliškėse.
Meras akcentavo, kad didžiausias iššūkis Stakliškėse
– keliai ir jų priežiūra, naujų
kelių įrengimas, gatvių tvarkymas. „Kelių tvarkymui lėšų
iš biudžeto dar negavome, bet
jų bus, lėšų keliams tvarkyti
bus skiriama ir iš savivaldybės
biudžeto. Nemažai jų turės būti skiriama pakelių priežiūrai,
kad jos neapaugtų krūmais“,
– sakė A. Vaicekauskas.
Kompleksines paslaugas

kui, pasak direktoriaus, iškyla problema, ar daug atsiras
norinčiųjų prisijungti. Trasa
atvedama iki sklypo ribos, o
gyventojui tenka pačiam pasirūpinti prisijungimu. Tai nemažai kainuoja, o kaip žinoma,
kaime gyvena daug vyresnio
amžiaus žmonių, kurie neišgali susimokėti. Bus ir tokių,
kurie nenorės atsisakyti lauko
tualeto, nenorės įsivesti ir geriamojo vandens.
Buvo išsakyti nuogąstavimai, kad kai kurios nuotekos
išbėga tiesiai į Verknę. Nelabai gerai, nors į tai niekas nesureagavo...
Apie melioracijos sistemų
trūkumus šiek tiek kalbėjo
M. Butkevičius. Jis pažadėjo,
kad bus sušauktas ūkininkų
susirinkimas, kuriame su pakviestais aukštesnės valdžios
atstovais ir bus iš esmės kal-

N. Ivanovienė, padėkojusi
už bendradarbiavimą seniūnijos įstaigoms, įmonėms, bendruomenėms, seniūnaičiams,
pristatė šių metų darbus. Reikės įrengti laiptus Medžionių
piliakalnyje, išpjauti avarinės
būklės medžius Užuguostyje,
praplėsti Stakliškių kapines,
sutvarkyti tvenkinius, skelbimo lentą, suremontuoti tiltelį, įrengti bendrą kanalizaciją,
pasirūpinti rekreacinės zonos
įrengimu Medžionių gyvenvietėje, Yra ir daugiau įvairių
kasdieninių, tęstinių darbų bei
projektų.
Pranešėjai klausimų niekas
nepateikė, nes iš tikrųjų ataskaita buvo aiški ir išsami.

Džiugina ir geri dalykai

Savivaldybės meras A. Vaicekauskas pasidžiaugė, kad
šiemet planuojama suremontuoti Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centrą, rekonstruoti
Stakliškių vaikų darželį, taip
pat įsteigti dar vieną darželio

šeimai pristatė Prienų paslaugų centro direktorė Aurelija
Urbonienė. Apie galimybes
globoti ar įsivaikinti vaikus
kalbėjo Jiezno globos namų
specialistė Jūratė Padelskaitė,
pakvietusi stakliškiečius suteikti namus be globos likusiems vaikams.
G. Banys kalbėjo apie Stakliškių apylinkių miškuose
sumedžiotus šernus, apsikrėtusius afrikiniu maru, įspėjo
gyventojus laikytis tam tikrų
sanitarijos reikalavimų.
AB „Prienų vandenys“ direktorius Pranas Mitkevičius
kalbėjo apie ES ir savivaldybės lėšomis vykdomą vandentvarkos projektą – Stakliškėse
bus nutiesta 3,59 km vandentiekio, 5,7 km nuotekų trasų,
pastatytos 7 siurblinės, valymo įrenginiai bei renovuota
3,7 km senų trasų. Žmonės
nori gyventi patogiau, turėti
vandenį ir naudotis nuotekų
sistemomis, tačiau vandentvarkos darbai brangūs, o pas-

bama apie problemas.
AB „Prienų vandenys“ direktorius pažymėjo, kad vandentiekio ir nuotekų trasos bus
tiesiamos daugelyje Stakliškių
miestelio gatvių – jau pasirašyta sutartis, yra rangovas. Darbai turėtų prasidėti, kai tik leis
gamtos sąlygos (išeis įšalas).
Tarybos narė L. Jakinevičienė pastebėjo, kad pinigų trūksta visur, tačiau jų galima surasti
iš nepanaudotų kitose programose. Ji pasiūlė kreiptis į Prienų rajono savivaldybę dėl lėšų
skyrimo iš aplinkos apsaugos
specialiosios programos. Pasak L. Jakinevičienės, laiptų
remonto laukia Medžionių piliakalnis, labai reikia sutvarkyti
ir aptverti tvora visas kapines,
iškasti šulinius, atvesti vandentiekį iki Vyšniūnų kapinių,
iškirsti avarinės būklės medžius ir spręsti buitinių atliekų
sutvarkymo problemas. Nors
seniūnija kapinių priežiūrai
skiria daug dėmesio, tačiau
patys gyventojai dar gana abe-
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galimybė stambias atliekas
nuvežti į tam skirtas vietas, o
ne į pamiškes. Kitas variantas
– įrengti stebėjimo kameras ir
bausti pažeidėjus...
Gyventojų skaičius seniūnijoje kasmet mažėja. Seniūnijoje yra 85 kaimai, juose gyvena
2 401 gyventojas, nors prieš
metus jų buvo 2488. Stakliškių
seniūnijoje 2017 metais mirė
53 gyventojai, o gimė tik 12.
Seniūno pavaduotoja kalbėdama apie socialinio darbo
sritį paminėjo, kad stengiamasi daugiau dirbti su socialinės
rizikos šeimomis, šiek tiek padaugėjo socialinių darbuotojų,
todėl jie gali dažniau lankytis
šeimose, padėti spręsti problemas bei pakonsultuoti. Socialinės rizikos šeimų skaičius se-

niūnijoje labai nekinta – svyruoja tarp 26 (2016 m.) ir 28
(2017 m).
Vienas iš svarbesnių darbo barų yra žemės ūkis. Žinia, Stakliškių krašto žemės
nėra pačios geriausios, tačiau
darbštūs žmonės sugeba ūkininkauti ir nepalankiomis sąlygomis. Beje, praeiti metai
buvo ypač sudėtingi dėl gausių kritulių. 2017 m. Stakliškių
seniūnijoje buvo 548 valdos, o
per metus užregistruotos dar 4.
Pasak N. Ivanovienės, ryškėja
ūkių stambinimo tendencija,
nes vyresnės kartos ūkininkai
perleidžia žemes jaunesniems
ūkininkams, kurie su naujesne
technika ir naujomis technologijomis gali dirbti didesnius
plotus žemės. Tik Stakliškių
žemdirbiai (kaip ir kitų seniūnijų) vargsta dėl neveikiančių
melioracijos sistemų, ir kol kas
niekas šių problemų nepadeda
spręsti.
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Alytaus „Dzūkija“ prieš
Prienų-Birštono „Vytautas“ LKL

Svečių pasisakymai
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Prienų KKSC arenoje
Prienų-Birštono „Vytautas“ prieš
Kėdainių „Nevėžis“ LKL
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Prienų KKSC arenoje
Prienų-Birštono „Vytautas“ prieš
Panevėžio „Lietkabelis“ LKL

jingi netvarkai. Tarybos narė
ragino žmones būti pilietiškus
– įspėti, užsirašyti automobilių
numerius ar nufotografuoti pažeidėjus.
Tarybos narė vardijo ir kitas
problemas, susijusias su gatvių
apšvietimu, automobilių aikštelės įrengimu, vandenvalos
įrengimu Stakliškių miestelyje
bei prisijungimu. „Manau, kad
kai kurias problemas galima
išspręsti ir greičiau, ir operatyviau, tik reikia dirbti“, – sakė
L. Jakinevičienė.
Tarybos narys A. Vaidogas
išsakė savo nuomonę apie galimybę žmonėms padėti prisijungti prie vandentiekio tinklų,
taip pat palietė visada aktualią
buitinių atliekų surinkimo sistemą. Žinoma, daugelis žmonių nepatenkinti ir skundžiasi,
jog reikia mokėti už „nieką“,
už negaunamas paslaugas. Tikrai įdomus dalykas – paslaugos negauni, o pinigus mokėti
reikia. A. Vaidogas paminėjo,
kad pinigų galima rasti ir vietoje – už ką kai kuriems pavaduotojams (mero ir administracijos direktoriaus) mokamas didžiulis priedas prie
atlyginimo, kuris viršija netgi
minimalią algą?

Gyventojai klausė
Vienas kitas gyventojas pasidomėjo vandentvarkos projektu, tinklų atvedimo galimybe, klausė, kodėl vasaros
metu vandens neturi kai kurie
daugiabučių 2–3 aukšto gyventojai, minėjo netikusią buitinių atliekų tvarkymo sistemą.
„Nesvarbu, kaip mokam – už
kvadratūrą ar pagal gyventojų
skaičių, ne tiek svarbu ir įkainiai, tačiau tai turi būti teisinga“, – sakė stakliškietis.
Meras, atsakydamas į pastebėjimą, nieko paguodžiančio
nepažadėjo – buitinių atliekų
tvarkymo sistema nėra tobula.
Žinoma, geriausia būtų mokėti už išvežamas atliekas pagal
svorį, tačiau vaizdas būtų liūdnas ne tik prie kapinių, bendro naudojimo konteinerių, bet
ir pamiškėse... A. Vaicekauskas pasiūlė žmonėms patiems
labiau kontroliuoti situaciją ir
dar pažadėjo pirkti stebėjimo
kameras...
KREPŠINIS
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Vilniaus „Lietuvos rytas“ prieš
Prienų-Birštono „Vytautas“ LKL
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Kėdainių „Nevėžis“ prieš PrienųBirštono „Vytautas“ LKL

Sveikata
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Parengta bendradarbiaujant su Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru

Jeigu surinktumėte visas vieno
žmogaus seiles, per gyvenimą jomis
pavyktų pripildyti net du baseinus.

Popierinės atliekos sąvartyne nesuyra
dvejus metus.

Ikimokyklinukai mokėsi apie
saugumą prie vandens telkinių
Š. m. vasario 14 d. Prienų
rajonoVeiverių Tomo
Žilinsko gimnazijos
ikimokyklinio ugdymo
skyriaus vaikams buvo
pravesta pamoka, kurios
tema „Vandenyje būk
atsargus – tu ne žuvis, o
tik žmogus“. Pamokos
metu dalyvavo trys
ikimokyklinukų grupės
„Zuikučiai“, „Voveriukai“ ir
„Meškiukai“.

Užsiėmimo metu buvo kalbama apie žiemos pavojus,
kurie dažniausiai slypi prie
užšalusių vandens telkinių.
Ikimokyklinio amžiaus vaikams pamokoje teorinė medžiaga buvo pristatoma su
praktiniais elementais – taip
daugiau informacijos išlieka
mokinių atmintyje.

vandens telkinių. Visi ikimokyklinukai pritarė, kad be suaugusiųjų eiti prie užšalusių
(ir ne tik) vandens telkinių labai pavojinga.

Praktinis užsiėmimas
„Šypsena graži – kai dantukai sveiki“

Kovo 2 d. Prienų lopšelyjedarželyje „Gintarėlis“
lankėsi visuomenės
sveikatos biuro specialistė.

M I T A I

Kovo 20-ąją švęskime
Tarptautinę laimės dieną
2012 metais Jungtinės
Tautos paskelbė kovo 20 d.
Tarptautine laimės diena.
Šia švente pabrėžiamas
visų planetos gyventojų
bendras kelias laimės link.

Taip pat pamokėlės pabaigoje buvo patikrinta, ar visi
vaikai suprato žiemos metu
tykančius pavojus ir kaip reikia elgtis nutikus nelaimei prie

Ji vaikams vedė užsiėmimą apie dantukų priežiūrą
ir parodė, kaip reikia valytis
dantukus, paaiškino mitybos

MITAS. Liekni žmonės sveikesni už apkūnius.
Realiai žmogaus masės ir ūgio santykio atitikimas – ne pats
geriausias būdas išsiaiškinti, ar tu sveikas, ar reikalingas gydymas,
kadangi ši formulė neskiria riebalinės masės nuo raumenų masės.
Be to, išorė apskritai apgaulinga. Liesas žmogus gali būti užkietėjęs
rūkorius, gyvenantis sėdimą gyvenimo būdą, o storulis gali
reguliariai sportuoti ir maitintis naudingais vaisiais bei daržovėmis.

įtaką dantukams. Vaikai žiūrėjo filmuką apie taisyklingą dantų priežiūrą ir po to
jį aptarė.

Žemėje iš visų žinduolių tik du
– dramblys ir žmogus – geba stovėti
ant galvos. Tiesa, ne kiekvienas iš
mūsų tai gali padaryti be treniruočių.

Įdomu tai, jog iniciatyva
paskelbti kovo 20 d. Tarptautine laimės diena atkeliavo iš
nedidelės kalnų šalies – Butano. Manoma, jog Butano karalystės gyventojai yra patys
laimingiausi pasaulyje.
Laimę, kaip reiškinį, tyrinėja filosofijos, etikos, psichologijos bei teologijos mokslų
sritys. Fiziologai tiria laimę
kartu nagrinėdami ir vadinamuosius „laimės hormonus“
– endorfiną, serotoniną ir dopaminą. Laimė tiriama ne vieną šimtmetį ir ne tik moksliškai. Ši tema atsispindi poetų,
dailininkų, muzikantų bei artistų kūryboje.
Literatūroje laimė apibūdinama kaip teigiama emocija ar visas teigiamų emocijų spektras, jausmas, žmogaus būsena, kuri pasireiškia
įvairiais jausmais – dvasine
pusiausvyra, pasitenkinimu,
ramybe, džiugesiu, dideliu
džiaugsmu. Tai jausmas, kuris yra visiškai subjektyvus,
jis kyla tenkinant dvasinius
(ar daug tokių tenkiname XXI
– progreso amžiuje?), pažinimo, bendravimo, estetinius ir
fiziologinius poreikius. Laimė visų pirma yra susijusi su
gyvenimo tikslo ir prasmės
klausimais.
Didžiosios Britanijos mokslininkų atlikto tyrimo duomenys rodo, kad žmonės, kasdien patiriantys daugiau lai-

MITAS. Per dieną reikia išgerti 2–2,5 litro vandens. Jūs, žinoma,
padarysite teisingai, jeigu pradėsite gerti vandenį vietoje gazuotų ir
kitokių daug cukraus turinčių gėrimų. Tačiau, kiekvienas organizmas
turi nuosavą skysčio vartojimo formą ir ji nebūtinai matuojama
pateiktu kiekiu. Be to, niekas neatsižvelgia į tai, kad skysčių vartojimo
dienos normai priklauso dar ir tas vanduo, kurį gauname drauge su
maistu. Paprastai skaičiuojame tik tai, ką išgeriame.

mės, būna gerokai sveikesni
nei mažiau laimingi asmenys.
Laimės jausmas ypač svarbus
vyrų sveikatai, mat laimingesnių vyrų lėtesnis širdies
ritmas, geresnis jų širdies ir
kraujagyslių sistemos darbas.
Dažniau laimingais besijaučiantys asmenys turi mažesnį
vidutinį streso hormono kortizolio kiekį. Šis hormonas siejamas su tam tikro tipo diabetu bei hipertenzija.

Šiais laikais beveik visos
ligos susijusios su stresu. Visos neigiamos mintys sukelia
stresą. Teigiamos mintys skatina laimės hormonų išsiskyrimą, kurie atgaivina smegenų ląsteles. Laimės hormonai gerina atmintį, mažina
agresyvumą tarp žmonių,
skatina veiklumą, stiprina ištvermę ir kūrybiškumą.
Tad linkime būti laimingais
ne tik šią dieną.

Būkite nuoširdžiai laimingi
kasdien – šypsokitės ir
dalinkite laimę kitiems.
MITAS. Mažo kaloringumo ir neriebūs produktai naudingesni
už įprastus.
Realybėje dauguma tokių produktų turi daugiau cukraus ir
sacharidų, skirtų skoniui pagerinti. Be to, vis daugiau atliktų
tyrimų liudija, kad riebalai – anaiptol ne organizmo priešai. Jeigu,
žinoma, nepersivalgysime.

 SVEIKATA
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Perdirbus vieną plastiko butelį
sutaupoma tiek energijos, kiek reikia
60 W elektros lemputei šviesti 6
valandas.

Stiklas gamtoje sudūlėja per 900
metų, o jam pagaminti suvartojama
ypač daug energijos.

Žmogus užmiega vidutiniškai per 7
minutes.

Tuberkulino mėginys padeda „Šlykštukai“ –
nustatyti tuberkuliozę
žaislai iš nuodų?
Viešojoje erdvėje
plintanti „pasidaryk pats“
mada gaminti žaislus,
vadinamus išmaniuoju
plastilinu ar šlykštukais
(angliškai slime), iš pirmo
žvilgsnio gali atrodyti
nekaltai.

Gerinant tuberkuliozės
profilaktiką Lietuvoje,
Sveikatos apsaugos
ministerijos nustatyta
tvarka tuberkulino testas
atliekamas 7 metų amžiaus
vaikams bei esantiems
rizikos grupėje vaikams
(bendraujantiems su
sergančiais tuberkulioze
(TB) šeimoje ar kolektyve,
sergantiems lėtinėmis
ligomis ir kt.).

Tuberkulino testas naudojamas siekiant nustatyti, ar žmogus užsikrėtęs TB. Sveikatos
priežiūros specialistas įšvirkščia nedidelį kiekį tuberkulino
po oda vidinėje dilbio dalyje.
Po 2–3 dienų sveikatos priežiūros specialistas įvertina
odos reakciją. Tuberkulino įšvirkštimo vietoje gali atsirasti
patinimas. Išmatavus patinimo
diametrą nustatoma, ar testas
teigiamas, ar neigiamas. Teigiamas testas paprastai reiškia,
kad žmogus yra infekuotas tuberkuliozės mikobakterijomis
(TM). Primename, kad užsikrėtę asmenys savo organizme
turi TM, bet jos nėra aktyvios
ir nesukelia ligos, nepasireiškia TB būdingi požymiai ir
žmogus neplatina ligos sukėlėjo. Nustatyta, kad tik dalis
užsikrėtusių asmenų (5–10
proc.) gali susirgti arba suserga TB. Sergančių TB žmonių
organizme bakterijos aktyviai
dauginasi, jiems pasireiškia
TB būdingi simptomai, kosėdami jie platina užkratą.

M I T A I

TB dažniausiai užsikrečiama,
jei yra kasdienis artimas sąlytis su sergančiais asmenimis
gyvenamoje aplinkoje, darbe,
kitose įstaigose.
Nuo 2014 m. Lietuvoje
sparčiai didėjo susirgusių tuberkulioze vaikų skaičius.

Pernai Lietuvoje registruotas 71
tuberkulioze sergantis vaikas,
2016 m. – 69, 2015 m. – 58,
2014 m. – 38.
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS
centro (ULAC) duomenimis,
pernai Lietuvoje tuberkulino
(arba MANTU) mėginiai padėjo išaiškinti 32 tuberkulioze
(TB) susirgusius vaikus, iš jų 5
vaikams diagnozuota itin sunki – atvira plaučių tuberkuliozės forma. Pernai mūsų šalyje tuberkulino mėginys buvo
atliktas daugiau nei 65 proc.
vaikų, kuriems jis turėjo būti
atliktas. Kaip ir kiekvienais
metais, daugiausia tuberkuliozės atvejų diagnozuota vaikams, kurie bendravo su sergančiais tuberkulioze artimoje
aplinkoje – 21 atvejis, iš jų –3
atviros TB formos. Teigiamas
tuberkulino mėginys nustatytas daugiau nei 10 proc. visų
vaikų, kuriems jis buvo atliktas (5084 vaikams). Kaip jau
buvo minėta aukščiau, teigiama tuberkulino reakcija dažniausiai yra tada, kai vaikas
yra užsikrėtęs tuberkuliozės

MITAS. Hepatitas - asocialių žmonių liga.
Virusas, sugriaunantis žmogaus kepenis, plinta per kraują,
todėl užsikrėsti galima net ir grožio salone darant manikiūrą ar
paprasčiausiai pasinaudojus svetimomis žirklėmis.

mikobakterijomis, tačiau tuberkuliozei būdingų požymių
neturi. Toks vaikas neplatina
tuberkuliozės mikobakterijų ir
nėra pavojingas aplinkiniams.
Ši būklė kitaip dar vadinama
latentine tuberkuliozės infekcija (LTBI). Asmenims, kuriems nustatyta LTBI, rizika
per visą gyvenimą susirgti tuberkulioze siekia 5–10 proc.
(iš jų pusė atvejų per pirmus
dvejus metus).

Internetinėje erdvėje skelbiamuose įrašuose šis užsiėmimas įvardijamas kaip
puiki edukacinė priemonė,
skatinanti vaikų ir paauglių
kūrybingumą. Tačiau nė
viena instrukcija, kurios sudėtyje yra borakso, nepažymi, jog šis žaislas pavojingas sveikatai, ypač vaikų ir
paauglių.

„Boraksu“ vadinama
daug medžiagų
Viena iš pagrindinių ir
ypač kenksmingų minimų
sudedamųjų dalių yra boraksas. Buityje paplitusiu

nių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir
pakavimo reikalavimus (jį
galite rasti pagal raktinius
žodžius „Reglamentas (EB)
Nr. 1272/2008“), visas šias
medžiagas, taip pat ir boro
rūgštį, priskiria 1B kategorijos toksiškai reprodukciją
veikiančioms medžiagoms.
Pagal minėtą reglamentą, šių
medžiagų etiketėse turi būti
toks įspėjamasis ženklas ir
tekstas: Gali pakenkti vaisingumui. Gali pakenkti negimusiam kūdikiui.

Tykanti grėsmė
– nevaisingumas ir
vaisiaus apsigimimai
Jei įspėjamieji ženklai dar
neatbaidė nuo noro pasigaminti tokį žaislą, galbūt informacija apie tai, kaip veikia šios medžiagos, padės

TB infekcijos šaltinis yra sergantis atvira plaučių tuberkulioze ligonis, kuris kosėdamas,
čiaudėdamas ir skrepliuodamas į aplinką gausiai išskiria
ligos sukėlėjus – tuberkuliozės
mikobakterijas.
Ši liga ypač grėsminga naujagimiams ir kūdikiams bei
vaikams iki 5 metų. Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja šalims, kuriose
registruojamas didelis sergamumas TB, skiepyti BCG
vakcina vaikus kaip galima
greičiau po gimimo. Skiepijimas apsaugo mažus vaikus
nuo labai sunkių ligos formų
(pvz., tuberkuliozinio meningito). Pagal Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių
skiepijimų kalendorių BCG
vakcina skiepijami 2–3 parų
naujagimiai. Lietuvoje kiekvienais metais paskiepijama
iki 98 proc. visų naujagimių.
Vaikai TB dažnai užsikrečia
nuo suaugusiųjų.

nams. Berniukų reprodukcinei sistemai šios medžiagos
gali pakenkti ne tik vaikystėje, bet dar esant gimdoje,
kai nėščia moteris gauna šių
nuodų. Neskirstant pagal lytį, dėl šių medžiagų neigiamo
poveikio įsčiose vaikams gali pasireikšti įgimtos stuburo
slankstelių, akių, kraujotakos
ar centrinės nervų sistemos
anomalijos.

Veiklą su
nuodingosiomis
medžiagomis
reglamentuoja
įstatymai
Lietuvos Respublikos nuodingųjų medžiagų priežiūros įstatymas 1B kategorijos
toksiškai reprodukciją veikiančias medžiagas (taigi ir
boraksą) priskiria nuodingosioms medžiagoms. Įstatymas taip pat nustato, kad
nuodingąsias medžiagas gali
naudoti tik tie asmenys, kurie atitinka įstatyme nurodytą
kompetenciją ir nepriekaištingos reputacijos reikalavimus, turi įstatyme nurodytą
leidimą ir veiklą vykdo patalpose, atitinkančiose Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintus
reikalavimus. Už šio įstatymo pažeidimus taikoma baudžiamoji atsakomybė.

Už neteisėtą borakso
naudojimą gresia
teistumas

bendriniu pavadinimu „boraksas“ paprastai vadinamos
kelios cheminės medžiagos:
dinatrio tetraborato dekahidratas, bevandenis dinatrio
tetraboratas, dinatrio tetraborato pentahidratas, bevandenis dinatrio oktaboratas, dinatrio oktaborato tetrahidratas ir dar kelios boro rūgšties
natrio druskos.

Sudėtyje – nuodai
Europos Sąjungos reglamentas, nustatantis chemi-

MITAS. Jei giminėje niekas nesirgo krūtų vėžiu, jis negresia
ir jums.
Tik 10 proc. moterų, kurioms buvo diagnozuotas krūties vėžys,
turėjo pirmosios eilės šia liga sirgusių giminaičių, kitos 10 proc.
turėjo antrosios eilės šia liga sirgusių giminaičių ir net 80 proc.
moterų neturėjo nė vieno giminaičio, kuriam kada nors būtų
diagnozuotas krūtų vėžys.

geriau apsispręsti. Nustatyti
priežastinį ryšį tarp vaikystės
žaislų ir problemų susilaukti
vaikų suaugus bei tikimybės,
jog vaikas gims su sunkiais
sveikatos sutrikimais, yra sudėtinga. Tačiau šių medžiagų
toksiškumas reprodukcijai
yra įrodytas laboratoriniais
tyrimais su eksperimentiniais
gyvūnais (paprastai pelėmis
ir žiurkėmis). Šių bandymų
duomenys parodė, jog boro
rūgšties natrio druskos ypač
kenkia vyriškos lyties gyvū-

Todėl prieš perkant ir naudojant boraksą reikėtų savęs
paklausti: ar tikrai turiu reikiamų medicinos ir chemijos
žinių bei praktinės nuodingųjų medžiagų naudojimo
patirties? Ar mano namai
tikrai atitinka minėtus patalpų reikalavimus? Ar žinau,
kas tai yra saugos duomenų
lapas ir kurioje jo dalyje rašoma apie asmens apsaugos
priemones, kurias privaloma naudoti dirbant su nuodingąja medžiaga? Ir, galų
gale, kokią įtaką mano tolesniam gyvenimui padarytų
teistumas?

MITAS. Fiziniai pratimai išnaudoja energiją, kurią galima būtų
panaudoti kovai su stresu.
Atvirkščiai. Susikaupusi įtampa sumažėja aktyviai judant. Judėkite
– streso lygis sumažės, o jėgų padaugės.
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Amerikiečiai ir azijiečiai mato
daiktus skirtingai. Tyrimai atskleidė,
kad skirtingos rasės spalvas skiria
nevienodai. Pavyzdžiui, europidai yra
jautresni raudonai spalvai ir geba skirti
daugiau jos atspalvių.

Popieriui gaminti pasaulyje kasmet
sunaudojama daugiau kaip 1 mln.
medžių.

Erkės neturi akių.

Ugdymo įstaigų ir tėvų daromos auklėjimo Akimirkos iš Lidijos
Laurinčiukienės
klaidos, dėl kurių kenčia vaikų sveikata
paskaitos
Būtent vaikystėje
formuojasi sveikos
gyvensenos įpročiai ir
nuo to gali priklausyti
viso tolimesnio gyvenimo
kokybė. Ne paslaptis, kad
šiandien vaikai yra įpratę
rinktis nesveiką maistą, o
vietoj fizinio aktyvumo –
pasyvų laisvalaikio leidimo
būdą.

„Labai svarbu, kad sveikai
gyventi vaikai nuo pat mažens
būtų mokomi ne tik ugdymo
įstaigose, bet ir namuose. Dažnai tėveliai guodžiasi, kad vaikas nevalgo košių ar nemėgsta
daržovių, bet nesusimąsto, ar
tokį maistą nuolatos valgo patys?“, – sako mitybos specialistė Danguolė Gasparavičienė.

Kodėl vaikai atsisako
sveiko maisto?
Pasak VšĮ „Tikra mityba“
direktorės, už tai, ką šiandien
valgo vaikas, atsakomybę privalo prisiimti tėvai bei ugdymo įstaigų darbuotojai, kadangi tik nuo jų
priklauso, ar vaikas
mėgs brokolius,
salotas, grikių košę, ar mieliau rinksis saldumynus ir nesveikus užkandžius.
Specialistės teigimu, per parą tiek vaikams, tiek suaugusiesiems rekomenduojama suvalgyti bent penkias porcijas daržovių ar vaisių, t.y. apie 400 g.
Vis dėlto, čia iškyla problema:
kaip vaikus paskatinti valgyti
šį maistą, jei anksčiau tai jiems
nebuvo įprasta?
„Paklauskite bet kurios virėjos, gaminančios vaikams, ar
vaikai suvalgo daržoves ir beveik visada išgirsite neigiamą
atsakymą. Netrukus įsigalios
nauji Vaikų maitinimo aprašo
pakeitimai, kuriame yra reikalavimas, kad pietų patiekalo
garnyras – daržovės, turi sudaryti trečdalį patiekalo.
Teisės aktų reikalavimai vie-
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ni, bet kokia bus realybė? Ar
nuo to vaikai pradės valgyti
daugiau daržovių?“, – tikina
mitybos specialistė.
Ugdymo įstaigų gaminamame maiste teisės aktais ribojamas druskos bei cukraus kiekis, draudžiami skonio stiprikliai, dažikliai ir kitos sveikatai
nenaudingos medžiagos. Taip
pat maisto produktuose negali
būti iš dalies hidrintų riebalų,
tačiau problema ta, kad vaikai
nemėgsta valgyti reikalavimus
atitinkančio sveiko maisto:
sriubų, košių ar daržovių.
„Būtent dėl šių priežasčių
vyksta nuolatinė diskusija:
vaikų tėvai tikina, kad ugdymo įstaigose gaminamas neskanus maistas, o virėjai teigia,
jog vaikai neįpratę nuo mažens
valgyti sveikai pagamintus patiekalus ir dėl to kyla visos problemos“, – aiškina D. Gasparavičienė.

Maisto pateikimas–
vienas svarbiausių
Specialistai nuolatos svarsto,
kaip vaikus pritraukti eiti pietauti į mokyklos valgyklą, o ne
skubėti į šalia esantį prekybos
centrą. Anot D. Gasparavičienės, išeitis viena: reikia ne tik
gaminti sveikus patiekalus, bet
ir juos išvaizdžiai patiekti.
„Mes visi pirmiausia valgome akimis, o vaikai – tuo labiau. Jeigu daržovės, vaisiai,
kiti sveiki užkandžiai ar patiekalai bus pagaminti su meile ir

MITAS. Rūšiuoti beprasmiška, nes visos atliekos vis tiek
išvežamos į tą patį sąvartyną.
Atkeliavusios iki surinkėjų, atliekos rūšiuojamos dar kartą rūšiavimo
bazėse. Atskiriamos sausos ir šlapios. Popierius išrūšiuojamas
į 7, stiklas į 2, o plastikas net į 18 rūšių. Išrūšiuotos atliekos
supresuojamos ir atiduodamos perdirbėjams.

patiekti estetiškai bei žaismingai, tikėtina, kad ir vaikai labiau
norės jų paragauti“, – kalba VšĮ
„Tikra mityba“ direktorė.
Specialistės nuomone, norint, kad vaikai gyventų sveikai, į tai turėtų įsitraukti ir mokyklos bendruomenė. Darželių
auklėtojos bei mokytojos taip
pat privalo turėti kompetentingų žinių apie sveikatai palankią
mitybą, kad jas galėtų perteikti
vaikams.
„Dažnai išgirsime teigiant,
kad vaikai nemėgsta žalumynų, tačiau ar negalėtų ugdymo
įstaigoje vaikai patys pasėję sėklų užsiauginti, pavyzdžiui, petražolių, jų pasiskinti ir gražiai
patiekti dubenėlyje ant pietų
stalo? Tikrai kiekvienam vaikui norėsis savo užaugintais žalumynais pasigardinti sriubą ar
kitą patiekalą“, – idėjomis dalinasi D. Gasparavičienė.

Mokyklose vaikai
sportuoja vos 25 min.?
Remiantis Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO)
fizinio aktyvumo rekomendacijomis, vaikai
ir paaugliai (nuo 5
iki 17 metų) turi
kasdien būti aktyvūs mažiausiai 60
minučių. Šios amžiaus grupės
fizinė veikla įvairi: žaidimai,
ėjimas, bėgimas, važiavimas
riedučiais ar dviračiu bei kita
aktyvi veikla.
„Sveikatiados“ projekto,
skatinančio vaikų sveiką ir aktyvią gyvenseną, koordinatorė
Laura Blaževičiūtė pasakoja,
jog kasdienis fizinis aktyvumas pagerina vaikų širdies ir
kvėpavimo sistemų būklę, raumenų pajėgumą, kaulų tvirtumą, širdies ir kraujagyslių sistemos bei medžiagų apykaitos
fiziologinius rodiklius. Taip pat
tai padeda sumažinti jaučiamą
stresą, nerimą ar depresijos
simptomus.
„Teigti, jog ugdymo įstaigos

užtikrina šias rekomendacijas
– negalima. Dažniausiai kūno kultūros pamokos vyksta 3
kartus per savaitę, papildomai
dar kartą per savaitę, jei mokykloje yra galimybė, vyksta aerobika – šokių pamoka, tačiau
ir šios pamokos nėra 100 proc.
išpildomos fiziniu aktyvumu“,
– įvardina L. Blaževičiūtė.
„Sveikatiados“ projekto koordinatorė nurodo, kad dažniausiai fizinio lavinimo pamoka prasideda mokinių išsirikiavimu, pamokos aptarimu
ir mankšta – tai užtrunka apie
dešimt minučių. Vėliau vyksta tikroji fizinė veikla, tačiau
likus dešimčiai minučių iki
pamokos pabaigos, mokiniai
dažniausiai tvarko sporto inventorių bei persirengia, tad
viską apibendrinus – aktyvios
kūno kultūros pamokos lieka
vos 25 minutės.
„Vaikams įprastas pamokas
naudinga būtų sujungti, pavyzdžiui, į matematikos pamoką integruoti kūno kultūros
elementus. Mokiniai pamokų
metu galėtų spręsti uždavinius,
kurių sąlygose aprašomas nubėgtas laikas, fizinio aktyvumo
intensyvus, laimėti sportiniai
žaidimai. Tokio pobūdžio uždaviniai netiesiogiai skatintų
vaikus dažniau mąstyti apie
fizinio aktyvumo galimybes“,
– kalba L. Blaževičiūtė.
Panašias idėjas skelbia bei
fizinio aktyvumo konkursuose dalyvauti motyvuoja projektas „Sveikatiada“. Kasmet
atnaujintame metų veiklos plane daug dėmesio skiriama vaikų sveikos mitybos skatinimui
ir fizinio aktyvumo didinimui.
„Sveikatiada“ – tai ilgalaikis
sveikos gyvensenos ugdymo
projektas, kuris suteikia vaikams žinių ir praktinių įgūdžių
apie sveikatą, mitybą bei fizinį
aktyvumą. Projektas vykdomas jau 9-us metus.

Vasario 20 d. Prienų
rajono savivaldybės
visuomenės sveikatos
biuras organizavo paskaitą
„Pozityvus mąstymas
– nuo ko pradėti?“. Ją
vedė daugelio aukštųjų
mokyklų dėstytoja,
žurnalistė, švietimo
ir verslo konsultantė,
leidėja, knygų autorė, 2010
metais Lietuvos studentų
įvardinta „Sąžiningiausia
Lietuvos dėstytoja“ Lidija
Laurinčiukienė.

Pati lektorė seminaro pradžioje supjaustė keletą greipfrutų ir padėjo keliose vietose,
nes greipfruto kvapas žadina
mąstymą, protą. „Daugelis lietuvių gyvena tuneliuose – mato tik namus, darbą, parduotuvę, vaistinę, retsykiais vakarėlį. Reikia mokėti bet kurioje
situacijoje peršokti figūrą kaip
šachmatų žaidime ir atsistoti
netikėčiausioje pozicijoje. Tai
yra pozityvus mąstymas“, –
sakė viešnia. Seminare L. Laurinčiukienė susirinkusiesiems
dėstė ne tik teoriją, bet davė
ir praktinių patarimų. Visi su
nekantrumu laukdami svarstė,
kam gi moteris į rankas pasiėmė dvi poras kojinių ir nustebę, vienas į kitą žvilgčiodami
ją stebėjo, kai vieną porą kojinių apsimovė, o į kitą pradėjo
pilti kruopų. „Prieš daug metų,
kai dalyvavau stažuotėje Indijoje, užsiėmimus vedęs profesorius į antrą užsiėmimą liepė
atsinešti dvi poras kojinių. Jeigu vakare grįžę po darbo jau-

čiate kietus it akmenis pečių
raumenis, supraskite, pervargote, tą pastebėjo ir paskaitas
vedęs profesorius. Vakare, ne
vėliau kaip 8 valandą, parėjusi
namo užsimaunu medvilnines
kojines, o į antrą porą supylusi
kruopų vaikštau su jomis apie
45 min. po namus. Vyksta akupunktūra su akupresūra. Pašildžius kruopas orkaitėje, šis
metodas padeda nuo gerklės
skausmo. Vaikštant ant galų
pirštų, atpalaiduojami galvos ir
kaklo raumenys. Kepenų, tulžies problemoms, kurios dažnai atsiranda nuo nervų, spręsti
padeda vaikščiojimas ant kulnų, o žarnyno problemoms padeda siauriausios pėdos dalies
masažavimas“, – patarimais
dalijosi L. Laurinčiukienė.
Pasak seminaro vedėjos, ji šį
metodą naudoja jau 15 metų
ir jis padeda vakare atgauti jėgas. Tą pačią dieną lektorė aplankė ir Skriaudžių pagrindinę
mokyklą, kuri laimėjo konkursą „Sveikiausia įmonė / įstaiga
2018“. Šioje mokykloje lektorė taip pat skaitė paskaitą apie
profesinį perdegimą.

Danguolė Gasparavičienė,
VšĮ ,,Tikra mityba“ direktorė

MITAS. Paaugliai per jauni, kad jiems išsivystytų
priklausomybė nuo narkotikų.
Priklausomas nuo narkotikų gali tapti bet kokio amžiaus
žmogus, netgi įsčiose esantis vaisius, jei motina vartoja
narkotikus.

MITAS. Vieną kartą pavartojus psichoaktyviųjų medžiagų tikrai
nieko neatsitiks. Taip galvoja dažnas eksperimentuotojas, tačiau,
ko gero, nė vienas neturi nusibrėžęs aiškios ribos, po kurio laiko ar po
keleto kartų jau galima sakyti, kad vartojama „ilgai“. Be to, narkotikų
poveikis kiekvienam žmogui skirtingas – vienam nuo tam tikros
dozės, pavartotos pirmą kartą, gali nieko neatsitikti, kitam ir pirmas
kartas gali baigtis sutrikusiu kvėpavimu, širdies smūgiu ar koma.
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Konkursas „Sveikiausia įmonė / įstaiga 2018“
Prienų rajono savivaldybės
visuomenės sveikatos
biuras vėl skelbia
konkursą „Sveikiausia
įmonė / įstaiga 2018“.

Konkurso tikslas – skatinti
sveikos gyvensenos iniciatyvas įmonėse / įstaigose, ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius bei domėjimąsi savo
sveikata.
Konkurse gali dalyvauti visos Prienų rajone veikiančios
įmonės / įstaigos.
Konkursas bus vykdomas
keturiais etapais:
I etapas. Norinčių dalyvauti konkurse įmonių / įstaigų paraiškų registravimas
el. paštu prienai.vs.biuras@
gmail.com (paraiškos forma pateikiama priede) (nuo
2018 m. kovo 1 d. iki kovo
30 d.).
II etapas. Sveikatos patikrinimai, teoriniai-praktiniai užsiėmimai įmonėse / įstaigose.
Visuomenės sveikatos biuro
specialistai atvyks į Jūsų įmonę / įstaigą ir atliks kraujos-

PARENGĖ:

Prienų rajono savivaldybės
VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

Revuonos g. 4, 59118 Prienai
Telefonas/faksas (8 319) 544 27
Mobilusis telefonas 8 678 79 995
El. paštas prienai.vs.biuras@gmail.com
Internete :http://www.vsbprienai.lt
http://www.facebook.com/prienuvsb/

pūdžio matavimus bei kūno
kompozicijos analizę. Taip
pat bus vertinamas darbuotojų sveikatos raštingumas
(konkurso dalyviams bus pateikta anketa su sveikatos stiprinimo ir išsaugojimo klausimais). Jeigu darbuotojai pageidaus, specialistai asmeniškai
konsultuos, atkreips dėmesį į
gautus rezultatus ir poreikius.
Taip pat konkurso dalyviai bus
informuojami apie valstybės
vykdomas prevencines profilaktines programas bei skatinami profilaktiškai tikrintis savo
sveikatą (nuo 2018 m. balandžio 2 d. iki 2018 m. rugpjūčio 31 d.). Esant dideliam da-

INFORMACIJĄ RINKO:

Direktorė Ilona Lenčiauskienė,
mobilusis telefonas 8 678 79 994,
Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistė
Justina Dobilienė,
Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė
Asta Gataveckienė,
Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistė
Birutė Vitkauskaitė.

lyvių skaičiui, sveikatos patikrinimų ir teorinių-praktinių
užsiėmimų laikas gali būti ir
pratęstas.
III etapas. Duomenų apdorojimas, analizė ir rezultatų parengimas (nuo 2018 m.
rugsėjo 3 d. iki 2018 m. rugsėjo 21 d.).
IV etapas. Sveikiausios įmonės / įstaigos rinkimai ir apdovanojimai (šventės „Rudens
spalvos 2018“ metu).
Konkurso nugalėtojus rinks
Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro sudaryta komisija.
Renkant sveikiausią įmonę
/ įstaigą bus vadovaujamasi

INFORMACIJĄ RINKO:

Visuomenės sveikatos specialistai mokyklose:
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė
Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijoje, Skriaudžių
pagrindinėje mokykloje, Šilavoto pagrindinėje
mokykloje Erika Bašinskaitė,
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė
Prienų „Ąžuolo“ progimnazijoje, Ašmintos

šiais kriterijais:
sveikatos patikrinimuose
dalyvavusių įmonės / įstaigos
darbuotojų procentinė dalis;
įmonės / įstaigos darbuotojų, išklausiusių teorinius-praktinius užsiėmimus, procentinė dalis;
įmonės / įstaigos darbuotojų
sveikatos patikrinimų analizės
rezultatai (kraujospūdžio matavimas ir kūno kompozicijos
analizė).
įmonės / įstaigos indėlis į
darbuotojų sveikatinimą (pagal paraiškoje pateiktą informaciją);
įmonės / įstaigos darbuotojų sveikatos raštingumo vertinimas, procentinė dalis (anketa).

Atmintinos sveikatos
ir su sveikata
susijusios
kovo mėn. dienos
Kovo 3 d. - Tarptautinė ausų
ir klausos diena
Kovo 8 d. - Tarptautinė
moters diena
Kovo 12 d. - (Pirmą kartą
buvo minima 2008 m. kovo
6 d.), Pasaulinė glaukomos
diena
Kovo 13 d. - Pasaulinė
inkstų diena
Kovo 20 d. - (Pirmą kartą
buvo minima 2012 m.),
Pasaulinė burnos sveikatos
diena
Kovo 20 d. - Tarptautinė
laimės diena
Kovo 22 d. - Pasaulinė
vandens diena
Kovo 24 d. - Pasaulinė
tuberkuliozės diena
Kovo 24 d. - Pasaulinė
Dauno sindromo diena

pradinio ugdymo skyriuje, Balbieriškio
pagrindinėje mokykloje, Naujosios Ūtos

pagrindinėje mokykloje Eglė Zokaitytė,
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė
„Revuonos“ pagrindinėje mokykloje, Išlaužo
pagrindinėje mokykloje, Pakuonio pagrindinėje
mokykloje Gintarė Meškauskė,
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė
Stakliškių gimnazijoje, Jiezno gimnazijoje.

Priedas išeina antrąjį mėnesio šeštadienį
kartu su laikraščiu „Naujasis Gėlupis“
Priedas leidžiamas nuo 2015 11 07.
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Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyrius (K. Donelaičio g. 33-403, LT44240 Kaunas)
Prašome atsiliepti mirusio Stanislovo Tamoševičiaus paveldėtojus arba įgaliotus asmenis, 2018 m. kovo 21 d. 9.00
val. Jūs kviečiami atvykti į Birštono sav., Dzingeliškių k. prie
žemės sklypo (kad. Nr. 6908/5:159), suderinti sklypo ribas
su gretimu žemės sklypu Nr. 6908/5:101, kuriam nurodytu
laiku bus atliekami kadastriniai matavimai.
Pasiteirauti galite VĮ Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyriuje K. Donelaičio g. 33-403,
Kaunas arba tel.: 8 682 13018, 8 675 01473. Jums neatvykus darbai bus tęsiami.
Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyrius (K. Donelaičio g. 33-403, LT44240 Kaunas)
Prašome atsiliepti mirusios Onos Rochmanienės paveldėtojus arba įgaliotus asmenis, 2018 m. kovo 20 d. 11.30 val. Jūs
kviečiami atvykti į Prienų r., Ašmintos sen., Strielčių k. prie
žemės sklypo (kad. Nr. 6955/3:13), suderinti sklypo ribas su
gretimu žemės sklypu Nr.6955/3:278, kuriam nurodytu laiku
bus atliekami kadastriniai matavimai.
Pasiteirauti galite VĮ Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyriuje K. Donelaičio g. 33-403,
Kaunas arba tel.: 8 682 13018, 8 675 01473. Jums neatvykus darbai bus tęsiami.
UAB „Geonetas“ informuoja, kad 2018 m. kovo mėn.
19 d. 9:00 val. bus atliekami žemės sklypo Birštono sav,
Geležūnų kaime, kadastrinis Nr. 6935/0001:0354 kadastriniai matavimai. Gretimo sklypo savininkus, naudotojus ir
paveldėtojus kadastrinis Nr. 6935/0001:0136 kviečiame atvykti nurodytu laiku į savo sklypą arba iki š. m. kovo mėn.
16 d. kreiptis į UAB „Geonetas“,Vytauto g. 11A, Prienai.
Tel. 8 683 98043, el.paštas. geonetas@gmail.com.

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

Parduoda
1 KAMBARIO BUTUS

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.

SODYBAS, SODUS

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

2 KAMBARIŲ BUTUS

ŽEMĖS SKLYPUS

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

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

2 k. bt. (50 kv. m, IV a. 6 a. mūriniame name) Stadiono g., Prienuose. Tel. 8 682 07294.
REKLAMA

Žemės ūkio paskirties sklypus
(kurių bendras plotas 5 ha) Padrečių k., Prienų r. Tel. 8 683 91121.
8,47 ha žemės ūkio paskirties
žemę Gineikonių k., Stakliškių
sen., Prienų r., Tel. 8 608 56398.

Perka

Šiltn
a
Prie mių g.
nuo 8,
se

1-2 k. b. Prienuose (mokėsiu iki
12 000 Eur). Tel. 8 606 46488.
1-2 k. butą Birštone arba Prienuose. Tel. 8 607 49133.
2 k. butą (I arba II aukšte) Prienuose. Tel. 8 615 45664.
3-4 k. butą Prienuose arba Birštone. Galiu padėti sutvarkyti
dokumentus. Tel. 8 670 75482.
Už protingą kainą pirksiu 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.
Perkame mišką didžiausiomis
kainomis Lietuvoje. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 605 44445.

PERKAME
MIŠKĄ

ir apvaliąją
medieną su žeme
arba išsikirsti.
Atliekame sanitarinius kirtimus
bei retinimus. Konsultuojame.

Tel. 8 680 81777

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

Tvarkingą mūrinį namą (1968 m.
statybos, 53 kv.m, 17 a sklypas)
Prienuose. Tel. 8 698 52776.

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

2 k. bt. ( I\/ a. 4 a. renovuotame
name, labai maža šildymo kaina,
25 900 Eur) Vytauto g., Prienų
centre. Tel. 8 698 46705.

Perka

LAIDOJIMO PASLAUGOS

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.

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

Brangiai perka įvairius veršelius
nuo 2 sav. iki 8 sav. amžiaus.
Išsinuomoja arba perka dirbaSveria el. svarstyklėmis. Atsimos žemės Šilavoto, Leskavos,
skaito vietoje, iš karto. Tel. 8
Klebiškio apylinkėse.
Gali būti
PERKAME
612 34503.
pieva, arimas, pūdymas ar apleisMIŠKĄ
ta žemė. Siūlyti įvairius
variantus.
ir apvaliąją
Vilniaus apskrities ūkiTel. 8 683 47763. medieną su žeme
ninkas nuolat perka
arba išsikirsti.
Atliekame sanitarinius kirtimus
arklius. Suteikia transbei retinimus. Konsultuojame.
porto paslaugas.
Tel. 8 680 81777
Tel.: 8 656 39189, 8 616 14424.

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.

UAB

SŪDUVOS
GALVIJAI

PARDUODA

3 k. bt. (49 kv. m) Vytauto g.,
Prienuose. Arba parduoda. Tel.
8 609 81153.

Parduoda

8 638 77387. Dirbame visą parą

ŽEMĖS ŪKIS

PERKA

Automobiliai ir
jų dalys

Tel.

tiesiogiai be tarpininkų
brangiai PERKA bulius,
karves, telyčias. Moka 6-21
proc. Sutvarko dokumentus
subsidijoms gauti. Sveria,
pasiima iš kiemo.
Atsiskaito iš karto.
BRAngIAI PERKAME ĮVAIRIUS
Tel.: 8 614 44299 („Bitė“),
ARKlIUS, JAUČIUS,
8 620 35000 („Omnitel“),
TElYČIAS, KARVES
.
Lietuvišką, svilintą kiaulienos
8 613 79515
(„Tele 2“).
Tel. 8 625 93 679
skerdieną. Kaina tik 2,25 Eur/kg.
ŽŪB „Žara“ perka karAtvežame. Tel. 8 607 12690.
ves, jaučius, telyčias.
Apie 140 kg kiaulę pjovimui ir
Atsiskaito iš karto.
triušus arba jų mėsą. Tel. (8 319) Tvarko valstybines išmokas.
Sveria el. svarstyklėmis.
69040.
Pasiima patys. Tel.: 8 685
Kviečius ir miežius. Miežiai tin- 86121, 8 699 57191.
kami sėti. Atveža. Tel. 8 677
Superkame kar31879.
ves, bulius ir telyčias. KREKENAVOS
Šieną „kitkomis“, šieno ritinius
AGRO FIRMOS supir(2 vnt.), pašarines bulves. Tel. 8
kėja Olga Smailienė.
607 17639.
Tel. 8 612 02125.

IŠNUOMOJA

IŠSINUOMOJA

Katafalkas Salių nuoma Gėlės Drabužiai Kremavimas

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

ARKlIUS, JAUČIUS,
TElYČIAS, KARVES.
Tel. 8 625 93 679

Viena didžiausių įmonių Lietuvoje tiesiogiai perka karves, bulius,
telyčias. Sveria el. svarstyklėmis.
Moka 6 ir 21 proc. PVM. Atsiskaito iš karto. Tel. 8 635 07197
(Ričardas Lukauskas).
Brangiai visoje Lietuvoje superkame galvijus: karves, jaučius,
telyčias. Atsiskaitome vietoje.
Vežame į užsienį. Tel. 8 615
28106.
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.

Įmonė tiesiogiai galvijus aukščiausiomis ŽŪKB „Krekenavos
mėsa“ kainomis. Tel. 8 613
79515.

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

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

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

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

Įvairias kapotas malkas ir stambias pušines atraižas pakais. Atvežame į vietą. Tel. 8 648 61061.

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

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.

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

Lapuočių malkas kaladėmis su
pristatymu. Tel. 8 648 10464.
Lengvų konstrukcijų šiltnamiai su polikarbonato danga.
Polikarbonato danga, stogams, terasoms, šiltnamiams.
Laistymo sistemos. Garantija 10
metų. Tel.: 8 659 08776, 8 604
98184.
Nebrangiai minkštą kampą
su miegama dalimi. Tel. 8 616
07205.
Išilginio pjovimo medžio obliavimo stakles (4 peilių volas, plotis
0,30 m, stalo ilgis 2,05 m, 550
Eur). Tel. 8 677 90075.

PASLAUGOS
Kirpėja siūlo paslaugas Jūsų
namuose pagal iškvietimus. Tel.
8 678 22651.
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.

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 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.

Atliekame įvairius žemės kasimo, lyginimo darbus: kasame,
valome tvenkinius, darome pylimus, šlaitus, lyginame, tvarkome
teritorijas. Konsultuojame. Turime patirtį. Dirbame kokybiškai.
Tel. 8 640 50090.

Kovo 17 d. 11 val. – knygos „Futbolas Jiezne“ pristatymas Jiezno
kultūros ir laisvalaikio centre

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

Kovo 24 d. 10 val. kviečiame visus
į nemokamą žygį. Informacija
12 psl.

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.

šaldytuvus, šaldiklius.
Vytauto g. 7, Prienuose.
Suteikia garantiją.

Remontuoju ir prijungiu skalbykles, džiovykles, elektrines
virykles, orkaites, indaploves.
Atvykstu į namus. Suteikiu 1 m.
garantiją. Tel. 8 647 36010.
Autodiagnostika, starterių generatorių remontas, autoelektriko paslaugos. Remontuoju
įvairius elektros įrankius. Tel. 8
612 32314.
Vežame žvyrą, smėlį, skaldą, atsijas ir kitus birius krovinius. Tel.
8 690 66155.

Kovo 18 d. 14 val. Prienų kultūros
ir laisvalaikio centre – cirko šou 3D
visai šeimai „Klounai ant rožinio
dramblio“

Kovo 28 d. 18.30 val. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre – šventė,
skirta Tarptautinei teatro dienai
paminėti.
ARTIMIAUSI RENGINIAI
PRIENŲ RAJONE skirti
Lietuvos
Nepriklausomybės
atkūrimo dienai
Kovo 10 d. 11.00 val. kviečiame
dalyvauti suaugusiųjų meninio
skaitymo šventėje „Žodžiais nulijo.
Skalsiais. Atgijo širdys. Prigijo“

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

Kviečia
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 9–10 dienomis 13.00 val.
Prienuose – XXIV Lietuvos aerobinės gimnastikos čempionatas
Kovo 10 d. (šeštadienį) Prienų–
Birštono diabeto klubas „Versmė“
kviečia į klubo narių susirinkimą
tema „Diabeto valdymas – mikrobiota“. Susirinkimas vyks Birštono
„Carito“ namuose, Birutės g. 10A.
Registracija 11 val. val. Kviečiame
prisijungti naujus narius.
Kovo 11 d. 11.00 val. Prienų sporto
arenoje – Atviras Prienų aerobinės
gimnastikos čempionatas
Kovo 14 d. 17.30 val. – nemokamas seminaras „Sveikatai palanki
mityba“ Prienų „Ąžuolo“ progimnazijoje

Kovo 11 d. kviečiame į Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo dienos šventę Prienuose. Programą
žiūrėkite 16 psl.
Kovo 11 d. 12 val. Veiverių Šv.
Liudviko bažnyčioje. Šv. Mišios. Po
šv. Mišių – minėjimas-koncertas.
Organizatoriai: Veiverių kultūros
ir laisvalaikio centras, Veiverių
seniūnija.
Kovo 11 d. 13 val. Pakuonio Švč.
Mergelės Marijos Ėmimo į dangų
bažnyčioje renginys „Tikėkime
laisve“
Seniūnijų ataskaitinių
susirinkimų grafikas,
2018 m.
Kovo 12 d. Pakuonio sen. Pakuonio seniūnijos administracinis
pastatas (Sodų g. 33, Pakuonis).
Kovo 13 d. Išlaužo seniūnija
Išlaužo laisvalaikio salė (Vytauto

Gurevičiaus g. 1, Išlaužo k.).
Kovo 14 d. Prienų sen. Prienų
kultūros ir laisvalaikio centras
(Vytauto g. 35, Prienai).
Susitikimai su seniūnaičiais ir bendruomenių pirmininkais 17.15
val., su gyventojais – 18.00 val.
PARODOS PRIENŲ RAJONE
Velykinių margučių paroda ir
EDUKACINĖ PROGRAMA „MARGUČIŲ RAŠTŲ PASLAPTYS“ Prienų krašto muziejuje 2018 m.
kovo 1 d. – 30 d. Muziejuje bus
galima pasigrožėti mūsų krašto
meistrų numargintais velykiniais
margučiais. Taip pat kviečiame į
edukacinę programą „Margučių
raštų paslaptys“. Programos
užsiėmimų metu lankytojai bus
supažindinami su Velykų tradicijomis, papročiais, margučių marginimo būdais ir įvairių senųjų jų
raštų, ornamentų simbolika bei
jos reikšmėmis. Programa bus
vykdoma iki Šv. Velykų pirmadieniais, antradieniais, ketvirtadieniais. Reikia atsinešti: Virtą
baltą kiaušinį (tiek vienetų, kiek
ketinate išmarginti). Edukacinės
programos trukmė: 1,5 val – 2 val.
Organizuotas grupes prašome registruotis tel. 8 656 37554. Kaina
vienam asmeniui: vaikams - 1 Eur,
suaugusiems - 2 Eur.
Vilijos Čiapaitės akvarelės darbų
paroda Naujosios Ūtos laisvalaikio salėje.
Fotomenininko Aido Degučio
paroda „12“ Išlaužo seniūnijos
salėje.
Kovo 1–10 d. Prienų krašto muziejuje eksponuojama fotografijų
paroda „Nežinoma Užnemunė“
Prienų krašto meno kūrėjų darbų
paroda, skirta Lietuvos valstybės
atkūrimo šimtmečiui, Prienų kultūros ir laisvalaikio centre
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Šeštadienis, kovo 10 d.

gė 02:45 Transo būsena 04:30
Paskutinis iš vyrų

21.20 val.
„Marlis ir aš“

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Beatos virtuvė 07:00
Premjera. Pašėlę Blinkio Bilo
nuotykiai 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 11:45 Pasaulio dokumentika. Pandų jaunikliai 12:45
Pasaulio dokumentika. Premjera.
Ypatingi gyvūnų jaunikliai 13:40
Mis Marpl 1 15:15 Dokumentinė apybraiža „Mes nugalėjom”
15:45 Žinios. Orai 16:00 Sveikinimų koncertas 17:30 Žinios 17:55
Sportas 17:58 Orai 18:00 Teisė
žinoti 18:30 Nacionalinė paieškų
tarnyba 19:30 Stilius 20:25 Loterijos „Keno Loto” ir „Jėga” 20:30 Panorama 20:52 Sportas 20:57 Orai
21:00 Dainuoju Lietuvą 23:20 Su
kirpėju Zohanu geriau nejuokauk
01:10 Pasaulio dokumentika.
Pandų jaunikliai 02:05 Pasaulio
dokumentika. Ypatingi gyvūnų
jaunikliai 02:50 Klausimėlis 03:10
Teisė žinoti 03:35 Keliai. Mašinos.
Žmonės 04:00 Karinės paslaptys
04:45 Auksinis protas
06:30 Muča Luča (10) 06:55 Tomas ir Džeris (46) 07:20 “Nickelodeon” valanda. Ančiukai Duoniukai (15) 07:45 Neramūs ir triukšmingi (22) 08:10 Keista šeimynėlė
(4) 08:35 Tomo ir Džerio šou (10)
09:00 Ogis ir tarakonai (40) 09:10
Ogis ir tarakonai (41) 09:20 Ogis
ir tarakonai (42) 09:30 Tinginių
miestelis (74) 10:00 KINO PUSRYČIAI. PREMJERA Kas išgelbės Gulą 11:35 Svečiai palėpėje
13:20 Dievo šarvai. Operacija
“Kondoras” 15:30 Adamsų šeimynėlė 17:30 Bus visko 18:30 Žinios
19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30
SUPERKINAS Alvinas ir burundukai 21:20 Marlis ir aš 23:40 Vyras už pinigus 2. Žigolo Europoje
01:15 Eilinis Džo. Kerštas
05:00 Paskutinis iš vyrų 05:20
Paskutinis žmogus Žemėje 05:45
Paskutinis žmogus Žemėje 06:15
Televitrina 06:30 Aladinas 07:00
Ančiukų istorijos 07:30 Keršytojų
komanda 08:00 Aladinas 08:30
Superekspertai 09:00 Virtuvės istorijos 09:30 Gardu Gardu 10:00
Aplink Lietuvą 11:00 Svajonių ūkis
11:30 Išsirink sau ateitį 12:00 Armijoje 13:55 Orestas iš burtininkų giminės 15:55 Ponia Dautfajė 18:30 TV3 žinios 19:15 TV3
sportas 19:20 TV3 orai 19:25
Eurojackpot 19:30 ŠEŠTADIENIO ŠEIMOS KINO TEATRAS.
Narnijos kronikos. Princas Kaspijanas 22:30 ŠEŠTADIENIO GERO KINO VAKARAS. Įstatymus
gerbiantis pilietis 00:45 Aiškiare-

06:00 F. T. Budrioji akis (47) 06:55
F. T. Budrioji akis (48) 07:50 F. T.
Budrioji akis (49) 08:45 Sveikatos
ABC televitrina 09:00 Autopilotas
09:30 Apie žūklę 10:00 Pavariau
(11) 10:30 Pragaro katytė (8)
11:30 Sniegynų valdovai 12:40
Reali mistika (15) 13:45 Vanity
Fair. Visiškai slaptai (4) 14:45 Kas
žudikas? (19) 16:00 Detektyvų istorijos (5) 17:00 LKL čempionatas.
Šiauliai – Pieno žvaigždės 19:30
Dainuok mano dainą 21:30 MANO HEROJUS Tuk tuk 23:30
AŠTRUS KINAS Penktadienis,
13-oji 01:15 Taikinys (11) 02:00
Taikinys (12)
06:00 „Jaunikliai“ 07:00 Programa
07:04 TV parduotuvė 07:20 „Pasaulis iš viršaus“ 08:25 „TV Europa pristato. Vyrų šešėlyje. Archeologė Marija Gimbutienė“ 09:00
„Skinsiu raudoną rožę“ 09:30
„Vantos lapas“ 10:00 „Ant bangos“
11:00 „Vincentas“ (1/2) 12:30 „Vera“ (4/4) 14:20 „Pasaulio turgūs.
Atėnai“ 15:00 „MMA „King of the
Cage“. Lietuva - Ukraina“ (1) 16:00
Žinios 16:18 Orai 16:20 Mano Europos Parlamentas 16:50 „Pražūtingi smaragdai“ (42) 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“ (3;
4) 22:30 Žinios 22:57 Orai 23:00
„Vincentas“ (1/2) 00:30 „Pražūtingi
smaragdai“ (17; 18) 02:15 „Vera“
(4/4) 03:45 „Geriausios nardymo
vietos“ 04:10 „MMA „King of the
Cage“. Lietuva - Ukraina“ (1) 04:50
„Vincentas“ (1/2)
06:10 Televitrina 06:25 Ledo kelias 07:25 Didieji senovės statiniai 08:30 Ekstremali žvejyba
09:00 Vienam gale kablys 09:30
Statybų gidas 10:00 Karys lenktynininkas 10:30 Lietuvos mokyklų
žaidynės 11:00 Išlikimas 12:00
Beveik neįmanoma misija 13:00
Pavojingiausios Pietų Afrikos gyvatės 14:00 Didieji senovės statiniai 15:00 Ledo kelias 16:00 Iš
peties 17:00 Sandėlių karai 17:30
Sandėlių karai 18:00 Elementaru
19:00 Amerikos talentai 21:00
Žinios 21:45 Sportas 21:55 Orai
22:00 Marsietis 00:55 Kvailiausi
pasaulio nutrūktgalviai
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Duokim garo! 07:35
Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė
08:05 Misija. Vilnija 08:30 Maistas
ir aistros 09:00 Pažvelk į profesiją
kitaip 09:30 Mokslo sriuba 09:55
Vaikų ir moksleivių televizijos konkursas „Dainų dainelė 2018” 11:25
Rokas Radzevičius. Roko opera
„Jūratė ir Kastytis” 12:45 LRT studija Vilniaus knygų mugėje 2018.
Diskusijų klubas 13:30 Klauskite
daktaro 14:20 Stilius 15:10 Atžalos 16:00 Euromaxx 16:30 Lietuvos menininkų portretai 18:00
Prisikėlimo ekspresas – šimtmečio
veidai 18:45 Premjera. Florencija
ir Uficių galerija 20:15 Stambiu
planu 21:00 Koncertas „Lietuvių muzikos magija” 22:25 Kino
žvaigždžių alėja. Premjera. Du
mulai seseriai Sarai 00:15 Dabar
pasaulyje

Sekmadienis, kovo 11 d.

Pirmadienis, kovo 12 d.

Sveikatos kodas 08:30 Tauro ragas 09:00 Pasaulio rąsto kėlimo
čempionatas. Kaunas 10:00 Pavariau (12) 10:30 Pragaro katytė
(9) 11:30 Šalčio karalystė. Gyvūnų jaunikliai 12:40 Vandenyno
paslaptys su Džefu Korvinu (70)
13:10 Vandenyno paslaptys su
10.00 val. Džefu Korvinu (71) 13:40 Svei21.00 val.
kinimai 16:00 Policijos akademiLietuvos nepriklausomybės
ja (22) 17:00 LKL čempionatas.
„Pagrobtas gyvenimas“
atkūrimo diena
Dzūkija - Lietkabelis 19:30 Medalionas 21:20 Juodasis sąrašas
(15) 22:20 Gyvi numirėliai (12)
06:00 Lietuvos Respublikos him- 23:15 Tuk tuk 00:55 Penktadie- 05:00 Seserys 06:00 Lietuvos
Respublikos himnas 06:05 Lanas 06:05 Istorijos detektyvai nis, 13-oji
bas rytas, Lietuva 09:05 Senis
07:00 Dokumentinė apybraiža
„Mes nugalėjom” 07:30 Šventa- 05:00 „24/7“ 05:40 „MMA „King of 10:05 Štutgarto kriminalinė podienio mintys 08:00 Gimtoji žemė the Cage“. Lietuva - Ukraina“ (1) licija 3 10:55 Akis už akį 11:40
08:30 Ryto suktinis su Zita Kel- 07:00 Programa 07:04 TV parduo- Savaitė 12:40 TV žaidimas „Kas
mickaite 09:00 Lietuvos tūkstan- tuvė 07:20 „Pasaulis iš viršaus“. ir kodėl?” 13:05 Klauskite daktaro
tmečio vaikai 10:00 Transliacija iš Dok. serialas 08:00 „4 kampai“ 14:00 Žinios 14:15 Laba diena,
LR Seimo. iškilmingas minėjimas, 08:30 „Kaimo akademija“ 09:00 Lietuva 15:00 Žinios 15:10 Laba
skirtas Lietuvos nepriklausomybės „Šiandien kimba“ 10:00 Mano diena, Lietuva 16:00 Žinios 16:15
atkūrimo dienai ir Lietuvos laisvės Europos Parlamentas 10:30 „Eko- Laba diena, Lietuva 16:30 Premkovos sąjūdžio ginkluotųjų pajėgų vizija“ 10:40 „Iljušinas ir Babkinas jera. Seserys 17:30 Žinios 17:55
vado Adolfo... 11:30 Dainuoju Lie- tiria. Tamsioji sielos pusė“ (1) 11:45 Sportas 17:58 Orai 18:00 TV žaituvą 12:00 Kovo 11-oji – Lietuvos PREMJERA. „Pabėgėlė“ (1; 2 ) dimas „Kas ir kodėl?” 18:30 Klausnepriklausomybės atkūrimo diena. 14:00 „Pasaulis iš viršaus“. Dok. kite daktaro 19:30 Gimę tą pačią
Trijų Baltijos valstybių vėliavų pa- serialas 15:15 „Pasaulio turgūs. dieną 20:25 Loterija „Keno Loto”
kėlimo ceremonija Nepriklauso- Akas“. Kelionių dokumentika. JAV. 20:30 Panorama 21:05 Dėmesio
mybės aikštėje. Tiesioginė trans- 2009 m. N-7.” 16:00 Žinios 16:18 centre 21:20 Sportas 21:25 Orai
liacija 12:30 Laisvės vėliavnešiai Orai 16:20 „Krepšinio pasaulyje 21:29 Loterija „Jėga” 21:30 LRT
13:00 Šv. Mišios, skirtos Lietuvos su V. Mačiuliu“ 16:50 „Pražūtin- forumas 22:20 Dokumentinė isnepriklausomybės atkūrimo die- gi smaragdai“ (43) 18:00 Žinios torinė laida „Lietuvos kolumbai”
nai 14:00 Duokim garo! 15:30 18:27 Orai 18:30 Mano Europos 23:15 Svetimšalė 1 00:15 Istorijos
Premjera. Misija Sibiras’17 16:20 Parlamentas 19:00 „Krikšto tėvas“ detektyvai 01:00 LRT radijo žinios
Siena. Tarp Rytų ir Vakarų. 17:30 (5) 20:00 Žinios 20:27 Orai 20:30 01:05 Gimę tą pačią dieną 02:00
Žinios 17:55 Sportas 17:58 Orai „Krikšto tėvas“ (6) 21:30 „24/7“ LRT radijo žinios 02:05 Klauskite
18:00 Keliai. Mašinos. Žmonės 22:30 Žinios 22:57 Orai 23:00 daktaro 03:00 LRT radijo žinios
18:30 Premjera. Žmonės, kurie „MMA „King of the Cage“. Lietuva 03:05 Beatos virtuvė 04:00 LRT
sukūrė Lietuvą 19:30 Savaitė - Ukraina“ (1) 00:00 „Vaiduoklis radijo žinios 04:05 Pramoginė lai20:30 Panorama 20:52 Sportas kreivame veidrodyje“ (3; 4) 02:00 da „Editos šou”
20:57 Orai 21:00 „Eurovizija 2018” „24/7“ 02:40 „Juodosios katės“ (7;
00:00 Drakula. Pradžia 01:35 Misi- 8) 04:10 „Pasaulis iš viršaus“.
06:40 Didysis žvejys 2 (15) 07:05
ja Sibiras’17 02:20 Nenugalimas.
Muča
Luča (12) 07:30 Tomas ir
Dok. filmas 03:20 Savaitė 04:15
Džeris
(48) 08:00 Volkeris, TekLRT 90-mečio gala koncertas iš 06:10 Televitrina 06:25 Ledo kesaso reindžeris (69) 09:00 RyKauno „Žalgirio” arenos
lias 07:20 Didieji senovės statiniai tas su LNK 11:00 Yra, kaip yra
08:30 Ekstremali žvejyba 09:00 12:00 KK2 penktadienis 13:20
06:30 Muča Luča (11) 06:55 To- Gyvūnų manija 09:30 Vienam Rožių karas (111) 14:20 Dvi širmas ir Džeris (47) 07:20 “Nicke- gale kablys 10:00 Praeities žval- dys (610) 14:50 Dvi širdys (611)
lodeon” valanda. Ančiukai Duo- gas 10:30 Savaitė su Kauno 15:20 Dvi širdys (612) 15:55 Dvi
niukai (16) 07:45 Neramūs ir „Žalgiriu“ 11:00 Išlikimas 12:00 širdys (613) 16:30 Labas vakaras,
triukšmingi (23) 08:10 Keista šei- Beveik neįmanoma misija 13:00 Lietuva 17:35 Yra, kaip yra 18:30
mynėlė (5) 08:35 Tomo ir Džerio Pavojingiausios Pietų Afrikos gy- Žinios 19:25 Sportas 19:28 Orai
šou (11) 09:00 Tinginių miestelis vatės 14:00 Didieji senovės sta- 19:30 KK2 20:00 Paveldėtoja
(75) 09:30 KINO PUSRYČIAI tiniai 15:00 Ledo kelias 16:00 Iš (19) 20:30 Nuo... Iki... 21:30 Žinios
Didysis Tomo ir Džerio nuotykis peties 17:00 Sandėlių karai 17:30 22:24 Sportas 22:28 Orai 22:30
10:40 Ragai ir kanopos 12:20 Sandėlių karai 18:00 Elementaru VAKARO SEANSAS Sumautos
Prezidento duktė 14:25 Sugrįžęs 19:00 Lietuvos atvirasis 3×3 krep- atostogos Meksikoje 00:25 Juiš praeities 16:40 Ne vienas kelyje šinio čempionatas 21:00 Žinios dantis objektas (3) 01:15 10 000
17:20 Teleloto 18:30 Žinios 19:25 21:45 Sportas 21:55 Orai 22:00 metų prieš Kristų
Sportas 19:28 Orai 19:30 Mes Nakties TOP 22:30 X Faktorius
vieno kraujo 22:00 10 000 metų 01:00 Be stabdžių. Įspūdingos
prieš Kristų 00:05 Pekino ekspre- Kalėdos 01:55 Kvailiausi pasau- 05:20 Paskutinis žmogus Žemėlio nutrūktgalviai
je 05:45 Televitrina 06:00 Išsirink
sas 02:05 Marlis ir aš
sau ateitį 06:25 Kempiniukas Plačiakelnis 06:55 Simpsonai 07:25
05:00 Paskutinis žmogus Žemėje 06:00 Lietuvos Respublikos him- Simpsonai 07:55 Svajonių sodai
06:15 Televitrina 06:30 Aladinas nas 06:05 Lietuvių muzikos ma- 08:55 Meilės sūkuryje 10:00 Tai
07:00 Ančiukų istorijos 07:30 Ne- gija 07:30 Kultūrų kryžkelė 08:30 - mano gyvenimas 12:00 Svotai
nugalimasis žmogus - voras 08:00 Krikščionio žodis 08:45 Kelias 13:00 Simpsonai 13:30 SimpsoAladinas 08:30 Mamyčių klubas 09:00 Euromaxx 09:30 Premje- nai 14:00 Pažadėtoji 14:30 Paža09:00 Kulinariniai triukai 09:30 ra. Susipažink su mano pasauliu dėtoji 15:00 Maištingosios amazoPenkių žvaigždučių būstas 10:00 10:00 ARTS21 10:30 Europos nės 16:00 TV3 žinios 16:25 TV3
Pasaulis pagal moteris 10:30 Sva- parkas 11:40 Arbatvakaris „Ma- orai 16:30 TV Pagalba 18:30 TV3
jonių sodai 11:30 Undinė 13:35 no Tėvynė – prie jo širdies” 13:25 žinios 19:20 TV3 sportas 19:25
Knygų vagilė 16:10 Keturkojis Vaižgantas 14:20 Džiazas 15:45 TV3 orai 19:30 Šviesoforas 20:00
hercogas 18:00 Raudonas kilimas Vaikų ir moksleivių televizijos kon- Legendinės meilės 21:00 Pa18:30 TV3 žinios 19:20 TV3 spor- kursas „Dainų dainelė 2018” 17:15 smerkti 4 21:30 TV3 vakaro žinios
tas 19:25 TV3 orai 19:30 Lietuvos Merūnas. „Gražiausios dainos” 22:20 TV3 sportas 22:25 TV3 orai
garbė 2018 22:00 VAKARO KINO 19:00 Bravo! 19:55 Bethovenas 22:30 VAKARO KINO TEATRAS.
TEATRAS. Vanduo drambliams 3 21:30 Skambantys pasauliai su Didelės akys 00:40 Nusikalstami
00:30 Greisė 02:20 Marta Marsė Nomeda Kazlaus 22:20 Iškilmin- protai. Kitapus sienų 01:35 SpeMei Marlena 04:10 Paskutinis iš gas Vasario 16-osios koncertas cialioji jūrų policijos tarnyba 02:20
„Gloria Lietuvai” 23:30 Kiotas. Kerštas 03:10 APB 04:05 Tėvynė
vyrų 04:35 Paskutinis iš vyrų
Romantiška pažintis su nacionali- 04:55 Paskutinis iš vyrų
nėmis vertybėmis 00:15 Dainuoju
06:30 Baltijos galiūnų čempio- Lietuvą 00:45 Kino žvaigždžių alė06:40 F. T. Budrioji akis (51) 07:35
nato finalas. Radviliškis 07:30 ja. Du mulai seseriai Sarai

Prokurorų patikrinimas (394) 08:35
Muchtaro sugrįžimas (749) 09:35
Tokia tarnyba (69) 10:30 Kobra 11
(10) 11:35 Akloji zona (2) 12:35
Stoties policija (17) 13:40 Prokurorų patikrinimas (395) 14:50 Muchtaro sugrįžimas (750) 15:55 Tokia
tarnyba (70) 16:50 Kobra 11 (11)
17:55 Akloji zona (3) 18:55 Stoties
policija (18) 20:00 Info diena 20:30
Visi už vieną 21:00 Pagrobtas gyvenimas 23:10 Medalionas 00:55
Gyvi numirėliai (12) 01:40 Juodasis sąrašas (15)
05:15 „Geriausios nardymo vietos“. Dok. serialas 05:40 „Bitininkas“ (1/16) 06:25 Programa
06:29 TV parduotuvė 06:45 Mano Europos Parlamentas 07:15
Muzikiniai sveikinimai 08:15 „24/7“
09:15 „Likimo melodija“ (92) 10:20
„Albanas“ (2/3) 11:25 „Bitininkas“
(1/6) 12:30 „Gluchariovas“ (2/19)
13:35 TV parduotuvė 13:50 „Namas su lelijomis“ (20) 14:55 „Iljušinas ir Babkinas tiria. Marionečių
šokiai“ (2) 16:00 Reporteris 16:47
Orai 16:50 „Baltoji vergė“ (6) 18:00
Reporteris 18:47 Orai 18:50 „Gluchariovas“ (2/35) 20:00 Reporteris 20:27 Orai 20:30 Nuoga tiesa
22:30 Reporteris 23:17 Orai 23:20
Gyvenimo būdas 00:20 „Šiandien
kimba“ 01:20 „Pasaulis iš viršaus“.
Dok. serialas 01:50 „Gurovo bylos.
Savivalė“ (1) 02:35 „Geriausios
nardymo vietos“. Dok. serialas
03:00 „Bitininkas“ (1/16) 03:45
„Mylima mokytoja“ (2) 04:35 „Pražūtingi smaragdai“ (1)
05:00 Programos pabaiga 06:45
Televitrina 07:00 Juokingiausi
Amerikos namų vaizdeliai 07:30
Dainų dvikova 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 Atlydys 00:50
Kobra 11 01:45 Daktaras Hausas
02:35 2 Barai. Gyvenimas greitkelyje 03:25 Jaunasis vilkolakis
04:10 Jaunasis vilkolakis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Džiazo muzikos vakaras. XXII Klaipėdos pilies džiazo
festivalis 07:10 Mažieji sekliai ir
Baltosios Damos paslaptis 07:40
LRT studija Vilniaus knygų mugėje 201808:20 Atspindžiai. Paveldo kolekcija 08:50 Kaip atsiranda daiktai 7 09:15 Labas rytas,
Lietuva 12:00 DW naujienos rusų
kalba. 12:10 Pažvelk į profesiją
kitaip 12:45 Bethovenas 3 14:20
Bravo! 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 2
20:25 Prokurorai 21:15 Premjera.
Lietuviškais „Tvano” keliais 21:45
Marija, Škotijos karalienė 23:50
DW naujienos rusų kalba.

Antradienis, kovo 13 d.

21.00 val.
„Gyvasis skydas“

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 3 11:40
Klausimėlis 12:00 Transliacija iš
LR Seimo. Seimo nario Mindaugo Basčio mandato panaikinimo
svarstymas 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 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 Pasaulio teisuoliai
22:20 Istorijos detektyvai 23:10
Svetimšalė 1 00:15 Karinės paslaptys 01:00 LRT radijo žinios
01:05 Dokumentinė istorinė laida
„Lietuvos kolumbai” 02:00 LRT
radijo žinios 02:05 Klauskite daktaro 03:00 LRT radijo žinios 03:05
Pokalbių laida „Svarbios detalės”
04:00 LRT radijo žinios 04:05
Emigrantai
06:40 Didysis žvejys 2 (16) 07:05
Muča Luča (13) 07:30 Tomas ir
Džeris (49) 08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (70) 09:00 Rytas
su LNK 11:00 Yra, kaip yra 12:00
Visi už vieną 12:30 Nuo... Iki...
13:25 Rožių karas (112) 14:25 Dvi
širdys (614) 14:55 Dvi širdys (615)
15:25 Dvi širdys (616) 15:55 Dvi
širdys (617) 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 (20)
20:30 Ekranai 21:30 Žinios 22:24
Sportas 22:28 Orai 22:30 VAKARO SEANSAS Samdomas karys
00:25 Judantis objektas (4) 01:15
Sumautos atostogos Meksikoje
05:05 Paskutinis iš vyrų 05:25
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. Paliktieji 00:45
Nusikalstami protai. Kitapus sienų 01:35 Specialioji jūrų policijos
tarnyba 02:30 Kerštas 03:15 APB
04:10 Tėvynė

Muchtaro sugrįžimas (750) 09:35
Tokia tarnyba (70) 10:30 Kobra 11
(11) 11:35 Akloji zona (3) 12:35
Stoties policija (18) 13:40 Prokurorų patikrinimas (396) 14:50 Muchtaro sugrįžimas (751) 15:55 Tokia
tarnyba (71) 16:50 Kobra 11 (12)
17:55 Akloji zona (4) 18:55 Stoties
policija (19) 20:00 Info diena 20:30
Visi už vieną 21:00 Gyvasis skydas 22:50 Pagrobtas gyvenimas
00:50 Taikinys (13) 01:35 Sniegynų valdovai
05:15 „Geriausios nardymo vietos“ 05:40 „Bitininkas“ (1/17)
06:25 Programa 06:29 TV parduotuvė 06:45 „Vantos lapas“
07:15 „Muzikinės kovos“ 09:15
„Likimo melodija“ (93) 10:20 „Albanas“ (2/4) 11:25 „Bitininkas“
(1/7) 12:30 „Gluchariovas“ (2/20)
13:35 TV parduotuvė 13:50 „Namas su lelijomis“ (21) 14:55 „Iljušinas ir Babkinas tiria. Marionečių
šokiai“ (3) 16:00 Reporteris 16:47
Orai 16:50 „Baltoji vergė“ (7) 18:00
Reporteris 18:47 Orai 18:50 „Gluchariovas“ (2/36) 20:00 Reporteris
20:27 Orai 20:30 „Raudonoji karalienė“ (4) 21:30 Patriotai 22:30
Reporteris 23:17 Orai 23:20 Mano
Europos Parlamentas 23:50 Nuoga tiesa 01:50 „Gurovo bylos. Savivalė“ (2) 02:35 „Geriausios nardymo vietos“. Dok. serialas 03:00
„Bitininkas“ (1/17) 03:45 „Mylima
mokytoja“ (3) 04:35 „Pražūtingi
smaragdai“ (2)
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. „AS Roma“
- „FC Shakhtar Donetsk“ 23:40
Pėdsakai 00:40 Kobra 11 01:40
Daktaras Hausas

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Džiazo muzikos vakaras. XXX tarptautinis džiazo festivalis „Vilnius Jazz 2017” 07:05
Grizis ir lemingai 07:15 Peliukas
Lukas 07:25 Zoro kronikos 07:50
Kelias į namus 08:20 Septynios
Kauno dienos 08:50 Kaip atsiranda daiktai 7 09:15 Labas rytas,
Lietuva 12:00 DW naujienos rusų kalba. 12:10 Euromaxx 12:40
Prokurorai 13:30 Europos parkas. Pradžia. Dok. filmas 14:40
Lietuviškais „Tvano” keliais 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 2 20:25 Žmonės, kurie
sukūrė Lietuvą 21:10 Panorama.
Terorizmo voratinklis Europoje
06:40 F. T. Budrioji akis (52) 07:35 22:10 Damos 23:50 DW naujieProkurorų patikrinimas (395) 08:35 nos rusų kalba
Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

14 TV PROGRAMA
ŠEŠTAdienis, 2018 m. kovo 10 d., www.naujasisgelupis.lt

Trečiadienis, kovo 14 d.

22.30 val.
„Sakalo akis“

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 3 11:40
Emigrantai 12:40 TV žaidimas
„Kas ir kodėl?” 13:05 Klauskite
daktaro 14:00 Žinios 14:15 Laba
diena, Lietuva 15:00 Žinios 15:10
Laba diena, Lietuva 16:00 Žinios
16:15 Laba diena, Lietuva 16:30
Premjera. Seserys 17:30 Žinios
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 00:15 Istorijos detektyvai 01:00 LRT radijo žinios 01:05
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 (17) 07:05
Muča Luča (14) 07:30 Tomas ir
Džeris (50) 08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (71) 09:00 Rytas
su LNK 11:00 Yra, kaip yra 12:00
Visi už vieną 12:30 Ekranai 13:25
Rožių karas (113) 14:25 Dvi širdys (618) 14:55 Dvi širdys (619)
15:25 Dvi širdys (620) 15:55 Dvi
širdys (621) 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 (21)
20:30 Gyvūnų policija 21:30 Žinios
22:24 Sportas 22:28 Orai 22:30
VAKARO SEANSAS Sakalo akis
00:50 Judantis objektas (5) 01:40
Samdomas karys
05:10 Paskutinis iš vyrų 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. 12 galimybių 00:50
Nusikalstami protai. Kitapus sienų 01:40 Specialioji jūrų policijos
tarnyba 02:30 Kerštas 03:20 APB
04:10 Tėvynė

Tokia tarnyba (71) 10:30 Kobra 11
(12) 11:35 Akloji zona (4) 12:35
Stoties policija (19) 13:40 Prokurorų patikrinimas (397) 14:50
Muchtaro sugrįžimas (752) 15:55
Tokia tarnyba (72) 16:50 Kobra 11
(13) 17:55 Akloji zona (5) 18:55
Stoties policija (20) 20:00 Info
diena 20:30 Visi už vieną 21:00
Prieglobstis 23:05 Gyvasis skydas 00:50 Strėlė (1) 01:35 Šalčio
karalystė. Gyvūnų jaunikliai
05:15 „Geriausios nardymo vietos“. Dok. serialas 05:40 „Bitininkas“ (1/18) 06:25 Programa 06:29
TV parduotuvė 06:45 „4 kampai“
07:15 Nuoga tiesa 09:15 „Likimo
melodija“ (94) 10:20 „Albanas“
(2/5) 11:25 „Bitininkas“ (1/8) 12:30
„Gluchariovas“ (2/21) 13:35 TV
parduotuvė 13:50 „Namas su lelijomis“ (22) 14:55 „Iljušinas ir Babkinas tiria. Marionečių šokiai“ (4)
16:00 Reporteris 16:47 Orai 16:50
„Baltoji vergė“ (8) 18:00 Reporteris
18:47 Orai 18:50 „Gluchariovas“
(2/37) 20:00 Reporteris 20:27
Orai 20:30 „Raudonoji karalienė“
(5) 21:30 „Ant bangos“ 22:30 Reporteris 23:17 Orai 23:20 Patriotai 00:20 „24/7“ 01:20 „Pasaulis
iš viršaus“. Dok. serialas 01:50
„Gurovo bylos. Savivalė“ (3) 02:35
„Geriausios nardymo vietos“. Dok.
serialas 03:00 „Bitininkas“ (1/18)
03:45 „Mylima mokytoja“ (4) 04:35
„Pražūtingi smaragdai“ (3)
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
19:30 Rezidentai 20:00 Rezidentai 20:30 Naša Raša 21:00 Žinios
21:25 Orai 21:35 UEFA Čempionų
lygos rungtynės. „FC Barcelona“
- „Chelsea FC“ 23:40 Pėdsakai
00:35 Kobra 11 01:35 Daktaras
Hausas 02:25 2 Barai. Gyvenimas
greitkelyje 03:40 Jaunasis vilkolakis 04:25 Bobo užkandinė

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Džiazo muzikos vakaras. XXIII Klaipėdos pilies džiazo
festivalis 07:05 Grizis ir lemingai
07:15 Peliukas Lukas 07:25 Zoro
kronikos 07:50 Kultūrų kryžkelė.
Rusų gatvė 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 13:30 Kultūros
teismas 14:15 Panorama. Terorizmo voratinklis Europoje 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 23-iojo Vilniaus tarptautinis kino festivalis
„Kino pavasaris” 20:00 Šarlis Patė
ir Leonas Gomonas. pirmieji kino
milžinai 21:00 Septynios Kauno
dienos 21:30 FIBA krepšinio čem06:40 F. T. Budrioji akis (53) 07:35 pionų lyga. Aštuntfinalis. Strasbūro
Prokurorų patikrinimas (396) 08:35 SIG – Klaipėdos „Neptūnas” 23:30
Muchtaro sugrįžimas (751) 09:35 Mokslo sriuba

Ketvirtadienis, kovo 15 d.

22.30 val.
„12 galimybių 2. Perkrauta“

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 3 11:40
Gyvenimas. Gyvenimo būdo žurnalas 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. Laukinė upė 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 Dokumentinė apybraiža
„Mes nugalėjom”
06:40 Didysis žvejys 2 (18) 07:05
Muča Luča (15) 07:30 Tomas ir
Džeris (51) 08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (72) 09:00 Rytas
su LNK 11:00 Yra, kaip yra 12:00
Visi už vieną 12:30 Gyvūnų policija
13:25 Rožių karas (114) 14:25 Dvi
širdys (622) 14:55 Dvi širdys (623)
15:25 Dvi širdys (624) 15:55 Dvi
širdys (625) 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.
PREMJERA Garbės reikalas
00:35 Judantis objektas (6) 01:25
Sakalo akis 03:20 Alchemija VIII.
Viskas iš naujo 03:50 RETROSPEKTYVA
05:15 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 Farai 21:00 Pasmerkti 4 21:30 TV3
vakaro žinios 22:20 TV3 sportas
22:25 TV3 orai 22:30 VAKARO
KINO TEATRAS. 12 galimybių
2. Perkrauta 00:20 Kalėjimo bėgliai 01:20 Specialioji jūrų policijos tarnyba 02:10 Kerštas 03:00
APB 03:50 Tėvynė 04:55 Paskutinis iš vyrų
06:40 F. T. Budrioji akis (54) 07:35
Prokurorų patikrinimas (397) 08:35
Muchtaro sugrįžimas (752) 09:35

Tokia tarnyba (72) 10:30 Kobra 11
(13) 11:35 Akloji zona (5) 12:35
Stoties policija (20) 13:40 Prokurorų patikrinimas (398) 14:50 Muchtaro sugrįžimas (753) 15:55 Tokia
tarnyba (73) 16:50 Kobra 11 (14)
17:55 Akloji zona (6) 18:55 Stoties
policija (21) 20:00 Info diena 20:30
Savaitės kriminalai 21:00 Sunkūs
laikai 22:55 Prieglobstis 00:55
Strėlė (2) 01:40 Savaitės kriminalai 02:05 Reali mistika (15) 02:55
Vanity Fair. Visiškai slaptai (4)

Penktadienis, kovo 16 d.

taro sugrįžimas (754) 15:55 Tokia
tarnyba (74) 16:50 Kobra 11 (15)
17:55 Akloji zona (7) 18:55 Stoties policija (22) 20:00 Info diena
21:00 Įstatymo tarnai 23:40 Sunkūs laikai 01:25 Strėlė (3) 02:10
Įstatymo tarnai

19.30 val.
„Ponas Žirnis ir Šermanas“

05:15 „Geriausios nardymo vietos“. Dok. serialas 05:40 „Bitininkas“ (1/20) 06:25 Programa 06:29
TV parduotuvė 06:30 „Pasaulio
turgūs. Mumbajus“. Kelionių dokumentika 06:45 „Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu“ 07:15 „Ant
bangos“ 08:15 Gyvenimo būdas
09:15 „Rojus“ (1) 10:20 „Albanas“ (2/7) 11:25 „Bitininkas“ (1/10)
12:30 „Gluchariovas“ (2/23) 13:35
TV parduotuvė 13:50 „Namas su
lelijomis“ (24) 14:55 „Iljušinas ir
Babkinas tiria. Spąstai Pelenei“ (2)
16:00 Reporteris 16:47 Orai 16:50
„Baltoji vergė“ (10) 18:00 Reporteris 18:42 Orai 18:45 Rubrika
„Renovacija. Sužinok daugiau“.”
18:50 „Gluchariovas“ (2/39) 20:00
Reporteris 20:27 Orai 20:30 „Muzikinės kovos“ 22:30 Reporteris
22:57 Orai 23:00 „Gluchariovas“
(2/1; 2/2) 01:10 „Delta“ (2/23; 2/24)
03:00 „Bitininkas“ (1/20) 03:45
„Mylima mokytoja“ (6) 04:35 „Pražūtingi smaragdai“ (5)

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 3 11:40
Stilius 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. Pasaulio
pabaiga 01:00 LRT radijo žinios
01:05 Pokalbių laida „Svarbios
detalės” 02:00 LRT radijo žinios 06:45 Televitrina 07:00 Juokin02:05 Klauskite daktaro 03:00 giausi Amerikos namų vaizdeliai
LRT radijo žinios 03:05 Ryto suk- 07:30 Dainų dvikova 08:00 Kautinis su Zita Kelmickaite 03:30 Mū- lai 09:00 Praeities žvalgas 09:30
sų gyvūnai 04:00 LRT radijo žinios CSI kriminalistai 10:30 Dvi merginos be cento 11:00 Dvi merginos
06:45 Televitrina 07:00 Juokin- 04:05 Stilius
be cento 11:30 Kobra 11 12:30
giausi Amerikos namų vaizdeVedęs ir turi vaikų 13:00 Vedęs ir
liai 07:30 Dainų dvikova 08:00
06:40 Didysis žvejys 2 (19) 07:05 turi vaikų 13:30 Rezidentai 14:00
Kaulai 09:00 Vienam gale kablys
Muča Luča (16) 07:30 Tomas ir Rezidentai 14:30 Televitrina 15:00
09:30 CSI kriminalistai 10:30 Dvi
Džeris (52) 08:00 Volkeris, Tek- Juokingiausi Amerikos namų
merginos be cento 11:00 Dvi mersaso reindžeris (73) 09:00 Rytas vaizdeliai 15:30 Kaulai 16:30
ginos be cento 11:30 Kobra 11
su LNK 11:00 Yra, kaip yra 12:00 CSI kriminalistai 17:30 Kobra 11
13:30 Rezidentai 14:00 RezidenValanda su Rūta 13:25 Rožių ka- 18:30 Vedęs ir turi vaikų 19:00
tai 14:30 Televitrina 15:00 Juokinras (115) 14:25 Dvi širdys (626) Vedęs ir turi vaikų 19:30 Verslo
giausi Amerikos namų vaizdeliai
14:55 Dvi širdys (627) 15:25 Dvi receptai 20:00 Farai 21:00 Žinios
15:30 Kaulai 16:30 CSI kriminaširdys (628) 15:55 Dvi širdys (629) 21:45 Sportas 21:50 Orai 22:00
listai 17:30 Kobra 11 18:30 Ve16:30 Labas vakaras, Lietuva Patriotas 23:50 Kieti bičai 02:00
dęs ir turi vaikų 19:00 Vedęs ir turi
17:35 Yra, kaip yra 18:30 Žinios Kvailiausi pasaulio nutrūktgalviai
vaikų 19:30 Rezidentai 20:00 Re19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30 02:50 Jaunasis vilkolakis 03:35
zidentai 20:30 Naša Raša 21:00
Paramos koncertas “Už vaikys- Jaunasis vilkolakis
Žinios 21:25 Orai 21:30 Kieti bičai
tę” 22:30 Įkalinti laike 00:40 Gar23:55 Eurolygos rungtynės. Vitobės reikalas
rijos „Baskonia“ - Kauno „Žalgiris“
06:00 Lietuvos Respublikos him01:50 Daktaras Hausas 02:40 2
nas 06:05 Džiazo muzikos vakaBarai. Gyvenimas greitkelyje
05:05 Paskutinis iš vyrų 05:30 Mo- ras. XXIII Klaipėdos pilies džiazo
derni šeima 05:50 Moderni šeima festivalis. „Till Bronner Septet”
06:10 Televitrina 06:25 Kempiniu- (Vokietija) 07:05 Grizis ir lemingai
06:00 Lietuvos Respublikos himkas Plačiakelnis 06:55 Simpsonai 07:15 Peliukas Lukas 07:25 Zoro
nas 06:05 Džiazo muzikos vaka07:25 Simpsonai 07:55 Pasmerkti kronikos 07:50 Kultūrų kryžkelė.
ras. XXIII Klaipėdos pilies džiazo
4 08:25 Šviesoforas 08:55 Meilės Vilniaus albumas 08:05 Kultūrų
festivalis 07:05 Grizis ir lemingai
sūkuryje 10:00 Tai - mano gyveni- kryžkelė. Trembita 08:20 Pažvelk
07:15 Peliukas Lukas 07:25 Zoro
mas 12:00 Svotai 13:00 Simpso- į profesiją kitaip 08:50 Kaip atsikronikos 07:50 Misija. Vilnija 08:20
nai 13:30 Simpsonai 14:00 Pa- randa daiktai 7 09:15 Labas rytas,
Lietuva mūsų lūpose 08:50 Kaip
žadėtoji 14:30 Pažadėtoji 15:00 Lietuva 12:00 DW naujienos rusų
atsiranda daiktai 7 09:15 Labas
Maištingosios amazonės 16:00 kalba. 12:10 Nacionalinis turtas
rytas, Lietuva 12:00 DW naujienos
TV3 žinios 16:25 TV3 orai 16:30 12:40 Istorijos detektyvai 13:25
rusų kalba. 12:10 Maistas ir aistros
TV Pagalba 18:30 TV3 žinios Stambiu planu 14:10 Skamban12:40 Klauskite daktaro 13:35 Pri19:20 TV3 sportas 19:25 TV3 tys pasauliai su Nomeda Kazsikėlimo ekspresas – šimtmečio
orai 19:30 DIDYSIS PENKTA- laus. 15:00 Mano tėviškė 15:15
veidai 14:20 Šarlis Patė ir Leonas
DIENIO FILMAS. Ponas Žirnis ir Premjera. Grizis ir lemingai 15:25
Gomonas. pirmieji kino milžinai
Šermanas 21:15 VAKARO KINO Peliukas Lukas 15:40 Zoro kroni15:15 Premjera. Grizis ir lemingai
TEATRAS. Beždžionių planetos kos 16:05 Kaip atsiranda daiktai 7
15:25 Peliukas Lukas 15:40 Zoaušra 23:50 Megė 01:35 Neištiki- 16:30 Laba diena, Lietuva 18:00
ro kronikos 16:05 Kaip atsiranda
Mokslo sriuba 18:35 Lietuvos tūksmybė 03:30 Grėsmingas 2
daiktai 7 16:30 Laba diena, Lietutantmečio vaikai 19:35 Konsteblė
va 18:00 Kultūrų kryžkelė 18:30
2 20:30 Kultūros teismas 21:15
Nacionalinis turtas 19:00 Lietuva 06:40 F. T. Budrioji akis (55) 07:35
Mokslo sriuba 21:30 LRT studimūsų lūpose 19:35 Konsteblė 2 Prokurorų patikrinimas (398) 08:35
ja „Kino pavasaryje 2018” 22:00
20:30 Anapus čia ir dabar 21:15 Muchtaro sugrįžimas (753) 09:35
Europos kinas. Premjera. Svajoti
Mano tėviškė 21:30 LRT studi- Tokia tarnyba (73) 10:30 Kobra 11
nėra kada 23:30 Kamerinės muzija „Kino pavasaryje 2018” 22:00 (14) 11:35 Akloji zona (6) 12:35
kos koncertas „Robertas Beinaris
Žurnalas „Kelias į FIFA World Cup Stoties policija (21) 13:40 Prokuroir draugai” 00:25 DW naujienos
2018” 22:30 Premjera. Tobuli me- rų patikrinimas (399) 14:50 Muchrusų kalba
lagiai 00:10 DW naujienos
Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.
05:15 „Geriausios nardymo vietos“. 05:40 „Bitininkas“ (1/19)
06:25 Programa 06:29 TV parduotuvė 06:45 „Skinsiu raudoną rožę“
07:15 „Šiandien kimba“ 08:15 Patriotai 09:15 „Likimo melodija“ (95)
10:20 „Albanas“ (2/6) 11:25 „Bitininkas“ (1/9) 12:30 „Gluchariovas“
(2/22) 13:35 TV parduotuvė 13:50
„Namas su lelijomis“ (23) 14:55
„Iljušinas ir Babkinas tiria. Spąstai Pelenei“ (1) 16:00 Reporteris
16:47 Orai 16:50 „Baltoji vergė“
(9) 18:00 Reporteris 18:47 Orai
18:50 „Gluchariovas“ (2/38) 20:00
Reporteris 20:27 Orai 20:30 „Raudonoji karalienė“ (6) 21:30 Gyvenimo būdas 22:30 Reporteris 23:17
Orai 23:20 „Iljušinas ir Babkinas
tiria. Tamsioji sielos pusė“ (3; 4)
01:20 „Pasaulis iš viršaus“. 01:50
„Gurovo bylos. Savivalė“ (4) 02:35
„Geriausios nardymo vietos“. Dok.
serialas 03:00 „Bitininkas“ (1/19)
03:45 „Mylima mokytoja“ (5) 04:35
„Pražūtingi smaragdai“ (4)

HOROSKOPAS
Kovo 12-18 d.



ŽUVYS
(02.19-03.20)

SKIRMANTAS PABEDINSKAS
Stichija: Ugnis
Planeta: Marsas
Savaitės diena: antradienis
Akmuo: raudonas rubinas,
deimantas ir granatas
Spalvos: geltona ir raudona



AVINAS
(03.21-04.20)

Problemos darbe veikiausiai turės įtakos ir asmeniniam jūsų
gyvenimui. Laimė, ši savaitė bus
dosni viliojančių galimybių. Nepraleiskite progos išspręsti pačias
didžiąsias problemas, gal net pakeisti darbą. Jei antroje savaitės
pusėje esate suplanavęs vizitą
pas gydytoją, jokiu būdu neatidėkite jo vėlesniam laikui.



JAUTIS
(04.21-05.21)

Savaitės pradžioje pasistenkite
išvengti vieno nemalonaus susitikimo, ypač jei jis ruošiamas ne
jūsų iniciatyva. Mažiau galvokite
apie nereikšmingus dalykus ir
pagaliau pasakykite garsiai tai,
ką privalote pasakyti. Ketvirtadienį ar penktadienį galite nusivilti
žmonėmis, kuriais iki šiol pasitikėjote. Savaitgalį galite imtis žygių artimiau susipažinti su seniai
jums rūpimu žmogumi.



DVYNIAI
(05.22-06.21)

Subtilią problemą stenkitės
spręsti pamažu ir be nereikalingo triukšmo. Giminaičiai šią savaitę bus nusiteikę kur kas geriau
ir linkę vėl atnaujinti draugiškus
santykius. Antroje savaitės pusėje gali užsimegzti nauja daug
žadanti pažintis. Penktadienį ar
šeštadienį asmeniui, kuriam jūs
neabejingas, prireiks jūsų pagalbos ir paramos.



VĖŽYS
(06.22-07.22)

Dar turite pakankamai laiko
anksčiau planuotiems darbams
nuveikti. Maždaug nuo antradienio jau būsite pasiruošęs
rimtai imtis veiklos. Nusiteikite,
kad jėgų šią savaitę prireiks nemažai, o kelią skirtis kartais gali
tekti ir alkūnėmis... Neeiliniai organizaciniai sugebėjmai atneš
jums sėkmę. Savaitgalį naujoje
šviesoje pažinsite, rodos, seniai
pažįstamą žmogų.



LIŪTAS
(07.23-08.21)

Jau pačioje savaitės pradžioje turėsite gerų sumanymų, liečiančių
asmeninį gyvenimą. Nedelskite
juos įgyvendinti. Laukia daugybė
skambučių telefonu, pokalbių, informacijos rinkimas. Ketvirtadienį
gali visiškai pakrikti nervai. Būtinai nusišalinkite nuo visų reikalų
bent dienai, kol atgausite pusiausvyrą. O ir savaitgalį verčiau
meskite visus reikalus ir išvažiuokite kur nors prasiblaškyti.



MERGELĖ
(08.22-09.23)

Visi jūsų sumanymai šią savaitę
gali nueiti šuniui ant uodegos dėl
vieno vienintelio ne laiku ir ne
vietoje pasakyto žodžio. Nemėginkite kitiems suversti kaltės!
Verčiau pats savaitę pradėkite
nuo generalinės tvarkos visur:
kambariuose, balkone, stalčiuose ir švarko kišenėse. Kažkas,
anksčiau aktyviai prieštaravęs
jūsų idėjoms, nuo savaitės vidurio gali radikaliai pakeisti savo
nuomonę.



SVARSTYKLĖS
(09.24-10.23)

Šią savaitę visos jūsų mintys suksis apie ką tik nori, tik ne apie tai,
kas iš tiesų jūsų laukia. Nevenkite svarbaus ir atsakingo pokalbio kad ir antradienį - vėliausiai
vidurdienį jau būsite fiziškai ir
morališkai pakankamai gerai
tam pasiruošęs. Galite šiek tiek
supanikuoti visiškai neteisingai
interpretuodamas vyresnybės
pasisakymą. Pasitikslinkite geriau dar kartą!



SKORPIONAS
(10.24-11.22)

Per žiemą susikaupė graži krūvelė įvairiausio šlamšto! Pats
laikas atsikratyti senų popierių,
skudurų ir sulūžusių daiktų. Juk
tikitės didelių pokyčių savo gyvenime šiais metais, tad imkite
jiems ruoštis nedelsdamas. Savaitgalį vargiai galėsite ištverti
vienas. Ieškokite draugų ir bendraminčių.



ŠAULYS
(11.23-12.22)

Optimizmas ir energija, su kuria
pradėsite savaitę, dar kurį laiką
neišblės. Nuo pat pirmadienio
būtina įtempti protines ir fizines
jėgas, kad paskubintumėte pozityvias permainas. Pasistenkite išsaugoti gerą nuotaiką. Jūs
turite teisę būti vertinamas, o
jūsų nuomonės turėtų būti paisoma. Senokai varginusios finansinės problemos pagaliau
pradės spręstis.



OŽIARAGIS
(12.23-01.20)

Pirmadienį ar antradienį sulauksite svarbaus vyresnybės nurodymo. Nepamirškite, kad turite
teisę pareikšti ir savo nuomonę. Laimė, prieštarauti vargu ar
teks - pasikeitimai atitiks jūsų
interesus. Jei trečiadienį ar ketvirtadienį teks kalbėti didelei
auditorijai, turėsite neabejotiną
pasisekimą. Savaitės pabaigoje
galite atsidurti gana pikantiškoje situacijoje.



VANDENIS
(01.21-02.18)

Jau pirmadienį gali atsiverti visiškai naujos finansinės galimybės.
Iš pradžių naujoji situacija gali sukelti rimtų nesutarimų šeimoje,
bet galiausiai visi įsitikins realia
būsima nauda. Galų gale rūpesčiai atsipirks su kaupu ir reikalai
eisis sklandžiai. Penktadienį ar
savaitgalį pasiryžkite svarbiems
sprendimams, tikriausiai susijusiems su finansais.



ŽUVYS
(02.19-03.20)

Jei griebsitės reikalų karštakošiškai, naudos nesitikėkite, o
nuostoliai bus ir piniginiai, ir psichologiniai. Savaitės pabaigoje
turėsite priimti ryžtingą finansinių padarinių turėsiantį sprendimą. Gali atsinaujinti senokai
užmegztos dalykinės pažintys.
Emocinis pakilimas, toks stiprus
pirmoje savaitės pusėje, tolydžio slūgs, ir savaitgalį jau galite
susivokti nenorįs nieko veikti ir
nieko matyti.
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Užsiėmimai su savanoriais

Kad globos namai taptų
NAMAIS
ATKelta IŠ 3 p.
Globos namuose dažnai
lankosi jaunieji maltiečiai
iš „Ąžuolo“ progimnazijos.
Vaikai kartu su globos namų gyventojais gamina kalėdinius žaisliukus, trispalves, velykinius papuošimus,
tvarko aplinką, biblioteką,
kapinėse padeda tvarkyti kapavietes. Pasak direktorės,
pati didžiausia vaikų dovana
– bendravimas su senjorais,
buvimas kartu.
Šiuo metu Prienų globos
namuose dirba dvi savanorės,
kurios ne tik pasiūlo įvairių
patrauklių veiklų, supažindina su savo šalies kultūra ir
papročiais, bet ir padeda gyventojams prisiminti užsienio
kalbas, nes viena mergina atvykusi iš Ukrainos, kita – iš
Vokietijos.
„Gaila, kad ne visi gyventojai gali dalyvauti laisvalaikio užimtumo veiklose,
nes net 80 proc. gyventojų
turi sunkią negalią, – kalbėjo direktorė. –Pietus valgykloje valgo tik apie 50 gyventojų.“

Du požiūriai – kurie
teisūs?
Dėl to, kur seni žmonės turi
praleisti paskutinius savo gyvenimo metus, vyrauja dvi
nuomonės. Dauguma lietuvių įsitikinę, kad senstančių
ar sunkiai sergančių artimųjų
globa yra šeimos narių pareiga. Kiti mano, kad jėgų netenkantiems ir slaugos reikalaujantiems artimiesiems reikia
įvairiapusės pagalbos – fizinės, psichologinės, medicininės, socialinės – ir tai gali
suteikti sveikatos ir socialinės
priežiūros specialistai.
Įvairiose pasaulio šalyse
patirtys yra labai skirtingos.
Tačiau visi girdėjome, kad,
pavyzdžiui, JAV gyventoREKLAMA

jams nekyla abejonių, kas turi
prižiūrėti turinčius specialių
poreikių, sergančius įvairiomis lėtinėmis ligomis žmones. Tam yra specialios įstaigos, kur, linkėdami geriausio,
vaikai ar sutuoktiniai apgyvendina savo artimuosius.
Lietuvoje globos namai iki
šiol neretai dar pavadinami
„ubagynu“, „prieglauda“ ir
panašiais pavadinimais, sukeliančiais atmetimo reakciją. Tačiau pastaruoju metu dėl
pagerėjusios paslaugų kokybės visuomenės požiūris radikaliai keičiasi. Vis daugiau
žmonių, namuose prižiūrinčių globos ir slaugos reikalaujančius artimuosius, supranta,
kad tai yra sunki, o kartais net
nepakeliama užduotis.

Rūpinasi specialistai
Prienų globos namų direktorės I. Barkauskienės manymu, globos namų gyventojai
ne tik gauna nuolatinę priežiūrą, bet, svarbiausia – turi
galimybę bendrauti su bendraamžiais ir darbuotojais.
Juk dažno senjoro artimieji,
net jei nėra išvykę į užsienį,
dirba ir bendrauti gali tik vakarais ar savaitgaliais.
„Stengiamės, kad gyventojų kambarių aplinka būtų kuo
panašesnė į namų aplinką, –
pasakojo direktorė. – Todėl
dažname kambaryje yra iš namų atsivežti įprasti ir širdžiai
brangūs daiktai.“
Gyventojais ir jų kambariais kasdien rūpinasi buities
skyriaus darbuotojai, sveikatą stiprinti padeda bendrosios
praktikos slaugytojai, slaugytojų padėjėjai, konsultuoja šeimos gydytojas ir kitų
sričių specialistai. Gyventojai yra aprūpinami gydytojo
paskirtais medikamentais,
tvarsliava, neįgaliųjų techninės pagalbos priemonėmis,
teikiamos kineziterapeuto,
ergoterapeuto paslaugos, psichologo konsultacijos.

Popiežiaus homilija.
Dievas mums atleidžia, jei mes atleidžiame kitiems
Neleiskime, kad mūsų širdis
užvaldytų nuoskaudos, išpažinkime savo kaltes, atleiskime artimui, tuomet ir Dievas
mums atleis, kalbėjo popiežius Pranciškus antradienio
rytą aukotų Mišių homilijoje
komentuodamas šios dienos
skaitinius, kalbančius apie
nuodėmes atleidžiantį Dievą
ir mūsų laikyseną, apie tai ką
mes turime daryti, kad sulauktume atleidimo.
Dievui miela susigraudinusi
širdis. Dievas džiaugiasi kai atgailaujantis žmogus sako visą
tiesą apie save. Jis nė neleisdamas užbaigti viso išpažinimo,
jį apkabina, kaip Kristaus palyginimo gerasis Tėvas apkabino sugrįžusį paklydėlį sūnų.
Dievo meilė viską apgaubia ir
viską atleidžia.
Dievo gailestingumas neturi
ribų, bet mes turime jį priimti,
patys atleisdami kitiems žmonėms, neleisdami, kad mūsų
širdis užvaldytų nuoskaudos.
Kiek kartų turime atleisti artimui? Iki septynių kartų? „Aš
nesakau tau – iki septynių, bet
iki septyniasdešimt septynių
kartų”, sako Jėzus šios dienos
Evangelijoje. Dievo atleidimas

galingai įsiveržia į mūsų vidų
tik tuomet jei ir mes atleidžiame kitiems. Tai nelengva, nes
nuoskaudos labai greitai apsigyvena mūsų širdyse ir labai
lengvai mūsų širdys apkarsta.
Kaip dažnai mes savyje nešiojamės ištisus nuoskaudų sąrašus: „tas man padarė tą, tas - tą,
o anas – aną“. Neleiskime, kad
velnias mus įkalintų nuoskaudose ir neapykantoje. Visada
sakykime Viešpačiui: „Te esi
didis, aš tau nusidėjau“ ir Viešpats mums atleis, jei ir mes atleisime kitiems.
VATIKANO RADIJAS

Ir katalikai šypsosi

Potvynis. Vienas vyrukas,
labai tikintis į Dievą, pasitikintis Juo, užsilipęs ant namo
sėdi. Tą namą jau semia, dar
pusmetris ir pasieks jį. Gelbėtojai visus gelbėja, priplaukia
prie jo ir sako:
– Lipkit.
– Nee. Mane Dievas išgelbės.
Na, gerai. Tie nuplaukė...
Atskrenda malūnsparnis.
Sako:
– Lipkit.
Jau vanduo jam kojas siekia.
– Lipkit, išgelbėsim jus...
– Nee, mane Dievas išgelbės!
Na, gerai, tie nuskrido. Laivas plaukia pro šalį, sako:
– Išgelbėsim tave...
Tas:
– Ne ne ne...
Ir paskendo vyrukas. Ateina pas Dievą ir sako:
– Dieve, aš Tavim pasitikėjau, o Tu mane paėmei ir
paskandinai...
Dievas sako:
– Taigi aš tau buvau atsiuntęs ir laivą, ir malūnsparnį...
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Kovo 10 d.
ŠEŠTADIENIS
40-ties paukščių diena
Saulė teka 06:50
leidžiasi 18:10
Dienos ilgumas 11.20
Delčia (23 mėnulio diena)
Silvija, Naubartas, Butgailė,
Emilis, Geraldas
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas naikinti piktžoles, kaupti vaisius, konservuoti
šakniavaisius.

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 13 d.
ANTRADIENIS
Saulė teka 06:43
leidžiasi 18:16
Dienos ilgumas 11.33
Delčia (26 mėnulio diena)
Paulina, Liutauras, Vaidilė,
Kristina, Teodora
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti derlių,
netinkamas laikas laistyti.
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KET VIRTADIENIS
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Šio kryžiažodžio atsakymas – GANDRIUKAS.

KLAIPĖDA

VILNIUS

-2 +2
Įrašykite skaitmenis nuo 1
iki 9 taip, kad
skaitmenys
nesikartotų
eilutėse, stulpeliuose bei
paryškintuose 9 langelių
(3×3) kvadratuose.

Lošimas
Nr. 1304
2018-03-07

SKAIČIAI
Pagrindiniai skaičiai: 11, 17, 26,
33, 34, 48
Vikingo skaičius: 2

Vieno derinio laimėjimų
lentelė:
6+1 - 22 019 777,50 € (-)
6 - 1 062 727 € (-)
5+1 - 15 429,50 € (-)
4+1 - 94 € (36)
4 - 8 € (269)
3+1 - 5 € (663)
3 - 1,50 € (4 784)
2+1 - 1,25 € (4 887)
2 - 0,75 € (34 331)

24,1 mln. Eur

vikinglotto bilieto kaina 1,5 Eur
Eurojackpot bilieto kaina 2 Eur
Teleloto bilieto kaina 1 Eur
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VANDENS TEMPERATŪRA
[LEDO STORIS, cm]

Savaitė istorijos puslapiuose

1831

m. kovo 10 d.: Prancūzijos

karalius Liudvikas Filipas
įsteigė svetimšalių legioną su būstine Alžyre;
m. kovo 10 d.: JAV išleisti pirmieji popieriniai
pinigai.
m. kovo 11 d.: Klaipėdos
radijo stotis transliavo
pirmąją bandomąją laidą – patefono
plokštelių koncertą.
m. kovo 11 d.: Lenkija pateikė Lietuvai ultimatumą
užmegzti diplomatinius santykius, nutrauktus šiai šaliai okupavus Vilnių.
m. kovo 11 d.: Lietuvos
Aukščiausioji Taryba priėmė Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės atkūrimo aktą.
m. kovo 12 d.: Maskva paskelbta SSRS sostine.

1862
1936
1938

5 - 470 € (6)

Kito tiražo prognozė:

(šio numerio atsakymai)
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SEKMADIENIS

KOVO

Kovo 12 d.
PIRMADIENIS
Saulė teka 06:45
leidžiasi 18:14
Dienos ilgumas 11.29
Delčia (25 mėnulio diena)
Teofanas, Galvirdas, Darmantė
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas naikinti piktžoles, kaupti vaisius, konservuoti
šakniavaisius.

Kovo 15 d.
KETVIRTADIENIS
Europos vartotojų diena
Saulė teka 06:38
leidžiasi 18:20
Dienos ilgumas 11.42
Delčia (28 mėnulio diena)
Klemensas, Lukrecija, Tautas,
Tautgintė, Lionginas, Tautginė,
Raigardas
Tinkamas laikas sėti:
burokėlius, salierus.
Sode, darže:
tinkamas laikas pjauti žolę,
laistyti, netinkamas laikas
kaupti derlių.

Š E ŠTA D I E N I S

KOVO

-4

Kovo 11 d.
SEKMADIENIS
Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo diena
Pusiaugavėnis
Saulė teka 06:48
leidžiasi 18:12
Dienos ilgumas 11.24
Delčia (24 mėnulio diena)
Konstantinas, Gedimtas,
Vijolė, Kostas
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas naikinti piktžoles, kaupti vaisius, konservuoti
šakniavaisius.

Kovo 14 d.
TREČIADIENIS
pi diena
Saulė teka 06:40
leidžiasi 18:18
Dienos ilgumas 11.38
Delčia (27 mėnulio diena)
Matilda, Darmantas, Karigailė
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti derlių,
netinkamas laikas laistyti.

ORAI

1990
1918

1940

m. kovo 12 d.: Suomija pa- pardavė savo karalystę Venecijai.

sirašo su Tarybų Sąjunga
taikos sutartį labai nepalankiomis sąlygomis: perduoda Tarybų Sąjungai beveik visą Suomijos Kareliją.
m. kovo 13 d.: kryžiuočiai
pradėjo Kauno pilies griovimą, trukusį iki balandžio 16 dienos,
pradėdami kovų prieš Lietuvą etapą,
trukusį beveik 20 metų.
m. kovo 13 d.: prasidėjo
žemaičių sukilimas prieš
kryžiuočius.
m. kovo 14 d.: Jogaila
karūnuotas Lenkijos karaliumi.
m. kovo 14 d.: pradėjo
veikti pirmoji telefonų
stotis Vilniuje, aptarnavusi 150 abonentų.
m. kovo 14 d.: Kipro karalienė Katerina Kornaro

1362

1401
1386
1896
1489

1945

m. kovo 14 d.: ant Bylefel-

do (Vokietija) geležinkelio
viaduko numesta sunkiausia Antrojo
pasaulinio karo bomba – ji svėrė beveik 11 tonų.
m. kovo 15 d.: SSRS liaudies deputatų suvažiavimas priėmė rezoliuciją, kuria Lietuvos
Respublikos nepriklausomybės atkūrimas paskelbtas neteisėtu ir negaliojančiu. Už šią rezoliuciją balsavo 1463 deputatai, prieš – 98, susilaikė – 128.
m. kovo 15 d.: Suomijos tapo pirmąja Europos
šalimi, suteikusia moterims balsavimo teisę.
m. kovo 16 d.: sovietų kariai užėmė Šv. Arkangelo
Mykolo (Įgulos) bažnyčią, kurios patalpose 1965 m. įsteigta vitražo ir skulptūros galerija.

1990

[9] NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
[17] KAUNO MARIOS
0 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
[34] KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

SAULĖS AKTYVUMAS

G0
S0
R0

Geomagnetinių audrų
nenumatoma.

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

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

1907

1962

GAMA RADIACINIS FONAS

35
39

KAUNE
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE
14000 nSv/val.

ALYTUJE ČERNOBYLIO AE
nSv/val. 3270 nSv/val.

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

