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Vasario pabaigoje 
registruotas nedarbas 
Kauno apskrityje – 9,0 
proc.

SKAITYKITE 2 p.

Birštone duris atvėrė 
tarpukario Lietuvos 
elito pamėgta „Baltoji 
vila“

SKAITYKITE 3 p.

REKLAMA

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

Prenumeruokite telefonu 8 700 55 400 išsikviesdami laiškininką į namus arba internete adresu www.prenumeruok.lt
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Didžiausią įtaką 
emigracijai turi 
ekonominiai 
motyvai – 
apklausa

100 iškiliausių 
prienų krašto 
asmenybių. 
VYTAUTAS ir 
DANGUOLĖ  
KANDROTAI .

NEMUNO KRAŠTO LAIKRAŠTIS

Meninio skaitymo 
šventė bibliotekoje
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Birštono 
kurorto reklama 
tarpukariu
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Laima
DUOBLIENĖ

Šilavoto seniūnijos 
ataskaitinis susirinkimas 

Jiezno seniūnijos problemos turi būti 
sprendžiamos greičiau

prasidėjo laisvalaikio 
salės folkloro kolektyvo 
„Akacija“ menine 
programa, skirta Šilavoto 
parapijos įkūrėjui Antanui 
Radušiui (1848–1918), 
kurio šimtosios mirties 

metinės minimos šiemet.  

Seniūnijoje – 34 
kaimai, 1718 
gyventojų

Šilavoto seniūnė Neringa 
Pikčilingienė, pristatydama 

2017 m. nuveiktus darbus, 
pirmiausia priminė, kad 34 
seniūnijos kaimuose gyvena 
1718 gyventojų. 10,6 tūkst. ha 
seniūnijos teritorija suskirsty-
ta į keturias seniūnaitijas, vei-

Svarbiausios aktualijos – keliai, 
uždarytas paštas, atliekų rūšiavimas

Stasė
ASIPAVIČIENĖ

Jiezno seniūnijos 
ataskaitinis susirinkimas 
ir gyventojų susitikimas 
su savivaldybės vadovais 
vyko kovo 7-osios vakarą. 

Pirmieji savo ataskaitą pa-
teikė Jiezno kultūros ir laisva-
laikio centro kolektyvas. Pa-
sak direktorės Dalios Vertins-
kienės, kultūros ir laisvalai-
kio centre veikia trys gausūs 
kolektyvai, kurie jau ruošiasi 
dalyvauti vasarą vyksiančio-
je Dainų šventėje. Direktorė 

pasidžiaugė, kad kolektyvų 
nariai pasipuošė autentiškais 
tautiniais rūbais, įsigytais už 
projektines lėšas. 

Nuveikta nemažai
Jiezno seniūnijos seniūnas 

Algis Bartusevičiuspateikė 
seniūnijos 2017 m. veiklos 

ataskaitą.
Jiezno seniūnija yra trečia 

pagal dydį ir antra pagal gy-
ventojų skaičių tarp Prienų 
rajono seniūnijų. Seniūnijos 
teritoriją sudaro Jiezno mies-
telis ir 60 kaimų, suskirstytų 
į 9 seniūnaitijas. Savo gyve-

Laima
DUOBLIENĖ

„Revuonos“ pagrindinėje 
mokykloje antrą kartą 
surengtas rajoninis 3–4 
klasių raiškiojo žodžio 
konkursas „Tau, Lietuva“, 
skirtas Lietuvos valstybės 
atkūrimo 100-mečiui 
paminėti. 

Šio renginio tikslas – puo-
selėti meninio žodžio suvoki-
mą ir raišką, skatinti mokinius 
skaityti, deklamuoti, mylėti ir 
gerbti lietuvišką žodį.

Konkursą, kuriame dalyva-
vo beveik dvi dešimtys jaunų-
jų skaitovų, organizavo „Re-
vuonos“ pagrindinė mokykla 
ir Prienų švietimo pagalbos 
tarnyba.

Konkurso dalyviai dekla-
mavo pasirinktus lietuvių au-
torių poezijos arba prozos kū-
rinius ar jų ištraukas, o juos 
vertino komisija, kuriai va-
dovavo Prienų rajono savi-
valdybės Švietimo skyriaus 
vyr. specialistė Renata Pav-
lavičienė.

Prieš apdovanojant konkur-
so dalyvius bei paskelbiant 
geriausius skaitovus, R. Pav-
lavičienė pasidžiaugė, kad nei 
vienas dalyvis neužmiršo žo-
džių, visi buvo drąsūs. Ji linkė-
jo, kad vaikai labiau įsigilintų į 
deklamuojamo kūrinio tekstą 
ir ne tik patys jį suvoktų, bet ir 
tai, kas svarbiausia, sugebėtų 
perteikti klausytojams, nesku-
bėtų (ypač kūrinio viduryje). 

Konkurso nugalėtoja tapo 
„Revuonos“ pagrindinės mo-
kyklos trečiokė Augustė Ma-
žeikaitė, skaičiusi A. Matučio 
„Aš tavo gimtinė“ (mokyt. V. 
Abramavičienė). Komisija 
skyrė dvi antrąsias vietas, ku-
rias iškovojo Darija Kuzmic-

Skambėjo 
Lietuvai skirti 
posmai
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APSKRITIS Bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus 
gyventojų (%) 

Šalies 9,1 
Alytaus 11,6 
Kauno 9,0 
Klaipėdos 7,9 
Marijampolės 9,7 
Panevėžio 10,4 
Šiaulių 9,5 
Tauragės 10,6 
Telšių 9,8 
Utenos 12,6 
Vilniaus 7,9 
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Vilniaus privačioje mokykloje vienas moksleivis kitam 
moksleiviui lazeriniu žibintuvėliu pašvietė į akį, taip 
jaunuoliui buvo nudeginta kairės akies tinklainė. Teismas 
nukentėjusio mokinio ieškinį tenkino iš dalies ir jam iš 
kito mokinio motinos bei ugdymo įstaigos po 1000 eurų 
neturtinės žalos atlyginimo.

  Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos 
mokslų institutas (TSpMI) 2017 metų valstybės kūrėju 
paskelbė Vasario 16-osios aktą Vokietijos archyve 
radusį Vytauto Didžiojo universiteto profesorių Liudą 
Mažylį.

Į tautininkų eitynes sekmadienio pavakarę sostinės Katedros 
aikštėje susirinko apie tūkstantis žmonių.  Jų dalyviai 
skandavo kritikuojamą šūkį „Lietuva – lietuviams“, nešė 
plakatą su užrašu „Lietuva – lietuviams“ trispalvės fone, 
Lietuvos valstybės ir istorines, Ukrainos, Latvijos, Estijos 
vėliavas, audeklus su užrašu „Astravui – ne“.

REDAKTORIAUS SAVAITĖ

mantvydas
PREkEVIČIUS

Lietingos dangaus pilku-
mos užklotoje žemėje su-

plevėsavo Lietuvos trispalvė. 
Ne viena. Šimtai, tūkstančiai 
ir įvairiausio dydžio. Įvairiau-
sio dydžio buvo ne tik pačios 
trispalvės, bet ir rankos, kurios 
jas laikė.

Smagu matyti, kad į šventes 
vyresni ir jaunesni tėveliai atsi-
veda ir savo mažąsias atžalas! 
Tai yra pats geriausias atsakas 
bambekliams, kurie peikia 
jaunimą ir jaunuosius tėvus 
dėl prastos šių atsakomybės, 
dėl pagarbos trūkumo. 

Pats geriausias įrodymas, 
kad lietaus merkiamos 
šeimos savo narius moko 
mylėti gimtinę ir Tėvynę 
ne akimis, o širdimi. 
Ne grožėtis vėliavų 
nuotraukomis ar vaizdais 
televizijos ekranuose, bet 
patiems jas nešti.

Dažnai sakome, kad jaunoji 
karta prarasta. Taip buvo sako-
ma vakar, užvakar, prieš metus 
ir prieš 30 metų. Tada, kai susi-
grąžinę valstybės statusą nesu-
pratome, kodėl iš priespaudos 
išvaduotas jaunimas išėjo į ga-
tves – į laisvę. Tačiau ta praras-
ta karta užaugo – ir ji čia. Ji ei-
na į priekį. Tai nesustabdomas 
procesas. Nei atrandamas, nei 
prarandamas. Deja, dažnai yra 
neįvertinama, kad gerbti rei-
kia ne tik tuos, kurie sugebėjo 
prisitaikyti prie praeities, bet 
ir tuos, kurie sugebėjo prisitai-
kyti prie dabarties bei ateities. 
Dažnai neįvertinama, kad pra-
eities gyvenimo iššūkiai nėra 
tokie patys, kaip ateityje lau-
kiantys iššūkiai. 

1990 metais, vėl atgavę sa-
vo valstybę, žinojome, kad ji 
bus laisva, demokratinė ir to-
kia, kokios norėtume, tačiau 
nesusimąstėme, kaip reikės 
prisitaikyti prie tos naujos 
valstybės. Žinojome, kad at-
sikratėme jungo, tačiau neži-
nojome, kokie iššūkiai mūsų 
laukia ateityje. Toje ateityje, 

kurią patys sukursime, kurioje 
pasikeis viskas, su kuo buvo-
me susigyvenę.

Neįvertiname dar vieno– 
svarbiausio! Niekas 
nėra tapatu ir identiška. 
Pasaulyje gyvena ne 200 
skirtingose valstybėse 
gyvenančių asmenybių, 
ne keliasdešimt 
asmenybių su skirtingais 
tautos bruožais, bet 
beveik 10 milijardų 
asmenybių. Visiškai 
skirtingų. 

Jeigu vasarą po dangaus 
žydryne plaukiančiais baltais 
debesimis vėjyje siūbuoja 
žali miškai ir kloniuose bręs-
tančios rugių varpos, tai dar 
nereiškia, kad taip yra ir visa-
me pasaulyje. Jeigu matome, 
kaip po pievas, lankas links-
mai krykštaudami saugiai gali 
bėgioti mūsų vaikai ir anūkai, 
tai dar nereiškia, kad ir visi ki-
ti vaikai pasaulyje tai gali da-
ryti. Jei vienas vaikas tyčia ar 
netyčia išmušė langą, tai dar 
nereiškia, kad tai padarys ir 
milijardas kitų vaikų.

Kartų kova – amžina. 

Patys kovodami su mus 
varžančiu pasauliu, 
nenorime, kad mūsų 
vaikai darytų tą patį. 

Nenorime leisti jiems išsi-
kovoti teisę į laisvę, į galimy-
bę kurti tokią valstybę, kurioje 
jie jaustųsi laisvi. Sugriovėme 
Tarybų Sąjungą, kad sukurtu-
me geresnę valstybę ir geresnį 
gyvenimą, tačiau nesutinka-
me, kad sau geresnę valstybę 
kurtų ir jaunimas.

Pasaulis pasikeitė, o mūsų 
valstybė užaugo. Užaugo ir 
susiduria su tokiais rūpesčiais, 
kurių negalėjome įsivaizduo-
ti praeityje. Tada, kai valsty-
bės išvis neturėjome. Nori-
me gyventi kaip ir anksčiau, 
tokiame pačiame pasaulyje, 
kuris buvo... svetimas. Pradė-
tas kurti dar 1941 metais. Per 
kraują, per kančias ir per sve-
timą jungą. Buvome sukurti 

tam, kad maitintume kitus. O 
dabar galime maitintis tik pa-
tys, tačiau atsisakydami atei-
ties vis labiau verčiame savo 
valstybę savo vargu vėl mai-
tinti kitus. 

Pasaulis keičiasi. O 
kartu su juo keičiasi 
absoliučiai viskas. 
Nėra nieko, kas 
nesikeistų. Laikas 
yra nesustabdomas. 
Jeigu vaikystėje mums 
svarbiausia buvo 
žaidimai, bet ne namų 
darbai, o jaunystėje 
vietoje ūkio darbų 
rasti sau tinkamą 
žmogų, tai subrendę 
vis dažniau stengiamės 
sudaryti sąlygas, 
kad tie namų ir ūkio 
darbai būtų nudirbti, 
bet vėlgi... ne mūsų 
pačių. Patys paminame 
savo veržlumą, savo 
iniciatyvumą ir savo 
siekį augti. Augti kaip 
asmenybė. Ne robotas, 
ne darbo įrankis. Bet 
asmenybė. 

Asmenybė, kuri geba vi-
same, kas sena, atrasti nauja. 
Visame, kas tobula, atrasti dar 
didesnę tobulybę. Asmenybė, 
kuri gali vietoje balanos atrasti 
elektros lemputę. Kuri iš len-
tų sukaltą lauko tualetą vidur-
žiemį, spaudžiant 20 laipsnių 
šalčio, gali pakeisti šiltoje pa-
talpoje įrengta automatinės 
kanalizacijos sistema. Atvirą 
girgždantį vežimą – šiltu, ty-
liu, greitu bei patogiu auto-
mobiliu. 

Nors Vytautas Didysis išplė-
tė Lietuvos valstybę ir mums 
suteikė istoriškai tvirtus jos 
pamatus, tačiau jis neatrado ir 
nesuteikė to, ką padarė ateitis 
– naujosios lietuvių bei kitų 
tautų kartos. Jis mums neda-
vė tų patogumų, kuriuos turi-
me šiandien. 

Lietuvos valstybė visada 
buvo ir bus. Ne tik širdyse, 
kurios matė Tarybų Sąjungą, 
bet ir tose, kurios sau nori su-
kurti dar stipresnę valstybę. 
Stipresnę ir už Rytus, ir už 
Vakarus.

Vasario pabaigoje registruotas nedarbas 
Kauno apskrityje – 9,0 proc.
Per vasario mėnesį 
registruoto nedarbo lygio 
rodiklis, skaičiuojamas 
nuo darbingo amžiaus 
gyventojų, Kauno 
teritorinės darbo biržos 
aptarnaujamoje teritorijoje 
išaugo 0,3 proc. punkto ir 
mėnesio pabaigoje sudarė 
9,0 proc. 2018 m. kovo 
1 d. darbo biržoje buvo 
užsiregistravę beveik 31,4 
tūkst. nedirbančių Kauno 
apskrities gyventojų. 

Nedarbas augo visose Kau-
no regiono savivaldybėse. 
Daugiausia darbingo amžiaus 
gyventojų bedarbiais vasario 
pabaigoje buvo registruota 
Jonavos (11,1 proc.), Kėdai-
nių (10,6 proc.) ir Raseinių 
(10,3 proc.) rajonuose. Ma-
žiausias nedarbas – Birštono 
(6,7 proc.) ir Kauno rajono 
(7,6 proc.) savivaldybėse. 

Prienų rajono ir Birštono 
savivaldybes aptarnaujančia-
me Prienų skyriuje kovo 1 d. 
bedarbiais buvo užsiregistra-
vę beveik 1,5 tūkst. šių savi-
valdybių gyventojų, dar 148 
- dalyvavo laikino užimtumo 
priemonėse. Skyriaus aptar-
naujamoje teritorijoje regis-
truotas nedarbas per vasario 
mėn.paaugo 0,1 proc. punkto 
iki 7,9 proc. (Prienų rajono sa-
vivaldybėje padidėjo 0,1 proc. 
iki 8,1 proc., Birštono savival-

dybėje – 0,4 proc. punkto iki 
6,7 proc.). Per vasarį Prienų 
skyriuje bedarbiais užsire-
gistravo 179 šių savivaldybių 
gyventojai, ieškantiems darbo 
pasiūlyta 159 laisvos darbo 
vietos skyriaus aptarnauja-
moje teritorijoje. Per mėne-
sį įsidarbino 92 asmenys, į 
aktyvios darbo rinkos politi-
kos priemones nusiųsta - 32, 
verslo liudijimą laikotarpiui 
iki 6 mėn. įsigijo - 48. Biršto-
no savivaldybės įmonėms iš-
duoti 2 leidimai įdarbinti už-
sieniečius Prieš metus nedar-
bas skyriaus teritorijoje buvo 
7,5 proc.: Prienų rajone – 7,8 
proc., Birštono savivaldybėje 
– 5,6 proc.

Daugiausia laisvų darbo 
vietų Kauno teritorinės dar-
bo biržos aptarnaujamoje 
teritorijoje buvo siūloma: 
specialistams - pardavimo 
vadybininkams, logistikos 
specialistams, socialiniams 
darbuotojams, administrato-
riams, statybos darbų vado-
vams, buhalteriams, apskaiti-
ninkams; paslaugų sektoriaus 
darbuotojams ir kvalifikuo-
tiems darbininkams - parda-
vėjams, virėjams, tarptautinių 
pervežimų ir kitiems vairuoto-
jams, traktorininkams, apsau-
gos darbuotojams, mechani-
kams, statybininkams, suvi-
rintojams, santechnikams, sta-

liams, elektrikams, siuvėjams, 
sandėlio darbuotojams.

Per vasario mėnesį į darbo 
rinką sėkmingai integruota 
630 jaunuolių, 202 - nusiųs-
ti dalyvauti aktyvios darbo 
rinkos politikos priemonėse. 
Per mėnesį Kauno teritorinė-
je darbo biržoje užsiregistra-
vo apie 1,4 tūkst. nedirbančių 
ir nesimokančių jaunuolių. 
2018 m. kovo 1 d. darbo bir-
žoje iš viso buvo registruota 
5,5 tūkst. nuo 16 iki 29 m. 
amžiaus asmenų.

Kauno teritorinė darbo bir-
ža įgyvendina jaunimui skir-
tą projektą „Atrask save“, 
kuriame skatinamas daly-
vauti neaktyvus, nedirbantis, 
nesimokantis ir mokymuose 
nedalyvaujantis 15-29 metų 
jaunimas. Projekto dalyviams 
sudaromos sąlygos dalyvauti 
savanoriškoje ir jaunimo mo-
tyvaciją skatinančiose veiklo-
se, kurios jiems padeda įgyti 
asmeninių, socialinių ir profe-
sinių kompetencijų, pasirengti 
sugrįžti į švietimo sistemą ar 
įsitvirtinti darbo rinkoje. Nuo 
projekto pradžios iki 2018 m. 
kovo 1 d. projekto veiklose 
pradėjo dalyvauti 4210 nepa-
sirengusių ir 1041 pasirengęs 
darbo rinkai jaunuolis, iš jų 
vasario mėnesį 360 - nepasi-
rengę ir 26 - pasirengę darbo 
rinkai.   LDB 
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APSKRITIS Bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus 
gyventojų (%) 

Šalies 9,1 
Alytaus 11,6 
Kauno 9,0 
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Rusijos prezidentas Vladimiras putinas pareiškė, jog kai 
kada iš Vokietijos kanclerės Angelos Merkel sulaukia 
dovanos - gero vokiško alaus. „Man Angela laikas 
nuo laiko (perduoda) kelis butelius „Radeberger” 
alaus”, - teigė Rusijos prezidentas žurnalisto Andrejaus 
Kondrašovo dokumentiniame filme „putin”.

  Rusijos Federalinė saugumo tarnyba FSB sekmadienį 
pranešė užkardžiusi teroristinį išpuolį Saratovo regione. 
not jos, potencialūs užpuolikai ginklu priešinosi saugumo 
pareigūnams, bandžiusiems juos sustabdyti. Įtariami 
teroristai nuo sužalojimų mirė. FSB kratų metu aptiko 3 kg 
sveriantį improvizuotą sprostamąjį užtaisą.

Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas 
(Donaldas Trampas) pagrasino apmokestinti vokiškus 
automobilius, jeigu Europos Sąjunga nemažins 
reikalavimų įvežamai JAV produkcijai.

Laima
DUOBLIENĖ

Prienų Justino 
Marcinkevičiaus 
viešojoje bibliotekoje 
jau penktą kartą buvo 
surengta suaugusiųjų 
meninio skaitymo 
šventė „Žodžiais nulijo. 
Skalsiais. Atgijo širdys. 
Prigijo“, skirta Lietuvos 
valstybės atkūrimo 100-
mečiui, Lietuvių kalbos 
dienoms, poeto Justino 
Marcinkevičiaus 88-

osioms gimimo metinėms 
paminėti. 

Visų mylimo ir gerbiamo 
kraštiečio Just. Marcinkevi-
čiaus žodžiai šventės pavadi-
nimui parinkti neatsitiktinai 
– šventė vyko poeto gimimo 
dieną, kovo 10-ąją jam būtų 
sukakę 88-eri. 

Jaukią šventę, kuri vyko 
Just. Marcinkevičiaus knygų 
ir asmeninių daiktų apsuptyje, 
kūrė būrys skaitovų iš Prienų 
krašto bei svečiai iš aplinkinių 
savivaldybių. Dainas pagal 
Just. Marcinkevičiaus eiles 
dainavo Lijana Sarnickienė, 
o jai pritarė dalyvių bei žiū-

rovų choras. 
Šventę pradėjo Prienų KLC 

Naujosios Ūtos laisvalaikio 
salės mėgėjų teatras, parodęs 
literatūrinį spektaklį „Tautoje 
aš būsiu tavo kanklės“ (pagal 
Vydūną). Teatro režisierės 
– Anelė Lukjančiuk ir Alma 
Vaišnienė. 

Skaitymo šventėje skambė-
jo Just. Marcinkevičiaus, kitų 
žinomų poetų bei rašytojų ir 
pačių skaitovų tekstai, kuriuos 
skaitė Prienų krašto skaitovai: 
Anelė Lukjančiuk, Tautvydas 
Vencius, Jurgis Montvila, Ste-
fa Juršienė, Ona Valerija Gry-
bauskienė, Jonas Grabauskas, 

Meninio skaitymo šventė bibliotekoje
Ramunė Bidvienė, Rima Ly-
berienė, birštoniškės Valė Pet-
kevičienė ir Dalia Banienė bei 
iš Kauno atvykę mūsų kraštie-
čiai Onutė Beitnaraitė-Šerve-
nikienė ir Petras Beitnaras. 

Dovanomis skaitovus ap-
dovanojo bibliotekos kolek-
tyvas, nuoširdžių padėkos žo-
džių negailėjo Prienų rajono 
savivaldybės Kultūros, spor-
to ir jaunimo skyriaus vedėjas 
Rimantas Šiugždinis, o Prie-
nų krašto muziejaus direkto-
rė Lolita Batutienė visus šios 
šventės skaitovus pakvietė į 
tradicinius Justino Marcinke-
vičiaus kūrybos skaitymus. 
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NUSIKALTIMAI IR 
NELAIMĖS
parengta pagal Alytaus apskrities 
Vyrausiojo policijos komisariato 
ir Kauno apskrities priešgaisrinės 
gelbėjimo valdybos informaciją

2018-03-02 Alytaus apskr. VPK 
Prienų r. PK  gautas Lietuvos 
banko Grynųjų pinigų depar-
tamento pranešimas, kad UAB 
„G4S Lietuva“  perskaičiuojant 
inkasuotą pakuotę 50 eurų 
nominalo banknotas Banko nu-
rodymu išimtas iš bankomato. 
Lietuvos banko Grynųjų pinigų 
departamento Ekspertizės ir 
techninio skyriaus specialis-
tui atlikus nurodyto banknoto 
ekspertizę, konstatuota, kad 50 
eurų nominalo banknotas nea-
titinka eurų banknotų spausdi-
nimo reikalavimų ir yra netikras. 
Nurodytas banknotas saugomas 
Lietuvos banke.

2018-03-03, apie 03.00 val. 
Prienuose, Vytauto g., A. V. 
(gim. 1994 m., gyv. Prienuose) 
iš asmeninių paskatų sumušė 
iš matymo pažįstamas vaikinas, 
suduodamas ne mažiau kaip 
vieną smūgį į veidą.

2018-03-03, apie 12.15 val., 
Prienų r. sav., Šilavoto sen., gy-
venamojo namo miegamajame, 
A. D. (gim. 1964 m.) buitinio 
konflikto metu sugriebė savo 
žmoną V. D. (gim. 1980 m.) už 
kairės rankos, sukeldamas fizinį 
skausmą. Žodinį konfliktą gir-
dėjo trys nepilnamečiai vaikai. 
A. D. sulaikytas ir uždarytas į 
Alytaus apskrities areštinę.

2018-03-03 Prienų r., Stakliškių 
sen., į griovį įvažiavo automobi-
lis „Renault Scenic“. Nustatyta, 
kad automobilį vairavo neblaivi 
(1,85 prom. alkoholio) Latvijos 
Respublikos pilietė J. M. (gim. 
1971 m.), gyv. Trakų r., Aukš-
tadvario sen. Ji buvo sulaikyta 
48 val. 

2018-03-04 apie 12.20 val. Prie-
nų r., Pakuonio sen., Pakuonio 
k., Tylos g., vyras (gim. 1976 
m.), grįžęs namo į kleboniją, 
pastebėjo, kad išlaužus plastiki-
nio lango varčią ir įsibrovus per 
langą iš klebonijos pavogta 5100 
eurų. Nuostolis – 5200 eurų.

Irane skridęs nedidelis Turkijos lėktuvas sekmadienį 
sudužo į pietus nuo Teherano, jame buvo mažiausiai 11 
žmonių, pranešė Irano naujienų agentūros. „Lėktuvas 
dega. Jis dingo iš radaro, kai pilotas paprašė sumažinti 
aukštį“, – teigė šios šalies Civilinės aviacijos organizacijos 
atstovas spaudai. 

  Kazachstano prezidentas Nursultanas Nazarbajevas nurodė pajamų mokestį maždaug 2 mln. 
mažiausiai uždirbančių šalies gyventojų sumažinti 10 kartų. „Siūlau mokesčių naštą palyginti 
mažus atlyginimus gaunantiems kazachstaniečiams nuo 2019 metų sausio 1 dienos sumažinti 10 
kartų, taikant 1 proc. tarifą. Būtina užtikrinti, kad dėl tokio mokesčio sumažinimo atsilaisvinusios 
lėšos būtų skiriamos atlyginimams padidinti. Tai reikštų, kad daugiau kaip 2 mln. žmonių - 
atlyginimai ženkliai ūgteltų, nedidėjant darbdavių išlaidoms“, - pabrėžė Kazachstano prezidentas.

atKelta IŠ 1 p.
kia penkios bendruomenės. 
Pernai seniūnijoje gimė 16 
naujagimių, mirė 28 gyven-
tojai, įformintos 89 atvykimo 
ir 31 išvykimo deklaracija. 
Seniūnijoje yra beveik 100 
km vietinės reikšmės kelių ir 
gatvių, iš kurių 91 km – žvyr-
keliai ir gruntiniai keliai. 

Seniūnė pasidžiaugė, kad 
pernai buvo atnaujinti Pašla-
vančio piliakalnio laiptai, Ši-
lavote lankėsi Apaštališka-
sis Nuncijus Jo Eminencijos 
arkivyskupas Pedro López 
Quintana. 

Kalbėdama apie problemas, 
seniūnė pirmiausia paminėjo, 
kad vietinių gyventojų „dėka“ 
buvo numarinti penki medžiai 
Šilavoto kapinėse, ne visi gy-
ventojai atliekomis atsikrato 
tvarkingai – daugybė buitinių 
šiukšlių, stiklainių, automobi-
lių detalių, drabužių randama 
prie kapinių esančiuose kon-
teineriuose. 

Seniūnė taip pat paminėjo, 
kad kai kurie ūkininkai netau-
soja kelių – sunkiasvore tech-
nika važinėja pažliugusiais 
keliais ir juos sugadina. 

Nemažai dėmesio ataskai-
toje buvo skirta socialinei 
sričiai, žemės ūkiui, apšvie-

Svarbiausios aktualijos – keliai, uždarytas paštas, atliekų 
rūšiavimas timui, kaimo plėtros progra-

mos įgyvendinimui ir kitoms 
sritims.

Seniūnė N. Pikčilingienė 
pasidžiaugė kultūrinių rengi-
nių gausa, aktyviais ir gražiai 
besitvarkančiais gyventojais, 
padėkojo visiems prisidedan-
tiems, kad gyventume geriau 
ir gražiau. (Su visa ataskai-
ta galima susipažinti Prienų 
rajono savivaldybės interne-
tiniame puslapyje.) 

Keliams – ir 
savivaldybės biudžeto 

lėšos
Prienų rajono savivaldybės 

meras Alvydas Vaicekauskas 
pasidžiaugė Šilavoto pagrin-
dinės mokyklos renovacija ir 
linkėjo, kad mokykla toliau 
sėkmingai gyvuotų – nepri-
trūktų vaikų. 

Viena aktualiausių proble-
mų – keliai, kurie pernai labai 
nukentėjo dėl lietaus. Pasak 
mero, šiais metais kelių prie-
žiūrai lėšų bus skirta ir iš savi-
valdybės biudžeto, tačiau šios 
lėšos pirmiausia bus panau-
dotos kelkraščių ir šalikelių 
priežiūrai. Šiais metais turėtų 
būti atnaujinti ir šviestuvai, 
o pakeitus juos į taupančius 
energiją, gatves bus galima 
apšviesti ir visą naktį. 

Dar vienas visos savivaldy-
bės rūpestis – bešeimininkiai 

pastatai. Problema dar padidė-
jo dėl to, kad vis sunkiau „pa-
veikti“ pastatų šeimininkus. 

Meras pasidžiaugė, kad iki 
rudens Klebiškyje, anksčiau 
mokyklai priklausiusiame 
namelyje, turėtų įsikurti vai-
kų šeimyna. 

Kelias – „zebras“, 
laikraščiai - naktį

Savivaldybės vadovui klau-
simų turėjo ir gyventojai. Pe-
tras Kazlauskas prašė paaiš-
kinti, kodėl nuo Klebiškio Iš-
laužo link vedantis kelias yra 
tarsi zebras: gabalas – asfal-
tuoto kelio, gabalas – žvyrke-
lio. Mero teigimu, kelininkai 
visą šį kelią turėtų baigti as-
faltuoti. P. Kazlauskas taip pat 
domėjosi, kodėl savivaldybės 
specialistai nepasinaudoja ga-
limybe ir kartu su elektros tie-
kimo kabeliais į iškastus grio-
vius nepakloja apšvietimo ka-
belių. Mero teigimu, ESO savo 
darbų grafikų su savivaldybe 
nederina, tačiau šiuo atveju gal 
dar galima spėti. 

„Ar normalu, kad laikraš-
čius, pensijas ir koresponden-
ciją laiškininkai atneša 9 ar 
10 valandą vakaro?“ – klau-
sė gyventojai. Tokia situacija 
susidarė po Lietuvos pašto re-
formos. Šilavote ne tik neliko 
pašto, bet ir paštininkas neturi 
kur glaustis ir išrūšiuoti kores-

pondencijos. Patalpas paštinin-
kui suteikia seniūnija, tačiau 
tai mažai pagerina sudėtingą 
situaciją. Padidėjus paštininkų 
aptarnaujančioms teritorijoms, 
paskutinius klientus jie aplan-
ko jau naktį, o tai yra nesaugu 
ir patiems pašto darbuotojams, 
ir gyventojai bijo vakarais įsi-
leisti nepažįstamą žmogų. 

Mero teigimu, tokia situaci-
ja, kurią savivaldybių vadovai 
numanė dar prieš reformą, yra 
visoje Lietuvoje. Tarybos narė 
Loreta Jakinevičienė pasiūlė 
merui dėl gyventojams nepri-
imtinų pašto paslaugų inici-
juoti ne tik gyventojų apklau-
są, bet ir kartu su visos Lietu-
vos merais siekti, kad žmonės 
gautų tinkamas ir kokybiškas 
paslaugas. 

Šilavotiškio Jono Miku-
čiausko teigimu, maža Eigulių 
gatvelė yra neišvažiuojama po 
to, kai remontuojant Senelių 
namus ja važinėjo statybinin-
kų automobiliai, o galutinai 
„iškniso“ ESO, tiesiant elek-
tros kabelius. Jis prašė, kad 
savivaldybė skirtų lėšų gatvės 
remontui. Mero teigimu, ga-
tvę turėtų suremontuoti tie, 
kurie ją sugadino, ir priminė, 
kad gatvių remonto eiliškumą 
nusistato patys seniūnijos gy-
ventojai, tad ragino susitarti, 
kad nebūtų remontuojama po 
pusę gatvės. 

Pirmoji šeimyna įsikurs 
Klebiškyje

Šilavoto pagrindinės moky-
klos direktorė Valentina Ra-
dzevičienė pasidžiaugė, kad 
mokykloje vaikų skaičius sta-
bilus ir kvietė visus sportuoti 
atnaujintoje sporto salėje. Ji ti-
kisi, kad jų mokyklą pasirinks 
ir Klebiškyje įsikursiančios 
šeimynos vaikai. 

Apie afrikinio kiaulių maro 
grėsmę perspėjo Prienų vals-
tybinės maisto ir veterinarijos 
tarnybos vyriausiasis veterina-
rijos gydytojas – inspektorius 
Antanas Keturakis. Prienų ra-
jono savivaldybės Socialinių 
paslaugų centro direktorė Au-
relija Urbonienė supažindino 
su kovo viduryje pradedamu 
įgyvendinti šeimoms skirtu 
projektu. Jiezno vaikų globos 
namų direktorė Jūratė Virgini-
ja Žukauskienė ne tik ragino 
prisidėti prie iniciatyvos, kad 
neliktų globos namuose au-
gančių vaikų ir tapti globėjais 
ar įtėviais, bet ir kvietė dirb-
ti Klebiškyje įsikursiančioje 
šeimynoje. 

Apie savo jau atliktus ir pla-
nuojamus atlikti darbus bei 
nūdienos aktualijas kalbėjo 
Prienų savivaldybės tarybos 
nariai Loreta Jakinevičienė, 
Aleksas Banišauskas ir Jonas 
Vilionis. 

kaitė („Revuonos“ pagrindinė 
mokykla, mokyt. D. Moise-
jevienė) ir Austėja Pažėraitė 
(Veiverių T. Žilinsko gimna-
zija, mokyt. V. Petkevičienė). 
Trečiąsias vietas laimėjo Eve-
lina Brazaitytė („Ąžuolo“ pro-

gimnazija, mokyt. O. Krikšto-
laitienė) ir Miglė Kralikaus-
kaitė (Stakliškių gimnazija, 
mokyt. D. Stankevičienė). 

Ir komisiją, ir žiūrovus su-
žavėjo brolių Simono ir Do-
manto Brinevičių iš „Ąžuolo“ 
progimnazijos perskaitytas A. 

Matučio eilėraštis „Gimtinė“. 
Tačiau konkurso nuostatuose 
nebuvo išskirta galimybė vie-
ną kūrinį skaityti dviem mo-
kiniams, todėl su visų nuo-
širdžiausiais linkėjimais da-
lyvauti kituose skaitovų kon-
kursuose broliams buvo įteikti 

Skambėjo Lietuvai skirti posmai
atKelta IŠ 1 p.

specialūs prizai. 
Visi konkurso dalyviai bu-

vo apdovanoti LR Seimo na-
rio Andriaus Palionio, Prienų 
rajono savivaldybės ir „Re-
vuonos“ pagrindinės moky-
klos atminimo dovanomis 
bei Prienų švietimo pagalbos 
tarnybos padėkomis, o I – III 
vietų laimėtojai bei jų mokyto-
jai – Prienų švietimo skyriaus 

diplomais ir Seimo nario A. 
Palionio dovanomis. 

Meninę programą konkurso 
dalyviams ir žiūrovams dova-
nojo „Revuonos“ pagrindinės 
mokyklos dainininkai ir šokė-
jai. Kol komisija aptarė kon-
kurso dalyvių pasirodymus ir 
skirstė vietas, jaunieji skaito-
vai vaišinosi Seimo nario do-
vanotu didžiuliu tortu. 
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Airijos aviakompanija Ryanair“ – didžiausia Europoje pigių 
skrydžių bendrovė – nuo ateinančio rugsėjo prekiaus 
bilietais su specialiu perspėjimu dėl įvairių galimų 
problemų, susijusių su Didžiosios Britanijos sprendimu 
išstoti iš Europos Sąjungos, vadinamojo „Brexit“.

  Dėl elektroninės prekybos milžinės „Amazon“ sėkmės Jeffas 
Bezosas (Džefas Bezosas) oficialiai yra tapęs turtingiausiu 
planetos gyventoju, tačiau jo drąsi vizija verslu neapsiriboja 
– ji taip pat apima kosmosą ir net patį laiką. „Amazon“ akcijų 
kursui pakilus beveik 60 proc., įmonės įkūrėjo asmeninio turto 
vertė padidėjo dukart iki daugiau kaip 110 mlrd. JAV dolerių.

Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas (Redžepas 
Tajipas Erdohanas) sekmadienį piktai iškoneveikė NATO ir 
apkaltino Vakarų karinius sąjungininkus neparemiant Turkijos 
kampanijos kovoje su kurdais Sirijoje. Naujausi R. T. Erdogano 
pasisakymai buvo vieni griežčiausių, kurių pastaruoju metu 
susilaukė Aljansas, kurio nare Turkija tapo 1952 metais.

Laima
DUOBLIENĖ

Jau tapo gražia tradicija, 
kad kovo 8-ąją Prienų 
socialdemokratai vyrai 
ne tik pasveikina rajono 
moteris, įteikia joms po 
gėlės žiedą ir dovanoja 
šaunių vyrų koncertą, bet 
ir suteikia Metų moters 
nominacijas.

Nominacijos teikiamos mo-
terims už nuopelnus rajono 
bendruomenei, už darnią šei-
mą, pasiekimus darbe, visuo-
meninę veiklą, nepriklauso-
mai nuo jų partiškumo. Nuo 
2006 m. Metų moters apdova-
nojimai jau įteikti penkiasde-
šimt aštuonioms mūsų krašto 
moterims. 

Prienų rajono savivaldybės 
meras Alvydas Vaicekauskas 
sveikindamas moteris linkė-
jo svajoti, būti mylimomis 
ir mylinčiomis bei apsupto-
mis palaikančių ir dėmesingų 
žmonių, ypač vyrų. 

Šiais metais nominacijos 
buvo įteiktos keturioms mo-
terims.  

pagerbė moteris
Apdovanojimų nusipel-

nė Danutė Vaičiūnaitė, kuri 
dirbti į Prienus pagal pasky-
rimą atvyko dar 1965 m. ir 
visada pasižymėjo kaip gabi 
organizatorė, stebino gerumu, 
darbštumu ir kuklumu. Da-
nutė aktyviai dalyvauja Prie-
nų sveikos gyvensenos klu-
bo „Versmenė“ veikloje, yra 
klubo valdybos narė. Ji nuo 
pat Maltos ordino pagalbos 
tarnybos Prienų grupės įkūri-
mo pradžios aktyviai įsitraukė 
į šios organizacijos savanoriš-
ką veiklą ir šiuo metu globo-
ja bei rūpinasi dviem Prienų 
mieste gyvenančiomis seno-
lėmis. Savo šilumą, nuoširdu-
mą, rūpestingumą, gerą žodį 
ir paguodą Danutė jau daug 
metų dalina aplinkiniams, 
draugams ir Prienų miesto 
bendruomenės nariams.

Aušra Balkūnienė yra mo-
teris, kuri sąžiningai dirba, at-
sakingai augina savo vaikus, 
rūpinasi šeima, nuoširdžiai 
bendrauja su aplinkiniais. 
Su vyru Stasiu užaugino tris 
sūnus. Jau beveik dvidešimt 
metų dirba Išlaužo pagrindi-
nėje mokykloje pradinių kla-

sių mokytoja. Su mokiniais 
kiekvienais metais dalyvauja 
įvairiuose projektuose, ben-
druomenės renginiuose, no-
riai įsijungia į švenčių orga-
nizavimą, yra surengusi dvi 
fotografijos parodas Išlaužo 
seniūnijos salėje. Aušra jau 
penkerius metus dirba socia-
line darbuotoja Išlaužo kaimų 
bendruomenės šeimos dienos 
centre, kuriame lankosi vai-
kai iš socialinės rizikos šei-
mų. Kiekvienais metais Aušra 
pakviečia rėmėjus padėti su-
rengti Kalėdų šventę vaikams, 
dienos centre organizuoja lab-
daros renginius. 

Ona Trakymienė – moteris, 
trykštanti optimizmu ir gera 
nuotaika. 2015 metais už tai, 
kad išaugino ir gerai išauklėjo 
11 vaikų, prezidentės Dalios 
Grybauskaitės buvo apdova-
nota ordino „Už nuopelnus 
Lietuvai“ medaliu. Gyveni-
me daug ir nelengvai dirbo, 
ūkininkavo, bet didžiausias 
turtas, kurį užgyveno – vai-
kai, dvidešimt septyni anūkai 
ir aštuoni proanūkiai! Nuo 
vaikystės Ona mėgsta skaityti, 
todėl iki šiol knygos iš rankų 
nepaleidžia. Anksčiau dar ir 
siūdavo, verpdavo, megzda-
vo ir net šakočius kepdavo. Ji 

aktyviai dalyvauja bendruo-
menės gyvenime, dainuoja 
vietiniame ansamblyje „Vi-
dupis“. Nors jau yra garbin-
ga senjorė, bet vis dar padeda 
sūnui ūkyje.

Aurelija Urbonienė jau de-
šimt metų dirba Prienų rajono 
savivaldybės socialinių pas-
laugų centro direktore. Ji ne 
tik profesionaliai atlieka savo 
pareigas, bet yra pelniusi visų 
centro darbuotojų ir klientų 
meilę, pagarbą bei pasitikėji-
mą. Aurelija darbe vadovau-
jasi žmogiškosiomis vertybė-
mis, aukštais profesinės etikos 
standartais ir atsakomybe, sa-
vo pavyzdžiu įkvepia, skatina, 
motyvuoja visus darbuotojus 
siekti produktyvių darbo re-
zultatų bei nuolat tobulėti sa-
vo profesinėje veikloje. Jos 
kūrybiškas požiūris į veiklą, 
naujoves socialinių paslaugų 
teikimo srityje, iniciatyvumas 
davė savo vaisius – centro 
bendruomenė sėkmingai įgy-
vendina vis naujus projektus. 
Aurelija skleidžia savanorys-
tės idėją, pati savanoriauja ir 
skatina tai daryti kitus. 

Po iškilmingų apdovano-
jimų moterims ir jas atlydė-
jusiems vyrams koncertavo 
grupė „Pikaso“. 
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ARTIMIAUSIOS VARŽYBOS

KREPŠINIS

Kovo 25 d.

1500 val.

Prienų KKSC arenoje
Prienų-Birštono „Vytautas“ prieš 

Kėdainių „Nevėžis“  LKL

KREPŠINIS

Kovo 31 d.

1630 val.

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

KREPŠINIS

Balandžio 8 d.

1720 val.

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

KREPŠINIS

Balandžio 12 d.

1800 val.

DELFI TV
Kėdainių „Nevėžis“ prieš Prienų-

Birštono „Vytautas“ LKL

KREPŠINIS

Balandžio 15 d.

1500 val.

Prienų KKSC arenoje
Prienų-Birštono „Vytautas“  prieš 

Alytaus „Dzūkija“  LKL

KREPŠINIS

Kovo 19 d.

1900 val.

DELFI TV
Alytaus „Dzūkija“ prieš 

Prienų-Birštono „Vytautas“   LKL

REGIONŲ KREpŠINIO LYGA B div. B gr.

TURNYRINĖ
LENTELĖ

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

20 2 1996:1607

2. Stakliškių „Guosta“
pERG. pRAL. SANTYKIS

18 4 1761:1532

3. Rokiškio „Feniksas“
pERG. pRAL. SANTYKIS

15 7 1846:1619

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

15 7 1590:1576

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

13 9 1716:1614

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

11 11 1738:1699

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

11 11 1732:1786

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

8 13 1523:1577

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

7 15 1595:1730

10. Lietuvos kurčiųjų sporto klubas
pERG. pRAL. SANTYKIS

5 17 1564:1880

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

4 17 1606:1776

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

4 18 1420:1691

Prenumeruokite 
Nemuno krašto 

laikraštį 
„Naujasis Gėlupis“ 

2018 m.!

prenumeruokite „Naująjį 
Gėlupį“ ir neatsilikite 

nuo svarbiausių krašto 
ekonominių, kultūrinių ir 

politikos naujienų!

atKelta IŠ 1 p.

Rusijos prezidentas Vladimiras putinas pareiškė, kad 
jokiomis aplinkybėmis nesugrąžins Ukrainai Krymo. 
Tai jis pareiškė naujame dokumentiniame filme, 
kuris buvo parodytas sekmadienį, likus savaitei iki 
prezidento rinkimų, kuriuos, kaip neabejojama, jis 
laimės.

  Indijoje nuo pareigų nušalinti du gydytojai bei pradėtas 
tyrimas po to, kai vieno paciento amputuota koja buvo 
panaudota kaip pagalvė jo galvai paremti. Indijos 
valstybinės ligoninės garsėja tuo, kad yra prastai 
aprūpintos ir finansuojamos. Teigiama, kad milijonams 
gyventojų tenka vos keletas specialistų.

Jungtinių Valstijų gynybos sekretorius Jimas Mattisas pareiškė, 
kad Sirijos režimui būtų „labai neprotinga“ panaudoti dujas 
kaip ginklą prieš žmones Rytų Gutoje ar kitoje vietoje. Tokį 
perspėjimą sekretorius išsakė reaguodamas į pranešimus, 
kad Sirijos prezidento pajėgos panaudojo chloro dujas 
sukilėlių kontroliuojamoje vietovėje netoli Damasko. 

namąją vietą Jiezno seniūni-
joje yra deklaravę 2868 (su 
nedeklaravusiais gali būti 
apie 3000) gyventojai – 81 
gyventoju mažiau negu 2016 
metais. 2017 m. seniūnijoje 
mirė 68 gyventojai, o gimė 
tik 21. 

Seniūnas paminėjo, kad 
seniūnijos veiklos programai 
įgyvendinti 2017 m. iš viso 
buvo skirta 42 050 eurų. Iš 
jų: gėlynų priežiūrai – 2500 
eurų, sanitarijai – 6000 eurų. 
Nemažai lėšų (12 000 eurų) 
buvo skirta Jiezno miestelio 
gatvių ir seniūnijos gyven-
viečių apšvietimui. Siekiant 
pagerinti gyventojų saugumą, 
2017 m. Jiezno miestelio ga-
tvių apšvietimas buvo įjungia-
mas visą naktį. 

Seniūnas pasidžiaugė, kad 
2017 m. apšviestos ir Ąžuo-
lyno g. bei Lankų g. Vėžio-
nių kaime. 

Seniūnijoje yra 7 veikian-
čios (ir dvejos neveikiančios) 
kapinės, užimančios 6,9259 
ha plotą. Kapinės nuolat pri-
žiūrimos: šienaujama žolė, 
tvarkomos apleistos kapavie-
tės, rūšiuojamos ir vežamos 
šiukšlės. Jiezno seniūnas, 
kaip ir kitų seniūnijų seniū-
nai, skundėsi, kad gyventojai 
veža nerūšiuotas šiukšles prie 
kapinių konteinerių, o visa jų 
rūšiavimo ir išvežimo finan-
sinė našta tenka seniūnijai. 
A. Bartusevičius pastebėjo, 
kad nemažai aplinkos tvar-
kymo darbų atliekama talkų 
metu. Minint Piliakalnių me-
tus, talkininkų buvo atnau-
jinti Dukurnonių piliakalnio 
laiptai, padarytas privažiavi-
mas. Seniūnas pasidžiaugė, 
kad aktyviai talkose daly-
vauja ir gražiai su seniūnija 
bendradarbiauja įstaigos bei 
visuomeninės organizacijos. 
Ypač didelis jų indėlis akci-
jos „Darom“ metu, kai į talką 
įsijungia Jiezno gimnazija, se-
niūnijos kolektyvas, kultūros 
ir laisvalaikio centras, Jiezno 
ir Kašonių bibliotekos, Jiez-

no gimnazijos jaunieji šauliai, 
Jiezno miestelio, Dukurnonių 
ir Kašonių kaimų bendruo-
menės. 2017 m. akcijos metu 
buvo išvalytos keturios šiukš-
lių priverstos vietos Padrie-
žiškių, Sokonių, Pelekonių 
ir Babiagūros kaimuose, taip 
pat sutvarkyti Jiezno savano-
rių kapai, Jiezno  atmintinos 
savanorių kovų vietos, Jiez-
no žydų kapavietė, Nemuno 
pakrantė ir kt.

Skaudi kelių problema
Pasak seniūno, skaudi ir 

svarbi tema yra kelių priežiū-
ra. Bendras prižiūrimų ke-

lių ilgis sudaro 155,009 km. 
Seniūnijos žvyruotų ir grun-
tinių kelių ilgis yra 140,457 
km, kelių su asfalto danga 
ilgis – 14,552 km. Pasak se-
niūno, Jiezno seniūnijos kelių 
priežiūrai 2017 m. buvo skir-
ta mažiau lėšų – 90548 eurų 
(2016 m. – 93334 eurų, 2015 
m. – 102 080 eurų). Nema-
žai šių lėšų buvo panaudota 
duobių užlyginimui ir kelių 
remontui, programos dalis 
programos pinigų panaudota 
pralaidoms įrengti. 

Seniūnas pažymėjo, kad 
2017 m. Jiezno seniūnijos 
kelius labai sugadino Litgrid 
projekto darbų rangovai. Ke-
liai tapo neišvažiuojami arba 
sunkiai išvažiuojami Sobu-
vos, Babiagūros, Anglininkų, 
Vilūnėlių, Padriežiškių, Dva-
reliškių ir kituose kaimuose. 
Litgrid rangovai žada atėjus 
pavasariui kelius sutvarkyti. 
Tiesa, seniūnas pasidžiaugė, 
kad prie kelių tvarkymo pri-
sideda ūkininkas Paulius Ra-

dvila ir ŽŪB „Nemunas“.
Algis Bartusevičius infor-

mavo apie vykstančius se-
niūnijoje sportinius ir kultū-
rinius renginius, seniūnijos 
dalyvavimą rajoniniuose su-
sibūrimuose, mugėse, akci-
jose. Gražus ir prasmingas 
renginys pereitais metais bu-
vo surengtas paminint Jiezno 
miesto įkūrimo 525 metines. 
Seniūnas dėkojo seniūnai-
čiams, įstaigų vadovams bei 
visuomeninėms organizaci-
joms už bendrą darbą.

Seniūnijos veiklos ataskai-
toje buvo apžvelgta socialinio 
darbo sfera, kalbėta ir apie že-

mės ūkio problemas. Jiezno 
seniūnijoje pereitais metais 
buvo atnaujinta 420 žemės 
ūkio valdų, užregistruota 12 
naujų, o 4 išregistruotos.

Gerų poslinkių 
nemažai, bet laukia ir 

iššūkiai
Prienų rajono savivaldybės 

meras Alvydas Vaicekauskas 
pasidžiaugė teigiamais poslin-
kiais Jiezne, ypač sutvarkyta 
Jiezno gimnazijos aplinka. 
Tačiau laukia ir nemažai dar-
bų, kurie turėtų prisidėti prie 
miestelio gerovės bei įvaiz-
džio. Pasak mero, reikia ap-
tverti gimnazijos teritoriją, 
pakeisti vaikų darželio stogą, 
tačiau vienas iš didžiausių lau-
kiančių darbų – viešųjų erdvių 
sutvarkymas. Jų projektavi-
mas yra vienas iš svarbiausių 
iššūkių, planuojamas metai 
iš metų. Pasak mero, dar ir 
šiais metais nežinia kaip bus, 
nes vis atsiranda naujų kliū-
čių, trūksta archeologinių ty-

rimų ir kt.
Meras paminėjo, kad bū-

tina Vėžionių kaimo gyven-
tojus aprūpinti geriamuoju 
vandeniu, taip pat toliau tvar-
kyti kelius. 

„Jiezne yra daug apleistų 
ir netvarkomų namų, socia-
linių būstų. Kai kuriuos rei-
kia nugriauti, nes remontuoti 
jau nebeapsimoka. Dar vie-
nas svarbus darbas – gatvių 
apšvietimas. Reikia visus 
senus žibintus apkeisti nau-
jais ir ekonomiškesniais, kad 
gatves būtų galima apšviesti 
visą tamsų paros metą“, – sa-
kė meras.

Išklausyta ir įstaigų 
vadovų nuomonė

Gimnazijos direktorė Ne-
ringa Zujienė pasidžiaugė pa-
gražėjusia gimnazijos aplin-
ka, stadionu, žaidimo aikšte-
lėmis. Ji kvietė visus Jiezno 
gyventojus naudotis ne tik 
turima išorės infrastruktūra, 
lauko aikštėmis, bet vakarais 
rinktis ir pastato viduje, ben-
drauti. Direktorė pasidžiaugė, 
kad mokykloje sąlygos geros, 
tik mažėja mokinių skaičius.

Jiezno globos namų direk-
torė Jūratė Žukauskienė pasa-
kojo apie vykdomus projek-
tus, taip pat ir tarptautinius, 
džiaugėsi atidarytu vaikų 
dienos centru, kurį šiuo me-
tu lanko 25 vaikai. Direktorė 
kvietė domėtis galimybe glo-
boti ar įsivaikinti globos na-
muose gyvenančius vaikus, 
lankyti globėjų-įtėvių ruoši-
mo kursus.

Valstybinės maisto ir ve-
terinarijos tarnybos vadovas 

Gediminas Banys informa-
vo apie afrikinį kiaulių marą 
ir apsisaugojimo priemones, 
nes šios ligos nešiotojų yra ir 
Jiezno apylinkėse.

Prienų socialinių paslau-
gų centro atstovės Danguolė 
Juodsnukienė ir Irma Urbo-
naitė pristatė kompleksines 
paslaugas šeimai, kuriomis 
gali naudotis visi pageidau-
jantys. Pasak jų, šis projek-
tas bus įgyvendinamas trejus 
metus ir galės pasiekti visas 
Lietuvos šeimas.

Tarybos narių 
pasisakymai

Susirinkime dalyvavusi Ta-
rybos narė Loreta Jakinevi-
čienė pirmoji prakalbo apie 
problemas, kurias išspręsti tu-
rėtų padėti savivaldybėje tam 
tikras pareigas užimantys val-
dininkai. „Nesuprantu, kodėl 
šiandien susirinkime nėra nė 
vieno savivaldybės adminis-
tracijos atstovo. Nerimą šioje 
seniūnijoje kelia bešeiminin-
kių ir Jiezno miestą nepuo-
šiančių pastatų problema, ap-
leisti socialiniai būstai, nepra-
dedami įgyvendinti svarbūs 
projektai, mokesčiai už šil-
dymą ir komunalines atliekas. 
Iniciatyvas dėl šių problemų 
sprendimo turi rodyti Prienų 
rajono savivaldybės vadovai, 
tačiau tenka tik apgailestauti, 
kad susirinkime nėra nei savi-
valdybės administracijos di-
rektoriaus Egidijaus Visocko, 
kuris yra tiesioginis seniūnų 
vadovas, nei jo pavaduotojos 
Rimos Zablackienės. Gali-
ma tik pasvarstyti, gal jie turi 
svarbesnių reikalų, o gal pa-
prasčiausiai jiems neįdomu, 
kaip žmonės gyvena, kokios 
jų problemos ir lūkesčiai“, – 
sakė L. Jakinevičienė.

Ji paminėjo, kad mažai lėšų 
skiriama sporto programoms, 
išsakė savo nuomonę apie vis 
teikiamą sprendimo projektą 
dėl kompensacijos seniūnai-
čiams, nors jis vis neranda pri-
tarimo, ir kitus pasiūlymus.

Daug kritikos išsakė A. 
Vaidogas

Daugiausia kritikos išsa-

Jiezno seniūnijos problemos turi būti sprendžiamos 
greičiau
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KREPŠINIS

Balandžio 19 d.

1845 val.

DELFI TV
Utenos „Juventus“ prieš Prienų-

Birštono „Vytautas“ LKL

ARTIMIAUSIOS VARŽYBOS
KREPŠINIS

Balandžio 22 d.

1720 val.

DELFI TV
Kauno „Žalgiris“ prieš Prienų-

Birštono „Vytautas“ LKL

KREPŠINIS

Balandžio 25 d.

1850 val.

Prienų KKSC arenoje
Prienų-Birštono „Vytautas“ prieš 

Šiaulių „Šiauliai“  LKL

KREPŠINIS

Balandžio 28 d.

1700 val.

Prienų KKSC arenoje
Prienų-Birštono „Vytautas“ prieš 

Klaipėdos „Neptūnas“  LKL

KREPŠINIS

Gegužės 2 d.

1850 val.

DELFI TV
Pasvalio „Pieno žvaigždės“ prieš 
Prienų-Birštono „Vytautas“   LKL

LIETUVOS KREpŠINIO LYGA

TURNYRINĖ
LENTELĖ

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

24 21 3 21

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

24 20 4 20

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

24 18 6 18

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

24 16 8 16

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

24 9 15 9

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

24 9 15 9

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

24 9 15 9

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

24 7 17 7

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

24 6 18 6

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

24 5 19 5

Lenkijoje sekmadienį įsigaliojo draudimas dirbti beveik 
visoms parduotuvėms: pirmą kartą sekmadienį nedirbo 
dideli prekybos centrai ir kitos parduotuvės. Daugelis 
mano, kad darbuotojai yra išnaudojami pagal liberalias 
ne vienerius metus galiojusias taisykles, ir nori, kad 
darbuotojai turėtų poilsio dieną. 

  Japonijoje sekmadienį minėtos septintosios mirtino žemės drebėjimo, cunamio ir atominės 
avarijos šalies šiaurės rytuose metinės. per šią nelaimę žuvo arba dingo apie 18 500 žmonių. 
9 balų žemės drebėjimas Ramiajame vandenyne 2011 metų kovo 11 d. ir jo sukeltas cunamis 
pridarė didžiulės žalos ir nusinešė tūkstančius gyvybių. Didžiulis cunamis sutrikdė Fukušimos 
atominės elektrinės reaktorių aušinimo sistemos veiklą, dėl ko išsilydė branduoliniai reaktoriai. 
Tai buvo didžiausia atominė avarija po 1986-ųjų Černobylio katasftrofos.

kė Tarybos narys, LR Seimo 
nario Andriaus Palionio padė-
jėjas Arūnas Vaidogas. Savo 
emocingame pasisakyme jis 
nurodė nemažai neveiklumo 
faktų, kai nenorima išgirsti 
kitos nuomonės ir įvertinti pa-
siūlymų, kurie būtų naudingi 
Jiezno žmonėms. Kalbėda-
mas apie sugadintus tiesiant 
elektros linijas kelius, jis sa-
kė, kad rangovai turėtų juos 
sutvarkyti, bet niekas nereika-
lauja, o Nibrių kelio remontas 
vis atidėliojamas ir atsidūrė 
tik trečioje eilėje pagal svar-
bumą. A. Vaidogas kritiką 
išsakė ir dėl daugiabučių šil-
dymo, nes žmonės moka ne-
pagrįstai daug, o šilumos tie-
kėjas gauna nepagrįstai didelį 
pelną. Susirinkusiųjų palai-
kymo sulaukė ir A. Vaidogo 
išsakyta nuomonė dėl komu-
nalinių šiukšlių tvarkos, ku-
riai pritarė nemažai Tarybos 
narių (jų sąrašą išdalino gy-
ventojams). Kritikos išsakyta 
Prienų savivaldybės tarybai 
ir administracijai dėl Jiezno 
viešųjų erdvių projekto vil-
kinimo, dėl slaugos ligoninių 
būklės ir kt. Salėje kilo šurmu-
lys, kai buvo išvardinti atlygi-
nimų priedai mero ir adminis-
tracijos direktorių pavaduo-
tojams, kai buvo pagarsinta, 
kad po savivaldybės langais 
bus statomas 150 tūkst. eurų 
kainuosiantis fontanas...

Globos namų vaikai 
gyvens ne tik Jiezne
Meras vėliau į kai kurias 

pastabas ir replikas atsakė, 
tačiau ne visus tenkino tokie 
atsakymai. Žinoma, ne viskas 
vien nuo mero priklauso, savi-
valdybės tarnautojai dirba ko-
mandoje, tad gal ir čia reikėtų 
didesnio susiklausymo (ar iš-
girsti kito nuomonę). 

Alvydas Vaicekauskas pa-
žymėjo, kad ne viskas pada-
roma iš savivaldybės pusės, 
bet yra ir gerų sprendimų. 
Biudžeto formavimas ir da-
linimas jau apsvarstytas, jam 
pritarta. Pasak mero, daugiau 
pinigų skiriama toms ben-
druomenėms, kurios vykdo 

veiklą.
Kalbėdamas apie Jiezno 

vaikų globos namų naikinimą 
ir mažesnių šeimynų namų 
steigimą, meras sakė, kad tam 
tikslui perkami namai nebūti-
nai turi būti arti Jiezno. Glo-
bos namų auklėtinius, kurių 
dauguma gyvena šiuose na-
muose, reikia išskaidyti, kad 
turėtų savo šeimas ir gyventų 
įvairiose vietovėse.

Klausimai ir nuomonės
Susirinkę išklausyti seniū-

nijos veiklos ataskaitos gy-
ventojai turėjo ir klausimų. 
Žinoma, vienas iš svarbiau-
sių – keliai ir jų būklė. Klau-
sė gyventojai ir dėl seniūno 
rinkimų, kaip jie turėtų būti 
vykdomi. Merą renkame tie-
siogiai, gal vertėtų ir seniūną 
taip rinkti?

Gyventojai domėjosi, koks 
likimas laukia Kašonių bibli-
otekos, įsikūrusios privačia-
me pastate, kurį ruošiama-
si parduoti, iškilo klausimas 
dėl žvyro karjerų būtinumo. 
Turint savo karjerą būtų ga-
lima pigiau atlikti kelių re-
monto darbus. Nors, kaip sa-
kė L. Jakinevičienė, visur yra 
apribojimų ir trukdžių, reikia 
stengtis, reikia ieškoti būdų ir 
galimybės pakeisti gamtosau-
ginius reikalavimus.

Iškilo ir saugaus eismo, 
tam tikrų ženklų pastatymo 
ir perėjų įrengimo klausimai, 
kuriuos būtina kuo greičiau 
spręsti.

S. Kaminskas kėlė proble-
mą dėl Jiezne stovinčių avari-
nės būklės namų, kurie tikrai 
nepuošia miestelio, vardijo, 
kad nėra iš kur paimti smė-
lio, taip pat ir kitokias, nors 
ir nedideles, bet čia gyve-
nantiems žmonėms svarbias, 
problemas.

Reikia tikėtis, kad valdžios 
atstovai išgirdo Jiezno žmo-
nių pasiūlymus ir nuomones. 
Tokiam gražiam miesteliui 
reikia daugiau dėmesio ir pa-
ramos. O žmonės čia darbš-
tūs. Labai teisingai susirinki-
mo pabaigoje Tarybos narys, 
šio krašto gyventojas, akcen-
tavo: „Nesibarkim, o spręs-
kim problemas.“

Jiezno seniūnijos problemos 
turi būti sprendžiamos greičiau

prienų rajono savivaldybės 
Kontrolės ir audito tarnybos 

2017 metų veiklos  
ataskaitos santrauka

Savivaldybės kontrolierė Violeta 
Gaidienė, vadovaudamasi Lietuvos 
Respublikos vietos savivaldos 
įstatymo 27 straipsnio 9 dalies 15 
punktu ir Savivaldybės tarybos veiklos 
reglamente nustatyta tvarka, 2018 
m. kovo 8 d. vykusiame Savivaldybės 
tarybos posėdyje pristatė Prienų rajono 
savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 
(toliau – Kontrolės ir audito tarnyba) 
2017 metų veiklos ataskaitą. Ataskaita 
paskelbta Prienų rajono savivaldybės 
(toliau – Savivaldybė) interneto 
svetainėje www.prienai.lt.

Prienų rajono savivaldybės kontrolės ir au-
dito tarnybos 2017 metų veiklos ataskaita pa-
rengta vykdant Lietuvos Respublikos vietos 
savivaldos įstatymą, vadovaujantis Prienų ra-
jono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, 
Kontrolės ir audito tarnybos nuostatais ir 2017 
metų veiklos planu. Ataskaita skirta Prienų ra-
jono savivaldybės tarybai, kuriai Kontrolės ir 
audito tarnyba yra atskaitinga, bei Prienų ra-
jono savivaldybės bendruomenei.

Kontrolės ir audito tarnyba parengė Savival-
dybės tarybai sprendimams priimti reikalingas 
išvadas dėl Savivaldybės naudojimosi bankų 
kreditais. Tai dėl ilgalaikių paskolų šiems in-
vesticijų projektams finansuoti: „Prienų rajono 
socialinio būsto plėtra“, „Prienų kultūros cen-
tro pastato Prienuose, Vytauto g. 35, rekons-
travimas“, „Prienų krašto muziejaus moder-
nizavimas“, „Prienų r. Šilavoto pagrindinės 
mokyklos pastato modernizavimas“. Rengiant 
išvadas buvo vertinta, ar imamos paskolos bus 
naudojamos investicijų projektams finansuoti 
ir ar jas paėmus Savivaldybės skola neviršys 
skolinimosi limitų.

Kontrolės ir audito tarnybos tikslas – pa-
stebėti viešajame sektoriuje kylančias veiklos 
problemas ir skatinti jas spręsti. Kaip ir kie-
kvienais metais, Kontrolės ir audito tarnyba 
parengė ir pateikė Savivaldybės tarybai išva-
das dėl Savivaldybės 2016 metų konsoliduotų-
jų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio, kon-
soliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio; dėl 
Savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo 
ir disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo 
įstatymų nustatytiems tikslams. 

Audito metu reikšmingų pastebėjimų dėl 
metinio Savivaldybės biudžeto vykdymo atas-
kaitų rinkinio nenustatėme. Biudžeto vykdy-
mo ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais 
parengtos pagal teisės aktų reikalavimus ir 

atitinka Savivaldybės iždo ir asignavimų val-
dytojų duomenis. Dėl Savivaldybės konsoli-
duotųjų finansinių ataskaitų rinkinių pateikta 
pastabų.

Atlikę penkių biudžetinių įstaigų auditus dėl 
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių pateikė-
me 4 besąlygines nuomones – Prienų rajono 
savivaldybės kūno kultūros ir sporto centrui, 
Išlaužo, Balbieriškio pagrindinėms moky-
kloms ir Jiezno gimnazijai. Skriaudžių  pagrin-
dinei mokyklai pateikėme sąlyginę nuomonę. 
Dėl finansinių ataskaitų rinkinių pateikėme 4 
besąlygines nuomones – Prienų rajono savi-
valdybės kūno kultūros ir sporto centrui, Išlau-
žo, Balbieriškio pagrindinėms mokykloms ir 
Jiezno gimnazijai. Dėl Skriaudžių pagrindi-
nės mokyklos finansinių ataskaitų rinkinio 
pateikėme neigiamą nuomonę, nes mokykla 
finansinėse ataskaitose nurodė neteisingus 
duomenis, t. y. neatitinkančius buhalterinės 
apskaitos duomenų. Dėl lėšų ir turto valdy-
mo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo 
visoms audituotoms įstaigoms pateiktos sąly-
ginės nuomonės, nes visose įstaigose nustatyta 
teisės aktų nesilaikymo atvejų. 

Savivaldybės administracijoje nustatyta 
strateginio planavimo trūkumų, neekonomiš-
ko lėšų naudojimo atvejų naudojant teritorijų 
planavimui skirtas lėšas, t. y.  lėšos, gautos už 
parduotus valstybinės žemės sklypus, buvo 
planuojamos ir naudojamos neracionaliai.
Rekomendacijos – viena svarbiausių au-

dito poveikio priemonių, o jų įgyvendini-
mo rezultatai – audito poveikio įvertinimo 
būdas. Rekomendacijų vykdymo vertinimo 
metu norėjome atkreipti dėmesį į teiktų reko-
mendacijų įgyvendinimo svarbą ir laukiamą 
poveikį, ypač į ilgai trunkančias ir galbūt papil-
domų sprendimų reikalaujančias rekomenda-
cijas. Taip pat atkreipėme dėmesį į problemas, 
kurioms reikalingas didesnis Savivaldybės 
administracijos vadovų dėmesys. 

Nustatyta, kad didžioji dalis audito metu 
teiktų rekomendacijų įgyvendintos, nors da-
lies jų įgyvendinimas vėlavo. Suprasdami, kad 
pokyčiai reikalauja laiko, kiekvienu atveju su 
audituojamais subjektais diskutuojame apie 
galimus įgyvendinimo terminus ir dažniausiai 
sutinkame su audituojamų subjektų pasiūlyta 
įgyvendinimo trukme

Detalią informaciją apie audituotose įstai-
gose nustatytus neatitikimus ir pateiktas re-
komendacijas galima rasti interneto svetai-
nėje www.prienai.lt paskelbtose audito atas-
kaitose. 

Norime padėkoti visiems audituotų su-
bjektų vadovams, finansininkams ir kitiems 
specialistams už supratimą ir pagalbą. Tarny-
ba ir toliau sieks su audituojamais subjektais 
abipusio suinteresuotumo ir pasitikėjimu pa-
grįstų santykių.

Savivaldybės kontrolierė Violeta Gaidienė

prenumeruokite „Naująjį Gėlupį“ ir neatsilikite nuo svarbiausių krašto ekonominių, 
kultūrinių ir politikos naujienų! Prienų rajono 

savivaldybės 
visuomenės sveikatos 

biuras kviečia į 
nemokamą teorinį - 
praktinį užsiėmimą 

„Fizinio aktyvumo 
rekomendacijos 

asmenims turintiems 
riziką sirgti širdies 

kraujagyslių ligomis ir 
cukriniu diabetu”

Lektorius kineziterapeutas doc. 
dr. Laimonas Šiupšinskas.

Kovo 29 dieną, 17:30 val.
prienų kultūros ir laisvalaikio 

centre (konferencijų salėje II a.)

Būtina išankstinė registacija tel. 
(8 319) 54 427 arba el. paštu 
prienai.vs.biuras@gmail.com

Į Užsiėmimą kviečiame 
atvykti su laisva, 

nevaržančia judesių 
apranga.
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VALSTYBĖS ŠImTmEČIUI

NIKODEMAS SILVANAVIČIUS 
(1834–1919) – dailininkas, aka-
demikas.

Gimė Cincevičių kaime, Vileikos pa-
viete, Baltarusijoje. Mokėsi Peterburgo 
dailės akademijoje. Keletą metų gyveno 
Vilniuje. Tapė portretus, paveikslus baž-
nyčioms. 1866 m. Peterburgo dailės aka-
demijoje išryškėjo dailininko talentas, už 
mozaiką „Judo pabučiavimas“ gavo aka-
demiko mozaikininko titulą, buvo akade-
mijos vyresniuoju dailininku mozaikinin-
ku ir iki 1899 m. dirbo Peterburgo dailės 
akademijoje.

Apie 1901 m. pasistatė namą Birštone 
ir persikėlė čia gyventi. Atsidėkodamas 
Nemajūnų bažnyčios klebonui A. None-
vičiui už rūpestį namo statyba, Nemajūnų 
bažnyčiai nutapė paveikslą „Šv. apaštalai 
Petras ir Povilas“. Birštono bažnyčiai nu-
tapė paveikslą „Šv. Judas Tadas“, Prienų 

bažnyčiai – paveikslą „Marijos dangun 
ėmimas“ ir stacijas, Jiezno bažnyčiai – 
paveikslus „Šv. arkangelas Mykolas“ ir 
„Šv. Morkus“. 1911 m. persikėlė gyventi 
į Prienus. Pirmojo pasaulinio karo metais 
N. Silvanavičius persikėlė į Peterburgą.

VYTAUTAS ir DANGUOLĖ  
KANDROTAI –  
žurnalistai, knygų autoriai, lei-
dyklos „Terra publica“ vadovai.

Vytautas Kandrotas gimė 1975 m. Aly-
tuje. 1979 m., tėvams grįžus gyventi į tė-
viškę, augo Prienų rajone, lankė Kašonių 
aštuonmetę, vėliau Jiezno vidurinę moky-
klą. Mokėsi labai gerai ir 1993 m. baigė 
Jiezno vidurinę mokyklą aukso medaliu. 
Studijuodamas KTU, be literatūrinių su-
gebėjimų, čia įgijo profesionalaus vadybi-
ninko žinių. Dirbo korespondentu studentų 
laikraštyje „Savas“, neetatiniu darbuotoju 
„Kauno dienos“ redakcijoje, „Kas yra kas 
Lietuvoje“ leidykloje. 2001 m. Vytautas ta-
po VšĮ „Terra Publica“ steigėju ir vienu iš 

vadovų. Leidykla jau daugiau nei 10 metų 
specializuojasi reprezentacinių ir pažintinių 
knygų apie Lietuvą leidyboje. 

Kartu su žmona Danguole, kuri šiuo me-
tu yra leidyklos „Terra Publica“ direktorė, 
specializuojasi reprezentacinių ir pažintinių 
knygų apie Lietuvą leidyboje, skatina vieti-
nius gyventojus ir užsienio svečius pažinti, 
mylėti ir keliauti po mūsų valstybę. Dan-
guolė yra ir kitų leidinių redaktorė, Lie-
tuvos leidėjų asociacijos (LLA) valdybos 
narė, Tarptautinės vaikų ir jaunimo litera-
tūros asociacijos (IBBY) narė. Vytautas yra 
daugiau nei 100 pažintinių knygų autorius, 
sudarytojas ar bendraautoris, vyr. fotografas 
arba fotografijų autorius, 2 knygų vaikams 
autorius ir 5 knygų vaikams bendraautoris, 
pasaulinės vaikų literatūros organizacijos 
IBBY Lietuvos skyriaus narys.

VYTAUTAS GUREVIČIUS  
(1890–1979) – kunigas, Išlaužo Švč. 
Mergelės Marijos, Krikščionių pa-
galbos, bažnyčios statytojas.

Išlaužo kaimo paminėjimas rašytiniuose 
šaltiniuose aptinkamas jau XVIII a. vidu-
ryje. Kaimas su nedideliu gyventojų skai-
čiumi priklausė Prienų parapijai, tačiau pa-
daugėjus gyventojų buvo nuspręsta Išlau-
že įsteigti parapiją. Bažnyčios reikmėms 
skirta aštuoni hektarai grafams Tiškevi-
čiams anksčiau priklausiusios žemės su 
dvaro pastatais. 

1926 m. parapijai paskirtas kunigas Vy-

tautas Gurevičius. Jam teko nelengva už-
duotis – rūpintis besikuriančios parapijos 
reikalais ir bažnyčios statybomis. Pirma-
sis parapijos klebonas net tik vadovavo 
statyboms, bet ir pas nešiojo plytas, dirbo 
pagalbinius darbus, be to, bažnyčios sta-
tybai paaukojo visas savo santaupas. 1933 
m. bažnyčia konsekruota, suteiktas Švč. 
Mergelės Marijos, Krikščionių Pagalbos, 
vardas. Šventovė aptverta tvora, įrengta 
klebonija, parapijos salė. Veiklus kunigas 
turėjo sukaupęs didelę religinio ir pasau-
lietinio turinio bibliotekėlę. V. Gurevičius 
Išlaužo parapijoje dirbo nuo 1928 iki 1948 
metų. 1948 m. ištremtas į Sibirą. Parvykęs 
į Išlaužą jau nebegrįžo.

KAZIMIERAS ANTANAS  
GRINKEVIČIUS (1934 02 10 – 2016 
12 16) – Lietuvos katalikų bažny-
čios kronikos platintojas, laisvės 
kovų dalyvis.

Mokėsi Prienų pradžios mokykloje, „Ži-
burio“ gimnazijoje. 1944 m. užėjus antrajai 
sovietų okupacijai, prasidėjus represijoms, 
kontrolei, buvo draustos lietuviškos knygos, 
naikinami svarbūs dokumentai. K. A. Grin-
kevičius gelbėjo knygas, archyvinę „Žibu-
rio“ gimnazijos medžiagą.

Grįžęs iš tarnybos sovietinėje armijoje, 
pradėjo mokytis Kauno technikos mokyklo-

je. Ją baigęs, įgijo kino aparatūros meistro 
kvalifikaciją, dirbo Prienų rajone. Vėliau 
dirbo elektriku, elektros tinklų dispečeriu.

Šiandien yra ypač svarbi jo pogrindinė 
katechizacijos veikla. Daug bendravo su 
kunigais, platino pogrindinį leidinį „Lietu-
vos katalikų bažnyčios kronika“. Dėl šios 
veiklos pateko į KGB akiratį, buvo seka-
mas, tardomas, jo namuose buvo daromos 
kratos. Prasidėjus atgimimui, aktyviai daly-
vavo Sąjūdžio veikloje.

Už disidentinį ir visuomeninį darbą yra 
apdovanotas Sausio 13-osios atminimo me-
daliu. Jam suteiktas Lietuvos laisvės kovų 
dalyvio vardas. Yra pelnęs daugybę padėkų 
ir garbės raštų. 

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. Tai supra-

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

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

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

tų ir pasiūlytų asmenybių. 

Prienų krašto muziejus.

REKLAMA

Buvusį rusų šnipą apnuodijusių nervus paralyžiuojančių 
medžiagų pėdsakų rasta viename Solsberio bare, taip pat 
ir restorane, pranešė sekmadienį vyriausioji Jos Didenybės 
vyriausybėje sveikatos tarnybos vadovė Sally Davies (Soli 
Deivis).

  Egipto kariškiai sekmadienį pranešė nukovę 16 džihadistų, 
žuvo vienas karininkas ir vienas karys per didelę karinę 
operaciją prieš grupuotės „Islamo valstybė“ džihadistus 
Sinajaus pusiasalyje. Kariuomenė didelio masto karinę 
kampaniją pradėjo Egipto prezidentui įsakius per tris 
mėnesius sutriuškinti IS Sinajuje.

Baltijos jūros dugnu planuojamas tiesti dujotiekis „Nord 
Stream“ yra Rusijos valstybinės politikos instrumentas, 
jis pagilins Europos priklausomybę nuo Rusijos, teigia 
Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos parlamentų vadovai.
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PRIE VYTAUTO kALNO

laikraščio priedas Birštono 
savivaldybės gyventojams

Birštono viešojoje bibliotekoje prasidėjo 
naujas šiuolaikiškas projektas

PRIE VYTAUTO 
KALNO

Birštono viešoji biblioteka 
yra atvira inovacijoms bei 
naujovėms.

Aktyvia projektine veikla 
siekiama ne tik tobulinti tra-
dicines bibliotekos paslaugas, 
bet ir diegti naujus, inovaty-
vius, šiuolaikiškus sprendi-
mus, pritraukiančius daugiau 
lankytojų, suteikiančius iš-
skirtinumą, skatinančius ieš-
koti, atrasti, kviečiančius atsi-
palaiduoti ar tiesiog atsipūsti, 
pasijausti kaip namuose. Pro-
jektų dėka bibliotekoje vyks-
ta didelio lankytojų dėmesio 
sulaukusios 3D spausdini-
mo, robotikos laboratorijos, 
papildytos realybės knygų 
skaitymai, interaktyvios vik-
torinos.

Ir šiemet, siekiant neatsilik-
ti nuo inovacijų ir šiuolaikinių 
technologijų tendencijų, pa-

REKLAMA

Kovo 9 d., minint valstybės 
šimtmetį, Birštone 
svečiams oficialiai 
duris atvėrė „Tulpės“ 
sanatorijos „Baltoji vila“. 
Renovuotoje viloje vienu 
metu galės apsigyventi 
141 asmuo. Į ,,Baltosios 
vilos“ renovaciją ,,Tulpės“ 
sanatorija investavo 
daugiau nei 2 milijonus 
eurų.

Renovuotoje viloje svečiai 
galės apsigyventi vardiniuose 
patogiuose ir erdviuose vien-
viečiuose, dviviečiuose, šei-
myniniuose kambariuose ir 
apartamentuose. Netoli Laiki-
nosios sostinės, prie upių tėvo 
Nemuno įsikūręs, Birštono 
kurortas savo gamtos gražu-
mu ir sveikatos šaltinių galio-
mis ypač traukė žinomus tar-
pukario Lietuvos žmones: vi-
suomenės veikėjus, rašytojus, 
dailininkus, muzikus. Čia jie 
stiprino dvasią ir kūną, rengė 
savo šventes ir dalykinius susi-
tikimus, čia jie ilsėjosi ir kūrė. 
Tad nuo šiol pajausti to laiko-
tarpio dvasią lankytojai galės 
pasirinktame kambaryje.

Prieškario laikotarpiu sana-
torija, pavadinta ,,Baltoji“, bu-
vo vertinama kaip geriausia ir 
brangiausia sanatorija, kurioje 
ilsėjosi ir sveikatos sėmėsi ne  
vienas žymus to laikmečio po-
litikos, kultūros ir mokslo vei-
kėjas. 1945 metais ,,Baltojoje 
viloje“ gydėsi ir įkvėpimo sė-
mėsi iš Štuthofo koncentraci-
jos stovyklos grįžęs rašytojas, 
teatrologas, profesorius Balys 
Sruoga. Čia besigydydamas jis 
parašė ,,Dievų mišką“, kai ku-
riuos dramos ,,Barbora Radvi-
laitė“ skyrius, ,,Giesmė 
Viešnelei Žydriajai“.

„Rekonstruodami 
Baltąją vilą nemažai gi-
linomės ir į jos istoriją. 
Įdomu tai, kad Biršto-
nas nuo seno vadinamas 
meilės kurortu ir tai tikra 
tiesa. Čia galima suskai-
čiuoti ne vieną meilės 

Birštone duris atvėrė tarpukario 
Lietuvos elito pamėgta „Baltoji vila“

istoriją, net pačio B. Sruogos 
istorija byloja, jog jis puose-
lėjo šiltus jausmus medici-
nos studentei iš Kauno, jai net 
sukurtas eilėraštis „Giesmės 
Viešnelei Žydriajai“, – teigė 
„Tulpės“ sanatorijos direktorė 
Liucija Patinskienė.

Valstybės šimtmečio jubilie-
jaus proga, ,,Tulpės“ sanato-
rija didžiuojasi būdama Birš-
tono kurorto istorijos dalimi. 
Pirmoji sanatorija, įsikūrusi 
Birštone, skaičiuoja ne vieną 
savo veiklos dešimtmetį. Ku-
rorto pradininkai sanatorijos 
vietą pasirinko dėl unikalaus 
kraštovaizdžio: šalia Vytauto 
piliakalnis, pastatai apgaubti 
šimtamečio parko medžių ša-
komis, tyliai tekantis Nemunas 
ir sukurta įstabi erdvė svečių 
poilsiui ir sveikimui nuo dau-
gelio negalavimų.

Sanatorijos gyvenamieji 
pastatai, gydyklų kompleksas, 
S. Kneipo sodas, mineralinio 
vandens paviljonas ,,Birutės 
vila“ yra kurorto neatsiejama 
dalis, gamtos galia, harmoni-
ja, specialistų parinktos pro-
gramos skatina svečius judėti 
geresnės savijautos link. Birš-
tono kurorte propaguojama S. 
Kneipo filosofija, kuri skatina 
gydymą mineraliniu vande-
niu, judesiu, tam tikra mityba 
ir harmonija. Filosofijos esmė 
– panaudoti mineralinio van-
dens jėgą, parke trykšta mine-
ralinio vandens šaltiniai, juose 
galima braidyti, atlikti rankų, 
veido sveikatinimo ritualus, 
tačiau svarbiausia – pajusti 
mineralinio vandens gydo-
mąją galią.

SAVIVALDYBĖS inf. 

Viloje įrengtas ir kambarys, kuriame 
Balys Sruoga rašė „Dievų mišką“

dedančių  ugdymosi procesą 
paversti įdomesniu bei atrak-
tyvesniu, sugalvotas projektas 
„Pajusk pasaulį bibliotekoje“, 
kuriuo, įvairaus amžiaus ir 
grupių dalyviai turės galimy-
bę aplankyti visą pasaulį ne-
iškėlus kojos iš bibliotekos, 
tiesiog čia ir dabar.

Kovo 2 d. birštoniečiai pa-
kviesti į pirmąjį renginį, ku-
riame projekto sumanytoja S. 
Pempienė trumpai pristatė jo 
koncepciją, artėjančius rengi-
nius, galimybes, pasidžiaugė 
geranoriškais projekto par-
tneriais bei rėmėjais... Susi-
rinkę smalsuoliai pakviesti 
pajusti aštrius virtualios realy-
bės (VR) pojūčius, išbandyti 

smagias pramogas, padova-
nojusias daug nepamirštamų 
emocijų ir džiaugsmo.

Visos projekto veiklos bus 
orientuotos į pasaulio žemy-
nus. Patirtimis apie keliones 
dalysis žymūs žmonės, ke-
liautojai, geografijos bei žur-
nalistikos atstovai. Klausyto-
jai neradiciškai susipažins su 
įvairiais kraštais, jų kultūro-
mis, gamta, įspūdį sustiprins 
patyriminėse VR kelionėse, 
terapiniuose užsiėmimuose, 
kūrybinėse dirbtuvėse...

Pristatant Europos rengi-
nių ciklą, aktyviai veiklose 
dalyvauti galės ir jaunimas: 
kartu su profesionaliu reži-
sieriumi dalyvaus virtualaus 

filmo(turo) po Birštoną kūri-
mo dirbtuvėse, išmoks filmo, 
scenarijaus kūrimo pagrindų, 
kadruočių, filmavimo ir mon-
tavimo.

Virtuali realybė, jos užsiė-
mimai taps nauja šiuolaikiška 
paslauga bibliotekoje, o uni-
kalų jaunimo kurtą VR turą 
po Birštoną išbandyti ateityje 
galės visi norintys birštonie-
čiai ir kurorto svečiai.

Inovatyvus projektas „Pa-
jusk pasaulį bibliotekoje“ bi-
bliotekos lankytojus džiugins 
iki lapkričio mėnesio. 

MALONIAI KVIEČIA-
ME DALYVAUTI IR PA-
ŽINTI PASAULĮ!

Birštono viešoji biblioteka 

Minint Kovo 11-ąją Birštono 
viešojoje bibliotekoje 
vyko interaktyvus 
knygos „Tautiška 
giesmė. Įdomybių knyga 
V. Kudirkos kūrinio 
motyvais“ pristatymas ir 
kūrybinės dirbtuvės.

Renginyje dalyvavo Birš-
tono gimnazijos 2 klasės mo-
kiniai, lydimi mokytojos me-
todininkės A. Simanaitienės 
ir Birštono gimnazijos cho-

„Tautiška giesmė“ – kitaip
reografijos mokytojos meto-
dininkės V. Bankauskienės. 
VšĮ „Atradimų namai“ vado-
vei J. Garlauskienei su kolege 
skaitant „Tautišką giesmę“, 
linksmai ir išradingai aptartos 
didvyrybės, dorybės, tamsu-
mos, žmonių gėrybės sąvo-
kos, Vasario 16-osios šventė 
ir Lietuvos Nepriklausomy-
bės atkūrimo diena, Kovo 11-
oji, ieškota sąsajų su nūdiena. 
Kalbėta, kuo himnas skiriasi 

nuo „Tautiškos giesmės“ ir 
pan. Perskaičius tekstą, gie-
dant „Tautišką giesmę“, Lie-
tuva pasveikinta Valstybės 
atkūrimo 100-mečio proga. 
Kūrybinių dirbtuvėlių me-
tu susirinkusieji pasigamino 
nuotaikingų, išpuoštų Lietu-
vos vėliavos spalvomis ma-
gnetukų. Pasipuošę „Tautiš-
kos giesmės“ tatuiruotėmis 
vaikai, linksmai čiauškėdami 
ir nešini dovanomis (magne-
tukais), išskubėjo kas į gim-
naziją, kas į namus. 

Spalvingas, linksmas, ži-
niomis ir pamąstymais apie 
vertybes, anų ir šių laikų 
didvyrius, tamsumus ir sti-
prybes paženklintas knygos 
pristatymas buvo Lietuvos 
kultūros tarybos, Lietuvos 
Respublikos kultūros minis-
terijos ir Birštono savivaldy-
bės remiamo projekto „Pa-
jusk pasaulį bibliotekoje“ 
renginys.

Vaikų ir jaunimo aptarnavi-
mo skyriaus vedėja  

Nijolė Raiskienė
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prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas 
(Emanuelis Makronas) sekmadienį pažadėjo 700 milijonų 
eurų saulės energijos projektams besivystančiose 
šalyse. Tokį pažadą jis davė pasaulio lyderių susirinkime 
Indijoje, kur kalbėta apie būtinybę skatinti investicijas į 
atsinaujinančią energetiką.

  Mao Zedongas (Mao Dzedongo) buvo vadinamas „didžiuoju vairininku“, Dengas Xiaopingas 
(Dengas Siaopingas) – „aukščiausiuoju lyderiu“. O dabar susipažinkite su Xi Jinpingu (Si Dzinpingu), 
kuris dėl savo sparčiai augančios asmenybės kulto yra vadinamas Kinijos „visko pirmininku“. Kinijos 
parlamentas sekmadienį balsavo už tai, kad būtų panaikinti apribojimai prezidento kadencijoms, 
ir tokiu būdu atvėrė kelią prezidentui Xi Jinpingui (Si Dzinpingui) valdyti šalį visą savo gyvenimą ir 
įgyvendinti šalies transformavimo viziją siekiant tapti ekonomine ir karine supergalybe.

REKLAMA

Birštono kurorto reklama tarpukariu
daug nelauktų pramogų. Pui-
kus išlaikymas Birštono ku-
rorto svetainėje kainuoja 4 lt. 
50 ct. į dieną.“

1936 m. liepos 14 dieną 
ELTA skelbė: ,,Lietuvoje yra 
daug puikių vasarojimo vie-
tų, tačiau jei kam reikia per 
atostogas pailsėti, sustiprinti 
sveikatą ar net pasigydyti, tam 
Lietuvoje yra vienintelė vieta 
– Birštono kurortas. Birštono 
grožis yra garsus, jo pramo-
gos – retos kur kitur surasti 
užsieniuose, išlaikymas (die-

nai 4 litai 50 centų) puikus 
ir sveikas. Be to, kiekvienas 
vasarotojas, kasdien Biršto-
ne gerdamas Vytauto šaltinio 
vandenį, grįžęs namo juste pa-
jus, įsitikins, ką reiškia tikros 
atostogos, tikroje vasarojimo 
vietoje. Ar karšta, ar lietus, 
per atostogas reikia ilsėtis, 
džiaugtis ir semtis sveikatos. 
Tokia vasarvietė, kurios gau-
sios pramogos niekad nesibai-
gia esant bet kokiam orui, yra 
Birštono kurortas. Birštono 
parkas ir miškai yra tokie di-
dingi, jog juose jokie karščiai 
nebaisu, o per lietų didelės, 
puikios Birštono sanatorijų 
verandos su patogiais fote-
liais ir erdvi Birštono kurorto 
svetainė, kur svečius nuolat 
linksmina orkestras, teikia 
vasarotojams vis naujų pra-
mogų. Jei be Birštono kurorto 
patogumų, svajingų jo apylin-
kių, pramogų ir gardžių val-
gių, kam reikia dar pasigydy-
ti, tas garsiu Birštono šaltinių 
vandeniu, prityrusių Birštono 
gydytojų prižiūrimas, gali ten 
išgydyti reumatą, mažakrau-
jystę, vidines, moterų, širdies, 
nervų ir kitas ligas. Kambarys 
su visu išlaikymu Birštono 

kurorte vidury sezono kainoja 
nuo 170 litų per mėnesį.

Kur geriausias miškas? Kur 
malonu maudytis? Kur gra-
žiausia vieta? Kur daugiausia 
pramogų? Kur gražūs kamba-
riai? Kur gardžiausiai maiti-
na? Kur pigu? – šitokių klau-
simų dabar visur daugiausia 
išgirsi...  Bet nesirūpinkit. Lie-
tuvoje yra tokia vieta, kuri į 
visus tuos klausimus gali drą-
siai atsakyti: – Čia visa tai ra-
site! Ta vieta tai Birštono ku-
rortas. Kadangi yra žmonių, 

dar nevasarojusių Birštono 
kurorte, tai pranešame jiems, 
kas per vieta yra tas Birštono 
kurortas. Visas kurortas stovi 
gražiame sausame parke, kurs 
su savo Vytauto kalnu yra vie-
na maloniausių pasivaikščio-
jimo vietų. Parke griežia dū-
dų orkestras , kurorto svetai-
nėje – jazzbandas. 
Pro parką plaukia 
gražusis Nemunas, 
kurs aplink Birš-
toną rangosi sva-
jingomis kilpomis. 
Kitoje pusėje Ne-
muno tyso dide-
li, reti savo grožiu 
pušynai. Į juos va-
sarotojai kilnojami 
keltuvais. Garsios 
Birštono apylinkės 
geriau negu bet ku-
rios kitos tinka iš-
kyloms daryti, o 
pačiame Birštono 
kurorte daug įvairiausių pra-
mogų.

Bet užvis smagiausia Birš-
tono kurorte. Nes nei tokių 
miškų, nei laukų, nei upių 
niekur kitur Lietuvoje nėra. 
O be to, Birštone yra garsūs 
mineraliniai šaltiniai, kurie 

puikiausiai išgydo daugelį 
ligų, ir Birštono kurorte dar 
patogu gyventi, daugybė vi-
sokių pramogų, gardūs, sveiki 
valgiai ir, įsidėmėkite – gyve-
nant Birštono kurorte visi tie 
malonumai visai nebrangiai 
kainoja. Tad kas pasirenka 
Birštono kurortą, tas nieko 
nerizikuoja.“

Kaip tuomet rašė ELTA: 
,,Miesto pramogos dabar 
jau mūs nebevilioja, nes pati 
gamta pagaliau išskleidė visą 
savo žalumą ir teikia mums 

tokių vaizdų, kokių 
niekas kitas neparo-
dys. Ne visi, kas ren-
giasi džiaugtis puikia 
Lietuvos gamta, žino 
kur ta vieta, kur ji pui-
kiausia. Tad kas bir-
želio mėnesį važiuo-
ja atostogų, tam pa-
tartina važiuoti į vie-
nintelį, ir puikų mū-
sų kurortą Birštoną: 
Birštone jam išgydys 
kiekvieną jo sveika-
tos trūkumą, gyveni-

mas ten pigus, o gamta ten 
visada šventadieniškai pasi-
puošusi. Bet kur vykti tiems, 
kurie atostogų važiuos vėliau, 
o dabar laisvomis dienomis 
nori gėrėtis gamta ir kartu sti-
printi savo sveikatą? Gražių 
ir sveikų vietų Lietuvoje yra 
daug, bet besirenkant reikia 

susirasti tokią, kur sausa, kur 
gamtos vaizdai labai įvairūs, 
nes tik tokie be perstojo teikia 
malonumą; kur yra pušynai, 
rami upė ir lapuotas parkas, 
nes tik ten jis suras visus mū-
sų giesmininkus ir visų skam-
biausiąjį – mūsų lakštingalą. 

Jei tokioje vietoje dar galima 
pasimaudyti, pasiirstyti, pa-
žaisti tenisą ar kitą žaidimą, 
skaniai pavalgyti, pašokti, pa-
togiai išsimiegoti ir, svarbiau-
sia, už visa tai pigiai užmokėti 
– tokia vieta yra ideali. O tokia 
vieta yra Lietuvoje ir, be to, 
visai lengvai pasiekiama; ji 
yra ten, kur Nemunas rango-
si svajingomis kilpomis, kur 
įspūdingi Verknės upės kran-
tai ir slėniai kiekvieną žmogų 
žiūrovą gaubia mūsų senovės 
romantika, ji yra Birštone. 
Birštono kurortas jums teikia 
tai, ko jokioje kitoje vietoje 
nerasite.“

Labai nuotaikinga ir įdo-
mi Birštono kurorto reklama 
įgarsinta ir Kauno radiofone.

Valstybės radiofono redak-
cija ir studija pradėjo veikti 
1926 m. Kauno radijo stotyje, 
veikusioje Žaliakalnyje. 1926 
m. gegužės 13 d. Lietuvos ži-
nios skelbė: „Kauno galingo-
ji radijo stotis, pradedant nuo 
gegužės mėn. 12 d. kurį laiką 
kasdien (išskyrus šventadie-
nius), 7 val. vak. darys ban-
dymus, kurių metu bus perda-
vinėjamos lietuviškai radijo 
telefonu įvairios pasaulio ir 
vidaus žinios. Turintieji radijo 
priimtuvus galės tų žinių klau-
sytis. Bangos ilgumas – 2000 
mtr.“. 1926 m. birželio 12 d., 
19 valandą Kauno radijo sto-
tis pradėjo transliuoti nuolati-
nę radiofoninę programą. Ši 
data yra laikoma radiofoni-

jos Lietuvoje pradžia, veikė 
iki 1944 metų.

Šioje laidoje kalbasi du pa-
žįstami pašnekovai:

,,– Palauk, palauk, Juozeli! 
Kur taip bėgi?

– Važiuoju į Romą.
– Kur?

Birštono kurortas 
nepriklausomoje 
Lietuvoje buvo plačiai 
reklamuojamas masinės 
žiniasklaidos priemonėse. 
Lietuvos centriniame 
valstybės archyve saugomi 
tai įrodantys dokumentai, 
mikrofilmai. Visų pirma tai 
buvo naujienų agentūros 
ELTA platinami pranešimai 
po žinių. 

ELTA – tai nacionalinė 
Lietuvos naujienų agentū-
ra, įkurta 1920 m. balandžio 
1 d.Kaune. 1919 
m. šveicaras Juozas 
Eretas (1896–1984), 
dirbęs spaudos spe-
cialistu prie Lietuvos 
misijos Berne, pa-
kviestas dirbti Užsie-
nio reikalų ministeri-
joje (URM) patarėju 
ir koordinuoti Lietu-
vos informacijos biu-
rų kitose šalyse dar-
bą. Užsienio reikalų 
ministro Augustino 
Voldemaro įsakymu 
J. Eretas nuo 1920 m. kovo 8 
d. paskirtas Lietuvos telegra-
mų agentūros ELTA redak-
toriumi (ELTA iššifruojama 
kaip Ereto Lietuvos telegramų 
agentūra). Dėl informacijos 
perdavimo būdo dauguma to 
meto naujienų agentūrų vadi-
nosi telegramų agentūromis. 
ELTA buvo URM Informa-
cijos skyriaus, nuo 1920 m. 
balandžio 1 d. Informacijos 
departamento padalinys. Štai 
koks pranešimas apie Biršto-
no kurortą išplatintas 1936 m. 
liepos 9 d. :

,,Lietuvoje yra vienų vie-
nas tikras gydomų šaltinių 
kurortas – Birštonas. Bet už-
tat Birštono vandenų sudėtis 
yra tokia laiminga, jog lei-
džia gydyti daug įvairių ligų, 
kurias užsieniuose reikėtų 
gydyti daugely vietų. Birš-
tono kurorte sėkmingai gy-
do: reumatą, mažakraujystę, 
visokius vidurių sukrikimus, 
chirurgiškus sąnarių susirgi-
mus, moterų, nervų, širdies, 
kraujo indų, kepenų ir kitas 
ligas. Be to, Birštonas savo 
grožiu ir vietos sveikumu ga-
lėtų varžytis su garsiausiais 
užsienių kurortais. Birštone 

– Taip, į Romą. Matai, aną 
dieną sutikau vieną seną drau-
gą. Vienas kitą vaikščiot mo-
kėme. Paskui kartu dirbome 
– jis dirbo, aš pinigus ėmiau, – 
labai malonu buvo. Geri drau-
gai, žinai. Kiekvienu kąsniu 
dalijomės – jis savo kando, 
o aš jo, ir gerai sugyvenome. 
Tai, žinai, jis man papasako-
jo savo vargus, ir iš jų pamo-
kymas toks, jog visi keliai į 
Romą veda. Tai kam man dar 
klaidžioti? Gavau atostogų ir 
važiuoju į savo Romą.

– Na tai tas tavo draugas, 
matyt, tikrai yra senas, jei 
taip mano. Dabar visi keliai 
jau į Adis Abebą veda, o pa-
ti Roma pirmoji susirado sau 
kelią į ją. (1935–1941 m. Eti-
opija buvo okupuota Italijos 
– A.S.) Tai kam tau važiuoti į 
Romą, jei jai pačiai pas save 
nepatinka?

– O, ne ! Aš ne apie šitą Ro-
mą kalbu. Mano Roma yra 
tik metafora. Bet geriau pa-
klausyk, ką jis man pasakė. 
Nuo to laiko, kai mudu per-
siskyrėme, jis, biesa, susitau-
po nemažai pinigų. Tai žinai, 
nuvažiuodavo ir šen, ir ten, 
per atostogas gyvendavo vi-
suose kurortuose, pabuvojo ir 
užsieniuose, iš ten kontraban-
da importavo visokių ligų, ir 
teko jam, vargšui, susirūpinti 
tuo, kur jas Lietuvoj išgydyti. 
Ir žinai ką? Jis išsigydė ir sura-
do atostogoms puikiausią vie-
tą. Pasirodo, čia pat, po nosim 

yra kurortas, ku-
rio gamta svajinga, 
gydomieji vande-
nys vieni geriau-
siųjų Europoje, o 
jis kaži kur švaistė 
be manęs sveika-
tą ir pinigus. Šis 
viskas pusdykiai: 
žmogus vos plikės 
neišsirovė iš ap-
maudo. Ir aš dabar 
pats įsitikinau, kad 
jo tiesa. Brolyti, sa-
kau tau, jei ieškai 
sveikatos, gamtos 
grožio, romanti-

kos, malonumų, pramogų, ge-
ro valgio ir pigumo, važiuok 
– žinai kur? Į Birštono kuror-
tą! Atsimink, kad visi atosto-
gaujančio lietuvio keliai veda 
į Romą – arba, į Birštoną!“

Birštono muziejaus vyr. 
fondų saugotoja  

Angelė Sabaliauskaitė 

Senieji Birštono mineraliniai  
šaltiniai 20 a. 3 - 4 deš.

Kurorto orkestras parke
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JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) 
šeštadienį pareiškė, kad Šiaurės Korėja nori „taikytis“, 
ir pagyrė šią atsiskyrėlišką šalį už jos santūrumą po 
pareiškimo apie galimą JAV ir Šiaurės Korėjos vadovų 
susitikimą.

  Šeštadienį Alytuje vyras, įtariama, smurtavo prieš 
sugyventinę ir jų kūdikį. pirminiais duomenimis, apie 23 
val. 30 min. Vingio gatvėje neblaivus 1984 metais gimęs 
vyras sudavė kelis kartus per veidą sugyventinei, gimusiai 
1998 metais, ir jų kūdikiui, gimusiam 2017 metais, taip 
sukeldamas jiems fizinį skausmą.

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) nerado kaltų dėl pražiūrėto 
socialdemokratų atstovo Dano palucko antro teistumo, 
kainavusio jam palangos savivaldybės nario mandatą. VRK 
vasarį sudarė tarnybinio patikrinimo komisiją ištirti, kodėl 
registruojant kandidatus savivaldos rinkimams 2015 metais 
komisijai neužkliuvo D. palucko teistumas Italijoje.

Tel. 8 604 80752 
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www.naujasisgelupis.lt
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Žmogus, daug dirbantis ir mažai kalbantis

laikotarpis užima 7 metus (tiek 
metų jis ištarnavo rusų kariuo-
menėje). Juk jis buvo ne tik 
kareivis, bet ir visa siela, visa 
prigimtimi lietuvis, gyvenan-
tis Lietuvos dainomis, pasako-
mis, laisvu laiku nors pieštuku 
piešiantis savo vizijas.“

Toliau rašoma apie ,,išskirti-
nai gražų kultūrinį reginį Birš-
tone“: ,,Tai, kas čia kalbama, 
iškilo Birštone ruošiant dail. 
Šimonio 50 metų amžiaus pa-
minėjimą. Taip, Birštone pa-
minėjimą. Taip, Birštone vasa-
rojanti lietuviškoji visuomenė 
tą paminėjimą suruošė, ir tai 

tegu bus įvadas į žymesnį, pla-
tesnį paminėjimą, kurį negali 
Šimoniui nesuruošti jo drau-
gai menininkai, plačioji Kau-
no ir Lietuvos visuomenė.“ 
Straipsnyje pabrėžiama, kaip 
kilo idėja suruošti tokias dai-
lininko Šimonio iškilmes: ,,Iš 
tikrųjų jokios paminėjimo ruo-
šos Birštone nebuvo. Birštone 
dabar ilsisi būrys menininkų, 
būrys žymių kultūringosios 
visuomenės atstovų. Vieną 
gražų vakarą jie, susirinkę su 
maloniu kurorto direktoriumi 
gyd. Matulioniu, pradėjo kal-
bėtis apie Šimonio baigiamą 

Birštono svetainei panneau. 
Iškilo mintis – gera būtų, to 
paveikslo svetainėje pakabi-
nimo proga, lietuviškai visuo-
menei susirinkti ir menininką, 
sulaukusį 50 metų amžiaus, 
kiek leidžia Birštono mastas 
ir išgalės pagerbti. Čia pat su-
daryta ir paminėjimo progra-
ma. Kurorto direktorius gyd. 
Matulionis, kaip šeimininkas, 
pasakys kelis žodžius, solis-
tės Zaunienė ir Štaškevičiūtė 
mielai pasižadėjo padainuo-
ti, Birštono svetainės kvarte-
tas Benskio vedamas pagro-
ti, poetas Graičiūnas pasiėmė 
keliais žodžiais apibūdinti Ši-
monio kūrybos linkmę ir šal-
tinius, poetas L. Gira pareiškė 
pasakysiąs sveikinimą Lietu-
vos rašytojų dr-jos  vardu...“ 

Pats solenizantas nieko apie 
jam ruošiamą pagerbimą neži-
nojo: „Patyręs, kada bus sve-
tainėje pakabinamas jo pa-
veikslas, jis tik bėginėjo aplink 
savo kūrinį ieškodamas defek-
tų ir juos kiek spėja pataisyda-
mas. Vasarotojai vienas kitam 

po žodį ausin tarė ir vakar va-
kare 5 valandą pilna svetainė 
prisirinko svečių, žymių mūsų 
visuomenės atstovų. Iš Kauno 
atvyko Raud. Kryžiaus reikalų 
vedėjas ir dar keli svečiai. Tai 
buvo tikrai rinktinė kultūrin-
ga auditorija. Salėje pritrūko 
vietų, tad daug žmonių susi-
rinko parke prie garsiakalbio: 
programa iš svetainės buvo 
transliuojama“. Straipsnio au-
torius, slapyvardžiu A.G., pa-
mini, jog kurorto direktorius 
gyd. Matulionis, pradėdamas 
tą staigmeninę iškilmę, pažy-
mėjo, kad Birštono kurorto 
noras yra tapti kultūros, gro-
žio, darnumo židiniu, kur bū-
tų suteikiamos sveikatos ieš-
kantiems sąlygos tiek kūnu 
sustiprėti, tiek dvasia atkusti 
ir pakilti.

Birštono kurortas yra pir-
mas Lietuvoje tų uždavinių 
realiai pradėjęs siekti, puoš-
damasis ne tik gamtos dova-
nomis, bet ir mūsų menininkų 
kūrybos turtais. „Ir B. Matu-
lionis pabrėžė, jog tai pradžia, 
bet ne pabaiga. Baigė pažymė-
damas, kad ta proga Birštono 
visuomenė panoro pagerbti ir 
pirmąjį Birštoną savo kūriniu 
papuošusį autorių, ypač, kad 
jis sulaukė 50 metų amžiaus 
sukakties. Po jo smuikinin-
kas Benskis, orkestro pritaria-
mas, pagrojo Šopeno noktiur-
ną. Poetas Graičiūnas trum-
pai nušvietė Šimonio kūrėjo 
asmenybę, gimusią Lietuvai, 
gyvenančio gimtosios žemės 
melancholija ir pasakų vaiz-
dais, kuriančio tik savo tėvy-
nei.“ Straipsnyje pabrėžiama, 
jog „kelias daineles labai gra-
žiai padainavo solistės Štaške-

Taip žymųjį Lietuvos 
dailininką Kazį Šimonį 
1937 metais apibūdino 
dienraštis ,,Lietuvos aidas“. 
Tais metais Birštono 
kurorto svetainėje – 
kurhauze jis šventė savo 
50-ies metų jubiliejų. 
Dailininko pagerbimo 
iškilmių metu buvo 
pristatytas vasaros metu 
Birštone jo nutapytas 
dekoratyvinis pano, kurį 
K. Šimonis padovanojo 
kurorto svetainei.

Birštono muziejaus fonduo-
se saugomas ,,Lietuvos aido“ 
1937 m. Nr. 366, kuriame pri-
statoma dailininko asmenybė 
ir aprašomos jubiliejinės dai-
lininko pagerbimo iškilmės 
Birštone. Štai ką tuomet rašė 
,,Lietuvos aidas“: ,,Tą patį ga-
lima pasakyti apie dail. Šimo-
nį, šiemet švenčiantį 50 metų 
amžiaus sukaktį. Šimonio bio-
grafijose laikotarpis nuo 1911 
metų iki rusų revoliucijos nu-
sakytas keliomis frazėmis: 
tarnavo kariuomenėje, dirbo 
,,Laisvame žodyje“, patekęs 
Petrapilin susirašinėjo su min. 
S. Šilingu, dail. A. Varnu ir ki-
tais tų laikų veikėjais. Ir visa. 
O juk tas Šimonio gyvenimo 

vičiūtė ir V. Jonuškaitė – jos 
sulaukė ne tik publikos ploji-
mo, bet ir gėlių.“ Poetas Liu-
das Gira, sveikindamas jubi-
liatą rašytojų draugijos vardu, 
apgailestavo, kad „visuomenė 
vis dar per mažai domisi savo 
menininkais, per mažai juos 
remia, ir jei jis stotų proku-
roru, skaitančiu visuomenei 
kaltinamąjį aktą, tai vienas to 
akto punktas būtų dail. Šimo-
nio pavyzdys.... “

Mokytojas Mileris, sveikin-
damas Šimonį mokytojų var-
du, pabrėžė jubiliato reikšmę 
auklėjant vaikus. Jis esąs mo-
kytojams didelis talkininkas, 
vaikams skiriamos knygelės 
ypatingą pasisekimą turinčios 
tos, kurios Šimonio iliustruo-
tos. Iškilmės pasibaigė gra-
žia kvarteto muzika. „Buvo 
daug plojimų, daug gražios 
nuotaikos – patiems kuklios, 
ekspromtinės iškilmės daly-
viams labai kultūringa, labai 
graži proga pagyventi meno 
dvasia. O plačiajai Lietuvos 
visuomenei priminimas daug 
dirbantį ir mažai kalbantį, ma-
žai ko sau tereikalaujantį me-
nininką vertai pagerbti, ne tik 
reikalauti, bet ir sudaryti sąly-
gas, kad menininkas apsčiau 
kurtų tas savo spalvingas pasa-
kas, kurių visi esame pasiilgę, 
be kurių žmogus nuvargsta ir 
sužiedėja.“ 

Deja, tenka apgailestauti, 
bet Kazio Šimonio sukurtas 
dekoratyvinis pano iki šių die-
nų neišliko – Antrojo pasauli-
nio karo metu liepsnos pasi-
glemžė šį dailininko kūrinį. 
Tačiau šio kūrinio kopiją, at-
kurtą iš nuotraukos, galite pa-
matyti Birštono muziejuje. 

Birštono muziejaus vyr. fon-
dų saugotoja  

Angelė Sabaliauskaitė 

Birštono kėglinė  
(kėgelbandas) 1939 m.

Kurorto parke 1934 m.

Birštonas 20 a. 3 deš.

K. Šimonis prie savo pano
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Prenumeruokite Nemuno krašto laikraštį 
„Naujasis Gėlupis“ 2018 m.!

prenumeruokite „Naująjį Gėlupį“ ir neatsilikite nuo 
svarbiausių krašto ekonominių, kultūrinių ir politikos 

naujienų!

Estijos paveldo apsaugos departamentas ir Aplinkos 
ministerija planuoja vasarą ištirti sovietų Baltijos laivyno 
laivus, 1941 metais nuskandintus nacistinės Vokietijos 
pajėgų, kai mėgino pasprukti iš Talino, ir nustatyti, ar jie kelia 
kokių nors ekologinių grėsmių, šeštadienį pranešė Estijos 
televizija.

  JAV Floridos valstijos gubernatorius Rickas Scottas (Rikas 
Skotas) penktadienį pasirašė parklando mokyklos 
tragedijos aukų artimųjų remiamą įstatymą, apribosiantį 
šaunamųjų ginklų prieinamumą ir leisiantį apginkluoti kai 
kuriuos mokyklų darbuotojus.

Valstybės ir savivaldos įstaigoms, itin daug nepanaudotų lėšų 
išleidžiančioms metų pabaigoje, ateityje gali tekti prašyti 
Finansų ministerijos leidimo perkelti išlaidas į metų galą. Taip 
siekiama išguiti praktiką, kai sutaupytas ar nepanaudotas 
lėšas biudžetinės įstaigos iki paskutinio cento išleidžia metų 
pabaigoje, kad pinigai negrįžtų į biudžetą.

REKLAMA

prienų 
turguje
Po ilgokai prekybai 
trukdžiusių šalčių turgus 
jau atsigauna – šeštadienį 
jau buvo daugiau ir 
pirkėjų, ir prekiautojų, 
atsirado ir daugiau 
produktų.

Kol kas negalima džiaugtis 
smarkiai pagausėjusiu  asorti-
mentu, tačiau jau daugiau par-
davėjų siūlė pirkti šviežiai iš-
augintų svogūnų laiškų, krapų 
bei ridikėlių. Šiemetinių žalu-
mynų kaina (saujelės, ryšelio) 
svyravo tarp 0,3–0,8 euro. Iš 
Kietaviškių šiltnamių atvež-
tų šviežių agurkų (nestan-
dartinių), kilogramas kaina-
vo 1–2,5 euro, salotų indelis 
– 0,5–1 eurą.

Nepaisant atsiradusių švie-
žių žalumynų, žmonės pirko 
ir kasdieninės paklausos dar-
žoves. Kilogramas bulvių (di-
delių) kainavo 0,3 euro, ma-
žesnių – 0,25 euro, kopūstų – 
0,3–0,4 euro, burokėlių – 0,3 
euro, morkų – 0,3–0,5 euro, 
juodųjų ridikų – 1,2–1,5 euro, 
svogūnų galvų – 0,5–0,6 euro, 
česnakų – 5 eurus. Beje, čes-
nakai šiemet, kaip ir pereitais 
metais, labai brangūs. Jeigu 
perkate galvutėmis (paviljo-
ne), tai už mažutę česnako 
galvytę mokėsite nei ne ma-
žiau kaip 0,5 euro. Vaistams 
galima pirkti, bet patiekalams 
pagardinti geriau paieškoti pi-
gesnių...

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

Lietuviško sodo obuolių 
jau nesimato. Paprastai pre-
kiautojai parduoda lenkiškus 
obuolius, kurių kilogramas 
kainuoja 0,8–0,9 euro. Litrinį 
stiklainį spanguolių buvo gali-
ma nusipirkti už 3 eurus.

Kaimiškų vištų kiaušiniai 
nepinga. Dešimtį pardavė už 
2–2,3 euro, o paukštyno viš-
tų – už 1,5–1,6 euro. Ir jie ti-
krai neatpigs, nes jau netoli 
Velykos, tad kainos gali tik 

pakilti.
Bitininkai už pusės litro 

stiklainį medaus prašė 4,5–5 
eurų. Už 100 g indelį bičių 
duonelės ar žiedadulkių teko 
mokėti 2 eurus. 

Neblogai buvo perkamas ir 
šaltai spaustas sėmenų aliejus. 
Pusės litro butelis kainavo 3,5 
euro, o mažesnės talpos – ati-
tinkamai mažiau. 

Kioske ir paviljone netrūko 
šviežios mėsos. Daugiausia 
buvo kiaulienos ir paukštie-
nos. Kilogramas sprandinės 
ar karbonado kainavo 4,91–
5,2 euro, kumpio ar mentės – 
3,76–3,9 euro, šoninės – 3,2–
3,9 euro, karkos – 1,73–2,02 
euro, šonkauliukų – 2,3–2,9 
euro, maltos mėsos – 3,2–3,9 
euro. Kilogramas mėsinės 
vištos kainavo 3,8–4 eurus, o 
antienos – 5,8–6 eurus. Kilo-
gramą jautienos buvo galima 
nusipirkti už 10–12 eurų, o 
triušienos – už 6 eurus.

Kaip ir anksčiau, prekiau-
tojai rūkytos ir sūdytos mė-
sos gaminiais vos spėjo suk-
tis. Už kilogramas lašinukų 
su raumeniu vieni pardavė-
jai prašė 5,5–5,8 euro, o kiti 
– net 6,3–7,8 euro. Kilogra-
mą dešros buvo galima įsigyti 
už 5,8–7,5 euro, dešrelių – už 
4,05–5,2 euro. 

Gavėnios metu paklausios 
įvairios šviežios ir rūkytos 
žuvys bei silkės. Kilogramas 
karpių kainavo 3,7 euro, pla-

čiakakčių – 2,99 euro, stintų 
– 6,99 euro, karšių – 1,7–1,9 
euro, starkių – 6,9 euro. Žmo-
nės pirko ir jūrų lydekas, ku-
rios yra nelabai brangios ir 
skanios. Jų kilogramą buvo 
galima nusipirkti už 2,3–2,9 
euro (priklausomai nuo žuvų 
stambumo).

Šeštadienį jau daugiau bu-
vo ūkininkų, parduodančių 
grūdus. Kainos buvo panašios 
kaip ir anksčiau. Už centnerį 
miežių, kviečių, kvietrugių ar 
pašarinių miltų ūkininkai pra-
šė 8–9 eurų, už 40 kg maiše-
lį avižų – 6 eurų, už centnerį 
maltų grikių – 5 eurų, už ne-
maltų – 6 eurų, už centnerį žir-
nių – 10 eurų. Maišas pašari-
nių runkelių kainavo 3,5 euro, 
šiaudų ryšulys – 2,5 euro.

„Tele2“ nuolaidų metas: 
išmanieji pigiau, interneto 
duomenys – dovanų

Prasidėjus kalendoriniam 
pavasariui, „Tele2“ 
siūlo atsinaujinti savo 
telefonus ir skelbia 
nuolaidas. Visuose 
operatoriaus salonuose 
bei internetinėje 
parduotuvėje www.
tele2.lt klientų laukia itin 
viliojantys pasiūlymai.

„Norėdami į savo klientų 
širdis įnešti šiek tiek pavasa-
riško džiaugsmo, siūlome pa-
traukliomis sąlygomis įsigyti 
išmaniuosius telefonus“, – sa-
kė Vaida Burnickienė, „Te-
le2“ prekybos vadovė.

Išmanieji – pigiau!
Populiariųjų telefonų „Sam-

sung“ ir „Huawei“ gerbėjai 
„Tele2“ salonuose ir interneti-
nėje parduotuvėje www.tele2.
lt tikrai ras kuo atsinaujinti.  

Sudarius 24 mėn. sutartį 
ir sumokėjus pradinę 59 Eur 
įmoką, elegantiškas, vientiso 
metalinio korpuso „Samsung 
Galaxy J5“ kainuos vos 5 
Eur/mėn. (kaina be sutarties 
– 259 Eur).

Nuošalyje neliks ir patys 
didžiausi žaidimų entuzi-
astai. Neįtikėtinai greitas, 8 
branduolių, specialų žaidi-
mų valdymo centrą turintis 
„Samsung Galaxy S7“ dabar 
kainuoja tik 12,5 Eur/mėn. 

Pasiūlymas galioja sudarius 
24 mėn. sutartį ir sumokėjus 
pradinę 99 Eur įmoką (kaina 
be sutarties – 559 Eur). 

Neįtikėtinas pasiūlymas 
laukia „Huawei“ aistruolių. 
Sudarius 24 mėn. sutartį ir 
sumokėjus pradinę 219 Eur 
įmoką, dirbtinio intelekto 
procesorių turintis išmanusis 
„Huawei Mate 10 Pro“  kai-
nuos vos 20 Eur/mėn. (kaina 
be sutarties – 799 Eur).

Laisvam naršymui– 
net iki 100 GB 
nemokamai

Staigmenų „Tele2“ paruošė 
ir daugiau. Kiekvienas, įsigi-
jęs telefonus pigiau, kartu su 
neribotų pokalbių ir SMS pla-
nais, gaus ir daugiau laisvės 
naršymui – 20 GB duomenų 
dovanų. 

Ir tai dar ne viskas – klien-
tai, siūlomus telefonus įsigi-
ję internetinėje parduotuvė-
je www.tele2.lt, nemokamai 
naršyti galės dar daugiau. 
Perkantys internetu – dovanų 
gaus net 100 GB. 

Pasiūlymų metu suteik-
ti interneto duomenys galios 
net 90 dienų visoje Lietuvos 
teritorijoje.

Pasiūlymų laikas ir įrengi-
nių kiekis – riboti. 

Jau girdėjosi paukščių bal-
sai gyvuliukų turgavietėje. 
Vištaitės (4,5–6 mėn.) kai-
navo 6 eurus, o šiek tiek vy-
resnės, jau pradedančios dėti 
kiaušinius – 7 eurus. Reikia 
paminėti, kad prieš porą sa-
vaičių dedeklių kainos buvo 
šoktelėjusios iki 10 eurų. Bu-
vo ir gaidžių, už kuriuos prašė 
po 5–7 eurus, taip pat suaugu-
sių triušių patelių ir patinėlių. 
Už juos augintojai norėjo gau-
ti 20–25 eurus. Kol kas triušių 
niekas neskuba pirkti, bet kai 
tik atsiras jaunos žolės, jų pa-
klausa padidės.

Subruzdo ir sendaikčių tur-
gavietė. Kai kurie prekiautojai 
užsigulėjusius drabužius jau 
siūlo po 1 eurą. Perka žmonės, 
kad turėtų kuo apsirengti dir-
bant kasdienius darbų, o šiek 
tiek panešiojus būtų negaila 
išmesti. Bet kiti ieško naujes-
nių, geresnės kokybės drabu-
žių. Tik kai kurių drabužių 
kainos verčia griebtis už gal-
vos... Matyt, prekeiviai nela-
bai nori parduoti, jeigu prašo 
kaip už visiškai naujus.

Kol kas prekiautojų vais-
medžių sodinukais dar nėra, 
bet netruks prabėgti pora sa-
vaičių – ir turgus suūš kaip bi-
čių avilys. Labiausiai džiugu, 
jog pirkdami agurkų, pomi-
dorų ar paprikų daigus žino-
sime, kad jie išauginti mūsų 
šiltnamiuose.

Kadangi šeštadienis nors 
buvo nešaltas, tačiau žvar-
bokas, o kojas merkė šlapias 
sniegas, žmonės ilgai turguje 
neužsibuvo. Nusipirkę būti-
nų prekių, aišku, neužmiršę 
ir skanėstų namiškiams, sku-
bėjo namo.   NG
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Suteikiame paskolas arba refi-
nansuojame Jūsų skolas  (taip 
pat ir antstolių) iki 10 000 Eur 
laikotarpiui iki 48 mėn. Konku-
rencingai mažiausios palūkanos 
rinkoje. Galite įsigyti kredito 
korteles „Hercus MasterCard“. 
Draudimas: automobilio, būsto 
bei gyvybės. Konsultacija pensijų 
II–III kaupimo pakopų klausimais. 
Tel. 8 601 50935.

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

SKLYPŲ KADASTRINIAI 
MATAVIMAI 

♦	 statinių kadastriniai matavi
mai – inventorizacija,

♦	 geodeziniai ir topografiniai 
matavimai,

♦	 pastato ašių nužymėjimas,
♦	 žemės sklypų formavimo ir 

pertvarkymo projektai...
UAB „GEONETAS“  

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

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

38124. 

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

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

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

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

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

Dedu grindis, kloju laminatą, 
montuoju langus, duris, gipso 
kartoną, tapetuoju, kalu lenteles, 
taisau angokraščius ir atlieku ki-
tus darbus. Tel. 8 601 48676.

LAIDOJIMO PASLAUGOS
Tel. 8 638 77387. Dirbame visą parą

Katafalkas   Salių nuoma   Gėlės   Drabužiai   Kremavimas

Šiltnamių g. 8, 
Prienuose

REKLAMA

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

Brigada (be žalingų įpročių) at-
lieka visus vidaus apdailos dar-
bus: gipso kartono montavimas, 
glaistymas, dažymas, plytelių 
klijavimas, grindų dėjimas, durų 
montavimas, esant poreikiui yra 
elektriko ir santechniko paslau-
gos. Tel. 8 602 06379.

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

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

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

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

šaldytuvus, šaldiklius. 
Vytauto g. 7, Prienuose. 

Suteikia garantiją. 

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

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

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

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

ĮVAIRIOS pREKĖS

pARDUODA

ŽIEMOS AKCIJA!  
Lietuviški gydomieji laze-
riai pripažinti Europoje, 

sertifikuoti, gydo be vaistų 
sąnarius, nugarą, prostatą.

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

technologijos centras.

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

M A L KO S

Nuolat prekiaujame  
lapuočių malkomis. Skaldytos, 

kaladėmis arba rąsteliais.  
Malkos tvarkingai sukrautos.  

Skubus nemokamas pristatymas.  
Taip pat parduodame  
DURPIŲ BRIKETUS.  

Tel. 8 672 51171

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

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.

Lapuočių malkas kaladėmis su 
pristatymu. Tel. 8 648 10464.

Lengvų konstrukcijų šiltnamiai su 
polikarbonato danga. Polikarbo-
nato danga, stogams, terasoms, 
šiltnamiams. Laistymo sistemos. 
Garantija 10 metų. Tel.: 8 659 
08776, 8 604 98184.

pASLAUGOS

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

Apie 140 kg kiaulę pjovimui ir 
triušus arba jų mėsą. Tel. (8 319) 
69040.

Apie 150 kg kiaules. Tel. 8 642 
72209.

Šieną „kitkomis“(nesupelijęs, 
gerai išsilaikęs). Galimas prista-
tymas. Tel. 8 675 84559.

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

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

Tel.: 8 656 39189, 8 616 14424.

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

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

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

Tel. 8 612 02125.

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

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

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

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

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

Arklinį (senovišką) maniežą. Tel. 
8 655 10871.

Nekilnojamasis 
turtas

parduoda
ŽEMĖS SKLYpUS

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

perka
1-2 k. b. Prienuose (mokėsiu iki 
12 000 Eur). Tel. 8 606 46488.

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

Perkame mišką didžiausiomis 
kainomis Lietuvoje. Atsiskaito-
me iš karto. Tel. 8 605 44445.

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

Tel. 8 682 61641.

Automobiliai ir 
jų dalys

perka

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

priekabas.   
Automobiliai gali būti su de-

fektais, nevažiuojantys, daužti, 
skirti ardymui ar utilizavimui, 

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

Lauksime Jūsų pasiūlymų 
tel. 8 666 70777.

ŽEMĖS ŪKIS

pARDUODA
Mėsinius paaugintus viščiukus 
(broilerius). Tel. 8 686 79659.

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

prenumeruokite „Naująjį 
Gėlupį“ ir neatsilikite 

nuo svarbiausių krašto 
ekonominių, kultūrinių ir 

politikos naujienų!
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Kviečia į renginius
ARTIMIAUSI RENGINIAI 
pRIENŲ RAJONE

Kovo 14 d. 17.30 val. – nemoka-
mas seminaras „Sveikatai palanki 
mityba“ Prienų „Ąžuolo“ progim-
nazijoje

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

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

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

Kovo 28 d. 18.30 val. Prienų kultū-
ros ir laisvalaikio centre – šventė, 
skirta Tarptautinei teatro dienai 
paminėti.

pARODOS pRIENŲ RAJONE

Velykinių margučių paroda ir  
EDUKACINĖ PROGRAMA „MAR-
GUČIŲ RAŠTŲ PASLAPTYS“ Prienų 
krašto muziejuje 2018 m. kovo 1 
d. – 30 d.  Muziejuje bus galima 
pasigrožėti mūsų krašto meistrų 
numargintais velykiniais margu-
čiais. Taip pat kviečiame į eduka-
cinę 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. Ve-
lykų pirmadieniais, antradieniais, 
ketvirtadieniais. Reikia atsinešti: 
Virtą baltą kiaušinį (tiek vienetų, 
kiek ketinate išmarginti). Edukaci-
nės programos trukmė: 1,5 val – 2 
val. Organizuotas grupes prašome 
registruotis tel. 8 656 37554. Kaina 
vienam asmeniui: vaikams - 1 Eur, 
suaugusiems  - 2 Eur.

Kapoju malkas. Tel. 8 654 
35067.

Mobiliuoju juostiniu gateriu 
pjauname medieną iki 9 m ilgio, 
apipjauname lentas kliento kie-
me. Tel. 8 610 03983.

DARBO 
SKELBIMAI

REIKALINGA
Ieškome kiemo darbininko bei 
sodybos prižiūrėtojo. Tel. 8 687 
71665.

Kelių statybos ir priežiūros įmo-
nė ieško: 1. Kelio darbininkų; 2. 
Meistro (gali būti studentas); 3. 
Darbų vykdytojo; 4. Buldozerio 
mašinisto; 5. Ekskavatoriaus ma-
šinisto; 6. Greiderio mašinisto. 
Darbas Kauno apskrityje. Įmonė 
įsikūrusi Ilgakiemio k., Kauno r. 
Tel. 8 691 44404.

Autovežio vairuotojai. Tel. 8 663 
58007.

Laikyti 
negaliojančiu

Pamestą traktoriaus  „MTZ-50“ 
valst. Nr. 5348 techninį pasą B-
875, laikyti negaliojančiu.

REKLAMA

Vilijos Čiapaitės akvarelės darbų 
paroda Naujosios Ūtos laisvalaikio 
salėje.

Fotomenininko Aido Degučio 
paroda „12“ Išlaužo seniūnijos 
salėje.

Prienų krašto meno kūrėjų darbų 
paroda, skirta Lietuvos valstybės 
atkūrimo šimtmečiui, Prienų kul-
tūros ir laisvalaikio centre 

Rebekos Bruder tapybos darbų 
paroda Pakuonio bibliotekoje.

Fotografijų paroda „Praeitis dabar-
tyje“ Šilavoto laisvalaikio salėje,.

Sporto fotografo Alfredo Pliadžio 
fotografijų paroda „Sporto akimir-
kos“ Prienų sporto arenoje.

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

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

ARTIMIAUSI RENGINIAI 
BIRŠTONE

Kovo 14 d. 21:00 Siga & Rob Acous-
tic Duo koncertas. Vytautas Mi-
neral SPA 

Kovo 14 d. 19:00 Gyvos muzikos 
vakaras. Royal Spa Residence 

Kovo 16 d. 20:30 Tradicinis šokių 
ir pramoginės muzikos vakaras. 
„Eglės“ sanatorija 

Kovo 16 d. 21:30 „Vėliavas iškelt ir 
į Birštoną atvažiuot!“ – „Antikvari-
niai Kašpirovskio dantys”. Vytautas 
Mineral SPA 

Kovo 16 d. 21:00 Akustinis koncer-
tas. Royal Spa Residence 

Kovo 17 d. 19:30 - Kamerinės 
muzikos koncertas su šokolado 
degustacija „Šokoladinis smuikas“ 
- „Eglės“ sanatorija 

Kovo 17 d. 21:30 - Jurga, Not Per-
fect - Vytautas Mineral SPA 

Kovo 17 d. 18:30 - Šefo Dariaus Da-
brovolskio degustacinė vakarienė 
- Vytautas Mineral SPA 

Kovo 17 d. 16:00 - Meno terapija 
su Giedre Starkevičiūte - „Eglės“ 
sanatorija 

Kovo 19 d. 17:00 - Draugiškos 
šachmatų varžybos - „Eglės“ sa-
natorija 

Kovo 20 d. 19:00 - Animatoriaus 
veikla. „Bingo“ žaidimas - „Eglės“ 
sanatorija 

Kovo 21 d. 19:00vVakaronė „Su 
daina ir šypsena“ - „Eglės“ sana-
torija 

Kovo 22 d. 19:00 - Kūno tobulini-
mo pamokos su pasaulio fitneso 
čempione E. Sadauskaite - „Eglės“ 
sanatorija 

Kovo 22 d. 20:00 - Koncertas „Ne 
vien tik romansai“ su atlikėju Alek-
su Lemanu - „Eglės“ sanatorija 

Kovo 23 d. 19:00 - Akordeonisto 
– virtuozo vakaras - „Eglės“ sa-
natorija 

Kovo 23 d. 19:00 - Gyvos muzikos 
vakaras - Royal Spa Residence 

Kovo 24 d. 18:30 - Šefo Dariaus Da-
brovolskio degustacinė vakarienė 
- Vytautas Mineral SPA 

Kovo 24 d. 19:30 - Teatralizuotas 
koncertas „Paryžiaus vakaras“ 
- „Eglės“ sanatorija 

Kovo 25 d. 12:00 - Makiažo pamoka 
„Pasiilgau pavasario” su Donata Be-
auty Place - Čiulba Ulba. Pramogos 
Birštone 

Kovo 26 d. 17:00 - Draugiškos 
šachmatų varžybos - „Eglės“ sa-
natorija 

Kovo 27 d. 19:00 - Komedija ,,Pini-
gėliai“ - „Eglės“ sanatorija 

Kovo 28 d. 19:00 - Floristikos 
kūrybinės dirbtuvės „Pavasarinė 
kompozicija“ - „Eglės“ sanatorija 

Kovo 29 d. 19:00 - Šimtmetis su 
žymia asmenybe - „Eglės“ sana-
torija 

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

Kovo 30 d. 21:00 - Baladžių vakaras 
- Royal Spa Residence 

Lietuvos šimtmečio dainų 
šventė „Vardan tos“ 

2018 m. birželio 30 – liepos 6 d.

Kaune: Birželio 30 d. Dainų diena 
Dainų slėnyje.

Vilniuje:

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

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

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

2018 m. KOVO 23 D.  11 VAL.

MININT VALSTYBĖS ATKŪRIMO ŠIMTMETĮ IR STIPRINANT
PASIDIDŽIAVIMĄ LIETUVA

(PAMININT ŽEMĖS DIENĄ, PAVASARIO LYGIADIENIO DIENĄ BEI 40-TIES PAUKŠČIŲ DIENĄ )

Prienų vaikų lopšelio darželio „Pasaka“ „Kačiukų“ grupė,
„Pelėdžiukų“ grupė, kartu su “Prienų“ medžiotojų būreliu

KURIAKURIAKURIA INICIATYVĄ „ 100 INKILŲ“INICIATYVĄ „ 100 INKILŲ“INICIATYVĄ „ 100 INKILŲ“

Šventės vieta: Meškapievio girininkija,
Medžiotojų būrelio „Prienai“ lauko pavėsinė

Šventės metu:
 Į svečius atvykęs gamtininkas Selemonas Paltanavičius, kuris

papasakos kaip taisyklingai pagaminti inkilus, kur ir kokiems
paukšteliams juos reikia kabinti ir vyks inkilų kėlimas.

 Visus susirinkusius su inkilais Prienų medžiotojų būrelis vaišins
ant laužo virta sriuba.

 Paminint Valstybės atkūrimo šimtmetį Iškelsime 100 inkilų.
 Nepamirškite atsinešti geros nuotaikos bei savo pagamintų

inkilų.
Organizatoriai

UAB „Naujasis Nevėžis“, įmonė diegianti naujas tech-
nologijas, gaminanti sausus pusryčius ir sūrius užkandžius 
ieško: 

OPERATORIAUS
Darbo pobūdis: operatorius atsakingas už savalaikį ir ko-

kybišką  produktų gaminimą ir pakavimą maisto pramonės 
įrengimais, technologinių reikalavimų užtikrinimą.
Reikalavimai darbuotojui: spec. vidurinis, techninis 

(šaltkalvis-remontininkas) arba maisto pramonės techno-
loginis išsilavinimas; darbo patirtis su maisto pramonės 
įrengimais; supratimas apie technologinio proceso kon-
trolę; darbas su automatiniais įrengimais- privalumas; su-
gebėjimas atlikti įrengimų derinimo, smulkaus remonto, 
plovimo darbus; maisto saugos ir higienos reikalavimų ži-
nojimas; atsakingumas, drausmė, pareigingumas; organi-
zaciniai gebėjimai. 
Įmonė siūlo: profesinio tobulėjimo ir karjeros perspekty-

vas; socialines garantijas.
Kreiptis: birute@nevezis.lt, tel. 8 656 22104.
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TV PROgRAmA
Šeštadienis, kovo 1� d.

06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Beatos virtuvė 07:00 
pašėlę Blinkio Bilo nuotykiai 07:20 
alvinas ir patrakėliai burundukai 
2 07:30 Detektyvė Miretė 07:45 
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. pa-
slaptingas šunų pasaulis 2 12:45 
pasaulio dokumentika. Ypatingi 
gyvūnų jaunikliai 13:40 Mis Marpl 
2 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 Naci-
onalinė paieškų tarnyba 19:30 Sti-
lius 20:25 loterijos „Keno loto” ir 
„Jėga” 20:30 panorama 20:52 
Sportas 20:57 Orai 21:00 Muzi-
kinė pramoginė programa „Du 
balsai – viena širdis” 23:10 ponas 
Didsas 00:45 pasaulio dokumen-
tika. paslaptingas šunų pasaulis 2 
01:40 pasaulio dokumentika. Ypa-
tingi gyvūnų jaunikliai 02:25 pa-
saulio teisuoliai 03:10 teisė žinoti 
03:35 Keliai. Mašinos. Žmonės 
04:00 Karinės paslaptys 04:45 
Auksinis protas  L

 
06:30 Muča luča (15) 06:55 To-
mas ir Džeris (51) 07:20 “Nicke-
lodeon” valanda. ančiukai Duo-
niukai (17) 07:45 Neramūs ir 
triukšmingi (24) 08:10 Keista šei-
mynėlė (6) 08:35 tomo ir Džerio 
šou (12) 09:00 Ogis ir tarakonai 
(43) 09:10 Ogis ir tarakonai (44) 
09:20 Ogis ir tarakonai (45) 09:30 
tinginių miestelis (76) 10:00 KINO 
pUSRYČIaI. pReMJeRa Jūros 
komanda 11:50 Beilio nuotykiai. 
Naktis Karvamiestyje 13:35 piteris 
penas 15:40 adamsų šeimynėlės 
vertybės 17:30 Bus visko 18:30 
Žinios 19:25 Sportas 19:28 Orai 
19:30 SUpeRKINaS alvinas ir 
burundukai 2 21:15 tikras vy-
ras 22:55 Superherojus! 00:35 
Įkalinti laike

 
05:00 paskutinis iš vyrų 05:20 Mo-
derni šeima 05:45 Moderni šeima 
06:15 Televitrina 06:30 aladinas 
07:00 ančiukų istorijos 07:30 Ne-
nugalimasis žmogus - voras 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 Džiunglių karalius 
13:50 Ranka, verta milijono 16:10 
Simpsonai 16:40 ekstrasensų 
mūšis 18:30 tV3 žinios 19:15 
tV3 sportas 19:20 tV3 orai 19:25 
eurojackpot 19:30 ŠEŠTADIENIO 
ŠeIMOS KINO teatRaS. Narni-
jos kronikos. aušros užkariautojo 
kelionė 21:50 ŠEŠTADIENIO 
GeRO KINO VaKaRaS. pakeliui 
22:55 Robas Rojus 02:30 Kon Ti-

kis 04:35 paskutinis iš vyrų 

 
06:00 F. t. Budrioji akis (52) 06:55 
F. t. Budrioji akis (53) 07:50 F. t. 
Budrioji akis (54) 08:45 Sveika-
tos ABC televitrina 09:00 Brydės 
09:30 apie žūklę 10:00 pavariau 
(13) 10:30 pragaro katytė (10) 
11:30 Milžiniški gyvūnai 12:40 Re-
ali mistika (16) 13:45 Vanity Fair. 
Visiškai slaptai (5) 14:45 Kas žudi-
kas? (20) 16:00 Detektyvų istorijos 
(6) 17:00 lKl čempionatas. liet-
kabelis – Juventus 19:30 Dainuok 
mano dainą 21:30 MaNO HeRO-
JUS Baltasis dramblys 23:20 AŠ-
TRUS KINAS Bleiro ragana 01:00 
Strėlė (2) 01:45 Strėlė (3)  

 
06:00 „pasaulio turgūs. atėnai“ 
06:30 „pasaulio turgūs. Barse-
lona“ 07:00 programa 07:04 TV 
parduotuvė 07:20 „pasaulis iš vir-
šaus“ 08:25 „tV europa pristato. 
Vyrų šešėlyje. Filomena Grince-
vičiūtė“ 09:00 „Skinsiu raudoną 
rožę“ 09:30 „Vantos lapas“ 10:00 
„Ant bangos“ 11:00 „Vincentas“ 
(1/3) 12:30 „Vera“ (5/1) 14:20 
„pasaulio turgūs. tailandas“ 15:00 
„MMa „King of the Cage“. lietuva 
- Ukraina“ (2) 16:00 Žinios 16:18 
Orai 16:20 Mano europos parla-
mentas 16:50 „pražūtingi smarag-
dai“ (44) 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. Svetimų troškimų sūkurys“ (1; 
2) 22:30 Žinios 22:57 Orai 23:00 
„Vincentas“ (1/3) 00:30 „pražūtingi 
smaragdai“ (19; 20) 02:15 „Vera“ 
(5/1) 03:45 „Geriausios nardymo 
vietos“. Dok. serialas 04:10 „MMa 
„King of the Cage“. lietuva - Ukrai-
na“ (2) 04:50 „Vincentas“ (1/3)  

 
06:10 Televitrina 06:25 ledo ke-
lias 07:25 Didieji senovės sta-
tiniai 08:30 ekstremali žvejyba 
09:00 Vienam gale kablys 09:30 
Statybų gidas 10:00 Karys lenkty-
nininkas 10:30 lietuvos mokyklų 
žaidynės 11:00 Išlikimas 12:00 
Beveik neįmanoma misija 13:00 
Galapagai 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 Šnipų tiltas 00:55 Kvailiau-
si pasaulio nutrūktgalviai 01:45 Be 
stabdžių 02:35 Kvailiausi pasaulio 
nutrūktgalviai 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Duokim garo! 07:35 
Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė 
08:05 Misija. Vilnija 08:30 Maistas 
ir aistros 09:00 pažvelk į profesiją 
kitaip 09:30 Mokslo sriuba 10:00 
Vaikų ir moksleivių televizijos 
konkursas „Dainų dainelė 2018” 
11:30 Šarlis Guno. Opera „Faus-
tas” 14:30 atspindžiai. paveldo 
kolekcija 15:05 atžalos 16:00 Eu-
romaxx 16:30 lietuvos menininkų 
portretai 18:00 prisikėlimo eks-
presas – šimtmečio veidai 18:45 
Žanas polis Belmondo. Žvilgsnis 
į save 20:30 Stambiu planu 21:15 
lRt studija „Kino pavasaryje 
2018” 21:45 Kino žvaigždžių alė-
ja. premjera. lemtinga pagunda 
23:30 Jubiliejinis poeto Rimvydo 
Stankevičiaus kūrybos vakaras 
01:25 Dabar pasaulyje 

1�.�0 val.

„Marlis ir aš“

 

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

05:00 Seserys 06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas 06:05 La-
bas rytas, lietuva 09:05 Senis 
10:05 Štutgarto kriminalinė poli-
cija 3 10:55 akis už akį 3 11:40 
Gyvenimas. Gyvenimo būdo žur-
nalas 12:40 tV žaidimas „Kas ir 
kodėl?” 13:05 Klauskite daktaro 
14:00 Žinios 14:15 laba diena, 
Lietuva 16:30 premjera. Sese-
rys 17:30 Žinios 17:55 Sportas 
17:58 Orai 18:00 tV žaidimas 
„Kas ir kodėl?” 18:30 Klauskite 
daktaro 19:30 Specialus tyrimas 
20:25 loterija „Keno loto” 20:30 
panorama 21:05 Dėmesio centre 
21:20 Sportas 21:25 Orai 21:29 
loterija „Jėga” 21:30 pokalbių lai-
da „Svarbios detalės” 22:30 Dvi-
račio žinios 23:00 premjera. lau-
kinė 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, tek-
saso 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 RETROS-
peKtYVa 

 
05:15 paskutinis žmogus Žemėje 
06:10 Televitrina 06:25 Kempiniu-
kas plačiakelnis 06:55 Simpsonai 
07:25 Simpsonai 07:55 pasmerkti 
4 08:25 Šviesoforas 08:55 Meilės 
sūkuryje 10:00 tai - mano gyveni-
mas 12:00 Svotai 13:00 Simpso-
nai 13:30 Simpsonai 14:00 pa-
žadėtoji 14:30 pažadėtoji 15:00 
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 Fa-
rai 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 bė-
gliai 01:20 Specialioji jūrų polici-
jos tarnyba 02:10 Kerštas 03:00 
apB 03:50 tėvynė 04:55 pasku-
tinis 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 prokuro-
rų patikrinimas (398) 14:50 Much-
taro 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 krimina-
lai 02:05 Reali mistika (15) 02:55 
Vanity Fair. Visiškai slaptai (4)   

 
05:15 „Geriausios nardymo vie-
tos“. 05:40 „Bitininkas“ (1/19) 
06:25 programa 06:29 tV parduo-
tuvė 06:45 „Skinsiu raudoną rožę“ 
07:15 „Šiandien kimba“ 08:15 pa-
triotai 09:15 „likimo melodija“ (95) 
10:20 „albanas“ (2/6) 11:25 „Biti-
ninkas“ (1/9) 12:30 „Gluchariovas“ 
(2/22) 13:35 tV parduotuvė 13:50 
„Namas su lelijomis“ (23) 14:55 
„Iljušinas ir Babkinas tiria. Spąs-
tai 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 „Rau-
donoji karalienė“ (6) 21:30 Gyveni-
mo 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)  

 
06:45 Televitrina 07:00 Juokin-
giausi amerikos namų vaizde-
liai 07:30 Dainų dvikova 08:00 
Kaulai 09:00 Vienam gale kablys 
09:30 CSI kriminalistai 10:30 Dvi 
merginos be cento 11:00 Dvi mer-
ginos be cento 11:30 Kobra 11 
13:30 Rezidentai 14:00 Reziden-
tai 14:30 Televitrina 15:00 Juokin-
giausi amerikos namų vaizdeliai 
15:30 Kaulai 16:30 CSI krimina-
listai 17:30 Kobra 11 18:30 Ve-
dęs ir turi vaikų 19:00 Vedęs ir turi 
vaikų 19:30 Rezidentai 20:00 Re-
zidentai 20:30 Naša Raša 21:00 
Žinios 21:25 Orai 21:30 Kieti bičai 
23:55 eurolygos rungtynės. Vito-
rijos „Baskonia“ - Kauno „Žalgiris“ 
01:50 Daktaras Hausas 02:40 2 
Barai. Gyvenimas greitkelyje 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Džiazo muzikos vaka-
ras. XXIII Klaipėdos pilies džiazo 
festivalis 07:05 Grizis ir lemingai 
07:15 peliukas lukas 07:25 Zoro 
kronikos 07:50 Misija. Vilnija 08:20 
lietuva mūsų lūpose 08:50 Kaip 
atsiranda daiktai 7 09:15 Labas 
rytas, lietuva 12:00 DW naujienos 
rusų kalba. 12:10 Maistas ir aistros 
12:40 Klauskite daktaro 13:35 pri-
sikėlimo ekspresas – šimtmečio 
veidai 14:20 Šarlis patė ir leonas 
Gomonas. pirmieji kino milžinai 
15:15 premjera. Grizis ir lemingai 
15:25 peliukas lukas 15:40 Zo-
ro kronikos 16:05 Kaip atsiranda 
daiktai 7 16:30 laba diena, lietu-
va 18:00 Kultūrų kryžkelė 18:30 
Nacionalinis turtas 19:00 Lietuva 
mūsų lūpose 19:35 Konsteblė 2 
20:30 anapus čia ir dabar 21:15 
Mano tėviškė 21:30 lRt studi-
ja „Kino pavasaryje 2018” 22:00 
Žurnalas „Kelias į FIFa World Cup 
2018” 22:30 premjera. tobuli me-
lagiai 00:10 DW naujienos 

05:00 Seserys 06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas 06:05 La-
bas rytas, lietuva 09:05 Senis 
10:05 Štutgarto kriminalinė poli-
cija 3 10:55 akis už akį 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 prem-
jera. 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 Gam-
tos inspektoriai 23:00 Fantastiškas 
penktadienis. premjera. pasaulio 
pabaiga 01:00 lRt radijo žinios 
01:05 pokalbių laida „Svarbios 
detalės” 02:00 lRt radijo žinios 
02:05 Klauskite daktaro 03:00 
lRt radijo žinios 03:05 Ryto suk-
tinis su Zita Kelmickaite 03:30 Mū-
sų gyvūnai 04:00 lRt radijo žinios 
04:05 Stilius

 
06:40 Didysis žvejys 2 (19) 07:05 
Muča luča (16) 07:30 Tomas ir 
Džeris (52) 08:00 Volkeris, tek-
saso reindžeris (73) 09:00 Rytas 
su LNK 11:00 Yra, kaip yra 12:00 
Valanda su Rūta 13:25 Rožių ka-
ras (115) 14:25 Dvi širdys (626) 
14:55 Dvi širdys (627) 15:25 Dvi 
širdys (628) 15:55 Dvi širdys (629) 
16:30 labas vakaras, lietuva 
17:35 Yra, kaip yra 18:30 Žinios 
19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30 
paramos koncertas “Už vaikys-
tę” 22:30 Įkalinti laike 00:40 Gar-
bės reikalas

 
05:05 paskutinis iš vyrų 05:30 Mo-
derni šeima 05:50 Moderni šeima 
06:10 Televitrina 06:25 Kempiniu-
kas plačiakelnis 06:55 Simpsonai 
07:25 Simpsonai 07:55 pasmerkti 
4 08:25 Šviesoforas 08:55 Meilės 
sūkuryje 10:00 tai - mano gyveni-
mas 12:00 Svotai 13:00 Simpso-
nai 13:30 Simpsonai 14:00 pa-
žadėtoji 14:30 pažadėtoji 15:00 
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 DIDYSIS peNKta-
DIeNIO FIlMaS. ponas Žirnis ir 
Šermanas 21:15 VAKARO KINO 
teatRaS. Beždžionių planetos 
aušra 23:50 Megė 01:35 Neištiki-
mybė 03:30 Grėsmingas 2  

 
06:40 F. t. Budrioji akis (55) 07:35 
prokurorų patikrinimas (398) 08:35 
Muchtaro sugrįžimas (753) 09:35 
tokia tarnyba (73) 10:30 Kobra 11 
(14) 11:35 akloji zona (6) 12:35 
Stoties policija (21) 13:40 prokuro-
rų patikrinimas (399) 14:50 Much-

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

 
05:15 „Geriausios nardymo vie-
tos“. Dok. serialas 05:40 „Bitinin-
kas“ (1/20) 06:25 programa 06:29 
tV parduotuvė 06:30 „pasaulio 
turgūs. Mumbajus“. Kelionių do-
kumentika 06:45 „Krepšinio pa-
saulyje su V. Mačiuliu“ 07:15 „Ant 
bangos“ 08:15 Gyvenimo būdas 
09:15 „Rojus“ (1) 10:20 „Alba-
nas“ (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 Repor-
teris 18:42 Orai 18:45 Rubrika 
„Renovacija. Sužinok daugiau“.” 
18:50 „Gluchariovas“ (2/39) 20:00 
Reporteris 20:27 Orai 20:30 „Mu-
zikinės 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 „pra-
žūtingi smaragdai“ (5)  

 
06:45 Televitrina 07:00 Juokin-
giausi amerikos namų vaizdeliai 
07:30 Dainų dvikova 08:00 Kau-
lai 09:00 praeities žvalgas 09:30 
CSI kriminalistai 10:30 Dvi mergi-
nos be cento 11:00 Dvi merginos 
be cento 11:30 Kobra 11 12:30 
Vedęs ir turi vaikų 13:00 Vedęs ir 
turi vaikų 13:30 Rezidentai 14:00 
Rezidentai 14:30 Televitrina 15:00 
Juokingiausi amerikos namų 
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 Verslo 
receptai 20:00 Farai 21:00 Žinios 
21:45 Sportas 21:50 Orai 22:00 
patriotas 23:50 Kieti bičai 02:00 
Kvailiausi pasaulio nutrūktgalviai 
02:50 Jaunasis vilkolakis 03:35 
Jaunasis vilkolakis 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Džiazo muzikos vaka-
ras. XXIII Klaipėdos pilies džiazo 
festivalis. „till Bronner Septet” 
(Vokietija) 07:05 Grizis ir lemingai 
07:15 peliukas lukas 07:25 Zoro 
kronikos 07:50 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus albumas 08:05 Kultūrų 
kryžkelė. trembita 08:20 pažvelk 
į profesiją kitaip 08:50 Kaip atsi-
randa daiktai 7 09:15 labas rytas, 
Lietuva 12:00 DW naujienos rusų 
kalba. 12:10 Nacionalinis turtas 
12:40 Istorijos detektyvai 13:25 
Stambiu planu 14:10 Skamban-
tys pasauliai su Nomeda Kaz-
laus. 15:00 Mano tėviškė 15:15 
premjera. Grizis ir lemingai 15:25 
peliukas lukas 15:40 Zoro kroni-
kos 16:05 Kaip atsiranda daiktai 7 
16:30 laba diena, lietuva 18:00 
Mokslo sriuba 18:35 lietuvos tūks-
tantmečio vaikai 19:35 Konsteblė 
2 20:30 Kultūros teismas 21:15 
Mokslo sriuba 21:30 lRt studi-
ja „Kino pavasaryje 2018” 22:00 
europos kinas. premjera. Svajoti 
nėra kada 23:30 Kamerinės muzi-
kos koncertas „Robertas Beinaris 
ir draugai” 00:25 DW naujienos 
rusų kalba

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

Trečiadienis, kovo 14 d.

05:00 Seserys 06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas 06:05 La-
bas rytas, lietuva 09:05 Senis 
10:05 Štutgarto kriminalinė poli-
cija 3 10:55 akis už akį 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 Gyveni-
mas 20:25 loterija „Keno loto” 
20:30 panorama 21:05 Dėmesio 
centre 21:20 Sportas 21:25 Orai 
21:29 loterija „Jėga” 21:30 Auksi-
nis protas 22:50 Klausimėlis 23:20 
Svetimšalė 1 00:15 Istorijos detek-
tyvai 01:00 lRt radijo žinios 01:05 
pasaulio teisuoliai 02:00 LRT ra-
dijo žinios 02:05 Klauskite daktaro 
03:00 lRt radijo žinios 03:05 Is-
torijos 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, tek-
saso 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 šir-
dys (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 gyveni-
mas 12:00 Svotai 13:00 Simpso-
nai 13:30 Simpsonai 14:00 pa-
žadėtoji 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 Ge-
ro 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 sie-
nų 01:40 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba 02:30 Kerštas 03:20 apB 
04:10 tėvynė  

 
06:40 F. t. Budrioji akis (53) 07:35 
prokurorų patikrinimas (396) 08:35 
Muchtaro sugrįžimas (751) 09:35 

tokia tarnyba (71) 10:30 Kobra 11 
(12) 11:35 akloji zona (4) 12:35 
Stoties policija (19) 13:40 pro-
kurorų 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 sky-
das 00:50 Strėlė (1) 01:35 Šalčio 
karalystė. Gyvūnų jaunikliai  

 
05:15 „Geriausios nardymo vie-
tos“. Dok. serialas 05:40 „Bitinin-
kas“ (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 leli-
jomis“ (22) 14:55 „Iljušinas ir Bab-
kinas 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 Re-
porteris 23:17 Orai 23:20 patrio-
tai 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 Juokin-
giausi amerikos namų vaizdeliai 
07:30 Dainų dvikova 08:00 Kau-
lai 09:00 Savaitė su Kauno „Žalgi-
riu“ 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 Ve-
dęs ir turi vaikų 13:30 Rezidentai 
14:00 Rezidentai 14:30 Televitrina 
15:00 Juokingiausi Amerikos na-
mų vaizdeliai 15:30 Kaulai 16:30 
CSI kriminalistai 17:30 Kobra 11 
19:30 Rezidentai 20:00 Reziden-
tai 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 vilkola-
kis 04:25 Bobo užkandinė 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Džiazo muzikos vaka-
ras. 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 daik-
tai 7 09:15 labas rytas, lietuva 
12:00 DW naujienos rusų kalba. 
12:10 Susipažink su mano pa-
sauliu 12:40 Stilius 13:30 Kultūros 
teismas 14:15 panorama. tero-
rizmo voratinklis europoje 15:15 
premjera. Grizis ir lemingai 15:25 
peliukas lukas 15:40 Zoro kroni-
kos 16:05 Kaip atsiranda daiktai 7 
16:30 laba diena, lietuva 18:00 
Kultūrų kryžkelė 18:30 23-iojo Vil-
niaus tarptautinis kino festivalis 
„Kino pavasaris” 20:00 Šarlis patė 
ir leonas Gomonas. pirmieji kino 
milžinai 21:00 Septynios Kauno 
dienos 21:30 FIBa krepšinio čem-
pionų lyga. aštuntfinalis. Strasbūro 
SIG – Klaipėdos „Neptūnas” 23:30 
Mokslo sriuba

1�.�0 val.
„ponas Žirnis ir Šer-

manas“ 

 

��.�0 val.

„Sakalo akis“

 

��.�0 val.
„12 galimybių 2. per-

krauta“
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TREČIADIENIS, �018 m. kOVO 14 D., www.NAUjASISgELUPIS.LT
PASkUTINIS PUSLAPIS

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.

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.

Kovo 16 d.
PENKTADIENIS

Knygnešio diena
Saulė teka 06:35

leidžiasi 18:22
Dienos ilgumas 11.47

Delčia (29 mėnulio diena)
Julijonas, Vaidotas, Norvaldė, 

Henrika, Norvilė
Tinkamas laikas sėti: 

burokėlius, salierus.
Sode, darže: 

tinkamas laikas pjauti žolę, 
laistyti, netinkamas laikas 

kaupti derlių.

Kovo 17 d.
ŠEŠTADIENIS

Saulė teka 06:33
leidžiasi 18:24

Dienos ilgumas 11.51
Jaunatis (0 mėnulio diena)

Gerda, patrikas, Gentvila, Varū-
na, Gertrūda, Gendvilas, Vita

Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

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

kaupti derlių.

Kovo 18 d.
SEKMADIENIS

Raudonos nosies diena 
Saulė teka 06:30

leidžiasi 18:26
Dienos ilgumas 11.56

Jaunatis (1 mėnulio diena)
Kirilas, Eimutis, Eimutė, 

Anzelmas, Sibilė
Tinkamas laikas sėti: 

laiškinius svogūnus, porus, 
salotas, špinatus, lapinius bu-

rokėlius.
Sode, darže: 

tinkamas laikas kaupti, šaldyti 
ir konservuoti vaisius.

Kovo 19 d.
PIRMADIENIS

Šv. Juozapas, Pempės šventė
Kliento diena

Saulė teka 06:28
leidžiasi 18:28

Dienos ilgumas 12.00
Jaunatis (2 mėnulio diena)
Juozapas, Vilys, Vilė, Juozas

Tinkamas laikas sėti: 
laiškinius svogūnus, porus, 

salotas, špinatus, lapinius bu-
rokėlius.

Sode, darže: 
tinkamas laikas kaupti, šaldyti 

ir konservuoti vaisius.

ORAI

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

SAULĖS AKTYVUMAS

G0Geomagnetinių audrų 
nenumatoma.

S0Saulės audrų 
nenumatoma.

R0Radiometrinių (radio trukdžių) 
audrų nenumatoma.

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

GAMA RADIACINIS FONAS

35KAUNE 
nSv/val. 

39ALYTUJE 
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE 
14000 nSv/val. 
ČERNOBYLIO AE 
4140 nSv/val. 

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

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

(š
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um
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ym

ai
)

Lošimo Nr. 1144
Data: 2018-03-11

    
69 48 67 22 65 61 14 46 21 39 
15 54 03 30 55 12 71 24 11 49 
33 32 51 53 52 60 23 47 09 01 
42 62 40 04 64 45 66 34

 VISA LENTELĖ
10 37 16 68 43 31 05 44 35 
13 59

LAIMĖJIMAI (laimėtojų)

 
 
 

21657.00€ (1)
26.50€ (484)
2.00€ (12462)
1.00€ (30877)

pApILDOMI pRIZAI
050*339 - 600 Eur
0407706 -  “Toyota Auris”
030*983 - Pakvietimas į TV
015*867 - Pakvietimas į TV
017*659 - Pakvietimas į TV
019*536 - Pakvietimas į TV

pROGNOZĖ: Aukso puode –  
200 000 Eur

Lošimo Nr. 636
Data: 2018-03-11

Tel. 1634
Automobilis - 636-0044402
500 Eur - 636-0026*78
200 Eur - 636-0023*85

SEKANČIO TIRAŽO pRIZAS:  
7x1000€, 17x500€ IR 
27x300€

Lošimo Nr. 267
Data: 2018-03-09

SKAIČIAI
15, 23, 28, 33, 36 + 04, 07

LAIMĖJIMAI
5 + 2 - 42670719.30€ 0
5 + 1 - 317860.60€ 0
5 - 112186.10€ 0
4 + 2 - 1495.80€ 0
4 + 1 - 154.00€ 4
4 - 82.70€  6
3 + 2 - 32.80€ 5
2 + 2 - 14.30€ 113
3 + 1 - 14.30€ 114
3 - 13.70€  191
1 + 2 - 7.20€ 676
2 + 1 - 7.20€ 1701

pROGNOZĖ: 10 000 000 Eur

KOVO

14
T R E Č I A D I E N I S

VILNIUS
+2

-2
KOVO

15
kETVIRTADIENIS

+3
kLAIPĖDA

-3 +2-2

KOVO

16
P E N k TA D I E N I S

KOVO

17
Š E Š TA D I E N I S

KOVO

18
S E k m A D I E N I S

KOVO

19
P I R m A D I E N I S

KOVO

20
A N T R A D I E N I S

VILNIUS
+6

+7
+5

kLAIPĖDA
+3 +3+1

VILNIUS
-3

-4
-1

kLAIPĖDA
-5 -1-5

VILNIUS
-6

-9
-5

kLAIPĖDA
-10 -3-9

VILNIUS
-3

-10
-1

kLAIPĖDA
-11 +2-8

VILNIUS
-5

-6
-4

kLAIPĖDA
-8 -1-5

VILNIUS
-2

-6
0

kLAIPĖDA
-7 +2-4

RŪTA
„Rūta“, 84 min., 

N-7
Šis dokumentinis 

filmas – tai žvilgsnis 
iš labai arti į vieną 
iš daugiausiai pasie-
kusių Lietuvos spor-
tininkių, leidžiantis 
užmesti akį į Rūtos 
kasdienių treniruo-
čių užkulisius, darbo 
kasdienybė ir pasi-
ruošimo varžyboms 
procesą. Kamera se-
ka Rūtos pasiruoši-
mą Rio olimpinėms 
žaidynėms Plimute 
ir Tenerifėje prime-
na Rūtos pasiekimus 
Londono olimpiado-
je bei pasiektus pa-
saulio rekordus. Su 
Rūta kalbėsimės apie 
nelengvą laikotarpį po Rio 
varžybų ir kokia yra šių pa-
siekimų kaina. 

Filmo kūrėjai – artimi 
Rūtos draugai, kuriems šį 
savo karjeros etapą sporti-

ninkė leido dokumentuoti 
iš labai arti. Išskirtiniai in-
terviu su Rūtos treneriais 
ir šeima atskleis daug ne-
žinomų merginos gyveni-
mo faktų ir padės suprasti, 

kodėl Rūta – viena geriau-
sių plaukikių pasaulyje, bei 
viena mylimiausių sporti-
ninkų savo šalyje.

Režisieriai: Ronaldas 
Buožis ir Rokas Darulis 

Didžiausią įtaką 
emigracijai turi 
ekonominiai 
motyvai – 
apklausa
Didžiausią įtaką 
emigracijai turi 
ekonominiai 
motyvai, rodo 
Kauno technologijos 
universiteto (KTU) 
Europos instituto 
užsakymu vasarį atlikta 
gyventojų apklausa.

Paprašyti nurodyti prie-
žastį, turinčią didžiausią 
įtaką emigracijai, 65,2 
proc. bendrovės „Vilmo-
rus“ atlikto tyrimo daly-
vių minėjo ekonominius 
motyvus.

40,9 proc. responden-
tų kaip didžiausią įtaką 
emigracijai turintį veiksnį 
įvardijo socialinio nesau-
gumo jausmą ir teisingu-
mo stoką, 30 proc. – geres-
nės karjeros perspektyvas, 
14,6 proc. – šeimynines 
priežastis.

KTU Europos instituto 
vadovas Vygaudas Ušac-
kas pirmadienį per spau-
dos konferenciją Vilniuje 
teigė, kad greitą poveikį 
emigrantams susigrąžin-
ti galėtų turėti sumažintas 
darbo jėgos apmokestini-
mas, aukštos vertės dar-
bo vietų kūrimas, ilgalaikį 
– demografines problemas 
sprendžianti nuosekli para-
ma šeimoms.

Po penkerių metų užsie-
nyje grįžusi „Kurk Lietu-
vai“ atstovė Kristina Be-
likova sakė, kad jaunus 
žmones grįžti į Lietuvą 
stabdo baimė, kad čia jie 
negalės realizuoti savęs.

„Talentingi, gerai išsila-
vinę žmonės dažnai nori į 
Lietuvą grįžti ne vedini ko-
kių nors savanaudiškų pas-
katų, o vedini noro prisidė-
ti prie pokyčių“, – pridūrė 
konferencijos dalyvė.

Statistikos departamento 
duomenimis, pernai iš Lie-
tuvos išvyko 57 tūkst. gy-
ventojų, o atvyko 29 tūkst. 
gyventojų. Šalyje per visus 
2017 metus gyventojų su-
mažėjo beveik 38 tūkstan-
čiais.    BNS


