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5 pratimai
pasitinkant
pavasarį:
norėsite dar!

Daugiausiai aistrų – dėl Ašmintos
seniūnijos likimo
krašto vienybę. Didelio susidomėjimo kvietimas nesulaukė – pasimelsti panoro tik
keturi Tarybos nariai ir dvi savivaldybės darbuotojos.

Apklausos
rezultatams pritarti
prireikė pusantros
valandos

Laima

DUOBLIENĖ
Kovo 8 d. vykusio Prienų
rajono savivaldybės
tarybos posėdžio
darbotvarkėje buvo net
36 klausimai. Didžioji
jų dalis – dėl pritarimo
savivaldybės švietimo
įstaigų 2017 m. veiklos
ataskaitoms.

Dar prieš posėdį Tarybos

Vaidas Kupstas

narys Vaidas Kupstas visus
pakvietė maldai už Prienų

Pirmiausia buvo svarstomas klausimas dėl pritarimo
Prienų rajono savivaldybės
vietos gyventojų apklausos
rezultatams, nors L. Jakinevičienė siūlė atidėti šio klausimo
svarstymą.

Apklausoje, kuri vyko vasario 1–21 d., buvo pateiktas klausimas: „Ar pritariate
Prienų rajono savivaldybės
Ašmintos seniūnijos panaikinimui bei Balbieriškio, Išlaužo, Pakuonio ir Prienų seniūnijų teritorijų ribų nustatymui
(pakeitimui) pagal parengtą
planą?“
Pasak klausimą pristačiusios Tarybos sekretorės Agnės
Dargužienės, apklausoje dalyvavo 537 (32,60 proc.) Ašmintos seniūnijos, Balbieriškio seniūnijos Giraitiškių,
NUKelta Į 4 p. 

Išlaužo seniūnija lauks pokyčių
SKAITYKITE 8 p.

Mirė iškilus britų
kosmologas
Stephenas
Hawkingas

Stasė

ASIPAVIČIENĖ

SKAITYKITE 15 p.
REKLAMA

0,50 €

Žolininko kertelė

SKAITYKITE 5 p.

5 svarbiausi
vitaminai:
ką apie juos
žinome?

Kaina

Kovo 13 dienos vakarą
Išlaužo laisvalaikio
salėje vyko seniūnijos
ataskaitinis susirinkimas.

Ataskaitinis susirinkimas
prasidėjo Prienų kultūros
centro kolektyvų pasirodymu. Pirmiausia muzikinius
kūrinius atliko neseniai susikūręs instrumentinis duetas
– Daiva Radzevičienė (klavišiniai) ir Linas Jankauskas

(pučiamieji).
Pranešimą apie seniūnijos
veiklą 2017 metais pristatė seniūnas Tomas Skrupskas.

Mažėja gyventojų
Savivaldybės viduryje įsikūrusi Išlaužo seniūnija yra

viena iš mažiausių Prienų rajono seniūnijų. Didžiausias
seniūnijos kaimas Išlaužas
turi gerą susisiekimą autobusais, tad gyventojams patogu
važinėti dirbti į Prienus, Garliavą, Kauną. Seniūnijos teriNUKelta Į 2 p. 

Ankstyvo
pavasario
augalai –
atgaiva
nusilpusiam
organizmui
Po ilgos žiemos, trūkstant
vitaminų ir mikroelementų,
organizmas nusilpsta ir
užsiteršia šlakais. Tad
ankstyvą pavasarį labai
svarbu iš pagrindų jį
išvalyti ir sustiprinti.

Tai galima padaryti organizmą valančiomis, daug vitaminų ir mikroelementų turinčiomis arbatomis (šiuo atveju
yra nepamainomos dilgėlė ir
kiaulpienė), žaliais kokteiliais
arba pačiam traukti į gamtą ir
pasikasti varnalėšų, kiaulpienių, topinambų (bulvinių saulėgrąžų) siauralapio gauromečio šaknų, prisirinkti pušų spyglių, įvairių pradėjusių brinkti
augalų pumpurų, pirmųjų pradėjusių želti žolynų.
Tik atitirpus ledo sukaustytai žemei, galime išsikasti
topinambų (bulvinių saulėgrąžų) šaknų. Jos puikiai valo
organizmą. Švariai nuplovę,
galime valgyti po vieną ar porą gumbų per dieną, dėti į salotas, spausti sultis. Topinambai puikiai laisvina vidurius,
turi daug vitamino C, mažina
cholesterolio kiekį kraujyje,
inulinas reguliuoja cukraus
kiekį kraujyje (ši daržovė ypač
svarbi sergantiesiems diabetu),
normalizuoja širdies darbą, arterinį spaudimą, stiprina širdies
raumenį, padeda greičiau atsigauti sergantiems anemija.
Topinambuose yra daug kaNUKelta Į 6 p. 
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Lietuvos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius
trečiadienį su britų kolega Borisu Johnsonu (Borisu
Džonsonu) teigia sutaręs dėl būtinybės tęsti spaudimą
Rusijai tarptautinėse organizacijose.

Prienų rajono
savivaldybė skelbia
konkursą ,,Metų kultūros darbuotojas“
Prienų rajono savivaldybės įsteigtas Metų kultūros
darbuotojo apdovanojimas
ir padėkos raštai skiriami
rajono kultūros įstaigų darbuotojams, kultūros įstaigų
vadovams už profesinės veiklos nuopelnus, vadovaujamų meno mėgėjų kolektyvų
pasiekimus, indėlį į regionų
politikos įgyvendinimą Prienų rajone, meninės saviraiškos, kultūros tradicijų, pilietinių vertybių puoselėjimą ir
ugdymą.
Kandidatus gali teikti kultūros įstaigų darbuotojai
(kolektyvų susirinkimų metu priimtu sprendimu), kultūros ir laisvalaikio centruose veikiančios Kultūros tarybos, bendruomenės, asociacijos, seniūnijų seniūnai,
seniūnaičiai (seniūnaičių sueigoje priimtu sprendimu),
įstaigos, organizacijos. Apdovanojimus skiria Prienų
rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija.
Konkurso „Metų kultūros
darbuotojas“ apdovanojimai
bus įteikti 2018 m. balandžio 13 d. iškilmingo Kultūros dienos renginio metu
Prienų kultūros ir laisvalaikio centre.
Maloniai kviečiame užpildyti anketą ir pasiūlyti savo
kandidatus. Prašome skenuotą anketą ir susirinkimų,
sueigų protokolų kopijas iki
balandžio 6 d. atsiųsti el.
paštu rimantas.siugzdinis@
prienai.lt. Taip pat dokumentus galite siųsti adresu:
Prienų rajono savivaldybės
administracijos Kultūros,
sporto ir jaunimo skyrius,
Laisvės a. 12, Prienai, arba
pateikti Prienų rajono savivaldybės administracijos
Kultūros, sporto ir jaunimo
skyriui, 228 kab., tel. (8 319)
61 106.
Kandidato anketą ir konkurso nuostatus rasite Prienų r. savivaldybės interneto
svetainėje www.prienai.lt.
Prienų r. savivaldybės
informacija



Seimas ketvirtadienį balsuos dėl nepasitikėjimo
akademinės etikos kontrolieriumi Vigilijumi Sadausku. Jis
sulaukė kaltinimų dėl antisemitizmo. Nepasitikėjimas V.
Sadauskui inicijuotas dėl jo paskelbtos 1000 eurų premijos
už publikaciją apie žydų tautybės asmenis, žudžiusius ar
prisidėjusius prie trėmimų, kankinimų.

ATKelta IŠ 1 p.
torijoje yra 23 kaimai, jie užima 5796 ha plotą. Gyventojų
šioje seniūnijoje irgi nedaug,
preliminariais duomenimis –
apie 1636. Kadangi šiais metais seniūnijoje neregistruojami nei gimimai, nei mirtys,
tikslių duomenų nėra. Pagal
išduotas vaikų gimimo išmokas, Išlaužo seniūnijoje 2017
m. gimė 12 naujagimių.
Seniūnijoje yra ryšių skyrius, laisvalaikio salė, vaikų
darželis, pagrindinė mokykla,

Nors seniūnijos žvyrkeliai
greideriuojami ir žvyruojami,
kertami krūmai, tačiau problemų 2017 metais buvo pakankamai. Dėl nuolatinio lietaus
kelių kokybė vis blogėjo, mažai naudos davė ir momentinė jų priežiūra. Dabar Išlaužo
kaimo Žvejų ir Alytaus gatvių
gyventojai skundžiasi dėl semiamų namų valdų ir rūsių.
Pasirodo, dėl Žvejų gatvės
problemų žmonės kreipėsi ir
į Prienų savivaldybę, ir į Kelių
direkciją, bet reikalai nepaju-

http://www.facebook.com/labirintai

saugiai pavežioti vežimėliuose vaikučius.
Be to, seniūnas T. Skrupskas pasidžiaugė ūkininkais,
kurie net neprašomi ir neraginami padeda tvarkyti pakeles.
Išlaužo bendruomenės atstovai pasidžiaugė turima vizija sutvarkyti ir pagražinti Išlaužo stotelę, jau turi parengę
ir stotelės vizualizaciją. Daug
ką padarys savo jėgomis, bet
prašo dar šiek tiek prisidėti lėšomis ir savivaldybę.

Kaip ir kituose seniūnijų susirinkimuose, į Išlaužą
buvo atvykusi Jiezno globos
namų atstovė V. Kasteckaja,
kuri paragino priimti į savo
šeimas tėvų globos netekusius vaikus, taip pat informavo apie vykdomus globėjų ir
įtėvių mokymus bei gaunamas išmokas.
Susirinkime dalyvavęs
Prienų valstybinės maisto ir
veterinarijos tarnybos gydytojas Antanas Keturakis paaiškino apie afrikinį kiaulių
marą, įspėjo gyventojus apie
galimą paukščių gripą. Veterinarijos gydytojas gyventojams išdalijo informacinius
lankstinukus, kaip saugotis
nuo kiaulių maro ir išvengti
paukščių gripo.

Mero komentarai
muziejus mokykloje, biblioteka, veterinarijos įmonė, girininkija, bažnyčia, parapijos
namai, ambulatorija, vaistinė,
5 parduotuvės, 2 prekybos kioskai, kavinė. Pati Išlaužo infrastruktūra tikrai gera, tačiau
yra kitokių bėdų.
Seniūnas paminėjo kai kuriuos demografinius duomenis ir apgailestavo, kad gyventojų skaičius, nors ir nežymiai,
mažėja.
T. Skrupskas kalbėjo, kad
mažėja socialinę paramą gaunančių šeimų skaičius, mažėja ir gaunančiųjų paramą produktais. Tai rodo, kad mažėja
bedarbių, šeimas išlaikyti sugeba daugiau žmonių. Nors,
anot seniūno, visiškai be socialinės paramos išsiversti dar
negalima.
Seniūnas taip pat pasakojo,
kokius kultūrinius ir sportinius renginius organizuoja ir
kokiuose dalyvauja seniūnija.
Tiesa, jie nėra gausūs ir įvairūs. Pasak seniūno, gyventojai norėtų, kad Žvejo šventė
Išlauže būtų tradicinė.

Nerimą kelia ir keliai,
ir gatvės
Seniūnas pasidžiaugė, kad
jau sutvarkyta Liepų gatvė,
tačiau reikia tvarkyti ir kitas
gatves, įrengti šaligatvius.

dėjo. Ši gatvė tikrai pavojinga,
nes automobilių srautas čia
nemažas – taigi nėra saugūs
nei į mokyklą einantys vaikai,
nei suaugusieji. Viena moteris
rodė krūvą parašytų raštų ir
gautus atsakymus, bet kas iš
to – rašyti dabar moka visi, o
probleminė gatvė į prioritetinių darbų sąrašą nepakliūva.
Kalbėta ir apie kaimų kelių
tvarkymą bei asfaltavimą, tačiau, pasak mero, per metus
to padaryti neįmanoma. Visi
nori gyventi patogiai, tvarkingai, tačiau nėra tiek lėšų, kiek
reikia. Seniūnaitijos kartu su
seniūnu turi numatyti prioritetus ir jų laikytis.

Gražios iniciatyvos – iš
bendruomenės
Seniūnas paminėjo, kad
jau pradėtos procedūros dėl
Išlaužo kapinių plėtros, kad
atnaujinta kapinių tvora. Nuošalyje nelieka ir Išlaužo Švč.
Mergelės Marijos Krikščionių
pagalbos parapijos klebonas
Slawomir Krysztof Brewezynski. Seniūnas padėkojo
klebonui už iniciatyvas ir įteikė Padėkos raštą. Gyventojai
pritarė ir seniūno idėjai sutvarkyti Išlaužo viešąsias erdves, įrengti parką, kuriame
būtų galima praleisti laisvalaikį, o jaunos mamos galėtų
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Ekonomistas Gitanas Nausėda išlieka lyderis tarp svarstomų
kandidatų į prezidentus, rodo portalo delfi.lt paskelbtas
visuomenės nuomonės tyrimas. Apklausos duomenimis,
už G. Nausėdą balsuotų 20,4 proc. respondentų, Kauno
merą Visvaldą Matijošaitį palaikytų 11,7 proc. apklaustųjų, o
ministrą pirmininką Saulių Skvernelį rinktųsi 9,3 procentai.

Išlaužo seniūnija lauks pokyčių
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Susirinkime dalyvavusi Išlaužo pagrindinės mokyklos
direktorė Rasa Žilinskienė
pasidžiaugė mokinių veikla
ir pasiekimais, taip pat informavo, kad yra vietų ikimokyklinio amžiaus grupėse ir gali
priimti vaikučius.
Išlaužo gyventojai išreiškė
susirūpinimą dėl ne vietoje
pasodintų medžių, dėl ąžuolo, kuris gadina pralaidą bei
dėl brangiai kainavusio stogelio.

Naudinga informacija
Seniūnijos susirinkime dalyvavo ir Prienų socialinių
paslaugų centro direktorė Aurelija Urbonienė, kuri
pristatė bendrą Prienų
savivaldybės ir Prienų
paslaugų centro vykdomą projektą „Bendruomeninių šeimos
namų įkūrimas Prienų
rajono savivaldybėje“. Direktorė paaiškino, kad visos šeimos be jokios išimties, susidūrusios su
įvairiomis problemomis, galės gauti ne tik
psichologinę, bet ir teisinę ar
kitokią pagalbą. Kreiptis galima tiesiogiai į paslaugų centrą
arba per savo seniūnijos socialinį darbuotoją.

Išklausęs gyventojų replikas ir nusiskundimus, Prienų
rajono savivaldybės meras
kai ką išdėstė aiškiau. Alvydas Vaicekauskas pripažino,
kad Išlaužo kapinės tikrai
apleistos, jas būtina tvarkyti ir išplėsti, išspręsti tvoros
problemą.
Savivaldybės vadovas informavo gyventojus, kad gatvių apšvietimas pagerės, kai
savivaldybė įsigis 1300 ekonomiškų šviestuvų, kurie be
didesnių investicijų tarnaus
mažiausiai 10 metų. Taip pat
meras informavo, kad Išlauže
planuojama pastatyti vieną ar
du biotualetus, nes pastaruoju
metu jų poreikis išaugo.
Kalbėdamas apie gatvių ir

kelių remonto darbus, meras paaiškino, kad valstybinės reikšmės kelius prižiūri
ir eksploatuoja Lietuvos automobilių kelių direkcija prie

KORESPONDENTĖ (PRIENŲ KRAŠTAS)
Laima DUOBLIENĖ tel. 8 682 12642

SKELBIMAI, REKLAMA
tel. 8 604 80 752

laimaduobl@gmail.com
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Užsakomieji straipsniai, reklama
Neapmokami pranešimai spaudai
Skaitytojų straipsniai

Susisiekimo ministerijos, todėl savivaldybė neturi galimybių koreguoti valstybinės
reikšmės kelių remonto planų. Atsakydamas į gyventojo
paklausimą dėl kelio Alytus–
Kaunas–Prienai rekonstrukcijos. A. Vaicekauskas paaiškino, kad dėl to į LR susisiekimo ministeriją kreipėsi kartu
su aplinkinių rajonų merais,
tačiau reikalai juda labai lėtai. Dėl šių problemų laukia
susitikimas su LR premjeru
S. Skverneliu.
Be to, A. Vaicekauskas priminė, kad Išlaužo seniūnijoje
didelė problema yra kultūrinis gyvenimas. Nors čia yra
laisvalaikio salė, bet renginių
joje vyksta labai mažai. Pasak mero, į tai reikia atkreipti
dėmesį, nes ir Išlaužo seniūnijoje gyvenimas turi būti visavertis. „Tikiuosi, kad kitais
metais per ataskaitinį susirinkimą jau koncertuos vietos atlikėjai“, – sakė meras.
Tiesa, meras paminėjo, kad
netrukus Išlaužo seniūnija turėtų padidėti, nes prie jos teritorijos bus prijungti dar 3 kaimai. Tada ir kultūrinė veikla
turėtų atsigauti, įvykti daugiau
teigiamų pokyčių.

Kiti pasisakymai
Tarybos narė Loreta Jakinevičienė pasidžiaugė gražiomis
išlaužiečių iniciatyvomis pagražinti erdvę prie autobusų
stotelės, taip pat Išlaužo pagrindinės mokyklos pasiekimais. Tarybos narė kalbėjo ir
apie prioritetinius kelius ir gatves, kuriuos nusprendžia pirmumo tvarka remontuoti seniūnaičiai ir seniūnas. Ji, kaip
aplinkosaugos specialistė,
paaiškino ir medžių pjovimo tvarką privačioje ir
valstybinėje žemėje.
Tarybos narys Vaidas
Kupstas palinkėjo kantrybės ištverti gamtos
siunčiamus išbandymus,
pasidžiaugė seniūnijos
pasiekimais.
Administracijos direktoriaus pavaduotoja Rima Zablackienė paragino
gyventojus nelaukti ataskaitinio susirinkimo, kad galėtų išsakyti savo problemas,
o apie jas kalbėti ir kreiptis į
savivaldybės specialistus ar
vadovus.
Laikraštis išeina trečiadieniais ir šeštadieniais.
Laikraštis įkurtas 1999 04 01.
ISSN 1392-7248.
Tiražas – 1 400 egz. Spausdinta: Polska Press Sp. o.o.

Redakcija pasilieka teisę rankraščius trumpinti ir redaguoti.
Už reklamos turinį ir kalbą redakcija neatsako.
Redakcijos nuomonė nebūtinai sutampa su laiškų autorių
nuomone. Kopijuoti, perspausdinti, skelbti laikraštyje paskelbtą
informaciją bei nuotraukas be redakcijos sutikimo - draudžiama.
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Jungtinės Valstijos trečiadienį sakė, kad Rusija yra atsakinga
už buvusio rusų šnipo užpuolimą Anglijoje panaudojant
nervus paralyžiuojančią medžiagą, ir paragino Jungtinių
Tautų Saugumo Tarybą laikyti Maskvą atsakinga.



Vienam JAV karinių jūrų pajėgų naikintuvui bombonešiui
trečiadienį sudužus jūroje prie Ki Vesto Floridoje žuvo abu
jo įgulos nariai. Lėktuvas „F/A-18 Super Hornet“ sudužo
mėgindamas nusileisti karinio laivyno aviacijos stotyje. Jis
nukrito į vandenį maždaug už pusantro kilometro į rytus
nuo aerodromo tako.

Kovo 11-ąją Prienai pasitiko sportinėmis
varžybomis bei 50 metrų vėliava
Mantvydas

PREKEVIČIUS
Šiemet minimos jau
28-osias Lietuvos
nepriklausomybės
atkūrimo metinės. Žinoma,
kartu minimos ir šimtosios
valstybės atkūrimo
metinės.

Kaip ir kasmet, kovo 11-ąją
į Laisvės aikštę Prienuose skubėjo prieniečiai, kraštiečiai ir
Prienų krašto svečiai, kuriems
ši proga yra aktuali. Rinkosi ir
smalsuoliai, norėję ne darbo
dieną praleisti kartu su kitais
miestelėnais.
Nepriklausomybės atkūrimo minėjimas prasidėjo šv.
Mišiomis. Parapijiečiai bei
kiti tikintieji maldai už Tėvynę susirinko Prienų Kristaus
Apsireiškimo bažnyčioje. Į
ne itin gausias tikinčiųjų gretas įsijungė ir Prienų krašto
jaunieji bei vyresnieji šauliai.
Į šv. Mišias, kurios aukojamos
už mūsų valstybę, jos žmones
bei kraštiečius ateina vis mažiau žmonių. Ko gero, susiūbavus daugelio tikėjimui bei
nuotaikoms, žmonės dažniau
stengiasi praleisti rimtesnes
renginio dalis ir šventes pradėti nuo pramoginės dalies. Tuo
tarpu Prienų valdžios atstovai
tikriausiai būna užsiėmę pasiruošimu iškilmingiausioms
renginių dalims ir bendrose
pamaldose kartais
galima pastebėti
tik vieną ar du Tarybos narius. Kiekvienos valstybinės šventės metu bažnyčioje giedamas ir pirmasis
tądien Lietuvos
himnas – „Tautiška giesmė“.
Po šv. Mišių iškilminga Prienų
šaulių eisena, nešina Lietuvos trispalve, lydima parapijiečių, pajuda
į Laisvės aikštę,
kurioje dažniausiai juos pasitinka
Prienų KLC nuotrauka
REKLAMA

ir dar daugiau miestelėnų bei
krašto valdžios atstovai – Tarybos nariai.
Šiemet prieš pat iškilmingą vėliavos pakėlimą Laisvės aikštėje buvo apdovanoti ir bėgikai iš visos Lietuvos
– Lietuvos bėgimo mėgėjų
asociacijos taurės 2017 m. nugalėtojai ir prizininkai. Šiemet
šie apdovanojimai – tarsi paskatinimas dalyvauti ir tradiciniame šventiniame bėgime,
kuris visada prasideda Laisvės
aikštėje skambant dainoms
apie Lietuvą.
Vos pakėlus vėliavą ir sugiedojus himną, žmonių rankomis nukeliavo Lietuvos
trispalvė. Daug jaudulio sukelianti tradicija suvienijo visus susirinkusiuosius į Nepriklausomybės atkūrimo dienos
minėjimą.
Į iškilmingą vėliavos pakėlimo ceremoniją sugužėjo ne
tik miestelėnai bei Prienų svečiai, bet ir pora šimtų jaunųjų
šaulių. Nauji Prienų 206-osios
šaulių kuopos nariai prisiekė
gerbti savo kraštą bei tarnauti
Tėvynei. Himną bei priesaiką
palydėjo ir vyresniųjų šaulių,
vadovaujamų Lietuvos šaulių
sąjungos Kauno apskrities Vytauto Didžiojo šaulių 2-osios
rinktinės Prienų šaulių 206osios kuopos vado Egidijaus
Visocko, trys salvės už Lietuvą. Po priesaikos Prienų rajono savivaldybės administra-

cijos direktorius, Prienų šaulių 206-osios kuopos vadas
E. Visockas nepriekaištingai
Tėvynei tarnaujantiems jauniesiems šauliams įteikė paaukštinimus bei padėkas.
Prasidėjus šventiniam koncertui, į buvusią turizmo bazę
Birštono savivaldybėje pajudėjo autobusai, pilni bėgikų.
Šiemet bėgimui užsiregistravo 534 bėgikai iš visos Lietuvos. Daugiau nei 200 bėgikų
pasiryžo įveikti ilgiausią distanciją – 10 kilometrų, dalis
bėgikų pasirinko 5 kilometrų
atkarpą, o daugiausiai dėmesio ir dalyvių sulaukė 2 km
atkarpa. Nuo Prienų kūno
kultūros ir sporto centro arenos iki Laisvės aikštės bėgo
visas būrys džiugiai nusiteikusio Prienų krašto jaunimo,
Prienų krašto šauliai bei kiti
sportininkai.
Kol daugiau nei 500 sportininkų iš visos Lietuvos dalyvavo bėgime, dar 500 sportininkų dalyvavo Prienų kūno
kultūros ir sporto centro arenoje pirmą kartą vykstančiame atvirame Prienų aerobinės
gimnastikos čempionate.
Tuo tarpu Laisvės aikštėje
visiems surinkusiesiems koncertavo Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos vaikų choras (vad.
Lina Suchorukovienė), Prienų
kultūros ir laisvalaikio centro
(KLC) vokalinis ansamblis
„Pienė“ (vad. Aldona Šyvo-

kienė), Alytaus profesinio rengimo centro dainininkės Greta
ir Džiuginta (vad. Egidija Pocienė), Prienų KLC vokalinė
grupė „Aksomas“ (vad. Daiva
Radzevičienė), vokalinis duetas Virginija ir Raminta bei solistė Austėja Belenavičiūtė.
Finišavus visiems bėgikams, Laisvės aikštėje vyko
tradicinis Tautos vienybės
bėgimas „Už Prienus“. Tiesa, šįkart jis buvo kiek kitoks.
Šimtmečio proga visi susirinkusieji, užuot bėgę, kartu išskleidė ir aplink Laisvės
aikštę nešė net 50 metrų ilgio
trispalvę.
Po simbolinio pagerbimo
apdovanoti ir tie, kurie įveikė
daugiau negu porą šimtų metrų. Laisvės aikštėje apdovanoti bėgimo nugalėtojai.
Nors žmonių nuotaikas šiek
tiek koregavo vis iš dangaus
pasipilantis lietus, susirinkusieji namo neskubėjo Šventės
metu visi galėjo apsilankyti
Alytaus profesinio rengimo
centro profesinio mokymo
programų pristatyme, Prienų
rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro sveikatinimo akcijoje, Prienų rajono
policijos komisariato pristatyme, Prienų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veiklos bei
technikos pristatyme, taip pat
apžiūrėti Lietuvos šaulių sąjungos Vytauto Didžiojo šaulių 2-osios rinktinės turimą ir
naudojamą amuniciją. Išalkusieji galėjo pasivaišinti koše,
blynais bei šilta arbata.



Henriko Daktaro sūnus Enrikas Daktaras pasikeitė pavardę
ir tapo Henriku Doctor, pranešė LNK žinios. Vilniaus
savivaldybės Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Ilona
Jurgutienė televizijai patvirtino, kad teistiems asmenims
teisės aktai netrukdo keisti pavardės, kadangi ankstesni
duomenys lieka gyventojų registre.

Mintimis dalijasi
praeiviai
Kalbina ir fotografuoja Laima Duoblienė

Kokie ženklai rodo, kad jau
prasideda pavasaris?

Romutis Lapinskas:

Gyvenu kaime – Jiestraky
ir antradienį (kovo 13 d.) pirmą kartą išgirdau pavasario
pranašą – vieversį. Tai manau, kad jau ir pavasaris prasideda, juk ir sniegas beveik
visur ištirpo, ir oras atšyla.

Marijona Aleksynienė

Tas pavasaris šiais metais,
matyt, dar negreit ateis, nes
dar nemačiau parskridusių
paukščių. Kai pamatau kaimyno inkile apsigyvenusius
varnėnus, tuomet suprantu,
kad pavasaris jau tikrai atėjo. Užtat sniegui aptirpus išlindo daug kitokių pavasario
„pranašų“ – šiukšlių.

Emma Valūnienė

Man tikras pavasaris prasideda tada, kada išeina įšalas,
viskas pradeda žaliuoti, šviečia saulė (bent po kelias dienas iš eilės), kada narcizai,
ankstyvos tulpės pražysta,
žmonės atsisegioja paltus ir
eina plevėsuodami šalikais,
vėjo išdraikytais plaukais,
veidus saulei atsukę, kada
jaunimas vaikšto susikibę
už rankų, visur tvyro meilė,
katinai kelia vestuves.

Marijona Jakubauskienė

Kad ir kokie metai, kovo vidury aš pradedu jausti, kad pavasariu „kvepia“.
Tada jau ir sniego dažniausiai nebūna, ir paukščių parskridusių matosi, ir medžių
pumpurai brinksta, ir žieminius drabužius į spintą
pakabinti galima. Prisimenu visokių pavasarių: 1990
m. kovo pradžioje jau buvo
sausa, gražu, šilta, o vaikystėje (neprisimenu, kuriais
metais) balandžio 4 d. dar
Nemunas buvo užšalęs – ledu į kitą pusę ėjom.

Rašytoja, žurnalistė
Audronė Urbonaitė

Aš labai nekenčiu vasario, nes tai, mano manymu,
pati tikriausia žiema – viskas, kas neįvyko gruodį ar
sausį, „atiduodama“ vasarį
ir maža nepasirodo! O kai
ateina kovas, nesvarbu, ar
sninga, ar lyja, aš jau turiu
vilties, kad prasidėjo pavasaris, nes pavasaris – man
darbingiausias metas. Pavasarį aš sugalvojau daug visokiausių idėjų, kurios rugsėjį jau „eina velniop“.
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Jungtinėse Valstijose trečiadienį moksleiviai išėjo iš
pamokų, protestuodami prieš pastarųjų metų šaudynes
mokyklose ir reikalaudami, kad vyriausybė imtųsi
veiksmų po praėjusio mėnesio žudynių vienoje Floridos
mokykloje.



Slovakijos ministras pirmininkas Robertas Fico įteikė
atsistatydinimo pareiškimą, neatlaikęs opozicijos
spaudimo, kilus skandalui dėl politikų korupciją tyrusio
vieno žurnalisto nužudymo.Praeitą mėnesį įvykdytas
žurnalisto Jano Kuciako ir jo sužadėtinės nužudymas
išprovokavo didžiulius protestus prieš R. Fico vyriausybę.



Didžiosios Britanijos karalienė Elizabeth II asmeniškai
pareiškė užuojautą trečiadienį mirusio britų fiziko
ir kosmologo Stepheno Hawkingo šeimai, pranešė
Bakingamo rūmai. S. Hawkinas buvo vienas genialiausių
pasaulio mokslininkų, bet niekada nebuvo apdovanotas
Nobelio premija.

Daugiausiai aistrų – dėl Ašmintos seniūnijos likimo
NUSIKALTIMAI IR
NELAIMĖS
parengta pagal Alytaus apskrities
Vyrausiojo policijos komisariato
ir Kauno apskrities priešgaisrinės
gelbėjimo valdybos informaciją

2018-03-06 anksti ryte, 05.43 val.,
gautas pranešimas, kad Veiverių
sen., Veiverių mstl., Kauno g. šalia
ligoninės dega ūkinis pastatas. Šalia
ūkinio pastato degė 2x3 m medinis
tualetas, dengtas skarda. Tualetas
buvo pristatytas prie medinio vieno aukšto ūkinio pastato ir mūrinio
vieno aukšto garažo. Apdegė lauko
tualetas ir ūkinis pastatas. Pastatai
priklauso Veiverių VŠĮ ligoninei.
2018-03-06 ryte, 08.17 val., gautas pranešimas, kad Prienuose,
Maironio g. dega namo kaminas.
Ugniagesiai apardė stogo dangą
šalia kamino, atvėsino perkaitusias
stogo konstrukcijas, o kamine degę
suodžiai užgeso patys.
2018-03-07 apie 18.15 val. Prienų
r., J. Basanavičiaus g., neblaivus
(2,54 prom. alkoholio) ir neturėdamas teisės vairuoti transporto
priemonę vyras (gim. 1984 m.),
vairuodamas įmonei priklausantį
automobilį „Audi A6“, jo nesuvaldė ir atsitrenkė į priekyje ta
pačia kryptimi važiavusį automobilį
PEUGEOT 307, kurį vairavo moteris (gim. 1992 m.). Eismo įvykio
metu apgadinti abu automobiliai,
dalyviai nenukentėjo. Įtariamasis
sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
2018-03-08 apie 15.18 val. gautas pranešimas, kad Prienuose,
Kęstučio g. dega šiukšlės tarp
ūkinio pastato ir kaimyno garažo.
Šiukšlės buvo užgesintos iki PGP
atvykimo.
2018-03-09 apie 02.14 val. PGP
gavo pranešimą, kad Stakliškių
sen., Stakliškių k., Prienų g. GMP
medikams reikia pagalbos išnešti
sunkiai sveriantį ligonį. Ligonis
išneštas ir įkeltas į GMP automobilį.
2018-03-09 apie 11 val. gautas pranešimas iš socialinės darbuotojos,
kad Prienuose, Stadiono g., 86 m.
metų moteris užsirakinusi iš vidaus,
pargriuvusi, negali atsikelti. Atvykę
ugniagesiai gelbėtojai išlaužė duris,
o sąmoninga B. E. (gim. 1931 m.)
buvo perduota medikams.
REKLAMA

ATKelta IŠ 1 p.
Naravų ir Paduoblio kaimų,
Pakuonio seniūnijos Valengiškių, Laukiškių ir Purvininkų
kaimų gyventojai, deklaravę
savo gyvenamąją vietą tose
teritorijose. 471 (87,71 proc.)
gyventojas į pateiktą klausimą
atsakė „Taip“, 66 (12,29 proc.)
gyventojai atsakė „Ne“. Atsižvelgiant į apklausos rezultatus bei į tai, kad Prienų savivaldybėje mažėja gyventojų
skaičius, o pakeitus seniūnijų ribas gyventojams pagerės
seniūnijų centrų pasiekiamumas, Ašmintos kaime ir toliau bus atliekamos seniūno ir
specialistų funkcijos, siūloma
parengti sprendimą dėl Ašmintos seniūnijos panaikinimo bei Balbieriškio, Išlaužo,
Pakuonio ir Prienų seniūnijų
teritorijų ribų pakeitimo.
Tarybos posėdyje dalyvavo ir keletas Ašmintos seniūnijos gyventojų ar jų artimųjų,
kurie, kreipdamiesi į
Tarybos narius, prašė
nenaikinti Ašmintos
seniūnijos, nepatvirtinti gyventojų apklausos
rezultatų, nes apklausos metu gyventojams
galimai buvo daromas
spaudimas, apklausos
lapas buvęs painus,
nes jame kartu pateikta klausimų ir apie kitas seniūnijas.
Anot ašmintiškio Pranciškaus Zubricko, pas jį apklausą vykdę komisijos nariai net
nebuvo užsukę, nors jis beveik
visada būna namuose ir gyvena Ašmintos kaimo centre.
Jo manymu, gal geriau būtų
Ašmintos seniūniją ne padalinti, bet visą priskirti Prienų
seniūnijai. O Antanas Dagilis
teigė: „Juridiškai jūs laimėjot,
bet pagal sąžinę – ne!“ Jis apgailestavo, kad nebuvo atsižvelgta į iniciatyvinės grupės
surinktus 437 parašus, kad seniūnija nebūtų naikinama, nes
kaimo žmogui artimiausia valdžia – seniūnija. Algirdo Griškos teigimu, gyventojų niekas
neklausė, kokiai seniūnijai jie
nori priklausyti – viskas buvo nuspręsta „iš aukščiau“.
Jo manymu, apklausai buvo

pasirinktas labai sudėtingas
gyventojų atrankos būdas ir
šį būdą, jo įsitikinimu, turėjo
siūlyti Taryba, bet ne administracijos direktorius, kuris
šiuo atveju viršijo savo įgaliojimus. Įgaliojimų viršijimu jis
įtaria ir merą, kuris sudarė komisiją bei patvirtino apklausos
nuostatus. Todėl, jo manymu,
apklausa yra niekinė.
Jo įtarimus paneigė A. Dargužienė. Ji išvardijo įstatymus,
kuriais buvo vadovaujamasi
atliekant vietos gyventojų apklausą, ir šie įstatymai nebuvo pažeisti.
Kalbėdama apie vasario
28 d. savivaldybei pateiktus
gyventojų, prieštaraujančių
Ašmintos seniūnijos naikinimui, parašus, A. Dargužienė
sakė, kad tarp 437 pasirašiusiųjų yra tokių, kurie Ašmin-

seniūnija.
Priminus, kad kol kas svarstomas ne Ašmintos seniūnijos
likimas, o tik apklausos rezultatai, prasidėjo balsavimas.
Apklausos rezultatams pritarė 15 Tarybos narių, nepritarė
– penki, susilaikė – keturi.

Ataskaitoms pritarta
Administracijos direktorius Egidijus Visockas pristatė 2017 m. veiklos ataskaitą,
kurioje išsamiai išanalizuotas
septynių programų įgyvendinimas, pateikti programų tikslai, uždaviniai bei finansiniai
rodikliai.
L. Jakinevičienė sakė, kad
administracijos direktoriaus
ataskaitai nepritars, nes nebuvo nurodyta, kokiomis
priemonėmis bus mažinama
biudžeto skola. Tarybos narės

pristatė šios tarnybos vadovė
Violeta Gaidienė. Be didesnių
diskusijų 22 Tarybos nariai
ataskaitai pritarė, vienas – ne.

Projektams pritarta,
bet vienam – ne
Prienų rajono savivaldybėje
kai kurie įgyvendinami projektai yra sudedamoji Kauno
regione įgyvendinamų projektų dalis, tačiau jiems reikia
atskiro Savivaldybės tarybos
pritarimo. Be diskusijų buvo
pritarta projektams: „Dviračių ir pėsčiųjų takų įrengimas
Kęstučio ir Paupio gatvėse
Prienų mieste“, „Prienų miesto Birutės gatvės rekonstrukcija“, „Prienų miesto J. Vilkutaičio-Keturakio gatvės atkarpos
nuo Vytenio g. iki Kęstučio g.
rekonstrukcija“, „Eismo saugumo priemonių diegimas Re-

Lina Mikušauskienė, Antanas Dagilis, Antanas Griška ir Pranciškus Zubrickas.

tos seniūnijoje nėra deklaravę
gyvenamosios vietos, yra nepilnamečių, dalis parašų yra
rašyti vieno žmogaus, nemaža
dalis apklausoje pateikė kitokią nuomonę.
L. Jakinevičienė ir A. Vaidogas abejojo, ar apklausai
pasirinkta pati tinkamiausia
gyventojų atranka, įtarė, kad
ją vykdant buvo padaryta pažeidimų, o taupyti siūlė ne
naikinant seniūniją, o kai kurių savivaldybės vadovų atlyginimų priedus.
Angelės Bajorienės teigimu, formaliai ir teisiškai apklausa teisinga, tačiau, pasak
Tarybos narės, sprendžiant tokį svarbų klausimą neužtenka
trečdalio gyventojų nuomonės. Jos manymu, gyventojams buvo pateikta per mažai
informacijos, kas pasikeis, kas
bus geriau, kai bus panaikinta

manymu, reikia taisyti strateginį planą, taip pat nebuvo
atsižvelgta į jos pernai pateiktus pasiūlymus. Pasak Gintauto Bartulio, būtų užtekę,
jei administracijos direktorius
būtų pateikęs tik pagrindinius
ataskaitos akcentus, nes ataskaitą perskaityti galėjo ir turėjo visi Tarybos nariai. Jis taip
pat klausė, kurie pernai atlikti
darbai buvo svarbiausi ir kas
bus svarbiausia šiais metais.
Administracijos direktoriaus
atsakymas buvo lakoniškas:
„Prioritetai – švietimas, investicijos ir infrastruktūra. O kaip
sekėsi, nuspręsite jūs.“
Administracijos direktoriaus veiklos ataskaitai pritarė
20 Tarybos narių, vienas – nepritarė, du – susilaikė.
Buvo išklausyta ir Kontrolės ir audito tarnybos 2017
metų veiklos ataskaita, kurią

vuonos g. Prienų m.“.
Kaimo bendruomenė „Kašonys“ yra pateikusi Prienų
rajono vietos veiklos grupei
projekto „Kašonių bendruomenės pastato atnaujinimas
ir pritaikymas gyventojų poreikiams tenkinti“ paraišką ir
tikisi gauti finansavimą. Tačiau net 20 Tarybos narių šiam
sprendimo projektui nepritarė
(pritarė – du, vienas – nebalsavo). Pagrindinis argumentas
– prieš penkerius metus pastato remontui jau buvo skirtas
finansavimas.

Mokesčių lengvatos,
turto perdavimas,
socialinio būsto
nuomos pokyčiai
Vienbalsiai buvo pritarta,
kad fizinių ir juridinių asmenų prašymai dėl atitinkamo
mokesčio lengvatos svarstomi

tik vieną kartą ir mokesčio lengvatos savivaldybės biudžeto
sąskaita teikiamos už metus,
kuriais pareiškėjai kreipiasi į
Savivaldybės tarybą dėl lengvatos suteikimo. Prašymai
pateikiami iki einamųjų metų
lapkričio 15 dienos.
Buvo gautas prašymas 80
proc. sumažinti 2016 m. žemės mokestį už 2,52 ha žemės sklypą, esantį Skriaudžių
k. (Veiverių sen.). Yra apskaičiuotas 477,58 Eur mokestis, kurį prašoma sumažinti
80 proc. (382,06 Eur). Šiam
sprendimo projektui pritarė
tik du Tarybos nariai, 20 buvo
prieš, vienas – susilaikė.
Buvo patenkintas UAB
„Palterna“ prašymas atleisti
nuo 2017 m. mokesčio (936
Eur) už nekilnojamąjį turtą,
esantį Pociūnų k. (Ašmintos
sen.), nes, nors gamybinė veikla nėra pradėta, yra paruoštas pastato kapitalinio remonto
projektas, vyksta ES
paraiškos vertinimas,
o pradėjus vykdyti gamybą bus sukurta naujų darbo vietų, mokami
mokesčiai. Sprendimui
pritarė 20, nepritarė
vienas, susilaikė du Tarybos nariai.
Be diskusijų ir vienbalsiai buvo perduotas
turtas (trys stacionarūs kompiuteriai) Prienų Justino Marcinkevičiaus viešajai bibliotekai, pritarta pagal panaudos sutartis 10 metų perduoti
Prienų rajono savivaldybei
nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą – negyvenamąsias patalpas Socialinių paslaugų centrui ir Jiezno kraštiečių bendruomenei,
pratęsta nuomos sutartis su
UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė“.
Taip pat buvo pakeistas
Prienų rajono savivaldybės
socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo vienas punktas.
Nuo šiol išimties tvarka būstai
gali būti išnuomoti ir neįrašytiems į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašus asmenims ir
šeimoms, netekusioms turėto
būsto dėl gaisrų, potvynių, sti-
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Į Italijos premjero postą taikantis Matteo Salvini (Matėjas
Salvinis) sako, kad jis persvarstys savo prorusišką poziciją,
jeigu bus įrodyta, kad Maskva prisidėjo prie buvusio dvigubo
agento apnuodijimo.

prių vėjų ar kitų nuo žmogaus
valios nepriklausančių aplinkybių, asmenims, kuriems
yra nustatytas 0–25 procentų
darbingumo lygis, šeimoms,
auginančioms penkis ar daugiau vaikų, šeimoms, kurioms
vienu kartu gimsta trys ar daugiau vaikų, šeimoms, kuriose
abiem sutuoktiniams yra nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis ir kurios augina
vaiką (vaikus), neįgaliesiems,
vieniems auginantiems vaiką
(vaikus), šeimoms, auginančioms vaikus, kai ne mažiau
kaip dviem vaikams yra nustatytas sunkus neįgalumo
lygis, ir šeimoms, kuriose ne
mažiau kaip dviem šeimos
nariams yra nustatytas 0–25
procentų darbingumo lygis,
jeigu šie asmenys ar šeimos
neturi kito būsto.
Vienbalsiai buvo patvirtinta Prienų rajono savivaldybės
visuomenės sveikatos stebėsenos 2016 metų ataskaita,
iki 62,6 padidintasPrienų rajono savivaldybės socialinių
paslaugų centro didžiausias
leistinas pareigybių skaičius,
Jiezno miesto gatvei suteiktas Prano Bieliausko pavadinimas.
Kunigas Pranas Bieliauskas
– vienas žymiausių Vilniaus
krašto dvasininkų, lietuvybės
puoselėtojų, tautos švietėjų.
Jis gimė 1883 m. rugpjūčio 23
d. Jiezno parapijos Slabados
kaime. Baigė Vilniaus kunigų
seminariją. P. Bieliauskas ne
tik stropiai dirbo pastoracinį
darbą, bet ir dalyvavo įvairių
okupuoto Vilniaus krašto lietuviškų organizacijų veikoje.
Kun. P.Bieliauskas žinomas
ir kaip tautosakos, numizmatinės etnografinės medžiagos
rinkėjas, išleidęs liaudies dainų ir melodijų rinkinį „Varguolių dainos“. 1911–1915
m. jis mokė tikybos dviklasėje
lietuvių mokykloje, o 1926 m.
buvo paskirtas keturių lietuviškų mokyklų prefektu.
Kun. Pranas Bieliauskas

1917 m. buvo Vilniaus lietuvių
konferencijos dalyvis, kuriam,
kaip ir dar trims konferencijos
dalyviams, kilusiems iš Jiezno
krašto, pagerbti, 2018 m. vasario 16 d. Jiezno mieste buvo
atidengta atminimo lenta.

Atsiskaitė švietimo
įstaigų vadovai
2017 m. veiklos ataskaitas
pateikė visų švietimo įstaigų,
išskyrus Prienų lopšelį-darželį „Gintarėlis“, vadovai. Jiems
ataskaitų skaityti neprireikė
– užteko trumpai pristatyti
svarbiausius pasiekimus ar
problemas arba atsakyti į Tarybos narių, daugiausia L. Jakinevičienės, klausimus.
„Ąžuolo“ progimnazijoje daug problemų kelia elektros instaliacija, jai tvarkyti
jau paskirta lėšų. Balbieriškio pagrindinės mokyklos
laukia iššūkis – tinkamai panaudoti buvusios profesinės
mokyklos patalpas, įsirengti
nuotekų tvarkymo įrenginius.
Išlaužo pagrindinės mokyklos ikimokyklinukams reikia lauko žaidimų aikštelės.
Jiezno gimnazijos direktorė
pasidžiaugė pagaliau baigta
renovacija ir sutvarkyta mokyklos aplinka. Naujosios
Ūtos pagrindinės mokyklos
direktorius džiaugėsi pernai
kapitališkai suremontuotomis
dviem klasėmis, įsigyta įvairia
įranga, lovytėmis ikimokyklinukų miegui, dabar didžiausias rūpestis – kiauras stogas.
Pakuonio mokyklos direktorė
pasidžiaugė, kad jau prasidėjus mokslo metams į mokyklą
atėjo 7 mokiniai iš Kauno rajono, o dabar labiausiai laukia
sporto aikštyno atnaujinimo ir
katilinės rekonstrukcijos. Šiais
mokslo metais mokinių skaičius padidėjo ir „Revuonos“
pagrindinėje mokykloje, nors
klasių komplektų yra vienu
mažiau. Numatyta, kad mokyklos teritoriją tvora apjuos
2020 m. Skriaudžių pagrindinei mokyklai mokslo metų

Aida Pūraitė-Jankauskė, Rasa Staliūnienė ir Mindaugas Labanauskas
REKLAMA



Bolivijoje policijai trečiadienio rytą šturmuojant maištaujantį
kalėjimą, žuvo šeši kaliniai, per šią operaciją dar buvo
sužeista apie 20 žmonių, pranešė pareigūnai.
kaliniai, „priešinęsi besiveržiantiems policininkams“. Per šią
operaciją, kuria siekta iškratyti kalėjimo patalpas, ieškant
ginklų, buvo sužeisti penki policininkai ir 18 kalinių.

pradžioje buvo perduotas geltonasis autobusėlis, kuris, pasak direktorės, kelia daugiau
rūpesčių nei džiaugsmo. Problema – drėgmė ar net vanduo
pradinių klasių komplekso rūsyje, nuotekų tvarkymas. Stakliškių gimnazijoje planuojama atnaujinti sporto aikštyną,
kad mokiniams ir bendruomenės nariams būtų sudarytos
geresnės sąlygos sportuoti. Šilavoto pagrindinės mokyklos
direktorė džiaugėsi, kad svajonės tampa realybe – prieš kelerius metus niekas netikėjo,
kad bus renovuota sporto salė,
įrengti dušai, atnaujinti persirengimo kambariai. Veiverių
T. Žilinsko gimnazijos direktorės teigimu, labiausiai reikėtų mokyklos pastato I korpuso
remonto. „Žiburio“ gimnazijos direktorė didžiavosi, kad
gimnazijos chorui bus įteikta
„Aukso paukštė“.
Kalbant apie lopšelių-darželių veiklą ir laisvas vietas,
mero teigimu, ikimokyklinukams daugiau vietų atsiras, kai
priešmokyklinis ugdymas bus
perkeltas į mokyklas.
Jiezno meno mokykla, kuri
savo veiklą vykdo ne tik Jiezne, bet ir Stakliškėse, kitais
metais švęs 30 metų jubiliejų.
Didžiausias rūpestis – remonto laukiantis stogas.
Prienų meno mokykla, kurią pernai baigė 48 jaunųjų
muzikantų laida, turi persikelti į naujas patalpas buvusioje
„Nemuno“ pradinėje, tačiau,
pasak direktorės, problema
– patalpų stygius – nebus išspręsta visiškai.
Veiverių A. Kučingio meno
mokyklos direktorius džiaugėsi pernai įvykusiu ir puikiai
pavykusiu tarptautiniu konkursu „Olimpo musicale“ ir
tuo, kad apie save mokyklos
bendruomenė skleidžia daug
gerų žinių.
Švietimo pagalbos tarnybos direktorės teigimu, pernai
įvyko du dideli pokyčiai – sujungtos dvi įstaigos ir įkurtas
TAU, kurį lanko per 100 žmonių. Direktorė labai norėtų,
kad abi įstaigos veiktų vienose
patalpose.
Visoms švietimo įstaigų
ataskaitoms buvo pritarta
vienbalsiai.
Kitas Tarybos posėdis įvyks
kovo 29 d.



Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas svarsto įvesti
naujų muitų milijardų JAV dolerių vertės kiniškos produkcijos
importui, ypač taikantis į technologijų ir telekomunikacijų
sektorių. Savo ruožtu įstatymų leidėjai ir pramonės atstovai
sako, kad nauji apribojimai gali sukelti atsakomąją reakciją,
dėl kurio nukentės amerikiečių eksportuotojai.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETOS GYVENTOJŲ APKLAUSOS REZULTATŲ
2018 m. kovo 8 d. Nr. T3-31
Prienai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 36 straipsnio 2 dalimi ir
46 straipsniu, Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 71
straipsniu, Seniūnijų aptarnaujamų teritorijų ribų nustatymo ir keitimo, dokumentų pateikimo Lietuvos Respublikos adresų registro tvarkymo įstaigai tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2010 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 1V-561 „Dėl
Seniūnijų aptarnaujamų teritorijų ribų nustatymo ir keitimo, dokumentų pateikimo Lietuvos
Respublikos adresų registro tvarkymo įstaigai tvarkos aprašo patvirtinimo“, 6.3 papunkčiu,
Prienų rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašo, patvirtinto Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. Nr. T3-231 „Dėl Prienų
rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašo patvirtinimo“, 26 ir 27 punktais, Prienų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 8 d. sprendimu Nr. T3-185 „Dėl Prienų rajono savivaldybės
tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 200 punktu ir atsižvelgdama į Prienų rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos komisijos, sudarytos Prienų rajono savivaldybės mero
2018 m. sausio 25 d. potvarkiu Nr. P1-2 „Dėl Prienų rajono savivaldybės vietos gyventojų
apklausos paskelbimo“, 2018-02-22 protokolą Nr. 2, Prienų rajono savivaldybės taryba n u
s p r e n d ž i a:
1. Pritarti Prienų rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos (toliau – Apklausa), kuri buvo vykdoma 2018 m. vasario 1–21 d., rezultatams (Apklausai pateiktas klausimas „Ar
pritariate Prienų rajono savivaldybės Ašmintos seniūnijos panaikinimui bei Balbieriškio, Išlaužo, Pakuonio ir Prienų seniūnijų teritorijų ribų nustatymui (pakeitimui) pagal parengtą
planą?“):
1.1. Apklausoje iš viso dalyvavo 537 (32,60 proc.) Ašmintos seniūnijos, Balbieriškio seniūnijos Giraitiškių, Naravų ir Paduoblio kaimų, Pakuonio seniūnijos Valengiškių, Laukiškių ir Purvininkų kaimų vietos gyventojai, deklaravę savo gyvenamąją vietą tose teritorijose,
iš jų į pateiktą klausimą „Taip“ atsakė 471 (87,71 proc.) gyventojas, „Ne“ atsakė 66 (12,29
proc.) gyventojai:
1.1.1. iš 429 (30,82 proc.) Apklausoje dalyvavusių Ašmintos seniūnijos gyventojų „Taip“
atsakė 366 (85,31 proc.) gyventojai, „Ne“ atsakė 63 (14,69 proc.) gyventojai;
1.1.2. iš 44 (55 proc.) Apklausoje dalyvavusių Balbieriškio seniūnijos Giraitiškių, Naravų
ir Paduoblio kaimų gyventojų „Taip“ atsakė 43 (97,73 proc.) gyventojai, „Ne“ atsakė 1 (2,27
proc.) gyventojas;
1.1.3. iš 64 (36,57 proc.) Apklausoje dalyvavusių Pakuonio seniūnijos Valengiškių, Laukiškių ir Purvininkų kaimų gyventojų „Taip“ atsakė 62 (96,88 proc.) gyventojai, „Ne“ atsakė 2 (3,12 proc.) gyventojai.
2. Atsižvelgti į tai, kad:
2.1. vietos gyventojai pritarė Prienų rajono savivaldybės Ašmintos seniūnijos panaikinimui
bei Balbieriškio, Išlaužo, Pakuonio ir Prienų seniūnijų teritorijų ribų pakeitimui;
2.2. gyventojų skaičius Prienų rajono savivaldybėje mažėja;
2.3. pakeitus seniūnijų ribas gyventojams pagerės seniūnijų centrų pasiekiamumas, o Ašmintos kaime (Ašmintos daugiafunkcio centro patalpose) ir toliau bus atliekamos seniūno,
specialisto, dirbančio socialinį darbą, ir žemės ūkio ir kaimo plėtros specialisto funkcijos.
3. Įpareigoti Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorių parengti Prienų rajono
savivaldybės tarybos sprendimo projektą dėl Prienų rajono savivaldybės Ašmintos seniūnijos
panaikinimo bei Balbieriškio, Išlaužo, Pakuonio ir Prienų seniūnijų teritorijų ribų pakeitimo
pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2010 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 1V561 „Dėl Seniūnijų aptarnaujamų teritorijų ribų nustatymo ir keitimo, dokumentų pateikimo
Lietuvos Respublikos adresų registro tvarkymo įstaigai tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto tvarkos aprašo 6 punkto reikalavimus.
Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos
Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos
administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, Kaunas) arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose teismo rūmuose (Šiaulių rūmai, Dvaro g. 80, Šiauliai; Panevėžio rūmai, Respublikos g. 62, Panevėžys; Klaipėdos rūmai, Galinio
Pylimo g. 9, Klaipėda; Kauno rūmai, A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas).
Savivaldybės meras		

Alvydas Vaicekauskas

 verta žinoti
ŠEŠTAdienis, 2018 m. kovo 17 d., www.naujasisgelupis.lt



Naujausi duomenys, parodę, kad per savaitę Jungtinių
Valstijų naftos atsargos padidėjo labiau, nei buvo tikėtasi,
nusmukdė naftos kainas. Gegužės mėnesio ateities sandorių
„Brent“ rūšies naftos kaina Londono biržoje „ICE Futures“ nuo
sesijos pradžios smuktelėjo 0,49 JAV dolerio, arba 0,76 proc.,
iki 64,15 JAV dolerio už barelį.

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

REGIONŲ KREPŠINIO LYGA B div. B gr.

TURNYRINĖ
LENTELĖ

1. Vilniaus „Stekas-Rivilė“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

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

9

13

1633:1684

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. Anykščių „KKSC-Elmis“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

4

18

1420:1691

12. Alytaus SRC- „Dzūkija“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

4

18

1713:1886
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Alytaus „Dzūkija“ prieš
Prienų-Birštono „Vytautas“ LKL



Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius teigia nenustebęs
dėl Baltarusijos Lietuvai trečiadienį įteiktos notos reaguojant
į nesklandumus nebeveikiančioje Ignalinos atominėje
elektrinėje (AE). Jis vertina tai kaip atsaką į Lietuvos
priekaištus dėl incidentų Baltarusijoje statant Astravo
atominę elektrinę.

Valdančioji Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS)
frakcija atsitraukia nuo paskelbtos apkaltos idėjos ir
konservatorius dėl priimto vieningo sprendimo balsuoti „už“
apkaltą Mindaugui Basčiui skundžia etikos sargams.



Ankstyvo pavasario augalai – atgaiva nusilpusiam organizmui
ATKelta IŠ 1 p.
lio, kuris iš organizmo pašalina
nereikalingą skystį, tad mažiau
tinsta rankos ir kojos.
Kitas svarbus vitamino C
šaltinis žiemos ir ankstyvo
pavasario metu – paprastosios pušies spygliai ir pupurai.
Tik niekada jų nekirpkite nuo
jaunų pušų viršūnių! Pagailėkime jaunų augalus, spyglius
ir jų pumpurus rinkime tik nuo
didesnių pušų šoninių šakučių.
Surinkti spygliai nuplaunami
ir laikomi šaltame kambaryje
ant popieriaus ar drobės. Iš jų
verdama arbata, daromas užpilas ar sirupas. Geriausia saują
spyglių užplikinti verdančiu
vandeniu termose ir palikti
kelioms valandoms, kad pritrauktų. Galima džiovintus
spyglius ir pumpurus sumalti
kavamale ir vartoti iš ryto, kol
skrandis tuščias, po šaukštelį
užsigeriant stikline vandens
ar arbatos. Pušų pumpurai ir
spygliai valo ir stiprina organizmą, slopina uždegimus, padeda kosint, sergant bronchitu,
plaučių tuberkulioze, reumatu,
skatina šlapimo ir tulžies išsiskyrimą.Pušies spygliai žiemos
metu sukaupia daug daugiau
vitamino C nei vasarą, tad žiemą yra puikus šaltinis sergant
skorbutu ir peršalimo ligomis
ar jų prevencijai. Netinka vartoti turint aukštą kraujo spaudimą, sergant inkstų ir kepenų
ligomis. Nuostabiai atgaivina
kūną pušų spyglių vonios: gerina kraujotaką, malšina reumatinius skausmus, ramina
kosulį, dezinfekuoja ir gydo
žaizdas.
Beržų pumpurai – nuo seno
lietuvių renkami, iš jų daromos arbatos, trauktinės („pončikai“), malami į miltelius ir
vartojami kaip papildas. Pavasarį beržų pumpurus reikia
rinkti, kai jie išbrinksta, prieš
pat skleidžiantis lapeliams.
Galima nukirpti sekatoriumi
šakeles ir jas sudžiovinus pumpurus iškulti. Kadangi pavasarį, augalui atgyjant, brinkstant
pumpurams ir skleidžiantis
lapeliams, augalo veikliųjų
medžiagų sudėtis įvairiais periodais mažumėlę skiriasi, tad
vertėtų prisirinkti ir pumpurų,
ir besiskleidžiančių lapelių, ir

jau susiformavusių lapų. Pumpurus reikia plikinti termose,
palikti per naktį, kad pritrauktų. Pumpurai ir lapai padeda
sergantiems lėtiniu šlapimo
pūslės uždegimu, ateroskleroze (užkalkėjus kraujagyslėms
ir turint aukštą cholesterolio
kiekį kraujyje), reumatu, inkstų akmenlige, skrandžio opalige, širdies nepakankamumu,
norint išvalyti iš organizmo
šlakus ir druskas.
Balandį galima prisileisti beržų sulos. Ji gydo skrandžio žaizdas, bronchitą, kosulį, skorbutą, galvos skausmus,
kepenis, padeda sergant podagra, reumatu, radikulitu, artritu, inkstų akmenlige. Rauginta sula puikiai sugrąžina jėgas,
turi daug B grupės vitaminų
(dėl joje esančių bakterijų ir
grybelių). Beržų trauktine dezinfekuojamos žaizdos, peršalus jos šaukštą įpylus į arbatą
skalaujama gerklė, gargaliuojama iš pradžių išspjaunama,
o vėliau likusi arbata pagargaliavus ir nuryjama. Kartais
užtenka ir vienos procedūros
gerklės skausmui pašalinti. Ja
taip pat įtrinami skaudantys sąnariai, dedami kompresai ant
uždegimo apimtų vietų. Beržų pumpurų aliejinė ištrauka
(fitolis) tinka sergant peršalimo ligomis (sinusitu, sloga,
kai skauda gerklę, kamuoja
kosulys, ausų uždegimas), gydo įvairios kilmės uždegimus,
skaudamas vietas, grybelius,
naikina pleiskanas. Nuostabiai
tinka odos ir plaukų priežiūrai,
puikiai užkerta kelią celiulitui
(„apelsino žievės“ oda).
Blindės žiedų – kačiukų arbata padės sergantiesiems širdies ir kraujagyslių ligomis,
kosint, sergant peršalimo ligomis. Žievė lupama pavasarį, kai lengvai atšoka nuo medienos, vartojama sergant šlapimtakių uždegimu, reumatu,
viduriuojant, nuoviru skalaujama burna sergant parodontoze
ir stomatitu.
Paprastųjų kiaulpienių šaknys kasamos vėlyvą rudenį
ir anksti pavasarį. Jose gausu
kartumynų, kurie žadina apetitą, gerina virškinimą, varo
tulžį, šlapimą, slopina stafilokokų, meningokokų, pneumo-

kokų ir kt. bakterijų vystymąsi.
Jomis gydomi įvairios kilmės
uždegimai, kepenų suriebėjimas ir cirozė. Kiaulpienių
šaknys padeda tirpinti tulžies
pūslės akmenis ir valyti tulžies
pūslės lataką, gerina medžiagų
apykaitą, aktyvina apsaugines
organizmo funkcijas, tonizuoja ir valo organizmą, varo žarnyno parazitus, laisvina
vidurius, skystina kraują, mažina cholesterolio kiekį kraujyje (rekomenduojamos nuo
aterosklerozės). Kiaulpienės
preparatai šalina negyvas ląsteles, skatina jų atsinaujinimą,
drėkina odą, ji skaistėja, valosi
– dingsta bėrimas, pūlinukai,
inkštirai, šviesėja pigmentinės
dėmės ir strazdanos. Iš paaugusių kiaulpienių lapelių gaminamos vitaminingos salotos,
padažai, gardinamos sriubos
ir troškiniai. Joms pražydus,
skinami žiedai su visais koteliais. Galima valgyti 5 žiedus
per dieną. Iš kiaulpienių žiedų
kartu su apelsinais verdamos
vitaminingos, medžiagų apykaitą gerinančios uogienės.
Kiaulpienių arbata (ar žali jų
lapai ir žiedai) pašalina fizinį
nuovargį.
Jaunos didžiosios varnalėšos šaknys – bene geriausia
iš organizmo kenksmingas
medžiagas valanti priemonė
(tam tinka ir jų lapai, graižai
bei sėklos). Šaknelės saldžios,
o viršūnėlės karčios. Varnalėšos kovoja su bakterijomis,
grybeliais ir virusais. Jų aliejine ištrauka (fitoliu) sėkmingai
gydomos įvairios odos ligos,
nudegimai, lūpų pūslelinė,
egzema, plaukų, odos ir nagų
grybelinės ligos, slopinamas
riebalinių liaukų uždegimas.
Varnalėšų šaknis reikia užplikinti termose verdančiu vandeniu ir palaikyti per naktį, kad
pritrauktų. Šia arbata gydomos
kepenų ligos, cukraligė, įvairūs
uždegimai, vidurių užkietėjimas, podagra, reumatas, inkstų akmenligė ir prostatos ligos.
Lapų arbata tinka gydantis piktybinius navikus. Šviežių lapų
kompresais malšinami sąnarių
skausmai, varnalėšų aliejine ištrauka (fitoliu) gydomos sunkiai gyjančios žaizdos, opos,
vabzdžių įkandimai. Varnalė-

šų šaknis galima vartoti maistui šviežias, troškintas, virtas.
Varnalėšų arbata ir jų aliejinė
ištrauka tinka ir odai, ir plaukams, juos stiprina, apsaugo
nuo plikimo, naikina pleiskanas, valo odą ir neleidžia atsirasti spuogams ir inkštirams.
Jaunos dilgėlės –labai vitaminingi ir turintys daug
mikroelementų augalai. Vartojamos nuplikintos verdančiu vandeniu sriuboms,
salotoms,įdarams, arbatoms, o
džiovintas sumalus kavamale
į miltukus rekomenduojama
gerti po šaukštelį (geriausia
vartoti kartu su kiaulpiene) iš
ryto, kol skrandis tuščias, užsigeriant arbata ar vandeniu.
Jomis gydoma mažakraujystė, žaizdos, kraujavimai, prostatos išvešėjimas (leidžia visiškai ištuštinti šlapimo pūslę), sergant inkstų ir šlapimo
pūslės uždegimais, podagra,
gelta, turint hemorojų, gerina
medžiagų apykaitą, normalizuoja menstruacijų ciklą, gydo
žaizdas, skatina audinių regeneraciją. Dilgėlių kompresai
dedami sergant reumatu, artritu, sąnarių ligomis, turint nervų
uždegimą. Dilgėlių nuoviru ir
jų aliejine ištrauka (fitoliu) stiprinami plaukai, naikinamos
pleiskanos, gerinama kapiliarų kraujotaka ir sureguliuojamas prakaitavimas, gydomos
žaizdos, aknė, spuogai. Kadangi dilgėlės tirština kraują,
tad idealiai tinka vartoti kartu
su kiaulpienėmis, kurios skystina kraują.
Maistui ir organizmo bei
imuninės sistemos stiprinimui
vartojamos pavasarinės raktažolės (visas augalas – imunitetui stiprinti, sergant diabetu,
nuo peršalimo ligų ir kosulio),
ankstyvieji šalpusniai ( sergant peršalimo ir skrandžio ligoms, kosint), jaunos garšvos
(vitaminų ir mikroelementų
šaltinis, laisvina vidurius, varo šlapimą), krūminiai builiai,
balandos, žliūgės, rūgštynės
(negalima vartoti turint inkstų
ar tulžies pūslės akmenligę),
laiškiniai ir meškiniai česnakų laiškai.
Pavasarį galima prisirinkti
ne tiktai beržų, bet ir tuopų (jų
pumpurai yra labai stiprus an-

tiseptikas, padeda sergant bakterinio tipo gastritu), lazdynų
(stiprus antiseptikas, stiprina
kraujagysles, gerina virškinimą, tinka nuo peršalimo ligų,
turint prostatos problemų),
klevų, liepų (jų pumpurai ir
lapai turi daug gleivių, tinka
sergant skrandžio ligomis),
aronijų (tirština kraują), juodųjų serbentų (puikus vitaminų šaltinis, jų pumpurai slopina alergijas, kaip antioksidantas naudojami kosmetikoje),
aviečių (idealu nuo peršalimo), gervuogių (ramina centrinę nervų sistemą), šaltalankių (peršalus ir norint slopinti
vėžinių ląstelių augimą) ir kitų
nenuodingų vaistinių augalų
pumpurų. Juos sudžiovinus,
sumalus kavamale į miltelius
ir sumaišius su kitais vitaminingais vaistiniais augalais
(nebūtina naudoti visų išvardintų, tačiau dilgėlės ir kiaulpienės neturėtų trūkti), gausit puikų papildą, stiprinantį
imuninę sistemą ir valantį visą
organizmą nuo žiemos metu
susikaupusių šlakų. Pumpurus
galima nukirpti su visa šakele
ir susmulkinus sekatoriumi užsiplikinti termose nuostabiai
kvepiančios arbatos (laikyti
per naktį, kol pritrauks). Visas
išvardintas žoleles, pumpurus
ir šaknis galima išdžiovinti,
sumalti, sumaišyti ir kiekvieną rytą, kol skrandis dar tuščias, suvalgyti po šaukštelį,
užsigeriant arbata ar vandeniu.
Pumpurų galima ir užsišaldyti ateinančiai žiemai. Be galo
skani ir pasakiškai kvapni arbata bus maišant kartu aviečių,
gervuogių ir juodųjų serbentų
šakeles. Pasigaminus tokių vitaminingų ir daug tikro- ir makroelementų turinčių augalinių
papildų ir juos kiekvieną dieną
vartojant, nepuls jokios ligos, o
energija ir gera nuotaika trykš
per kraštus!
Linkiu jums nuostabaus pavasario, tegul atgimstanti gamta jums dovanoja daug saulėtų
dienų, nuostabių žygių į gamtą, paukštelių giesmių, kvapnių sveikatą nešančių pumpurų ir sultingų, vitaminingų
žolynų!
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Ukrainos nacionalinis energetikos holdingas „Naftogaz“
patvirtino, kad su Rusijos dujų milžine „Gazprom“ pasiektas
susitarimas dėl jų atstovų susitikimo susidariusiai padėčiai
aptarti. „Naftogaz“ nemato būtinybės nutraukti sutartis, tikisi,
kad „Gazprom“ vykdys Stokholmo arbitražo sprendimus.

Maskva trečiadienį Didžiosios Britanijos sprendimą išsiųsti
iš šalies 23 rusų diplomatus dėl buvusio rusų šnipo
apnuodijimo pavadino ženklu, kad Londonas pasirenka
konfrontaciją santykiuose su Rusija, ir pažadėjo, kad
atsakas bus greitai.



Keturi žmonės žuvo Irane per kasmetinę ugnies šventę,
pasitinkant artėjančius persiškus Naujuosius metus,
trečiadienį pranešė valstybinė televizija.Per šių metų šventę
buvo sužeista 3 tūkst. 450 žmonių. Šiemet švęsdamas
jaunimas leido fejerverkus, į laužus mėtė dujų pripildytus
butelius, taip sukeldami sprogimus.



5 svarbiausi vitaminai:
ką apie juos žinome?
Dažnai pagalvojame, kad
visus reikiamus vitaminus
galime gauti ir pasisavinti
su maistu, tačiau dėl
greito gyvenimo tempo ir
prastų mitybos įpročių tai
padaryti sunkiai pavyksta.
„Eurovaistinės“ vaistininkė
Regina Molotkova
paaiškina, kad kasdienai
svarbiausi yra 5 vitaminai
– A, B, C, D, E.

Suprastėjus savijautai, jie tikrai gali padėti atstatyti organizmą, stiprinti imunitetą, net
pagerinti nuotaiką ar odos būklę. Bet ir piktnaudžiauti vitaminais nevalia. Kada šiuos
vitaminus vartoti ir kaip teisingai juos pasirinkti?

Svarbiausias
antioksidantas
Kalbėdama apie vitamino
A naudą, farmacininkė pažymi, kad jis – būtinas daugeliui
mūsų organizmo funkcijų. Šis
vitaminas padeda atsinaujinti ir susidaryti odos bei gleivinių ląstelėms, stiprina akis
ir padeda skirti šviesą, tamsą
bei spalvas, taip pat palaiko
normalų organizmo augimą,
kaulų ir dantų formavimąsi
bei nervų sistemos veiklą.
„Šis vitaminas veikia kaip
antioksidantas, kuris apsaugo
nuo organizmą pažeidžiančių
laisvųjų radikalų poveikio.
Vitaminas A taip pat reikalingas normaliam embriono
vystymuisi, todėl jis itin naudingas nėščiosioms. Suaugusiam žmogui kasdien reikia
maždaug 800 mikrogramų
vitamino A, o nėščiosioms
– net 1000“, – teigia farmacijos specialistė. Tiesa, perdozuoti šio vitamino nėščioms
moterims nederėtų, nes jo
perteklius gali pakenkti vaisiui. „Perdozavus taip pat gali
pasireikšti pykinimas, galvos
skausmas, vėmimas, sąnarių
ir kaulų skausmai, mieguistumas ar kepenų funkcijos
sutrikimai“, – paaiškina R.
Molotkova.

Pagalba nervų sistemai
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B grupės vitaminai itin
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pinsite organizmo šiais vitaminais, galite turėti nervinių
sutrikimų, justi didesnį stresą, liūdesį.
„Klientams, kurie užsukę į
vaistinę skundžiasi nusilpusią nervų sistemą, rekomenduojame naudoti B grupės
vitaminų derinius. Būtent jie
padeda įveikti streso bei depresijos simptomus. Kadangi
B grupės vitaminų funkcijos
glaudžiai susijusios tarpusavy, patariame iš karto vartoti
jų kompleksą – B1, B6, B12“,
– sako farmacininkė. Ji pabrėžia, kad vitamino B atsargos
organizme nesikaupia, todėl
jo būtina gauti su maistu. Gerokai daugiau vitamino B reikia dirbant sunkų fizinį darbą,
NUKelta Į 8 p. 
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Didžioji Britanija trečiadienį perspėjo savo piliečius,
esančius Rusijoje arba artimiausiu metu vyksiančius
į šią šalį, dėl galimų „antibritiškų nuotaikų arba
priekabiavimų“, paskatintų padidėjusios įtampos šalių
santykiuose.

5 svarbiausi vitaminai: ką apie
juos žinome? dančioms šio vitamino reikia
ATKelta IŠ 7 p.
intensyviai sportuojant, esant
karštam orui, tačiau paros norma vis tik neturėtų viršyti 2–3
mikrogramų.
„Perdozavus šios grupės
vitaminų, galite jausti pykinimą, nuovargį. Pasitaiko atveju kuomet pasireiškia gausus
šlapinimasis, veido raudonis,
nereguliarus širdies ritmas
ar skrandžio opa“, – sako R.
Molotkova.

Vitaminas C – ne tik
imunitetui
Vitaminas C mūsų organizme taip pat veikia kaip stiprus
antioksidantas, kuris padeda
išvengti ir kai kurių širdies
ir kraujagyslių ligų. Jis yra
svarbus medžiagų apykaitai,
stiprina organizmo atsparumą infekcijoms, skatina žaizdų gijimą, padeda organizmui
įsisavinti geležį.
„Klientams rekomenduojame per parą šio vitamino
suvartoti ne daugiau kaip 60
mikrogramų. Nėščioms moterims dozė turėtų siekti 80
mikrogramų, o žindančioms
per parą patariame suvartoti
100. Gerokai daugiau vitamino C reikia ištikus stresui
ar kilus infekcijai“, – teigia
vaistininkė. Pasak jos, vitamino C perdozavimas pasitaiko
labai retai, tačiau jei vis dėl to
perdozavote, vienas iš galimų
požymių yra inkstų akmenys. Kiti simptomai – pykinimas, vėmimas ir skrandžio
skausmai.

Kai saulės neužtenka
Dėl vitamino D vartojimo visuomenėje nuolat kyla
diskusijų. Ar turime jį vartoti ištisus metus, ar užtenka jo
tiek kiek gauname su saulės
spinduliais vasarą? R. Molotkova pažymi, jog tam, kad
apsirūpintumėme šiuo vitaminu, užtektų 10 minučių pabūti saulėje, tačiau Lietuvoje dėl
metų laikų kaitos to padaryti
neįmanoma.
„Kiekvienam patarčiau per
dieną papildomai vartoti bent
5 mikrogramus vitamino D.
Pavyzdžiui, nėščioms ir žinREKLAMA

dvigubai daugiau. Taip pat
daugiau vitamino reikia sergant kai kuriomis kepenų ir
inkstų ligomis“, – vaistininkė. Vitamino D vartojimas
padeda organizmui pasisavinti kalcį ir fosforą, stiprina
kaulus ir dantis, padeda išvengti rachito, artrito ir osteoporozės, dalyvauja augimo ir
brendimo procesuose, būtinas
imunitetui.

Drėkina odą ir tolina
senėjimą
Siekiant puoselėti grožį, nepamainomas yra vitaminas E,
kuris ne tik stiprina imuninę
sistemą, apsaugo nuo širdies
ir kraujagyslių ligų, didina potenciją, bet ir drėkina jūsų odą
bei atitolina senėjimą.
„Norint jausti kuo geresnį šio vitamino poveikį, rekomenduojama pradėti nuo
mažesnio jo kiekio. Jei per
savaitę nepajutote nepageidaujamo poveikio, kuris pasireiškia nuovargiu, silpnumu ir galvos skausmu, galite vitamino kiekį didinti, kol
pasieksite rekomenduojamą
ar jums skirtą normą“, – sako farmacininkė. Vitamino
E perdozavimas lėtina kraujo
koaguliaciją, didiną kraujospūdį, slopina imuninę sistemą. Šiuo vitaminu piktnaudžiaujantis vyrai rizikuoja ir
savo prostatos sveikata.

Ryte ar vakare
Vitaminus „Eurovaistinės“
farmacijos specialistė pataria
vartoti pirmoje dienos pusėje, po pusryčių. Tokiu būdu
gaunama energijos visai dienai. Jei vitaminus vartojate
vakare, jie gali jums trukdyti
užmigti. Tam, kad organizmas pilnai įsisavintų vitaminus, taip pat svarbus ir maistas, su kuriuo jie vartojami.
„Pavyzdžiui, vitaminų A, D,
E, pilnam įsisavinimui būtinos riebalinės medžiagos.
Labai svarbu visus vitaminus
vartoti kasdien tuo pačiu metu. Dažniausiai tai taikoma B
grupės ir C vitaminams, kurių
mūsų organizmas turi gauti
kasdien“, – pabrėžia R. Molotkova.



Naujienų portalas 15min.lt pirmadienį rašė, jog Ignalinos AE praėjusių metų pabaigoje įvyko incidentas, apie kurį nebuvo pranešta
visuomenei. Iš senų saugyklų į naujas iškeliant radioaktyvias atliekas, paaiškėjo, kad jų radiacinis lygis yra didesnis nei apskaičiuota.
Jei atliekos iš reaktorių būtų sukrautos į konteinerius, kaip ir planuota, galėjo įvykti tam tikra reakcija. Valstybinė atominės energetikos
saugos inspekcija (VATESI) antradienį pareiškė, kad Ignalinos AE tvarkant radioaktyvias atliekas, 2017-ųjų pabaigoje užfiksuotas įvykis
nėra branduolinis incidentas. IAE, kuri pirmoji pasaulyje uždarė nesaugius rusiškus RBMK reaktorius, galutinai turėtų būti uždaryta iki
2038 metų. Vykdant Lietuvos įsipareigojimus ES, pirmasis IAE reaktorius sustabdytas 2004-ųjų, o antrasis - 2009-ųjų pabaigoje.

5 pratimai pasitinkant pavasarį: norėsite dar!
Termometro stulpelis vis
dažniau pakyla virš nulio,
o retkarčiais išlendanti
saulė nedrąsiai primena
– pavasaris ateis. Gamta
po truputį bunda, o jus
vis dar kamuoja žiemos
tingulys? Išbandykite šį 5
sporto pratimų komplektą
– pažadame, tikrąjį
pavasarį pasitiksite žvalūs,
energingi ir džiaugsitės
padailėjusiomis kūno
formomis!

Pasak „Impuls“ grupinių
užsiėmimų instruktorės Jekaterinos Komisarovos, sportuoti galima bet kur ir bet kada – tą įrodo ir jos vedamas 4
savaičių trukmės Nike funkcinių treniruočių ciklas sostinės
centre įsikūrusioje „Sportland
G20” parduotuvėje. „Dažnai
girdžiu žmones kalbant, kad
sportas – ne jiems. Taip negali
būti! Sportas – labai plati spalvų paletė, kurioje kiekvienas
gali atrasti sau tinkantį toną.
Šokiai, kovos menai, bėgiojimas ar svarmenų kilnojimas
– pasirinkimų begalė, tereikia
nepatingėti paieškoti to, kas
tinka JUMS ir nenuleisti rankų
po pirmojo bandymo“, – įsitikinusi J. Komisarova.

Neišskiriama trejybė
ugdo discipliną
Pasak trenerės, sportas, įvairi, subalansuota mityba ir miegas – neišskiriamas trejetas:
„Jei nors vieną iš jų išmesite,
prarasite balansą. Be to, jie visi
turi būti kokybiški – jei sveikai
maitinatės ir reguliariai sportuojate, tačiau miegui laiko neužtenka, gerai nesijausite!“
Norintiems keisti savo įpročius J. Komisarova pataria ne
tik sportuoti, bet ir kuo daugiau laisvalaikio leisti aktyviai,
gryname ore – tai padės susidraugauti su sportu ir jį pamilti.
„Apskritai, pradėjus sportuoti, sveikai maitintis ir skiriant
pakankamai laiko poilsiui,
žmogaus gyvenime atsiranda
ritmas – tuomet ir darbai, rodos, darosi greičiau, ir problemos lengviau išsisprendžia, o
nuo veido nedingsta šypsena“,
– sako trenerė ir pateikia 5 pratimų sąrašą, nuo kurio pradėti
gali tie, kurie pasiryžo atnaujinti santykius su sportu.

5 žvalaus pavasario
šaukliai

Dažniausios klaidos

„Tai bazinių pratimų kompleksas, apimantis keletą raumenų grupių vienu metu. Tokia treniruotė nereikalauja nei
specialios įrangos, nei didelės
erdvės – visus pratimus galite
atlikti namuose, tad pretekstų
nepradėti sportuoti nebelieka“,
– šypsosi J. Komisarova.
Lenta arba plank. „Tai labai universalus pratimas, kurį
atliekant dirba visas kūnas. Galima išbandyti klasikinę pratimo versiją (abejomis alkūnėmis remiantis į žemę) arba kiek
kitokią – šoninę lentą.
Pasisukite šonu, alkūnę padėkite po petimi taip, kad
ranka sudarytų statų kampą.
Nenuleiskite galvos – kaklas
yra stuburo tęsinys ir turi būti
vienoje tiesėje su nugara. Pakelkite dubenį, kad kūnas sudarytų tiesę, ir įtraukite pilvą.
Tokioje pozoje stenkitės išbū-

no dalį.“
Pritūpimai. „Nuo to, kaip
pastatote pėdas pritūpimams
(nukreipiate į išorę, vidų ar
laikote tiesiai) priklauso ir lavinami raumenys. Klasikinis
pritūpimas lavina apatinę kūno dalį – šlaunies keturgalvį,
šlaunies dvigalvį ir sėdmenų
raumenis. Kojas pastatykite
klubų plotyje, ištieskite nugarą ir leiskite dubenį žemyn tol,
kol šlaunys ir blauzdos sudarys
statų kampą ties keliu. Kilkite
į viršų ir pratimą kartokite 3-4
kartus po 20 pritūpimų.“
Įtūpstai. „Toks įtūpstas
– kiek modifikuotas standartinio įtūpsto variantas, itin
tinkamas moterims – čia keturgalviui šlaunies raumeniui
tenka mažesnė apkrova, kuri
atitenka sėdmenims. Man tai
vienas geriausių atradimų šiemet! Įtraukite pilvą ir dubenį,
atstatykite krūtinę, o atraminės
kojos kelį minkštai sulenkite.

Ar dažnai klysta pradedantieji? Trenerė J. Komisarova
nusišypso: „Dažnai. Tačiau
klaidas labai lengva ištaisyti,
tereikia atsiminti keletą dalykų. Pirmiausia reikia suprasti, kad kiekvienas iš mūsų yra
unikalus, tad ir sporto programa kiekvienam turi būti pritaikyta asmeniškai. Tai, kas
tinka draugui, gali visiškai netikti jums!”
Pasak J. Komisarovos, kita
dažnai pasitaikanti klaida – kai
draugas, sporto klubą lankantis ilgiau, nei jūs, tampa asmeniniu treneriu. „Kiek ilgai
besportuotų, sporto klubo klientas niekuomet nežinos tiek,
kiek žino išsilavinimą turintis
ir patirties sukaupęs treneris.
Todėl bent pirmąsias treniruotes leiskite su asmeniniu
treneriu – jis padės perprasti
treniruotės techniką, išmokys
pratimus atlikti taisyklingai

ti kuo ilgiau – pradėkite nuo
30 s, kai jos pasidarys lengvai
įveikiamos, trukmę didinkite.
Pratimą kartokite 3-4 kartus.
Šoninė lenta lavina visus pilvo raumenis (net giliuosius!),
pečių ir kojų raumenis bei sėdmenis.“
Atsispaudimai. „Atsispaudimai gali būti dviejų rūšių
– klasikiniai arba daromi nuo
kelių. Antrasis variantas puikiai tinka tiems, kurie tik pradeda prisijaukinti sportą. Tai
labai praktiškas ir efektyvus
pratimas. Delnus padėkite kiek
plačiau nei pečiai, ištieskite
nugarą ir pakelkite dubenį ir
įtraukite pilvą (įsivaizduokite, kad bambą reikia prilipinti prie stuburo). Tiesia nugara
(nepalikite sėdmenų viršuje!)
leiskitės žemyn ir vėl pakilkite. Veidą nukreipkite į žemę ir
stenkitės nejudinti kaklo. Atlikite 20 atsispaudimų, pratimą
kartokite 3-4 kartus. Atsispaudimai lavina visą viršutinę kū-

Kitą, ne atraminę, koją leiskite žemyn, krūtinę lenkite į
priekį taip, kad petys, kelis ir
pėda atsidurtų vienoje tiesėje
ir grįžkite atgal. Pratimą kartokite 3-4 kartus po 20 įtūpstų
kiekvienai kojai.“
Nepamirškite nugaros!
„Nugaros raumenys palaiko
stuburą, tad juos lavinti taip
pat reikia! Atsigulkite ant pilvo, ištieskite rankas ir kojas.
Labai svarbu, kad galva būtų
nuleista – jei pradžioje sunku,
įsivaizduokite, kad smakru
prie kūno turite laikyti obuolį.
Iškvėpdami vienu metu kelkite
ištiestas rankas ir kojas į viršų
– atsidursite supermeno pozicijoje. Rankas ir kojas nuleiskite, atlikite 3-4 serijas po 20
tokių pakartojimų. Toks pratimas lavina apatinę nugaros
dalį. Jei norite įtraukti ir viršutinius raumenis, kojas nuleiskite ir iš pradžių dešine, o po to
kaire ranka brėžkite nuo žemės
pakilusį puslankį į šoną.“

– taip ne tik greičiau sulauksite rezultatų, bet ir apsaugosite
save nuo traumų,“ – sako J.
Komisarova.
Kita klaida, dažnai pasitaikanti jau kurį laiką sportuojantiems – rezultatai sustoja.
Pasak J. Komisarovos, tokiu
atveju gali atrodyti, kad savo
galimybių ribą jau pasiekėte
ir motyvacija sportuoti toliau
dingsta. „Tačiau taip nutinka
todėl, kad po kurio laiko organizmas pripranta prie krūvio
ir pratimų sekos ir laiko tai
savaime suprantamu dalyku.
Tereikia pakeisti pratimų seką, skirti keletą dienų vien poilsiui ir viskas grįš į savo vietas – žmogaus galimybės juk
neribotos!”
Kaip pavasarį pasitikti su
dar daugiau energijos? „Kokie bebūtumėt pavargę po treniruotės, nusiprauskite po dušu
– neįtikėtina, kiek daug energijos gali suteikti vanduo!“, – tikina trenerė. 

atgarsiai 
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Naftos gavyba Jungtinėse Valstijose šiais metais ir
toliau augs, trečiadienį pareiškė prognozuojanti Naftą
eksportuojančių šalių organizacija (OPEC). Tačiau naftos
rinka ir toliau persibalansuos, nes kartelio narės ir
Rusija mažins savo naftos gavybos apimtis, siekdamos
palaikyti naftos kainas.

DĖL SUAUGUSIŲJŲ
GYVENSENOS
TYRIMO VYKDYMO
SAVIVALDYBĖSE



Vienas didžiausių šalyje koncernų „Achemos grupė“ įsigijo
du vėjo parkus Čekijoje ir Kroatijoje. Grupė pranešė, jog
Kroatijoje, netoli Zadaro jūrų uosto, ji įsigijo 42 megavatų
(MW) galios 14 turbinų parką su plėtrai paruošta
infrastruktūra, o įsigyto Čekijos 9 turbinų parko galia siekia
18 MW.



Rusijos užsienio reikalų ministras pareiškė apie Sirijos
sukilėlių planuojamą inscenizuoti cheminę ataką, kad
suteiktų JAV vadovaujamai koalicijai pretekstą smogti
Damaskui. Jų perspėjimas nuskambėjo po JAV perspėjimo,
kad „prireikus“ JAV pasiruošusios imtis veiksmų Sirijoje,
siekiant užkirsti kelią cheminėms atakoms.

Kovo 11-osios renginiai Birštone
Mažųjų skaitovų dovana
stebėjo, kad „šiais laikais, kai
nelabai mokame bendrauti be
Lietuvai
mobiliojo telefono ar interneto,

Sveikatos apsaugos
ministerija informuoja,
kad šių metų kovo –
gegužės mėnesiais visose
Lietuvos savivaldybėse
bus vykdomi suaugusiųjų
gyvensenos tyrimai.
Bus apklausiami
kiekvienos savivaldybės
atsitiktiniu būdu atrinkti
18 metų amžiaus ir
vyresni gyventojai.
Šiems tyrimams
metodiškai vadovauja
Higienos institutas,
o juos organizuos ir
vykdys savivaldybės
teritoriją aptarnaujantys
visuomenės sveikatos
biuro specialistai.

Tyrimas atliekamas vadovaujantis Bendraisiais savivaldybių visuomenės sveikatos
stebėsenos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro
2003 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. V-488 „Dėl Bendrųjų savivaldybių visuomenės
sveikatos stebėsenos nuostatų
patvirtinimo“, įtvirtinančiais
periodinius gyvensenos tyrimus, kaip visuomenės sveikatos stebėsenos elementus.
Apibendrinti tyrimo rezultatai
atskleis esamą gyvensenos situaciją atskirose savivaldybėse
ir Lietuvoje, o pakartotinai atlikus tyrimą, leis stebėti gyvensenos rodiklių pokyčius.
Gyventojų bus prašoma užpildyti anketą, kuri paskelbta
Higienos instituto interneto
svetainėje www.hi.lt/gyvensena. Apklausa anoniminė,
duomenys bus panaudoti tik
apibendrinti kartu su kitų tyrimo dalyvių atsakymais.
Dėkojame už bendradarbiavimą.
Prienų rajono savivaldybės
visuomenės sveikatos biuro
informacija 
REKLAMA

Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Birštone visą savaitę vyko
renginiai, skirti Lietuvos
nepriklausomybės
atkūrimo dienai paminėti.
28-ąjį kartą švenčiant šią
šventę, džiaugėsi ne tik
vyresnio amžiaus žmonės,
bet labiausiai savo
jausmus reiškė jaunieji
birštoniečiai.

Renginių maratonas prasidėjo kovo 6-ąją Birštono
savivaldybės 1–4 klasių (ir
jaunesnių) mokinių raiškiojo
skaitymo švente kurhauze. Tą
pačią dieną Birštono viešojoje bibliotekoje vyko ir knygos
„Tautiška giesmė“ pristatymas ir edukacija.
Penktadienį, kovo 9-ąją,
Birštono krašto muziejuje buvo pristatyta Birštono vaikų
lopšelio-darželio „Vyturėlis“
piešinių paroda „Gražiausi
žiedai – gimtinei mylimai“.
Kovo 11-oji prasidėjo šv.
Mišiomis kurorto bažnyčioje,
o po to – Valstybinės vėliavos
pakėlimu Savivaldybės aikštėje. Vaikų ir jaunimo dėka ši
aikštė 28-ųjų Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo metinių proga pražydo trijų spalvų
tulpėmis.
Jaunimo vardu susirinkusiuosius į renginį sveikino ir
kalbėjo jaunimo atstovės Do-

vilė Adamonytė ir Gabrielė
Kamarauskaitė.
Birštono kultūros centro
CRAZY ansamblis, vadovaujamas Lijanos Stakauskaitės,
dainavo Lietuvai skirtas dainas, o Birštono vienkiemio
darželio-mokyklos mokiniai
Greta, Lugnė ir Erikas deklamavo eiles.
Renginio dalyviai buvo apdovanoti vaikučių rankomis
pagamintomis tulpėmis, taigi
iš šventės nė vienas neišėjo
tuščiomis.
Po gražaus minėjimo, daugelis pasiliko ir dalyvavo
šventiniame bėgime kurorto
gatvėmis „Mes už Lietuvą“.
Gausiausias buvo pirmas dalyvių būrys, bėgęs 500 metų.
Čia nugalėtoja tapo kaunietė
šeštokė Upė Maslauskaitė.
Beje, Upė pereitą vasarą buvo
pirmoji mergaitė, perplaukusi
Nemuną ir laimėjusi prizą.
1000 metrų distancijoje 1oji vieta atiteko Viliui Paulikui, 2-oji – Augustinui Ru-

kui, o trečias buvo Gintautas
Vaičiukynas. Šioje distancijoje dalyvavo ir Tarybos narys Vytautas Šeškevičius bei
sveikuolių klubo prezidentas
Vytautas Gedminas.
3000 metrų distancijoje nugalėtoju tapo Birštono gimnazijos mokinys, ėjikas Paulius
Juozaitis, antrą vietą užėmė
Edvinas Žilinskas, trečią – Linas Smailys, o ketvirtas buvo
Augustinas Butkus. Kiek vėliau į šią trasą išbėgo ir Ieva
Laukevičienė, kuri be konkurencijos tarp moterų užėmė
pirmą vietą. Moterys šį kartą
aktyvumo neparodė, tad Ievai
moterų giminę teko atstovauti vienai...
Visi šventinio bėgimo dalyviai buvo apdovanoti atminimo medaliais. Bėgime dalyvavo per 60 sportininkų, kurie
vėliau buvo vaišinami skania
kareiviška koše ir arbata. Po
pietų Birštono kurhauze koncertavo Kauno mišrus choras
„Saluto“.

Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Kovo 6-ąją Birštono
kurhauze vyko ypatingas
renginys – Birštono
savivaldybės 1–4 klasių
mokinių raiškiojo skaitymo
šventė „Gražiausi žodžiai
Lietuvai“. Renginyje
dalyvavo ir patys mažiausi
skaitovai iš Birštono
vienkiemio darželiomokyklos bei Birštono
vaikų lopšelio-darželio
„Vyturėlis“.

Šis gražus, ilgametes tradicijas turintis renginys vykdavo Birštono gimnazijoje arba
Birštono vienkiemio darželyje-mokykloje, tačiau šiemet šventei buvo suteiktos
pačios gražiausios patalpos
kurhauze.
Šventės organizatorė, Birštono vienkiemio darželio-mokyklos direktorė Regina Gustaitienė sveikindama renginio
dalyvius sakė: „Daugelis vaikų
šiandien šioje gražioje scenoje
stovės pirmą kartą. Tad linkiu,
kad jie būtų drąsūs – drąsiai
tarkite pačius gražiausius žodžius Lietuvai pačia gražiausia
lietuvių kalba.“
Nuoširdžiai mažuosius skaitovus sveikino ir Birštono savivaldybės administracijos
Švietimo, kultūros ir sporto
skyriaus vedėja Angelė Žiūraitienė, linkėdama gerų emocijų
ir sėkmės. Kadangi ši raiškiojo skaitymo šventė buvo skirta Kovo 11-ajai – Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo
dienai paminėti, vedėja vaikų
paklausė, kokia proga švenčiama. Vaikai, nors dar maži,
šią datą puikiai žinojo ir atsakė teisingai...
Birštono vienkiemio darželio-mokyklos muzikos mokytoja Lijana Stakauskaitė pa-

kai nesugebame bendrauti žiūrėdami vienas kitam į akis, ši
raiškiojo skaitymo šventė – lyg
stebuklinga sala, kur kalbama
lietuvių kalba ir ja perteikiami
poetų žodžiai“.
Mokytojos vadovaujamas
vokalinis ansamblis šventės
dalyvius pasveikino daina.
Renginio metu skambėjo ir
daugiau dainelių, o visiems
patiko jaunosios dainininkės
Elzės Bisikirskaitės atliktas
kūrinėlis.
Iš tikrųjų tai buvo puikus
renginys, kuriame gražiai
skambėjo lietuviškas žodis
vaiko lūpose. O ypač tada, kai
jį taria pirmieji į sceną išėję
tokie „dideli“ 2–3 metų vyrai
kaip Gustas Žiūkas ir Ąžuolas
Lipkevičius iš Birštono vienkiemio darželio-mokyklos.
Raiškiojo skaitymo šventėje dalyvavo 33 skaitovai. Į
šventę jie pateko dalyvaudami
konkurse, kurio I etapas vyko
mokyklose.
„Labai džiaugiuosi šia švente ir vaikais, kurie labai gražiai
skaitė tekstus. Ypač gražiai
sakė eiles tie, kurie supranta
žodžių esmę ir prasmę, pajunta žodžio ir poezijos prasmę.
Šiems vaikams geriau sekasi
ir mokytis, įsisavinti žinias, o
ateityje – pasiekti gerų rezultatų“, – sakė R. Gustaitienė.
Visi šventės dalyviai gavo
saldžias dovanėles, kurias parengė organizatoriai ir Birštono savivaldybė. Bet dovanėlė kartu buvo ir galvosūkis
– vaikai gavo po du gražius,
kvapnius ir skanius grybukus,
iš kurių vieną reikėjo įteikti
draugui...
Nuotaikinga ir graži šventė
baigėsi, patys gražiausi lietuviški žodžiai buvo išsakyti savo tėvynei Lietuvai, savo gimtajai žemei, kurią nuolat mokomės mylėti ne tik žodžiais.

10 SKELBIMAI
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. Vyriausybė trečiadienį pritarė iniciatyvai, kad vietoje
kelių greitosios pagalbos iškvietimo numerių nuo 2020
metų veiktų viena linija medicininėms konsultacijoms.
Tai reiškia, kad išsikviesti medikus ar kitas pagalbos
tarnybas bus galima tik paskambinus į Bendrąjį
pagalbos centrą numeriu 112.



„Gazprom“ tarptautinėje rinkoje skolinasi 750 mln.
eurų už 2,5 proc. Rusijos dujų gigantas „Gazprom“
tarptautinėje rinkoje platina aštuonerių metų trukmės
750 mln. eurų dydžio obligacijų emisiją už 2,5 proc.
metų palūkanų.

Ypatingas Verbų sekmadienis
Alytuje: beveik 200
prekybininkų ir pramogos
Jau už keletos savaičių
Alytuje viskas virs tikra
pavasario švente! Kovo 25
dieną, savaitę iki Velykų,
Alytų aplankys ypatinga
tradicinė ,,Didžioji
pavasarinė mugė’’.

Kasmet organizuojamas
renginys kaip įprasta nusidrieks S.Dariaus ir S.Girėno
gatve, kur miesto svečius ir
gyventojus pasitiks virš 150
prekybininkų iš įvairiausių
šalies kampelių. Nuo 10 iki
16 valandos vyksiančioje
mugėje sutiksime: ūkininkus,
sodininkus, tautodailininkus,
amatininkus ir kitus įvairiausius gamintojus. Lankytojų
lauks pramogos ir organizatorių rengiamos staigmenos.

Nuo lietuviško
maisto iki Velykinės
atributikos
Įsigyti sodinukų, daigų,
sulaukti konsultacijos iš sodininkų ir daržininkų lūpų?
Paragauti lietuviškos duonos,
pasivaišinti nemokama žuviene? Susitikti su artimu ir
pasidžiaugti atgijusia gamta
– viskas vienoje vietoje ,,Didžiojoje pavasario mugėje’’!
Centrinė Alytaus miesto gatvė
bus kupina visko: šviežiai rūkytos mėsos, žuvies gaminių,
natūralios duonos, kepinių,
dekoratyvių augalų, vaismedžių, lauko baldų dirbinių iš
medžio, rankų darbo vegetarinių saldumynų, prieskonių,
arbatų, medaus džemų, latviškų saldainių, žvakių, keramikos, papuošalų, drabužių
ir dar daug visko. Ypatingu
laikotarpiu rengiama mugė
neapseis ir be Velykinės atributikos – nuo marginimo reikmenų iki Verbų. Specialiai
šiame renginyje nemokamai
kviečiami dalyvauti ir prekiauti Verbų gamintojai.

nukams. Beveik 20-tyje prekybos vietų bus nestokojama
pasirinkimo. Dekoratyviniai
lauko augalai, vaismedžiai,
vaiskrūmiai, daigai ar sėklos – viską rasite S.Dariaus
ir S.Girėno gatvėje kovo 25
dieną vyksiančioje ,,Didžiojoje pavasarinėje Alytaus mugėje’’. Čia pat lankytojai bus
mielai konsultuojami jiems
kilusiais klausimais, sulauks
patarimų kaip puoselėti ir prižiūrėti savo sodus ir daržus
bei turės galimybę įsigyti dar
neturimų sodinukų.

Renginys nestokos
pramogų, tarp jų –
bagažinių turgus
Aną pavasarį iš visos Alytaus apskrities į pavasario
šventę suvažiavę lankytojai
džiaugėsi ne tik gausiu apsipirkimu, bet ir pramogomis.
Šiemet lankytojai bus nustebinti dar labiau. Miesto svečiai ir gyventojai bus nemokamai vaišinami žuviene, kurią
dalins ,,Išlaužo žuvis“, surin-

kusius linksmins specialus šuniukų pasirodymas, planuojamas ir karinio automobilio
bei rytinių treniruočių prisijungimas. Leidus oro sąlygoms, vaikams čia ne tik bus
specialiai pastatyti pripučiami
batutai, bet ir organizuojamos
įdomios veiklos bei prekiaujama cukraus vata. Be to, kviečiami prisijungti ir kiti įvairūs
kolektyvai, registruotis jie gali
čia (https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSeZGF6f
kMqWtq2jJIrzU06lKV4DzQ
i3pd-z5e8WsZPcWOqR4Q/
viewform)
Negana to, lankytojų lauks
ir bagažinių turgus. Visi norintieji kviečiami dalyvauti ir
pardavinėti nebenaudojamus
savo daiktus. Registruotis galima čia (https://docs.google.
com/forms/d/e/1FAIpQLSf
oPWiu2EnWzYcB4PyKVnINEEzmkZe-C3-PNtZBncJ6Xkt3Iw/viewform). Daugiau informacijos apie renginį
festivus.lt arba kontaktiniu telefonu+370 670 42441. 



Opozicijos siūlymą skelbti pirmalaikius rinkimus
premjeras Saulius Skvernelis vertina kaip
desperatiškus veiksmus siekiant suskaldyti valdančiąją
koaliciją.

Nekilnojamasis
turtas
Parduoda
Prienų rajono savivaldybės administracija
perka butus Prienų mieste
Prienų rajono savivaldybė administracija, vadovaudamasi Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų
daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036
„Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ perka 1 kambario butus Prienų mieste.
Pasiūlymų pateikimo terminas 2018 m. kovo mėn.
26 d. 15 val.
Pasiūlymai vertinami atsižvelgiant į nustatytus vertinimo kriterijus ir derybų rezultatus.
Pirkimo dokumentus galite rasti Prienų rajono savivaldybės interneto svetainėje adresu www.prienai.lt arba
gauti atvykę į Prienų rajono savivaldybės administraciją,
Laisvės a. 12, Prienai (113 arba 107 kab.).
Norint pateikti pasiūlymą, reikia užpildyti paraišką,
pateikti kadastrinių matavimų bylos ir nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijas, buto energetinio efektyvumo sertifikato kopiją. Dokumentai pateikiami lietuvių kalba.
Paraiškas užklijuotuose vokuose galima pateikti asmeniškai arba atsiųsti paštu Prienų rajono savivaldybės
administracijai adresu Laisvės a. 12, Prienai iki vokų atplėšimo procedūros pradžios, t. y. iki 2018 m. kovo mėn.
26 d. 15 val. Ant voko turi būti užrašyta „1 kambario
butų pirkimas“( I dalis, II dalis, III dalis, IV dalis).
Informacija teikiama tel.: (8 319) 61165, (8 319)
61123.
Prienų rajono savivaldybės administracija

2 KAMBARIO BUTUS
2 k. bt. Prienuose. Tel. 8 685
80479.
2 k. bt. ( I\/ a. 4 a. renovuotame
name, labai maža šildymo kaina,
25 900 Eur) Vytauto g., Prienų
centre. Tel. 8 698 46705.

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

NAMUS
Gyvenamąjį namą su ūkiniu
pastatu (namas 150 kv. m, tinkamas naudoti privačiam vaikų
darželiui, slaugai, 20 a žemės)
Eigulių g. 14, Prienuose. Tel. 8
619 78963.

SODYBAS, SODUS
Sodybą Mačiūnų k., Ašmintos
sen., Prienų r. Tel. 8 600 19450.

ŽEMĖS SKLYPUS
12,5 a ir 18 a namų valdos žemės
sklypus J. Basanavičiaus g., Prienuose. Tel. 8 614 34541.
20 a namų valdos sklypą gražioje
vietoje Jiezne, Prienų r. Tel. 8 639
93501.
2,5 ha žemės sklypą (6 400 Eur)
Mokyklos g., Prienlaukio k., Prienų r. Tel. 8 652 84089.
8,47 ha žemės ūkio paskirties
žemę Gineikonių k., Stakliškių
sen., Prienų r., Tel. 8 608 56398.

Perka
1-2 k. b. Prienuose (mokėsiu iki
12 000 Eur). Tel. 8 606 46488.
1-2 k. butą Prienuose. Gali būti
neremontuotas. Siūlyti įvairius
variantus. Tel. 8 645 11517.

Mugėje - sodo ir
daržo naujienos

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

Tarp gausos mugininkų
specialiai išskirta zona – sodi-

2-3 k. butą Birštone arba Prienuose. Tel. 8 676 33544.

REKLAMA
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Brangiausiai Lietuvoje miškus
(brandžius, jaunus, malkinius,
iškirstus), žemes, sodybas.
Atsiskaito iš karto. Tel. 8 676
41155.
Mišką. Gali būti su bendraturčiais, neatidalintas iš bendros
nuosavybės. Sutvarkau dokumentus, paveldėjimą. Tel. 8 644
55355.
Perkame mišką didžiausiomis
kainomis Lietuvoje. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 605 44445.

PERKAME
MIŠKĄ

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

Tel. 8 680 81777

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

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

Perka

Kiaules. Tel. 8 611 35210.
Telyčią arba veršį nuo 6 mėn. iki
3 m. tolimesniam auginimui. Tel.
8 625 93679.
Skubiai superkame visų marBrangiai perka įvairius veršelius
kių lengvuosius automobilius,
nuo 2 sav. iki 8 sav. amžiaus.
mikroautobusus, keturačius,
Sveria el. svarstyklėmis. Atsipriekabas.
skaito vietoje, iš karto. Tel. 8
Automobiliai gali būti su de612 34503.
fektais, nevažiuojantys, daužti,
skirti ardymui ar utilizavimui,
Vilniaus apskrities ūkisurūdiję, be TA ir draudimo. Išninkas nuolat perka
sivežame patys. Atsiskaitome
arklius. Suteikia transiš karto, padedameBRAngIAI
sutvarkytiPERKAME ĮVAIRIUS
porto paslaugas.
visus reikiamus dokumentus.
ARKlIUS,
JAUČIUS,
Tel.: 8 656 39189, 8 616 14424.
Lauksime Jūsų pasiūlymų
TElYČIAS, KARVES
.
ŽŪB „Žara“ perka kartel. 8 666 70777.
Tel. 8 625 93 679 ves, jaučius, telyčias.
Atsiskaito iš karto.
Tvarko valstybines išmokas.
Sveria el. svarstyklėmis.
Pasiima patys. Tel.: 8 685
86121, 8 699 57191.
Mėsinius paaugintus viščiukus
Superkame kar(broilerius). Tel. 8 686 79659.
ves, bulius ir telyčias. KREKENAVOS
Lietuvišką, svilintą kiaulienos
AGRO FIRMOS supirskerdieną. Kaina tik 2,25 Eur/kg.
kėja Olga Smailienė.
Atvežame. Tel. 8 607 12690.
Tel. 8 612 02125.
Apie 140 kg kiaulę pjovimui ir
Gerai įmitusius, liesus
triušus arba jų mėsą. Tel. (8 319)
ir traumuotus galvi69040.
jus (AB „Krekenavos
agrofirma“ kainoApie 150 kg kiaules. Tel. 8 642
mis). Taip pat arklius.
72209.
Sveriame elektroninėmis
5 sav. telyčaitę auginimui (pieni- svarstyklėmis. Atsiskaitome
nės veislės karvės). Tel.: (8 319) iš karto. Tel. 8 616 43646.
46396, 8 612 16677.

ŽEMĖS ŪKIS

PARDUODA

Pusę namo (2 kambariai, virtuvė,
PERKAME
su daliniais patogumais)
Prie- Kviečius ir miežius. Miežiai tinnų miesto centre.MIŠKĄ
Tel. (8 319) kami sėti. Atveža. Tel. 8 677
ir apvaliąją
53574.
31879.
medieną su žeme
arba išsikirsti.
Vasarinius
IŠSINUOMOJA Atliekame sanitarinius
kirtimusmiežius, tinka sėklai.
bei retinimus. Konsultuojame.
Amonio salietrą didmaišiais. Tel.

Tel.dirba8 680 81777
Išsinuomoja arba perka
8 689 62945.
mos žemės Šilavoto, Leskavos,
Klebiškio apylinkėse. Gali būti Raudonųjų dobilų „Liepsna“
sėklą. Tel. 8 698 79906.
pieva, arimas, pūdymas ar apleista žemė. Siūlyti įvairius variantus. Šieną „kitkomis“ geros kokybės.
Tel. 8 683 47763.
Tel. (319) 69353.

Ūkininkas išsinuomoja arba perka žemės ūkio paskirties žemę
Klebiškio, Šilavoto, Jiestrakio,
Leskavos, Išlaužo kadastrinėse
vietovėse. Tel. 8 618 57457.

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

PERKA

Šieną „kitkomis“ (nesupelijęs,
gerai išsilaikęs). Galimas pristatymas. Tel. 8 675 84559.
Šieną ritiniais Birštono sen. Tel. 8
673 39203.
Cisterną (2 t talpos, ant ratų) ir
metalinės bačkos galą gyvuliams
girdyti. Tel. 8 602 52943.
Naujas lenkiškas gamyklines
žvaigždines lėkštes „Bomet“ (2,7
m pločio, žalios). Mažai naudotą
lenkišką rotacinę šienapjovę
(1,65 m pločio). Pamatų blokus
iš griaunamo sandėlio. Arklio
traukiamą plūgą, akėčias, rankinę
runkelių sėjamąją, naujas apkaustytas ąžuolines roges. Tel.: 8 601
31832, 8 670 01696 (skambinti
nuo 18 val.).

BRAngIAI PERKAME ĮVAIRIUS

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

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

UAB

Šiltn
a
Prie mių g.
nuo 8,
se

SŪDUVOS
GALVIJAI

tiesiogiai be tarpininkų
brangiai PERKA bulius,
karves, telyčias. Moka 6-21
proc. Sutvarko dokumentus
subsidijoms gauti. Sveria,
pasiima iš kiemo.
Atsiskaito iš karto.
Tel.: 8 614 44299 („Bitė“),
8 620 35000 („Omnitel“),
8 613 79515 („Tele 2“).

LAIDOJIMO PASLAUGOS

Katafalkas Salių nuoma Gėlės Drabužiai Kremavimas
Tel.

8 638 77387. Dirbame visą parą

Sanitarinius raguočius. Tel. 8 602
48941.
Brangiai visoje Lietuvoje superkame galvijus: karves, jaučius,
telyčias. Atsiskaitome vietoje.
Vežame į užsienį. Tel. 8 615
28106.
Arklinį (senovišką) maniežą. Tel.
8 655 10871.
Bet kokią žemės ūkio techniką,
pvz., traktorių, priekabą, sunkvežimį ir jų padargus. Gali būti
neveikiantys. Tel. 8 680 77728.

ĮVAIRIOS PREKĖS
PARDUODA

ŽIEMOS AKCIJA!

Lietuviški gydomieji lazeriai pripažinti Europoje,
sertifikuoti, gydo be vaistų
sąnarius, nugarą, prostatą.
www.laz.lt,
tel. 8 615 36522.
Vilniaus lazerinės
technologijos centras.
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 malkas (skaldytas, kaladėmis). Taip
pat medžio pjuvenas. Atvežimas
nemokamas. Tel. 8 682 31133.
Įvairias malkas (rąsteliais, kaladėmis ir skaldytas). Turime ir
sausų malkų. Atvežame įvairiais
kiekiais. Tel. 8 604 81933.

Įvairias malkas kaladėmis. Pristato. Tel. 8 671 94231.
Įvairias kapotas malkas ir stambias pušines atraižas pakais. Atvežame į vietą. Tel. 8 648 61061.
Uosio, skroblo, juodalksnio, beržo
malkas, supjautas kaladėmis,
sukapotas ir 2 m ilgio. Pristatymas
nemokamas. Statybinę medieną
pagal klientų pageidaujamą ilgį
ir išmatavimus. Išrašau sąskaitą.
Pristatymas nemokamas. Tel.: 8
614 98516, 8 639 48191.
Lapuočių malkas kaladėmis su
pristatymu. Tel. 8 648 10464.
Lengvų konstrukcijų šiltnamiai su polikarbonato danga.
Polikarbonato danga, stogams, terasoms, šiltnamiams.
Laistymo sistemos. Garantija 10
metų. Tel.: 8 659 08776, 8 604
98184.

PASLAUGOS
Kirpėja siūlo paslaugas Jūsų
namuose pagal iškvietimus. Tel.
8 678 22651.
Suteikiame paskolas arba refinansuojame Jūsų skolas (taip
pat ir antstolių) iki 10 000 Eur
laikotarpiui iki 48 mėn. Konkurencingai mažiausios palūkanos
rinkoje. AKCIJA – PASKOLAS iki
1000 Eur laikotarpiui iki 6 mėn.
suteikiame nemokamai, be palūkanų. Konsultuojame pensijų
II–III kaupimo pakopų klausimais.
Tel. 8 601 50935.
UAB „INŽINERINĖ GEODEZIJA“.
Sklypų geodeziniai matavimai,
topografiniai planai, riboženklių
atstatymas, žemės sklypų padalijimas, sujungimas ir kiti geodeziniai darbai. Tel. 8 622 92902, el.
paštas info@geoin.lt

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.
Darome pajungimus. Tel. 8 685
60129.
Stogų dengimas, karkasinių namų
statyba, pamatų įrengimas, skardinimo darbai, skardų lankstymas, medinė lauko apdaila, pirtys
ir kiti statybos darbai. Dirbame
pagal verslo liudijimus. Tel. 8
603 35880.
Stogų dengimas ir remontas. Visi
apskardinimo darbai, lankstinių
gamyba. Karkasinių namų statyba, lauko bei vidaus apdaila.
Ilgametė darbo patirtis, garantijos. Tel. 8 679 56626, el. paštas
andriusbudre@gmail.com
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Mūriju, betonuoju, šiltinu stogus
ir atlieku kitus statybos darbus.
Tel. 8 607 14112.
Liejame pamatus, betonuojame.
Montuojame gipso kartoną,
glaistome, dažome, kalame dailylentes, dedame visų tipų grindis,
klojame plyteles, atliekame santechnikos, elektros instaliacijos
ir griovimo darbus. Prilydome
stogų dangą. Lankstome skardas.
Tel. 8 600 96399.
Šlifuojame, dedame ir lakuojame parketą, dengiame stogus,
lankstome skardas, skardiname,
šiltiname ir dažome namų fasadus. Statome karkasinius namus.
Kasame pamatus, mūrijame,
tinkuojame, betonuojame, montuojame tvoras, atliekame langų
apdailą, montuojame langus ir
duris. Tel. 8 620 85350.
Kokybiškai remontuojame butus: dažome, glaistome, klojame
laminatą, atliekame kitus darbus.
Tel. 8 606 46488.
Statybos ir remonto darbai:
vidaus apdaila (gipso kartono
montavimas, glaistymas, plytelių klijavimas ir kt.); terasų
įrengimas; tvorų statymas; vasarnamių statyba (sodo nameliai,
sandėliukai ir kiti medžio darbai);
smulkūs remonto darbai. Tel.: 8
676 49152, 8 606 90653.
Visi santechnikos darbai: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos.
Komplektuojame medžiagas
geromis kainomis. Tel. 8 640
39204.

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

OPERATORIAUS

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

Remontuoju ir prijungiu skalbykles, džiovykles, elektrines
virykles, orkaites, indaploves.
Atvykstu į namus. Suteikiu 1 m.
garantiją. Tel. 8 647 36010.
Autodiagnostika, starterių generatorių remontas, autoelektriko paslaugos. Remontuoju
įvairius elektros įrankius. Tel. 8
612 32314.
Vežame žvyrą, smėlį, skaldą, atsijas ir kitus birius krovinius. Tel.
8 690 66155.
Atliekame įvairius žemės kasimo, lyginimo darbus: kasame,
valome tvenkinius, darome pylimus, šlaitus, lyginame, tvarkome
teritorijas. Konsultuojame. Turime patirtį. Dirbame kokybiškai.
Tel. 8 640 50090.
Kapoju malkas. Tel. 8 654
35067.
Mobiliuoju juostiniu gateriu
pjauname medieną iki 9 m ilgio,
apipjauname lentas kliento kieme. Tel. 8 610 03983.
Greitai ir kokybiškai MOBILIUOJU
GATERIU PJAUNAME medieną
(iki 11 m ilgio) jums patogioje vietoje. Elektra nebūtina. Dirbame
ir savaitgaliais. Tel. 8 657 57395,
www.7verslai.lt

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

Remontuojame
skalbykles, džiovykles, el. virykles ir
kt. Suteikiame garantiją, taikome
nuolaidas! Atvykstame į
namus, dirbame ir savaitgaliais. Tel. 8 645 04370.

DARBO
SKELBIMAI
REIKALINGA
Siūlau darbą mūrininkui (porininkui), norinčiam prisidėti. Darbas
sezonui. Tel. 8 601 26825.
Ieškome kiemo darbininko bei
sodybos prižiūrėtojo. Tel. 8 687
71665.

Darbo pobūdis: operatorius atsakingas už savalaikį ir kokybišką produktų gaminimą ir pakavimą maisto pramonės
įrengimais, technologinių reikalavimų užtikrinimą.
Reikalavimai darbuotojui: spec. vidurinis, techninis
(šaltkalvis-remontininkas) arba maisto pramonės technologinis išsilavinimas; darbo patirtis su maisto pramonės
įrengimais; supratimas apie technologinio proceso kontrolę; darbas su automatiniais įrengimais- privalumas; sugebėjimas atlikti įrengimų derinimo, smulkaus remonto,
plovimo darbus; maisto saugos ir higienos reikalavimų žinojimas; atsakingumas, drausmė, pareigingumas; organizaciniai gebėjimai.
Įmonė siūlo: profesinio tobulėjimo ir karjeros perspektyvas; socialines garantijas.
Kreiptis: birute@nevezis.lt, tel. 8 656 22104.
Kelių statybos ir priežiūros įmonė ieško: 1. Kelio darbininkų; 2.
Meistro (gali būti studentas); 3.
Darbų vykdytojo; 4. Buldozerio
mašinisto; 5. Ekskavatoriaus mašinisto; 6. Greiderio mašinisto.
Darbas Kauno apskrityje. Įmonė
įsikūrusi Ilgakiemio k., Kauno r.
Tel. 8 691 44404.
Autovežio vairuotojai. Tel. 8 663
58007.
Tolimųjų reisų vairuotojai maršrutu Lietuva–Austrija–Lietuva.
Tel. 8 663 58007.

Kviečia
Jeigu turite problemų su alkoholizmu, Jums gali padėti Birštono
anoniminių alkoholikų draugija.
Susirinkimai vyksta: II, IV – 19

val., VII – 17 val., Birutės g. 10A
(„Carito” bendruomenės namai),
Birštone. Tel. 8 689 36747.

Kviečia į renginius
ARTIMIAUSI RENGINIAI
PRIENŲ RAJONE
Kovo 17 d. 11 val. – knygos „Futbolas
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 kultūros ir laisvalaikio centre – šventė,
skirta Tarptautinei teatro dienai
paminėti.
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Šeštadienis, kovo 17 d.

kis 04:35 Paskutinis iš vyrų

19.30 val.
„Marlis ir aš“

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 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. Paslaptingas 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 Nacionalinė paieškų tarnyba 19:30 Stilius 20:25 Loterijos „Keno Loto” ir
„Jėga” 20:30 Panorama 20:52
Sportas 20:57 Orai 21:00 Muzikinė pramoginė programa „Du
balsai – viena širdis” 23:10 Ponas
Didsas 00:45 Pasaulio dokumentika. Paslaptingas šunų pasaulis 2
01:40 Pasaulio dokumentika. Ypatingi gyvūnų jaunikliai 02:25 Pasaulio 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 Tomas ir Džeris (51) 07:20 “Nickelodeon” valanda. Ančiukai Duoniukai (17) 07:45 Neramūs ir
triukšmingi (24) 08:10 Keista šeimynėlė (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 vyras 22:55 Superherojus! 00:35
Įkalinti laike
05:00 Paskutinis iš vyrų 05:20 Moderni šeima 05:45 Moderni šeima
06:15 Televitrina 06:30 Aladinas
07:00 Ančiukų istorijos 07:30 Nenugalimasis 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. Narnijos kronikos. Aušros užkariautojo
kelionė 21:50 ŠEŠTADIENIO
GERO KINO VAKARAS. Pakeliui
22:55 Robas Rojus 02:30 Kon Ti-

06:00 F. T. Budrioji akis (52) 06:55
F. T. Budrioji akis (53) 07:50 F. T.
Budrioji akis (54) 08:45 Sveikatos ABC televitrina 09:00 Brydės
09:30 Apie žūklę 10:00 Pavariau
(13) 10:30 Pragaro katytė (10)
11:30 Milžiniški gyvūnai 12:40 Reali mistika (16) 13:45 Vanity Fair.
Visiškai slaptai (5) 14:45 Kas žudikas? (20) 16:00 Detektyvų istorijos
(6) 17:00 LKL čempionatas. Lietkabelis – Juventus 19:30 Dainuok
mano dainą 21:30 MANO HEROJUS Baltasis dramblys 23:20 AŠTRUS KINAS Bleiro ragana 01:00
Strėlė (2) 01:45 Strėlė (3)
06:00 „Pasaulio turgūs. Atėnai“
06:30 „Pasaulio turgūs. Barselona“ 07:00 Programa 07:04 TV
parduotuvė 07:20 „Pasaulis iš viršaus“ 08:25 „TV Europa pristato.
Vyrų šešėlyje. Filomena Grincevičiūtė“ 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 Parlamentas 16:50 „Pražūtingi smaragdai“ (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 - Ukraina“ (2) 04:50 „Vincentas“ (1/3)
06:10 Televitrina 06:25 Ledo kelias 07:25 Didieji senovės statiniai 08:30 Ekstremali žvejyba
09:00 Vienam gale kablys 09:30
Statybų gidas 10:00 Karys lenktynininkas 10:30 Lietuvos mokyklų
žaidynės 11:00 Išlikimas 12:00
Beveik neįmanoma misija 13:00
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 Kvailiausi pasaulio nutrūktgalviai 01:45 Be
stabdžių 02:35 Kvailiausi pasaulio
nutrūktgalviai
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Duokim garo! 07:35
Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė
08:05 Misija. Vilnija 08:30 Maistas
ir aistros 09:00 Pažvelk į profesiją
kitaip 09:30 Mokslo sriuba 10:00
Vaikų ir moksleivių televizijos
konkursas „Dainų dainelė 2018”
11:30 Šarlis Guno. Opera „Faustas” 14:30 Atspindžiai. Paveldo
kolekcija 15:05 Atžalos 16:00 Euromaxx 16:30 Lietuvos menininkų
portretai 18:00 Prisikėlimo ekspresas – 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 alėja. Premjera. Lemtinga pagunda
23:30 Jubiliejinis poeto Rimvydo
Stankevičiaus kūrybos vakaras
01:25 Dabar pasaulyje

Sekmadienis, kovo 18 d.
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tuvos galiūnų čempionatas. Kretinga
10:00 Pavariau (14) 10:30 MieliausiasAmerikos šuo (1) 11:30 Gyvūnų
vilionės 12:40 Vandenyno paslaptys
su Džefu Korvinu (72) 13:10 Vandenyno paslaptys su Džefu Korvinu
(73) 13:40 Sveikinimai 16:00 Policijos akademija (23) 17:00 LKL čempionatas.
Lietuvos rytas – Neptūnas
11.50 val.
21.00 val.
19:30 Tarptautinis turnyras „BUSHIPasaulio dokumentika. Indo
DO KOK 2018 Ryga“ 22:00 Juoda„Operacija “Kardžuvė”“
slėnio lobiai
sis sąrašas (16) 23:00 Gyvi numirėliai (13) 00:00 Baltasis dramblys
01:30 Detektyvų istorijos (6) 02:15
Policijos
akademija (23)
06:00 Lietuvos Respublikos him06:00 Lietuvos Respublikos himnas
nas 06:05 Labas rytas, Lietuva
06:05 Istorijos detektyvai 07:00 Dokumentinė apybraiža „Mes nuga- 05:05 „24/7“ 05:45 „MMA „King of 09:05 Senis 10:05 Štutgarto krimilėjom” 07:30 Šventadienio mintys the Cage“. Lietuva - Ukraina“ (2). Ko- nalinė policija 3 10:55 Akis už akį 3
08:00 Gimtoji žemė 08:30 Ryto vų narvuose turnyras. 2017 m. N-7. 11:40 Savaitė 12:40 TV žaidimas
suktinis su Zita Kelmickaite 09:00 07:00 Programa 07:04 TV parduo- „Kas ir kodėl?” 13:05 Klauskite
Hanso Kristiano Anderseno pa- tuvė 07:20 „Pasaulis iš viršaus“. Dok. daktaro 14:00 Žinios 14:15 Laba
sakos 10:00 Gustavo enciklope- serialas 08:00 „4 kampai“ 08:30 diena, Lietuva 15:00 Žinios 15:10
dija 10:30 Lietuvos tūkstantmečio „Kaimo akademija“ 09:00 „Šian- Laba diena, Lietuva 16:00 Žinios
vaikai 11:25 Mūsų gyvūnai 11:50 dien kimba“ 10:00 Mano Europos 16:15 Laba diena, Lietuva 16:30
Pasaulio dokumentika. Indo slėnio Parlamentas 10:30 „Ekovizija“ 10:40 Premjera. Seserys 17:30 Žinios
lobiai 12:45 Pasaulio dokumentika. „Iljušinas ir Babkinas tiria. Tamsioji 17:55 Sportas 17:58 Orai 18:00
Nematomas Havajų pasaulis 13:40 sielos pusė“ (2) 11:45 „Pabėgėlė“ TV žaidimas „Kas ir kodėl?” 18:30
Premjera. Megrė 2 15:15 Laisvės (3; 4) 14:00 „Pasaulis iš viršaus“. Klauskite daktaro 19:30 Gimę tą
vėliavnešiai 15:45 Žinios. Orai 16:00 Dok. serialas 15:15 „Pasaulio turgūs. pačią dieną 20:25 Loterija „Keno
Auksinis protas 17:15 Klausimėlis Stambulas“ 16:00 Žinios 16:18 Orai Loto” 20:30 Panorama 21:05 Dė17:30 Žinios 17:55 Sportas 17:58 16:20 „Krepšinio pasaulyje su V. Ma- mesio centre 21:20 Sportas 21:25
Orai 18:00 Keliai. Mašinos. Žmo- čiuliu“ 16:50 „Pražūtingi smaragdai“ Orai 21:29 Loterija „Jėga” 21:30
nės 18:30 Pramoginė laida „Edi- (45) 18:00 Žinios 18:27 Orai 18:30 LRT forumas 22:20 Dokumentinė
tos šou” 19:30 Savaitė 20:30 Pa- Mano Europos Parlamentas 19:00 istorinė laida „Lietuvos kolumbai”
norama 20:52 Sportas 20:57 Orai „Krikšto tėvas“ (7) 20:00 Žinios 20:27 23:15 Svetimšalė 1 00:15 Pa21:00 Premjera. Giminės. Gyveni- Orai 20:30 „Krikšto tėvas“ (8) 21:30 saulio teisuoliai 01:00 LRT radijo
mas tęsiasi 4. 21:55 Karalienės se- „24/7“ 22:30 Žinios 22:57 Orai 23:00 žinios 01:05 Gimę tą pačią dieną
suo 23:50 Pasaulio pabaiga 01:40 „MMA „King of the Cage“. Lietuva - 02:00 LRT radijo žinios 02:05
Pasaulio dokumentika. Indo slėnio Ukraina“ (2) 00:00 „Vienišas vilkas“ Klauskite daktaro 03:00 LRT radijo
lobiai 02:25 Pasaulio dokumentika. (1; 2) 02:00 „24/7“ 02:40 „Krikšto tė- žinios 03:05 Beatos virtuvė 04:00
Nematomas Havajų pasaulis 03:10 vas“ (1; 2) 04:20 „Iljušinas ir Babki- LRT radijo žinios 04:05 Pramoginė laida „Editos šou”
Klausimėlis 03:25 Dviračio žinios nas tiria. Tamsioji sielos pusė“ (2)
03:55 Muzikinė pramoginė programa „Du balsai – viena širdis”
06:40 Didysis žvejys 2 (20) 07:05
06:10 Televitrina 06:25 Ledo kelias Muča Luča (17) 07:30 Tomas ir
06:30 Muča Luča (16) 06:55 Tomas 07:20 Didieji senovės statiniai 08:30 Džeris (53) 08:00 Volkeris, Tekir Džeris (52) 07:20 “Nickelodeon” Ekstremali žvejyba 09:00 Gyvūnų saso reindžeris (74) 09:00 Ryvalanda. Ančiukai Duoniukai (18) manija 09:30 Vienam gale kablys tas su LNK 11:00 Yra, kaip yra
07:45 Neramūs ir triukšmingi (25) 10:00 Praeities žvalgas 10:30 Sa- 12:00 KK2 penktadienis 13:25
08:10 Keista šeimynėlė (7) 08:35 vaitė su Kauno „Žalgiriu“ 11:00 Iš- Rožių karas (116) 14:25 Dvi širTomo ir Džerio šou (13) 09:00 Ogis likimas 12:00 Beveik neįmanoma dys (630) 14:55 Dvi širdys (631)
ir tarakonai (46) 09:10 Ogis ir tara- misija 13:00 Galapagai 14:00 Didieji 15:25 Dvi širdys (632) 15:55 Dvi
konai (47) 09:20 Ogis ir tarakonai senovės statiniai 15:00 Ledo kelias širdys (633) 16:30 Labas vakaras,
(48) 09:30 Tinginių miestelis (77) 16:00 Iš peties 17:00 Sandėlių karai Lietuva 17:35 Yra, kaip yra 18:30
09:55 Ogis ir tarakonai (36) 10:05 18:00 Elementaru 19:00 Amerikos Žinios 19:25 Sportas 19:28 Orai
Ogis ir tarakonai (37) 10:15 KINO talentai 21:00 Žinios 21:45 Spor- 19:30 KK2 20:00 Paveldėtoja
PUSRYČIAI. PREMJERA Pelenės tas 21:55 Orai 22:00 Nakties TOP (22) 20:30 Nuo... Iki... 21:30 Žinios
istorija. Gražiausios dainos 12:05 22:30 X Faktorius 01:00 Kvailiausi 22:24 Sportas 22:28 Orai 22:30
VAKARO SEANSAS Paslaptingi
Instrukcijos nėra 14:30 Trumano pasaulio nutrūktgalviai
žvilgsniai 00:40 Judantis objektas
šou 16:40 Ne vienas kelyje 17:20
(7) 01:30 Pabėgimas
Teleloto 18:30 Žinios 19:25 Sportas
19:28 Orai 19:30 Mes vieno kraujo 06:00 Lietuvos Respublikos him22:00 Pabėgimas 23:45 4-asis ly- nas 06:05 Jubiliejinis poeto Rimvydo Stankevičiaus kūrybos vakaras 05:05 Naujakuriai 05:30 Moderni
gmuo 01:30 Tikras vyras
08:00 Kultūrų kryžkelė. Menora šeima 05:45 Televitrina 06:00 Išsi08:15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus rink sau ateitį 06:25 Kempiniukas
05:20 Moderni šeima 06:15 Televi- sąsiuvinis 08:30 Krikščionio žodis Plačiakelnis 06:55 Simpsonai
trina 06:30 Aladinas 07:00 Ančiukų 08:45 Kelias 09:00 Euromaxx 09:30 07:25 Simpsonai 07:55 Svajonių
istorijos 07:30 Nenugalimasis žmo- Premjera. Susipažink su mano pa- sodai 08:55 Meilės sūkuryje 10:00
gus - voras 08:00 Aladinas 08:30 sauliu 10:00ARTS21 10:30 Pradėk Tai - mano gyvenimas 12:00 SvoMamyčių klubas 09:00 Kulinariniai nuo savęs 11:00 Septynios Kauno tai 13:00 Simpsonai 13:30 Simptriukai 09:30 Penkių žvaigždučių dienos 11:30 Durys atsidaro 12:00 sonai 14:00 Pažadėtoji 14:30
būstas 10:00 Pasaulis pagal mo- Kultmisijos. Dok. kultūros apybraiža Pažadėtoji 15:00 Maištingosios
teris 10:30 Svajonių sodai 11:30 12:45 ARTi 13:00 Linija, spalva, amazonės 16:00 TV3 žinios 16:25
Mažylio atostogos 13:35 Auksiniai forma 13:30 Stop juosta 14:00 Le- TV3 orai 16:30 TV Pagalba 18:30
bateliai 15:15 Havajai 5.0 16:15 gendos 14:45 Šventadienio mintys TV3 žinios 19:20 TV3 sportas
Ekstrasensų mūšis 18:00 Raudo- 15:15 Vienuolynų kelias Lietuvoje 19:25 TV3 orai 19:30 Šviesoforas
nas kilimas 18:30 TV3 žinios 19:20 15:45 Vaikų ir moksleivių televizijos 20:00 Legendinės meilės 21:00
TV3 sportas 19:25 TV3 orai 19:30 konkursas „Dainų dainelė 2018” Pasmerkti 4 21:30 TV3 vakaro
Geriausi mūsų metai. 100-mečio 17:15 LRT studija Vilniaus knygų žinios 22:20 TV3 sportas 22:25
šou 22:00 VAKARO KINO TEA- mugėje 2018. Aldonos Ruseckai- TV3 orai 22:30 VAKARO KINO
TRAS. Jūrų pėstininkas 4. Judantis tės knygos „Dūžtančios formos. TEATRAS. Paskutinis raganų
taikinys 23:50 PREMJERA. Molės Romanas apie Vytautą Mačernį” medžiotojas 00:35 Kalėjimo bėHartlei egzorcizmas 01:40 Merlino pristatymas. 18:00 Nes man tai rūpi gliai 01:35 Specialioji jūrų policijos
mokinys 03:15 Merlino mokinys 18:45 Bravo! 19:45 Bethovenas 4 tarnyba 02:25 Kerštas 03:15 APB
21:15 LRT studija „Kino pavasaryje 04:05 Tėvynė
04:55 Moderni šeima
2018” 21:45 Skambantys pasauliai
su Nomeda Kazlaus 22:35 Kiotas.
06:30 Pasaulio rąsto kėlimo čem- Romantiška pažintis su nacionalinė- 06:40 F. T. Budrioji akis (56)
pionatas. Kaunas 07:30 Sveikatos mis vertybėmis 23:20 Anapus čia ir 07:35 Prokurorų patikrinimas
(399) 08:35 Muchtaro sugrįžimas
kodas 08:30 Tauro ragas 09:00 Lie- dabar 00:05 Tobuli melagiai

(754) 09:35 Tokia tarnyba (74)
10:30 Kobra 11 (15) 11:35 Akloji zona (7) 12:35 Stoties policija
(22) 13:40 Prokurorų patikrinimas
(400) 14:50 Muchtaro sugrįžimas
(755) 15:55 Tokia tarnyba (75)
16:50 Kobra 11 (16) 17:55 Akloji zona (8) 18:55 Stoties policija
(23) 20:00 Info diena 20:25 Visi už
vieną 21:00 Operacija “Kardžuvė”
23:00 Bleiro ragana 00:40 Gyvi
numirėliai (13) 01:30 Juodasis
sąrašas (16)
05:15 „Geriausios nardymo vietos“. Dok. serialas 05:40 „Bitininkas“ (1/21) 06:25 Programa 06:29
TV parduotuvė 06:45 Mano Europos Parlamentas 07:15 Muzikiniai
sveikinimai 08:15 „24/7“ 09:15
„Rojus“ (2) 10:20 „Albanas“ (2/8)
11:25 „Bitininkas“ (1/11) 12:30
„Gluchariovas“ (2/24) 13:35 TV
parduotuvė 13:50 „Pabėgėlė“ (1)
14:55 „Iljušinas ir Babkinas tiria.
Spąstai Pelenei“ (3) 16:00 Reporteris 16:47 Orai 16:50 „Baltoji vergė“ (11) 18:00 Reporteris
18:47 Orai 18:50 „Gluchariovas“
(2/40) 20:00 Reporteris 20:27 Orai
20:30 Nuoga tiesa 22:30 Reporteris 23:27 Orai 23:30 Gyvenimo
būdas 00:30 „Šiandien kimba“
01:30 Muzikiniai sveikinimai 02:15
„Gurovo bylos. Bet kokia kaina“ (1)
03:00 „Bitininkas“ (1/21) 03:45
„Mylima mokytoja“ (7) 04:35 „Pražūtingi smaragdai“ (6)
06:45 Televitrina 07:00 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai
07:30 Dainų dvikova 08:00 Kaulai
09:00 Karys lenktynininkas 09:30
CSI kriminalistai 10:30 Dvi merginos be cento 11:00 Dvi merginos
be cento 11:30 Kobra 11 12:30
Vedęs ir turi vaikų 13:00 Vedęs
ir turi vaikų 13:30 Dvi merginos
be cento 14:00 Dvi merginos be
cento 14:30 Televitrina 15:00
Juokingiausi Amerikos namų
vaizdeliai 15:30 Kaulai 16:30 CSI
kriminalistai 17:30 Kobra 11 18:30
Vedęs ir turi vaikų 19:00 Vedęs ir
turi vaikų 19:30 Rezidentai 20:00
Rezidentai 20:30 Naša Raša
21:00 Žinios 21:25 Orai 21:30
Baradač’ius 22:00 Farai 23:00
SIAUBO PIRMADIENIS. Veidrodžiai 2 00:50 Kobra 11 01:45
Daktaras Hausas 02:35 2 Barai.
Gyvenimas greitkelyje 04:15 Bobo užkandinė
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Džiazo muzikos vakaras. XXIII Klaipėdos pilies džiazo
festivalis. „Funk’n’Stein” (Izraelis)
07:05 Grizis ir lemingai 07:15
Peliukas Lukas 07:25 Laisvės
vėliavnešiai 07:50 Stop juosta
08:20 Atspindžiai. Paveldo kolekcija 08:50 Kaip atsiranda daiktai 7
09:15 Labas rytas, Lietuva 12:00
DW naujienos rusų kalba. 12:10
Durys atsidaro 12:35 Bethovenas 4 14:05 Mano tėviškė 14:20
Bravo! 15:15 Premjera. Grizis ir
lemingai 15:25 Peliukas Lukas
15:40 Zoro kronikos 16:05 Kaip
atsiranda daiktai 7 16:30 Laba diena, Lietuva 18:00 Kultūrų kryžkelė.
Rusų gatvė 18:30 Kelias į namus
19:00 ARTS21 19:35 Konsteblė 3
20:30 Premjera. Gyvenimo negalima iššvaistyti 21:30 LRT studija
„Kino pavasaryje 2018” 22:00 Be
paliovos 23:45 DW naujienos rusų
kalba. 00:00 Dabar pasaulyje

Antradienis, kovo 20 d.

21.00 val.
„Operacija “Kardžuvė”“

kurorų patikrinimas (401) 14:50
Muchtaro sugrįžimas (756) 15:55
Tokia tarnyba (76) 16:50 Kobra
11 (1) 18:55 Stoties policija (24)
20:00 Info diena 20:25 Visi už vieną 21:00 Penkiakovė 23:05 Operacija “Kardžuvė” 01:00 Strėlė (4)
01:45 Milžiniški gyvūnai
05:15 „Geriausios nardymo vietos“. Dok. serialas 05:40 „Bitininkas“ (1/22) 06:25 Programa 06:29
TV parduotuvė 06:45 „Vantos
lapas“ 07:15 „Muzikinės kovos“
09:15 „Rojus“ (3) 10:20 „Albanas“ (2/9) 11:25 „Bitininkas“ (1/12)
12:30 „Gluchariovas“ (2/25) 13:35
TV parduotuvė 13:50 „Pabėgėlė“
(2) 14:55 „Iljušinas ir Babkinas
tiria. Spąstai Pelenei“ (4) 16:00
Reporteris 16:47 Orai 16:50 „Baltoji vergė“ (12) 18:00 Reporteris
18:47 Orai 18:50 „Gluchariovas“
(2/41) 20:00 Reporteris 20:27 Orai
20:30 „Raudonoji karalienė“ (7)
21:30 Patriotai 22:30 Reporteris
23:27 Orai 23:30 Mano Europos
Parlamentas 00:00 Nuoga tiesa
01:55 „Geriausios nardymo vietos“. Dok. serialas 02:15 „Gurovo
bylos. Bet kokia kaina“ (2) 03:00
„Bitininkas“ (1/22) 03:45 „Mylima
mokytoja“ (8) 04:35 „Pražūtingi
smaragdai“ (7)

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Labas rytas, Lietuva
09:05 Senis 10:05 Štutgarto kriminalinė policija 3 10:55 Akis už
akį 3 11:40 Beatos virtuvė 12:40
TV žaidimas „Kas ir kodėl?” 13:05
Klauskite daktaro 14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva 15:00
Žinios 15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios 16:15 Laba diena,
Lietuva 16:30 Premjera. Seserys
17:30 Žinios 17:55 Sportas 17:58
Orai 18:00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?” 18:30 Klauskite daktaro
19:30 Emigrantai 20:25 Loterija „Keno Loto” 20:30 Panorama
21:05 Dėmesio centre 21:20 Sportas 21:25 Orai 21:29 Loterija „Jėga” 21:30 Pasaulio teisuoliai 22:20
Istorijos detektyvai 23:10 Svetimšalė 1 00:15 Karinės paslaptys
01:00 LRT radijo žinios 01:05 Dokumentinė istorinė laida „Lietuvos
kolumbai” 02:00 LRT radijo žinios 06:45 Televitrina 07:00 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai
02:05 Klauskite daktaro
07:30 Dainų dvikova 08:00 Kaulai
09:00 Gyvūnų manija 09:30 CSI
06:40 Didysis žvejys 2 (21) 07:05 kriminalistai 10:30 Dvi merginos
Muča Luča (18) 07:30 Ponas By- be cento 11:00 Dvi merginos be
nas (1) 08:00 Volkeris, Teksaso cento 11:30 Kobra 11 12:30 Vedęs
reindžeris (75) 09:00 Rytas su ir turi vaikų 13:00 Vedęs ir turi vaikų
LNK 11:00 Yra, kaip yra 12:00 Vi- 13:30 Rezidentai 14:00 Rezidensi už vieną 12:30 Nuo... Iki... 13:25 tai 14:30 Televitrina 15:00 JuokinRožių karas (117) 14:25 Dvi širdys giausi Amerikos namų vaizdeliai
(634) 14:55 Dvi širdys (635) 15:25 15:30 Kaulai 16:30 CSI kriminaDvi širdys (636) 15:55 Dvi širdys listai 17:30 Kobra 11 18:30 Vedęs
(637) 16:30 Labas vakaras, Lie- ir turi vaikų 19:00 Vedęs ir turi vaikų
tuva 17:35 Yra, kaip yra 18:30 19:30 Rezidentai 20:00 RezidenŽinios 19:25 Sportas 19:28 Orai tai 20:30 Naša Raša 21:00 Žinios
19:30 KK2 20:00 Paveldėtoja 21:25 Orai 21:30 Naša Raša 22:00
(23) 20:30 Ekranai 21:30 Žinios Eurolygos rungtynės. Kauno „Žal22:24 Sportas 22:28 Orai 22:30 giris“ - Milano „AX Armani ExchanVAKARO SEANSAS Saugotojas ge Olimpia“ 00:00 Pėdsakai 00:55
00:25 Judantis objektas (8) 01:15 Kobra 11 01:50 Daktaras Hausas
02:40 2 Barai. Gyvenimas greitkePaslaptingi žvilgsniai
lyje 03:55 Jaunasis vilkolakis 04:40
Bobo užkandinė
05:10 Naujakuriai 05:35 Moderni šeima 06:10 Televitrina 06:25
Kempiniukas Plačiakelnis 06:55 05:00 Panorama 05:35 Dėmesio
Simpsonai 07:25 Simpsonai 07:55 centre 05:52 Sportas 05:57 Orai
Pasmerkti 4 08:25 Šviesoforas 06:05 Džiazo muzikos vakaras.
08:55 Meilės sūkuryje 10:00 Tai XXIII Klaipėdos pilies džiazo fes- mano gyvenimas 12:00 Svotai tivalis. Dublino gospelo choras ir
13:00 Simpsonai 13:30 Simpso- „Gin’Gas” 07:05 Grizis ir lemingai
nai 14:00 Pažadėtoji 14:30 Paža- 07:15 Peliukas Lukas 07:25 Zodėtoji 15:00 Maištingosios ama- ro kronikos 07:50 Kelias į namus
zonės 16:00 TV3 žinios 16:25 08:20 Septynios Kauno dienos
TV3 orai 16:30 TV Pagalba 18:30 08:50 Kaip atsiranda daiktai 7
TV3 žinios 19:20 TV3 sportas 09:15 Labas rytas, Lietuva 12:00
19:25 TV3 orai 19:30 Šviesofo- DW naujienos rusų kalba. 12:10
ras 20:00 Prieš srovę 21:00 Pa- Euromaxx 12:45 Legendos. Dok.
smerkti 4 21:30 TV3 vakaro žinios apybraižų ciklas 13:35 Nes man
22:20 TV3 sportas 22:25 TV3 orai tai rūpi 14:20 Gyvenimo negalima
22:30 VAKARO KINO TEATRAS. iššvaistyti 15:15 Premjera. Grizis
Javos karštis 00:35 Kalėjimo bė- ir lemingai 15:25 Peliukas Lukas
gliai 01:35 Specialioji jūrų policijos 15:40 Zoro kronikos 16:05 Kaip attarnyba 02:25 Kerštas 03:15 APB siranda daiktai 7 16:30 Laba diena,
Lietuva 18:00 Misija 18:30 Atspin04:05 Tėvynė
džiai 19:00 Laisvės vėliavnešiai
19:30 Konsteblė 3 20:15 Žmonės,
06:40 F. T. Budrioji akis (57) 07:35 kurie sukūrė Lietuvą 21:00 „PanaProkurorų patikrinimas (400) 08:35 mos dokumentai”. Mokesčių rojus
Muchtaro sugrįžimas (755) 09:35 21:30 LRT studija „Kino pavasaryje
Tokia tarnyba (75) 10:30 Kobra 11 2018” 22:00 Antradienio detekty(16) 11:35 Akloji zona (8) 12:35 vas. Premjera. Damos 23:45 DW
Stoties policija (23) 13:40 Pro- naujienos rusų kalba
Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.
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Trečiadienis, kovo 21 d.

22.30 val.

11 (1) 12:35 Stoties policija (24)
13:40 Prokurorų patikrinimas
(402) 14:50 Muchtaro sugrįžimas
(757) 15:55 Tokia tarnyba (77)
16:50 Kobra 11 (2) 17:55 Akloji zona (9) 18:55 Stoties policija
(1) 20:00 Info diena 20:25 Visi už
vieną 21:00 Kovų meistras 22:50
Penkiakovė 00:45 Strėlė (5) 01:30
Gyvūnų vilionės
05:15 „Geriausios nardymo vietos“. Dok. serialas 05:40 „Bitininkas“ (1/23) 06:25 Programa 06:29
TV parduotuvė 06:45 „Kaimo akademija“ 07:15 Nuoga tiesa 09:15
„Rojus“ (4) 10:20 „Albanas“ (2/10)
11:25 „Bitininkas“ (1/13) 12:30
„Gluchariovas“ (2/26) 13:35 TV
parduotuvė 13:50 „Pabėgėlė“ (3)
14:55 „Iljušinas ir Babkinas tiria.
Tamsioji sielos pusė“ (1) 16:00
Reporteris 16:47 Orai 16:50 „Baltoji vergė“ (13) 18:00 Reporteris
18:40 Lietuva tiesiogiai 18:47
Orai 18:50 „Gluchariovas“ (2/42)
20:00 Reporteris 20:27 Orai 20:30
„Raudonoji karalienė“ (8) 21:30
„Ant bangos“ 22:30 Reporteris
23:15 Lietuva tiesiogiai 23:42 Orai
23:45 Patriotai 00:45 „24/7“ 01:45
„Pasaulio turgūs. Tailandas“. Kelionių dokumentika 02:15 „Gurovo
bylos. Bet kokia kaina“ (3) 03:00
„Bitininkas“ (1/23) 03:45 „Jekaterina Didžioji“ (1) 04:35 „Pražūtingi
smaragdai“ (8)

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Labas rytas, Lietuva
09:05 Senis 10:05 Štutgarto kriminalinė policija 3 10:55 Akis už akį 3
11:40 Emigrantai 12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?” 13:05 Klauskite daktaro 14:00 Žinios 14:15
Laba diena, Lietuva 15:00 Žinios
15:10 Laba diena, Lietuva 16:00
Žinios 16:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Premjera. Seserys 17:30
Žinios 17:55 Sportas 17:58 Orai
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?”
18:30 Klauskite daktaro 19:30
Gyvenimas 20:25 Loterija „Keno
Loto” 20:30 Panorama 21:05 Dėmesio centre 21:20 Sportas 21:25
Orai 21:29 Loterija „Jėga” 21:30
Auksinis protas 22:50 Klausimėlis
23:20 Svetimšalė 1 00:15 Istorijos
detektyvai 01:00 LRT radijo žinios
01:05 Pasaulio teisuoliai 02:00
LRT radijo žinios 02:05 Klauskite
daktaro 03:00 LRT radijo žinios
03:05 Istorijos detektyvai. Istorinė
publicistika 04:00 LRT radijo žinios
06:45 Televitrina 07:00 Juokin04:05 Gyvenimas
giausi Amerikos namų vaizdeliai
07:30 Dainų dvikova 08:00 Kau06:40 Didysis žvejys 2 (22) 07:05 lai 09:00 Savaitė su Kauno „ŽalgiMuča Luča (19) 07:30 Ponas By- riu“ 09:30 CSI kriminalistai 10:30
nas (2) 08:00 Volkeris, Teksaso Dvi merginos be cento 11:00 Dvi
reindžeris (76) 09:00 Rytas su merginos be cento 11:30 Kobra 11
LNK 11:00 Yra, kaip yra 12:00 12:30 Vedęs ir turi vaikų 13:00 VeVisi už vieną 12:30 Ekranai 13:25 dęs ir turi vaikų 13:30 Rezidentai
Rožių karas (118) 14:25 Dvi šir- 14:00 Rezidentai 14:30 Televitrina
dys (638) 14:55 Dvi širdys (639) 15:00 Juokingiausi Amerikos na15:25 Dvi širdys (640) 15:55 Dvi mų vaizdeliai 15:30 Kaulai 16:30
širdys (641) 16:30 Labas vakaras, CSI kriminalistai 17:30 Kobra 11
Lietuva 17:35 Yra, kaip yra 18:30 18:30 Vedęs ir turi vaikų 19:00 VeŽinios 19:25 Sportas 19:28 Orai dęs ir turi vaikų 19:30 Rezidentai
19:30 KK2 20:00 Paveldėtoja 20:00 Rezidentai 20:30 Naša Ra(24) 20:30 Gyvūnų policija 21:30 ša 21:00 Žinios 21:25 Orai 21:30
Žinios 22:24 Sportas 22:28 Orai VAKARO PASIRINKIMAS. Per22:30 VAKARO SEANSAS Po žengta riba 23:20 Pėdsakai 00:20
saulėlydžio 00:25 Judantis objek- Kobra 11 01:20 Daktaras Hausas
02:10 2 Barai. Gyvenimas greittas (9) 01:15 Saugotojas
kelyje 03:25 Jaunasis vilkolakis
04:10 Bobo užkandinė

06:35 Viena už visus (1) 07:05
Viena už visus (2) 07:35 Prokurorų patikrinimas (401) 08:35
Muchtaro sugrįžimas (756) 09:35
Tokia tarnyba (76) 10:30 Kobra

22.30 val.
„Po saulėlydžio“

„Po saulėlydžio“

05:10 Naujakuriai 05:35 Moderni šeima 06:10 Televitrina 06:25
Kempiniukas Plačiakelnis 06:55
Simpsonai 07:25 Simpsonai
07:55 Pasmerkti 4 08:25 Šviesoforas 08:55 Meilės sūkuryje 10:00
Tai - mano gyvenimas 12:00 Svotai 13:00 Simpsonai 13:30 Simpsonai 14:00 Pažadėtoji 14:30 Pažadėtoji 15:00 Maištingosios amazonės 16:00 TV3 žinios 16:25 TV3
orai 16:30 TV Pagalba 18:30 TV3
žinios 19:20 TV3 sportas 19:25
TV3 orai 19:30 Šviesoforas 20:00
Gero vakaro šou 21:00 Pasmerkti
4 21:30 TV3 vakaro žinios 22:15
TV3 sportas 22:20 TV3 orai 22:25
Vikinglotto 22:30 VAKARO KINO
TEATRAS. Paranoja 00:40 Kalėjimo bėgliai 01:35 Specialioji jūrų
policijos tarnyba 02:25 Kerštas
03:15 APB 04:05 Tėvynė

Ketvirtadienis, kovo 22 d.

05:00 Panorama 05:35 Dėmesio
centre 05:52 Sportas 05:57 Orai
06:05 Džiazo muzikos vakaras.
XXIII Klaipėdos pilies džiazo festivalis. „Gin’Gas” 07:05 Grizis ir
lemingai 07:15 Peliukas Lukas
07:25 Zoro kronikos 07:50 Pradėk nuo savęs 08:20 Nacionalinis
turtas 08:50 Kaip atsiranda daiktai 7 09:15 Labas rytas, Lietuva
12:00 Pasaulio dailiojo čiuožimo
čempionatas. Moterys. Trumpoji
programa. Tiesioginė transliacija
iš Milano. Dalyvauja Elžbieta Kropa. 17:40 Kaip atsiranda daiktai 7
18:00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus
albumas 18:15 Kultūrų kryžkelė.
Trembita 18:30 Septynios Kauno
dienos 19:00 Maistas ir aistros
19:35 Konsteblė 3 20:30 Premjera. Didžiosios Visatos paslaptys
su Morganu Frimanu 3 21:15 ARTi. Veidai 21:30 LRT studija „Kino
pavasaryje 2018” 22:00 Pasaulio
dailiojo čiuožimo čempionatas.
Poros. Trumpoji programa. Tiesioginė transliacija iš Milano.

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Labas rytas, Lietuva
09:05 Senis 10:05 Štutgarto kriminalinė policija 3 10:55 Akis už
akį 3 11:40 Gyvenimas 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 Specialus tyrimas
20:25 Loterija „Keno Loto” 20:30
Panorama 21:05 Dėmesio centre
21:20 Sportas 21:25 Orai 21:29
Loterija „Jėga” 21:30 Pokalbių
laida „Svarbios detalės” 22:30
Dviračio žinios 23:00 Premjera.
Merkurijaus kodas 01:00 LRT
radijo žinios 01:05 Specialus tyrimas 02:00 LRT radijo žinios 02:05
Klauskite daktaro

Tokia tarnyba (77) 10:30 Kobra
11 (2) 11:35 Akloji zona (9) 12:35
Stoties policija (1) 13:40 Prokurorų
patikrinimas (403) 14:50 Muchtaro sugrįžimas (758) 15:55 Tokia
tarnyba (78) 16:50 Kobra 11 (3)
17:55 Akloji zona (10) 18:55 Stoties policija (2) 20:00 Info diena
20:25 Savaitės kriminalai 21:00
Pabėgimas iš kalėjimo 23:00
Kovų meistras 00:45 Strėlė (6)
01:30 Savaitės kriminalai 01:55
Reali mistika (16)

05:15 „Geriausios nardymo vietos“. Dok. serialas 05:40 „Bitininkas“ (1/24) 06:25 Programa 06:29
TV parduotuvė 06:45 „Skinsiu
raudoną rožę“ 07:15 „Šiandien
kimba“ 08:15 Patriotai 09:15 „Rojus“ (5) 10:20 „Albanas“ (2/11)
11:25 „Bitininkas“ (1/14) 12:30
„Gluchariovas“ (2/27) 13:35 TV
parduotuvė 13:50 „Pabėgėlė“ (4)
14:55 „Iljušinas ir Babkinas tiria.
Tamsioji sielos pusė“ (2) 16:00
Reporteris 16:47 Orai 16:50 „Baltoji vergė“ (14) 18:00 Reporteris
18:40 Lietuva tiesiogiai 18:47 Orai
18:50 „Gluchariovas“ (2/43) 20:00
Reporteris 20:27 Orai 20:30 „Raudonoji karalienė“ (9) 21:30 Gyvenimo būdas 22:30 Reporteris 23:15
Lietuva tiesiogiai 23:42 Orai 23:45
„Iljušinas ir Babkinas tiria. Svetimų
troškimų sūkurys“ (1; 2) 01:45 „Pasaulio turgūs. Stambulas“. Kelionių dokumentika 02:15 „Gurovo
bylos. Bet kokia kaina“ (4) 03:00
„Bitininkas“ (1/24) 03:45 „Jekaterina Didžioji“ (2) 04:35 „Pražūtingi
06:40 Didysis žvejys 2 (23) 07:05
smaragdai“ (9)
Muča Luča (20) 07:30 Ponas Bynas (3) 08:00 Volkeris, Teksaso
reindžeris (77) 09:00 Rytas su
06:45 Televitrina 07:00 JuokinLNK 11:00 Yra, kaip yra 12:00 Vigiausi Amerikos namų vaizdeliai
si už vieną 12:30 Gyvūnų policija
07:30 Dainų dvikova 08:00 Kaulai
13:25 Rožių karas (119) 14:25
09:00 Vienam gale kablys 09:30
Dvi širdys (642) 14:55 Dvi širdys
CSI kriminalistai 10:30 Dvi mergi(643) 15:25 Dvi širdys (644) 15:55
nos be cento 11:00 Dvi merginos
Dvi širdys (645) 16:30 Labas vabe cento 11:30 Kobra 11 12:30
karas, Lietuva 17:35 Yra, kaip
Vedęs ir turi vaikų 13:00 Vedęs ir
yra 18:30 Žinios 19:25 Sportas
turi vaikų 13:30 Rezidentai 14:00
19:28 Orai 19:30 KK2 20:00 VaRezidentai 14:30 Televitrina 15:00
landa su Rūta 21:30 Žinios 22:24
Juokingiausi Amerikos namų vaizSportas 22:28 Orai 22:30 VAKAdeliai 15:30 Kaulai 16:30 CSI kriRO SEANSAS Užpuolikai 00:40
minalistai 17:30 Kobra 11 18:30
Judantis objektas (10) 01:30 Po
Vedęs ir turi vaikų 19:00 Vedęs ir
saulėlydžio 03:05 Alchemija IX.
turi vaikų 19:30 Rezidentai 20:00
Kinas pagal Bela Tarr’ą 03:30
Rezidentai 20:30 Fizrukas 21:00
RETROSPEKTYVA
Žinios 21:25 Orai 21:30 VAKARO
PASIRINKIMAS. Įkaitas 23:50 Eurolygos rungtynės. Madrido „Real“
04:00 Programos pabaiga TV3
- Kauno „Žalgiris“ 01:45 Daktaras
05:10 Naujakuriai 05:35 MoHausas 02:35 2 Barai. Gyveniderni šeima 06:10 Televitrina
mas greitkelyje 04:15 Jaunasis
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis
vilkolakis
06:55 Simpsonai 07:25 Simpsonai 07:55 Pasmerkti 4 08:25
Šviesoforas 08:55 Meilės sūku05:00 Panorama 05:35 Dėmesio
ryje 10:00 Tai - mano gyvenimas
centre 05:52 Sportas 05:57 Orai
12:00 Svotai 13:00 Simpsonai
06:05 Džiazo muzikos vakaras.
13:30 Simpsonai 14:00 Pažadė07:00 Žmonės, kurie sukūrė Lietoji 14:30 Pažadėtoji 15:00 Maištuvą. 07:50 Linija, spalva, forma
tingosios amazonės 16:00 TV3
08:15 Lietuva mūsų lūpose. 08:50
žinios 16:25 TV3 orai 16:30 TV
Kaip atsiranda daiktai 7 09:15 LaPagalba 18:30 TV3 žinios 19:20
bas rytas, Lietuva 12:00 Pasaulio
TV3 sportas 19:25 TV3 orai 19:30
dailiojo čiuožimo čempionatas.
Šviesoforas 20:00 Farai 21:00 Pa16:45 Premjera. Grizis ir lemingai
smerkti 4 21:30 TV3 vakaro žinios
16:55 Peliukas Lukas 17:05 Zoro
22:20 TV3 sportas 22:25 TV3 orai
kronikos 17:30 Nacionaliniai ly22:30 VAKARO KINO TEATRAS.
gybės ir įvairovės apdovanojimai
Galingasis Stenas 00:40 Kalėjimo
2017 18:50 Europos moterų ranbėgliai 01:40 Specialioji jūrų polikinio čempionato atrankos rungtycijos tarnyba 02:30 Kerštas 03:20
nės. Lietuva – Turkija. Tiesioginė
Salemas 04:15 Salemas
transliacija iš Kauno. 20:30 Nacionalinis turtas 21:00 LRT studija
06:35 Viena už visus (3) 07:05 „Kino pavasaryje 2018” 21:30
Viena už visus (4) 07:35 Pro- Pasaulio dailiojo čiuožimo čemkurorų patikrinimas (402) 08:35 pionatas 23:15 Žurnalas „Kelias
Muchtaro sugrįžimas (757) 09:35 į FIFA World Cup 2018”

Penktadienis, kovo 23 d.

tikrinimas (404) 14:50 44-as skyrius (27) 15:55 Tokia tarnyba (79)
16:50 Kobra 11 (4) 17:55 Akloji
zona (11) 18:55 Stoties policija
(3) 20:00 Info diena 21:00 Kerštas 23:10 Pabėgimas iš kalėjimo
01:05 Strėlė (7) 01:50 Kerštas

19.30 val.
„Po saulėlydžio“

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Labas rytas, Lietuva
09:05 Senis 10:05 Štutgarto kriminalinė policija 3 10:55 Akis už akį
3 11:40 Stilius 12:40 TV žaidimas
„Kas ir kodėl?” 13:05 Klauskite
daktaro 14:00 Žinios 14:15 Laba
diena, Lietuva 15:00 Žinios 15:10
Laba diena, Lietuva 16:00 Žinios
16:15 Laba diena, Lietuva 16:30
Premjera. Seserys 17:30 Žinios
17:55 Sportas 17:58 Orai 18:00
TV žaidimas „Kas ir kodėl?” 18:30
Klauskite daktaro 19:30 Beatos
virtuvė 20:25 Loterija „Keno Loto”
20:30 Panorama 20:52 Sportas
20:57 Orai 20:59 Loterija „Jėga”
21:00 Šiandien prieš 100 metų
21:30 Duokim garo! 23:10 Fantastiškas penktadienis. Premjera.
Visiška tamsa 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 suktinis su Zita Kelmickaite. HD (kart.)
03:30 Mūsų gyvūnai. Vedėja Rasa
Eilunavičienė. (kart.) 04:00 LRT radijo žinios 04:05 Stilius

05:15 „Geriausios nardymo vietos“. Dok. serialas 05:40 „Bitininkas“ (1/25) 06:25 Programa
06:29 TV parduotuvė 06:30 „Pasaulio turgūs. Tel Avivas“. Kelionių
dokumentika 06:45 „Krepšinio
pasaulyje su V. Mačiuliu“ 07:15
„Ant bangos“ 08:15 Gyvenimo
būdas 09:15 „Rojus“ (6) 10:20
„Albanas“ (2/12) 11:25 „Bitininkas“ (1/15) 12:30 „Gluchariovas“
(2/28) 13:35 TV parduotuvė 13:50
„Jekaterina Didžioji“ (1) 14:55 „Iljušinas ir Babkinas tiria. Tamsioji
sielos pusė“ (3) 16:00 Reporteris
16:47 Orai 16:50 „Baltoji vergė“
(15) 18:00 Reporteris 18:47 Orai
18:50 „Gluchariovas“ (2/44) 20:00
Reporteris 20:27 Orai 20:30 „Muzikinės kovos“ 22:30 Reporteris
22:57 Orai 23:00 „Gluchariovas“
(2/3; 2/4) 01:10 „Krikšto tėvas“ (1;
2) 03:00 „Bitininkas“ (1/25) 03:45
„Jekaterina Didžioji“ (3) 04:35
„Pražūtingi smaragdai“ (10)
06:45 Televitrina 07:00 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai
07:30 Dainų dvikova 08:00 Kaulai 09:00 Praeities žvalgas 09:30
CSI kriminalistai 10:30 Dvi merginos be cento 11:00 Dvi merginos
be cento 11:30 Kobra 11 12:30
Vedęs ir turi vaikų 13:00 Vedęs ir
turi vaikų 13:30 Rezidentai 14:00
Rezidentai 14:30 Televitrina 15:00
Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai 15:30 Kaulai 16:30 CSI kriminalistai 17:30 Kobra 11 19:30
Verslo receptai 20:00 Farai 21:00
Žinios 21:45 Sportas 21:50 Orai
22:00 PWR REKOMENDUOJA.
Žiurkių lenktynės 00:15 Peržengta
riba 02:00 Kvailiausi pasaulio nutrūktgalviai 02:50 Jaunasis vilkolakis 03:35 Jaunasis vilkolakis

06:40 Didysis žvejys 2 (24) 07:05
Muča Luča (21) 07:30 Ponas Bynas (4) 08:00 Volkeris, Teksaso
reindžeris (78) 09:00 Rytas su
LNK 11:00 Yra, kaip yra 12:00 Valanda su Rūta 13:20 Rožių karas
(120) 14:20 Dvi širdys (646) 14:55
Dvi širdys (647) 15:25 Dvi širdys
(648) 15:55 Dvi širdys (649) 16:30
Labas vakaras, Lietuva 17:35 Yra,
kaip yra 18:30 Žinios 19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30 KK2 penktadienis 21:00 SAVAITĖS HITAS
Žmogus iš plieno 23:50 Nebijok 05:00 Euromaxx 05:30 Panorama
tamsos 01:40 Užpuolikai
05:52 Sportas 05:57 Orai 06:05
Džiazo muzikos vakaras. XXIII
Klaipėdos pilies džiazo festivalis.
05:00 Naujakuriai 05:25 Moder- Džiazo miniatiūros 07:05 Grizis
ni šeima 05:50 Moderni šeima ir lemingai 07:15 Peliukas Lukas
06:10 Televitrina 06:25 Kempiniu- 07:25 Zoro kronikos 07:45 Viekas Plačiakelnis 06:55 Simpsonai nuolynų kelias Lietuvoje 08:20
07:25 Simpsonai 07:55 Pasmerkti Pažvelk į profesiją kitaip 08:50
4 08:25 Šviesoforas 08:55 Meilės Laisvės vėliavnešiai 09:15 Labas
sūkuryje 10:00 Tai - mano gyveni- rytas, Lietuva 12:00 Pasaulio daimas 12:00 Svotai 13:00 Simpso- liojo čiuožimo čempionatas. Šonai 13:30 Simpsonai 14:00 Pa- kiai ant ledo. Trumpoji programa.
žadėtoji 14:30 Pažadėtoji 15:00 Tiesioginė transliacija iš Milano.
Maištingosios amazonės 16:00 Dalyvauja Saulius Ambrulevičius
TV3 žinios 16:25 TV3 orai 16:30 ir Allison Reed. 17:00 Premjera.
TV Pagalba 18:30 TV3 žinios Grizis ir lemingai 17:10 Peliukas
19:20 TV3 sportas 19:25 TV3 orai Lukas 17:20 Tobotai 1 17:45 Kaip
19:30 DIDYSIS PENKTADIENIO atsiranda daiktai 7 18:15 Mokslo
FILMAS. Atlantida. Prarastoji im- sriuba 18:45 Lietuvos tūkstantmeperija 21:20 VAKARO KINO TEA- čio vaikai 19:40 Konsteblė 3 20:30
TRAS. Melas vardan tiesos 00:25 Kultūros teismas 21:15 LRT studiAuklė nakčiai 01:55 Tai bent ma- ja „Kino pavasaryje 2018” 21:45
Pasaulio dailiojo čiuožimo čempiomytė! 03:30 Kruvina muzika
natas 23:45 Europos kinas. Premjera. Tiltas per Ibaro upę 01:15 DW
06:35 Viena už visus (5) 07:05 naujienos rusų kalba. 01:25 Dabar
Viena už visus (6) 07:35 Prokuro- pasaulyje 01:55 Džiazo muzikos
rų patikrinimas (403) 08:35 Much- vakaras. XXIII Klaipėdos pilies
taro sugrįžimas (758) 09:35 Tokia džiazo festivalis. „Janno Trump &
tarnyba (78) 10:30 Kobra 11 (3) Trump Conception” (Estija) 02:55
11:35 Akloji zona (10) 12:35 Sto- Nuo Lietuvos nepabėgsi. Vaidyties policija (2) 13:40 Prokurorų pa- binis filmas
Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

HOROSKOPAS
Kovo 19-25 d.



AVINAS
(03.21-04.20)

Gražina Sviderskytė

Stichija: Ugnis
Planeta: Marsas
Savaitės diena: antradienis
Akmuo: raudonas rubinas,
deimantas ir granatas
Spalvos: geltona ir raudona
AVINAS
(03.21-04.20)
Pirmoje savaitės pusėje užgriuvusi didžiulė finansinė
atsakomybė gali priversti
ieškoti kvalifikuotos pagalbos. Užmezgęs naują pažintį
saugokitės likti pasyvus. Būkite protingas ir pasistenkite
užsirekomenduoti kaip patikimas partneris.



JAUTIS
(04.21-05.21)
Jūs aiškiai matote savo tikslą,
jūsų planas tikslus ir išbaigtas, o strategija paruošta įgyvendinti, bet kažkas, neseniai įžengęs į jūsų gyvenimą,
suka jums galvą romantiškomis fantazijomis. Net jei tai
ir nėra meilė, laukia jaudulio
pilnos dienos.



DVYNIAI
(05.22-06.21)
Šią savaitę tiesos ieškojimai
bus itin sunkūs, nes kažkas
akivaizdžiai bando jumis manipuliuoti. Tiesa, palankiai išsidėsčiusios planetos padės
geriau suvokti jus supančius
žmones. Tikriausiai nepalankiai žiūrite ir į flirtą? Be reikalo, atmeskite visus skrupulus
ir leiskitės į nuotykį!



VĖŽYS
(06.22-07.22)
Kažkas ketina suversti jums
savo neatliktus darbus.
Įkvėpkite gryno oro, atsiraitokite rankoves ir pasiruoškite gintis, kitaip būsite greit
įstumtas aklavietėn. Partneris gali trokšti kurį laiką pabūti vienas ir neprieštarautų, jei
kur nors išvažiuotumėte.



LIŪTAS
(07.23-08.21)
Mažytis kompromisas pirmadienį ar antradienį padėtų daug lengviau kitas šios
savaitės dienas. Jūsų nuolatinis nuotaikų svyravimas savaitės viduryje aplinkiniams
bus sunkiai pakeliamas. Iš
toli galite sulaukti gerų naujienų, išsklaidysiančių tam
tikrą nesusipratimą. Galima
kelionė - puiki dovana, kurią
derėtų priimti.



MERGELĖ
(08.22-09.23)
Finansinės problemos, apie
kurias nė nenutuokėte, gali
išlįsti į paviršių ir sukelti pakankamai rimtų problemų
santykiuose su sutuoktiniu.



Padėtis tik pablogės, jei nesugebėsite valdyti emocijų ir
leisite išsilieti pykčiui.
SVARSTYKLĖS
(09.24-10.23)
Panašu, kad savaitė bus labai
įdomi ar bent jau pilna permainų. Jūsų laukia kažkokia
džiugi staigmena. Tarnyboje gali keistis jūsų pareigos.
Darbo ir atsakomybės prisidės tuoj pat, kiti privalumai
atsiskleis vėliau...



SKORPIONAS
(10.24-11.22)
Kelionės planus gali tekti atidėti dėl pablogėjusios
sveikatos ar kitų kliūčių.
Neskolinkite, nesiskolinkite.
Apskritai pasistenkite neprisiimti jokių finansinių įsipareigojimų, kol gerai neišsiaiškinsite, kiek turite pinigų
šiandien ir kiek galite tikėtis
turėti rytoj.



ŠAULYS
(11.23-12.22)
Galite sulaukti toli siekiančio
dalykinio pasiūlymo. Idėja
galėtų padėti išspręsti užgriuvusias finansines problemas,
bet dar nėra iki galo subrandinta. Jos įgyvendinimas galėtų pareikalauti pernelyg didelių aukų ir galų gale viskas
viskas būtų dar blogiau..



OŽIARAGIS
(12.23-01.20)
Nepasieksite trokštamos
sėkmės, jei bandysite dabar
savo sumanymus per jėgą
įgyvendinti. Jūsų partnerio
pozicija gali radikaliai pasikeisti. Tikėtina, kad jis pasirodys esąs kur kas jautresnis ir
subtilesnis nei manėte.



VANDENIS
(01.21-02.18)
Atrodo, kažkas iš artimųjų turi ganėtinai rimtų problemų.
Neteiskite jo už padarytas
klaidas. Daug protingiau būtų atidžiai išklausyti ir nuoširdžiai užjausti. Jums pačiam
kilti karjeros laiptais padeda
kažkoks slaptas globėjas.



ŽUVYS
(02.19-03.20)
Pasirinksite šią savaitę ne itin
tinkamą veikimo būdą savo
painiems reikalams spręsti,
tačiau sėkmė jums vis tiek
yra beveik garantuota. Kažkas iš artimųjų nusiteikęs
destruktyviai, gali pamėginti
jus apgauti.



Prenumeruokite „Naująjį Gėlupį“ ir
neatsilikite nuo svarbiausių krašto
ekonominių, kultūrinių ir politikos
naujienų!
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Mirė iškilus britų kosmologas Stephenas Hawkingas

Popiežiaus homilija.
Melskimės drąsiai ir
ištvermingai
Ketvirtadienio rytą Šv. Mortos koplyčioje aukotų Mišių homilijoje popiežius Pranciškus
kalbėjo apie maldos galią. Drąsi ir ištverminga Mozės malda
išgelbėjo nuo Dievo rūstybės
neištikimą, aukso veršį pradėjusią garbinti į pažadėtąją žemę keliaujančią tautą. Nors ir
suprasdamas savo tautos kaltę,
Mozė ją myli ir drąsiai prašo
Dievą jos nebausti. Mozė negudrauja, nepataikauja, drąsiai
sako Dievui tai ką galvoja. Dievui patinka tokia malda. Dievas
mato nuoširdų karštą maldavimą ir jį išklauso.
„Jokio pataikavimo. Aš esu
su savo tauta. Ir esu su Tavimi. Tokia yra užtarimo malda.
Malda, kurioje viskas drąsiai
išsakoma, kalbama Viešpačiui
tiesiai į akis. Jis yra kantrus.
Taip pat ir užtarimo maldoje
reikia kantrybės. Jei pažadame už ką nors melstis, negana tik sukalbėti „Tėve mūsų“
ir „Sveika, Marija“. Ne. Jei tu
pažadi melstis už kitą žmogų,
tu privalai melstis kaip Mozė.
Reikia kantrybės.“
„Viešpats mus tesuteikia šią
malonę: malonę melstis Dievo
akivaizdoje laisviems, kaip jo
vaikai; melstis ištvermingai;
melstis kantriai. O visų pirma
melstis, žinant, kad kalbamės
su Tėvu, kad Tėvas mane išklausys. Viešpats tepadeda
mums išmokti tokios užtarimo
maldos“.
VATIKANO RADIJAS

Ir katalikai šypsosi

Vaikas klausia mamos:
– Mama, o iš tikro žmonės
po mirties pavirsta į dulkes?
Mama sako:
– Taip, iš tikro.
– Oi, mama, tai po mano
lova – trys lavonai!
***
– Tuk tuk...
– Kas ten?
– Tai aš – mirtis.
– Na ir kas?
– Na ir viskas...
REKLAMA

Iškilus britų fizikas ir
kosmologas Stephenas
Hawkingas (Stivenas
Hokingas), dėl savo
genialaus proto ir fizinio
neįgalumo tapęs žinomas
visame pasaulyje ir
daugeliui teikęs įkvėpimo,
mirė būdamas 76 metų,
trečiadienį pranešė jo
šeimos atstovas.

1988 metais išleista jo knyga „Trumpa laiko istorija“ (A
Brief History of Time) tapo
pasauliniu bestseleriu, įtvirtinusiu S. Hawkingo super
žvaigždės statusą.
S. Hawkingo genialumas ir
sąmojis užtikrino jam daugybę
gerbėjų ne tik astrofizikos pasaulyje. Mokslininkas buvo lyginamas su Albertu Einsteinu
(Albertu Einšteinu) ir Isaacu
Newtonu (Izaoku Niutonu).
Jis mirė ankstyvosiomis trečiadienio valandomis savo namuose universitetiniame Kembridžo mieste Anglijoje.
„Esame giliai nuliūdę, kad
mūsų mylimas tėvas šiandien
mirė“, – sakoma profesoriaus
S. Hawkingo vaikų Lucy (Liusi), Roberto ir Timo pranešime, paskelbtame Didžiosios
Britanijos naujienų agentūros
„Press Association“.
„Jis buvo didis mokslininkas ir nepaprastas žmogus, kurio darbai ir palikimas gyvuos
daugelį metų“, – pridūrė jie.
Britanijos premjerė Theresa
May (Tereza Mei) buvo viena
pirmųjų, išreiškusi užuojautą
dėl S. Hawkingo mirties. Socialiniame tinkle „Twitter“ ji parašė, kad jis buvo „nuostabus ir
nepaprastas protas“, kurio palikimas „nebus užmirštas“.
Kembridžo universitete daugybė žmonių panoro pasirašyti
užuojautų knygoje.
„Su juo būdavo smagu dirbti, jis turėjo puikų humoro jausmą. Jo studentams prie lentos
kartais būdavo baisoka. Jis
buvo įkvėpimas“, – naujienų
agentūrai AFP sakė buvęs S.
Hawkingo doktorantas Justinas Haywardas (Džastinas
Heivardas), su fiziku dirbęs
1991-1995 metais.
1964-aisiais, kai S. Hawkingui tebuvo 21 metai, jam buvo diagnozuota sunki motorinių neuronų liga, prikausčiusi
jį prie neįgaliųjų vežimėlio.
Gydytojai prognozavo, kad
S. Hawkingas gyvens tik kelerius metus, bet jis atsilaikė
gerokai ilgiau.
„Jo drąsa ir atkaklumas bei
ypatingi gabumai ir humoro

jausmas įkvėpdavo žmones
visame pasaulyje“, – sakė jo
šeimos nariai.
„Kartą jis pasakė: „Visata
būtų nekokia, jei joje negyventų žmonės, kuriuos myli“.
Amžinai jo ilgėsimės“, – teigė
S. Hawkingo artimieji.

Mokslo titanas
S. Hawkingas gimė 1942
metų sausio 8-ąją, praėjus lygiai 300 metų po šiuolaikinio
mokslo tėvo Galileo Galilei
(Galilėjo Galilėjaus) mirties, ir
visada tikėjo, kad mokslas yra
jo pašaukimas. Jis tapo vienu
gerbiamiausių pasaulio mokslininkų ir pateko į mokslo titanų panteoną.
Apie jo mirtį buvo pranešta
minint 139-ąsias A. Einsteino
gimimo metines.
Didžiąją gyvenimo dalį jis
praleido neįgaliojo vežimėlyje, paralyžiuotas besivystančios amiotrofinės lateralinės
sklerozės (ALS), pažeidžiančios valingus judesius valdančius nervus.
Vis dėlto jis sugebėjo priešintis šios ligos niokojantiems
padariniams, kai buvo visiškai paralyžiuotas ir galėjo
bendrauti tik naudodamasis
kompiuteriniu kalbos sintezatoriumi.
„Manęs gana dažnai klausia: „Kaip jaučiatės sirgdamas
ALS?“ – kartą rašė jis. – Atsakymas – jaučiu nedaug.“
„Stengiuosi gyventi įprastą
gyvenimą, kiek tai įmanoma,
ir negalvoti apie savo būklę
arba gailėtis dalykų, kurių dėl
jos negaliu daryti, o jų nėra
labai daug“, – pridūrė mokslininkas.
Tačiau Stephenas Williamas
Hawkingas (Stivenas Viljamas
Hokingas) toli gražu nebuvo
įprastas žmogus.
Vis blogiau veikiančiame
kūne gyvavo aštrus protas, besižavintis Visatos prigimtimi,
kėlęs klausimus, kaip ji susiformavo ir kokia galėtų būti
jos pabaiga.
„Mano tikslas paprastas: visiškai suprasti Visatą, kodėl ji
yra, kokia yra, ir kodėl ji apskritai egzistuoja“, – kartą pasakė S. Hawkingas.
Dauguma jo darbų buvo susiję su pastangomis suderinti
reliatyvumą – erdvės ir laiko prigimtį – su kvantine teorija, aiškinančia, kaip veikia
smulkiausios Visatos dalelės,
ir tokiu būdu išsiaiškinti, kaip
susikūrė mūsų Visata ir kokie

dėsniai ją valdo.
Pasklidus žiniai apie S. Hawkingo mirtį, mokslininkai iš viso pasaulio reiškė užuojautą ir
vadino jį įkvėpimo šaltiniu.
Amerikiečių astrofizikas
Neilas deGrasse’as Tysonas
(Nilas DeGrasas Taisonas) tviteryje išreiškė užuojautą, palygindamas S. Hawkingo mirtį
su kosmologija.
„Jam išėjus liko intelektinis

„Oskarą“.
Šį „Oskarų“ triumfą šventė
ir S. Hawkingas, kuris, kaip
buvo pranešta, sakė, kad jam
žiūrint filmą buvo tokių akimirkų, kai jis manė stebintis
pats į save.
Apie jį taip pat pasakoja
2013 metų dokumentinis filmas „Hawkingas“ (Hawking),
kuriame jis apmąsto savo gyvenimą. „Kadangi kiekviena

nis intelektas gali padėti kovoti
su ligomis ir skurdu, bet tuo pačiu perspėjo dėl šių technologijų potencialių pavojų.
„Trumpai tariant, dirbtinio
intelekto sukūrimo sėkmė galėtų būti didžiausias mūsų civilizacijos istorijos įvykis. Drauge su privalumais dirbtinis intelektas taip pat atneš pavojų,
tokių kaip galingi autonominiai ginklai ar nauji būdai saujelei engti daugumą“, – 2016
metais per naujo dirbtinio intelekto tyrimų centro Kembridžo
universitete atidarymą sakė S.
Hawkingas.

Populiarioji kultūra ir
politika
vakuumas. Bet jis nėra tuščias.
Galvokit apie tai kaip apie vakuuminės energijos rūšį, persmelkiančią kosminio laiko
terpę, kuri nepaklūsta matavimui“, – sakė mokslininkas.
NASA tviteryje irgi paskelbė panegiriką S. Hawkingui; šiame socialiniame tinkle
NASA pasidalijo vaizdo įrašu,
kuriame matomas besišypsantis mokslininkas, pakilęs nesvarumo skrydžiui Kennedy
(Kenedžio) kosmoso centre
Floridoje.
Jo mirtis nuliūdino net ir
garsenybes, kurios paprastai
nesiejamos su astrofizikos subtilybėmis.
Amerikiečių dainininkė Katy Perry (Keiti Peri) sakė, kad
„mano širdyje (atsivėrė) didžiulė juodoji skylė“.
Jo tarptautinis populiarumas pasireiškė ir Kinijoje, kur
vietiniame socialiniame tinkle
„Weibo“, kuriame S. Hawkingas turėjo milijonus sekėjų, su
„milžiniška žvaigžde“ atsisveikino beveik pusė milijardo gerbėjų.

Žemės gyvybė pavojuje
S. Hawkingas 1965 metais
vedė Jane Wilde (Džein Vaild),
susilaukė su ja trijų vaikų. Po
25 metų pora išsiskyrė ir jis vedė savo buvusią slaugę Elaine
Mason (Elein Meison), tačiau
ir ši sąjunga iširo – sklandant
įtarimams dėl smurtavimo, kuriuos jis pats neigė.
S. Hawkingo ir J. Wilde
meilės istorija buvo atpasakota 2014 metų filme „Visko
teorija“ (The Theory of Everything), kuris britui Eddie
Redmayne’ui (Edžiui Redmeinui) pelnė geriausio aktoriaus

diena man gali būti paskutinė, trokštu išpešti viską iš
kiekvienos minutės“, – filme
sako jis.
1974 metais, būdamas 32ejų, jis tapo vienu jauniausių
prestižiškiausios britų mokslo institucijos, Karališkosios
draugijos, narių.
1979-aisiais S. Hawkingas
buvo paskirtas Kembridžo
universiteto Lucaso (Lukaso)
matematikos profesoriumi.
Į šį universitetą iš Oksfordo
universiteto jis perėjo studijuoti teorinės astronomijos ir
kosmologijos.
XVII amžiuje prestižiniame Lucaso profesoriaus poste dirbo britų mokslininkas I.
Newtonas.
2007-aisiais S. Hawkingas galiausiai pats išbandė I.
Newtono gravitacijos teorijas
– būdamas 65-erių jis Jungtinėse Valstijose pakilo nesvarumo skrydžiui, kuris turėjo
būti įžanga planuotam suborbitiniam skrydžiui.
Kaip jam būdavo būdinga,
jis šios kelionės nelaikė paprasčiausia gimtadienio dovana. Jis
sakė norintis pademonstruoti,
kad neįgalumas netrukdo pasiekimams, ir paskatinti susidomėjimą kosmosu, kur, jo,
įsitikinimu, glūdi žmonijos
likimas.
„Galvoju, kad žmonija neturi ateities, jei nekeliaus į kosmosą, – sakė jis. – Manau, kad
Žemės gyvybei gresia vis didesnis pavojus būti sunaikintai
katastrofos, tokios kaip staigus
pasaulinis atšilimas, branduolinis karas, koks nors genų inžinerijos būdu sukurtas virusas
ar kiti pavojai.“
Neseniai jis sakė, kad dirbti-

S. Hawkingo genijus pelnė
jam pasaulinę šlovę, jis išgarsėjo kaip sąmojingas oratorius,
mokantis pasakoti apie mokslą
platesnei auditorijai.
Savo 1988 metų knygoje
„Trumpa laiko istorija“ jis siekė mokslininkų bendruomenei
nepriklausantiems skaitytojams paaiškinti fundamentines
Visatos teorijas. Knyga tapo
tarptautiniu bestseleriu ir pelnė
jam pasaulinį pripažinimą.
2001 metais jis išleido knygą „Visata riešuto kevale“
(The Universe in a Nutshell).
Ji platinama ir Lietuvos knygynuose.
2007-aisiais S. Hawkingas
su dukra Lucy (Liusi) parašė
knygą vaikams „Džordžas ir
Visatos paslaptys“ (George’s
Secret Key to the Universe),
kurioje stengėsi paaiškinti darbus apie Saulės sistemą, asteroidus, savo pamėgtas juodąsias skyles ir kitus dangaus
kūnus.
S. Hawkingas taip pat pateko į populiariąją kultūrą,
pasirodė serialuose „Žvaigždžių kelias: Kita karta“ (Star
Trek: The Next Generation) ir
„Simpsonai“ (The Simpsons),
jo balsas skambėjo „Pink Floyd“ dainose.
S. Hawkingas dalyvavo ne
tik moksliniuose, bet ir politiniuose debatuose. Donaldą
Trumpą (Donaldą Trampą)
prieš jo išrinkimą JAV prezidentu jis pavadino „demagogu,
kuris, regis, patinka vulgariausiems sluoksniams“.
S. Hawkingas taip pat perspėjo Britaniją prieš „Brexit“
referendumą 2016 metais ir
ragino nesitraukti į Europos
Sąjungos: „Praėjo dienos, kai
galėjome patys atsilaikyti prieš
pasaulį.“ BNS
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Kovo 17 d.
ŠEŠTADIENIS
Saulė teka 06:33
leidžiasi 18:24
Dienos ilgumas 11.51
Jaunatis (0 mėnulio diena)
Gerda, Patrikas, Gentvila, Varūna, Gertrūda, Gendvilas, Vita
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas pjauti žolę,
laistyti, netinkamas laikas
kaupti derlių.

Matematinis galvosūkis

Įrašykite skaitmenis nuo 1 iki 9
taip, kad matematiniai veiksmai
atitiktų gautus rezultatus.
Kiekvienas skaitmuo gali būti panaudotas tik vieną kartą.
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Kovo 20 d.
ANTRADIENIS
Žemės diena
Pavasario lygiadienis
Pasaulinė burnos sveikatos
diena
Frankofonijos diena
Saulė teka 06:25
leidžiasi 18:30
Dienos ilgumas 12.05
Jaunatis (3 mėnulio diena)
Žygimantas, Tautvilė, Filomenas, Irmgarda, Irma, Irmantas
Tinkamas laikas sėti:
kopūstus (žiedinius, ropinius,
smidrus), salierus, salotas, špinatus, lapinius burokėlius.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti ir konservuoti vaisius.

KOVO
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Šio kryžiažodžio atsakymas – BANDEROLĖS.

KLAIPĖDA
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Lošimas
Nr. 1305
2018-03-14
Pagrindiniai skaičiai: 6, 11, 17,
26, 36, 42
Vikingo skaičius: 7

Vieno derinio laimėjimų
lentelė:
6+1 - 24 135 893,50 € (-)
6 - 267 127,50 € (-)
5+1 - 31 906,50 € (1)
5 - 430 € (7)
4+1 - 88 € (41)
4 - 7,50 € (314)
3+1 - 4,50 € (743)
3 - 1,50 € (5 167)
2+1 - 1,25 € (5 263)
2 - 0,75 € (36 240)

26,2 mln. Eur

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

1906

tuvių kalbos mokymo
komitetas, siekęs įvesti lietuvių kalbos
mokymą Vilniaus miesto ir Vilniaus
apygardos mokyklose.
m. kovo 17 d.: John Holland Niujorke demonstravo povandeninį laivą, kuris paniręs
išbuvo 100 minučių.
m. kovo 17 d.: Belzeno koncentracijos stovykloje pradėjo veikti pirmoji dujų kamera.
m. kovo 18 d.: Šv. Romos
imperijos imperatorius
Frydrichas II per Šeštąjį kryžiaus žygį
pasiskelbė Jeruzalės karaliumi.
m. kovo 18 d.: Po Ivano IV
Žiauriojo mirties valdžia
atiteko psichiškai nesveikam jo sūnui
Fiodorui. Valstybės reikalus tvarkė Bo-

1898

1584
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[LEDO STORIS, cm]

Savaitė istorijos
puslapiuose

1942
1229

KOVO

-2

VANDENS TEMPERATŪRA

m. kovo 17 d.: įkurtas Lie-

SKAIČIAI

Kito tiražo prognozė:

(šio numerio atsakymai)

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

+3

KET VIRTADIENIS

VILNIUS

Sudoku

+5

TREČIADIENIS

VILNIUS
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-2

SEKMADIENIS

KOVO

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 burokėlius.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti, šaldyti
ir konservuoti vaisius.

Kovo 22 d.
KETVIRTADIENIS
Pasaulinė vandens diena
Saulė teka 06:20
leidžiasi 18:34
Dienos ilgumas 12.14
Jaunatis (5 mėnulio diena)
Benvenutas, Kotryna,
Gedgaudas, Gedgaudė
Tinkamas laikas sėti:
porus, krapus, garstyčias, pankolius, kalendras.
Sode, darže:
netinkamas laikas laistyti.

KOVO

-10 -4

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 burokėlius.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti, šaldyti
ir konservuoti vaisius.

Kovo 21 d.
TREČIADIENIS
Tarptautinė miego diena
Tarptautinė rasinės diskriminacijos panaikinimo diena
Pasaulinė poezijos diena
Tarptautinė lėlininkų diena
Saulė teka 06:23
leidžiasi 18:32
Dienos ilgumas 12.09
Jaunatis (4 mėnulio diena)
Mikalojus, Nortautas, Lingailė,
Benediktas, Reda
Tinkamas laikas sėti:
kopūstus (žiedinius, ropinius,
smidrus), salierus, salotas, špinatus, lapinius burokėlius.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti ir konservuoti vaisius.

ORAI

risas Godunovas.
m. kovo 18 d.: Paryžiuje
pasirodė pirmieji miesto autobusų prototipai – aštuonvietės
karietos.
m. kovo 18 d.: Rusijos armija nuslopino Kronštato
jūreivių maištą.
m. kovo 19 d.: pogrindyje
pradėta leisti Lietuvos katalikų bažnyčios kronika (1972–1989).
m. kovo 20 d.: Trakuose nužudytas Lietuvos
didysis kunigaikštis Žygimantas Kęstutaitis.
m. kovo 20 d.: LKP(b) Centro komitetas ir LSSR Ministrų Taryba priėmė nutarimą „Dėl kolūkių organizavimo Lietuvos TSR“.
m. kovo 20 d.: įvyko avarija Jonavos „Azoto“ gamykloje.

1662
1921
1972
1440
1948

1989

1507

m. kovo 21 d.: pirmąkart
paminėta Tauragė (Vatikano dokumentuose, dėl statomos
bažnyčios).
m. kovo 21 d.: Kapsuko
miestui grąžintas Marijampolės pavadinimas.
m. kovo 22 d.: Reikalaujant
Prancūzijos karaliui Pilypui
IV Gražiajam popiežius Klemensas V
paleido riterių tamplierių ordiną. Ordino nuosavybė visoje Europoje perėjo
kitiems ordinams arba buvo konfiskuota valstybės.
m. kovo 23 d.: Benito Musolinis (Benito Mussolini) Milane pradėjo fašistinį judėjimą, įkurdamas partiją „Fasci di Combattimento“.
m. kovo 23 d.: Vokietijos
parlamentas priėmė įstatymą, Adolfui Hitleriui (Adolf Hitler)
suteikusį neribotus įgaliojimus.

1989
1312
1919
1933

[0] NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
[13] KAUNO MARIOS
+1 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
[25] KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

SAULĖS AKTYVUMAS

G1
S0
R0

Numatomos mažos
geomagnetinės audros.
Saulės audrų
nenumatoma.
Radiometrinių (radio trukdžių)
audrų nenumatoma.

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

GAMA RADIACINIS FONAS

36
38

KAUNE
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE
14000 nSv/val.

ALYTUJE ČERNOBYLIO AE
nSv/val. 4440 nSv/val.

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

