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Naujojoje Ūtoje 
– kelių priežiūros 
bei piktavališko 
atsikratymo atliekomis 
problemos
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REKLAMA

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

Prenumeruokite telefonu 8 700 55 400 išsikviesdami laiškininką į namus arba internete adresu www.prenumeruok.lt
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2018“
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Laima
DUOBLIENĖ

Pakuonio seniūnijos 
ataskaitinis susirinkimas 

„Būkime savo krašto šeimininkais!“

prasidėjo Pakuonio 
laisvalaikio salės folkloro 
kolektyvo „Obelėlė“, 
moterų vokalinio 
ansamblio ir solistės 
Samantos koncertu 
(vadovė Renata Žiobienė). 

2017 m. seniūnijos veiklos 
ataskaitą pristatė seniūnė 
Nijolė Averkienė.

Aktualiausia problema 
– keliai

Seniūnė Nijolė Averkienė, 

pristatydama 2017 m. veiklos 
ataskaitą, priminė, kad seniū-
nijoje gyvena 1248 gyvento-
jai, pernai gimė 11 naujagimių, 
mirė 19 gyventojų.

Seniūnija padalinta į penkias 

Futbolo šventė Jiezne: vakar, šiandien 
ir rytoj

Stasė
ASIPAVIČIENĖ

Šeštadienį, kovo 17 
dieną, Jiezno kultūros ir 
laisvalaikio centras vos 
sutilpo susirinkusieji į 
sporto bendruomenės 

šventę – naujos knygos 
„Futbolas Jiezne“ 
pristatymą. 

Knygos pirmieji žodžiai 
„Futbolas – žaidimų karalius 
ir lyderis, didžioji sporto ais-
tra visame pasaulyje“ labai 
gražiai apibūdina šį žaidimą, 
kuris jau daug metų Jiezne turi 
savo tradicijas.

Kokia svarbi buvo ši diena 
Jiezno futbolininkams, rodo 

jų gausa, gera nuotaika, jau-
čiama bendrystė. Šventėje 
dalyvavo įvairaus amžiaus ir 
kelių kartų futbolininkai, ku-
riuos vienija pomėgis futbo-
lui. Nesvarbu, kad galva jau 
pasidabruota, tačiau prisimi-
nimai tokie gyvi, kad, rodos, 
dar visai neseniai jie sugrįžo 
iš aikštės po varžybų. O kad 
Jiezne futbolas buvo ir yra 
svarbiausias žaidimas, rodo 

ir tai, kad iš šio krašto kilę 
nemažai šioje sporto srity-
je garbingus titulus turinčių 
žmonių. Į Jiezną atvyko ka-
šoniškis, habilituotas mokslų 
daktaras, profesorius Juozas 
Skvernevičius, taip pat spor-
to mokslininkas, dėstytojas 
Juozas Genevičius, Kauno 
apskrities futbolo federacijos 
prezidentas Sergejus Slyva ir 

2018-aisiais Lietuva 
mini valstybės atkūrimo 
šimtmetį. Daug renginių 
šiai sukakčiai paminėti 
vyko ir dar vyks tiek 
rajone, tiek šalyje. 
Valstybės atkūrimo 
šimtmetį paminėjo ir 
dailyraščio konkurso 
dalyviai. 

Kovo 14 dieną, bendradar-
biaujant Prienų „Revuonos“ 
pagrindinei mokyklai ir Prie-
nų švietimo pagalbos tarny-
bai, vyko rajoninis dailyraščio 
konkursas „Dailus raštas akį 
glosto“. Šių metų dailyraščio 
konkurso tikslas – puoselėti 
meilę gimtajam kraštui, lietu-
viškam žodžiui. Į Prienų „Re-
vuonos“ pagrindinę mokyklą 
susirinko 56 mokiniai iš 12 
Prienų rajono ir Birštono savi-
valdybės mokyklų. Mokinius 
į konkursą palydėjo jų mo-
kytojai, logopedai, specialieji 
pedagogai. Susirinkusiuosius 
pasveikino ir mokiniams sė-
kmės palinkėjo Prienų rajono 
savivaldybės administracijos 
Švietimo skyriaus vedėjas R. 
Zailskas ir Prienų švietimo pa-
galbos tarnybos direktorė D. 
Stankevičienė. 

Susikaupę mokiniai rinkosi 
į klases, kur jų rankelės į baltus 
lapus guldė Vytės Nemunėlio, 
Anzelmo Matučio, Janinos 
Degutytės, Justino Marcin-
kevičiaus, Juozo Nekrošiaus, 
Ramutės Skučaitės ir Jono 
Strielkūno eilėraščius apie 
gimtinę Lietuvą. Kai dailiomis 
raidelėmis buvo užrašyti gra-
žiausi žodžiai tėvynei, darbą 
pradėjo vertinimo komisija. 

Dailiai 
parašytais 
žodžiais 
mokiniai 
pasveikino 
Lietuvą
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Meno kūrinių aukcione Vilniuje šią savaitę parduotas 
pirmojo spausdinto politinio ir literatūrinio laikraščio 
lietuvių kalba „Auszra“ 1885 metų komplektas. Leidinio 
tiražas sudarė apie tūkstantį egzempliorių. Aukcione 1885 
metų komplektas ketvirtadienį parduotas už 1100 eurų 
– šimtu daugiau nei buvo pradinė kaina. 

  Lietuvoje šiemet toliau plinta afrikinis kiaulių maras, 
tačiau Maisto ir veterinarijos tarnyba tikisi, jog pavyks 
išvengti didelio ligos protrūkio didesniuose ūkiuose. Jos 
teigimu, afrikinis kiaulių maras – regioninė problema, be 
Lietuvos, ji  paplitusi Rusijoje, Estijoje, Latvijoje, Ukrainoje, 
Lenkijoje ir Rumunijoje. 

Lietuviai labiausiai pasitiki informacija, kurią pamato per 
televiziją ar išgirsta per radiją, mažiausiai – tuo, ką randa 
socialiniuose tinkluose, rodo „Eurobarometro“ apklausa. Tiek 
televizija, tiek radiju pasitikintys nurodė po 67 procentus 
respondentų. Teigiančių, kad pasitiki spauda, buvo 56 
procentai, internetine žiniasklaida pasitikinčių – 44 proc.

REDAKTORIAUS SAVAITĖ

mantvydas
PREkEVIČIUS

Pats nuostabiausias vaiz-
das yra matyti už lan-

go ryškiai šviečiančią saulę. 
Matyti dangaus žydrynę ir po 
ją nardančius mūsų sparnuo-
tuosius draugus. Taip ir norisi 
sėsti prie stalo, pasiimti balto 
popieriaus lapą, iš stalčiaus iš-
siimti plunksną ir rašyti... De-
ja, pasaulis pasikeitė. Dabar 
ant daugelio stalų vietoj po-
pieriaus ir plunksnos 
stovi kompiuteris. O 
taip norėtųsi pajaus-
ti ir pamatyti tai, kas 
buvo vakar.

Taip, būdavo keis-
ta žiūrėti į telkšančias 
balas ir žinoti, kad 
kiekvienas į žemę su-
sigėręs vandens lašas 
duos gyvybę naujam 
daigui. Kiekvieną pa-
vasarį nutinka pats 
keisčiausias dalykas. Stebi, 
kaip į žemę geriasi vanduo ir 
lauki, kada gi jis pasieks sė-
klą ir iš jos išsikals pirmasis 
šių metų daigas? Lauki, kol 
tas žalias smulkus tarsi ada-
ta daigelis pakels patį pirmąjį 
žemės grumstelį ir išlįs į pa-
viršių. Grakščiai išsilenks ir 
džiaugsis saulės galybe... Bet 
nesulauki. Viskas tiesiog iš-
sprogsta ir sužaliuoja akyse. 
Nespėji pamatyti to mažo dai-
gelio, o aplink tave – jau visos 
džiunglės.

Kaip ir mūsų mažiausieji – 
nespėji pamatyti, kaip jis pra-
dėjo vaikščioti, o rankose jau 
laikai nuo mūsų ašarų sudrė-
kusį jų brandos atestatas.

Pasaulis pasikeitė 
iš dalies. Pasikeitė 
daiktai, kurie mus 
supa, bet nepasikeitė 
laikas. Negailestingas 
laikas, kuris lekia 
nelaukdamas, kada 
mums bus noras sustoti 
ir apsižvalgyti. Sustoti 
ir matyti. Ne žiūrėti, o 
matyti! Ne klausyti, o 
girdėti! Ne galvoti, o 
mąstyti!

Galvoti ne apie praeities 
skaudulius, o mąstyti apie 
ateities dovanas. Apie kie-
kvieną rytą, pasitinkantį su 
saule ir šiltu apkabinimu. Šil-
tu apkabinimu visko, kas mus 
supa. Pats nuostabiausias ry-
tas, kai tave, pakirdusį iš mie-
go, apkabina pasaulis. Šiltas, 
savas ir toks pažįstamas, toks 
malonus ir toks gaivus.

Pasaulis, kuriame esi tu. 
Kuriame egzistuoji ir kurį pa-
liksi po savęs.

Deja, prieš „šešias 
lentas“ visi esame 
lygūs – prezidentai, 
santechnikai, karaliai, 
šlavėjai, kontrolierės, 
pardavėjos. Visi. 

Visi iki vieno atėjus laikui 
turėsime iškeliauti. Turėsime 
palikti pasaulį, kuriame ilgai 
gyvenome, iš kurio stengė-
mės paimti viską, ką jis tei-
kia, ir kuriam davėme tai, kas 
mums atrodė, kad jam yra rei-
kalinga. Puikiai žinome, jog 
savo žmogiškąjį gyvenimą 
nugyvename šiame pasaulyje. 
Tame pasaulyje, kuris trunka 
iki tų šaltų „šešių lentų“. Kaip 
jį nugyvename, priklauso ne 
tik nuo karalių, bet ir nuo mū-
sų pačių. Kiekvienas turime 
gabumų, kuriais esame prana-
šesni už kitus. Su viena sąlyga 
– jeigu norime tuos gabumus 
atiduoti. Atiduoti pasauliui, 
kuris mus apkabina.

Genijais tampame ne 
dėl to, kad savo išmintį 
naudojame gyvenimo 
malonumams gauti, o 
dėl to, kad savo išmintį 

atiduodame pasauliui. 
Pasauliui, kuris bus 
iki mūsų gyvenimo 
pabaigos, ir pasauliui, 
kuris išliks amžinai. 

Stivenas Hokingas tai įro-
dė. Atskleidęs visatos paslap-
tis, jis padovanojo jas mums, 
kad galėtume toliau auginti 
savo išmintį. Tai ne tik moks-
las, bet ir geriausias išlikimo 
žmogumi pavyzdys. Daugiau 
kaip 50 metų gyvenimas neį-
galiojo vežimėlyje ir kiekvie-
nas sveikatos pablogėjimas 
mokslininką tik dar labiau 

skatino tyrinėti toliau ir jis įro-
dė, kad kiekvieno mūsų kelias 
per šį pasaulį priklauso tik nuo 
mūsų pačių noro eiti. 

Skundžiamės, jog mums 
per toli eiti į parduotuvę, jog 
pavargome tvarkytis, nenori-
me gamintis valgį? Įžymusis 
mokslininkas, atradęs visatos 
paslaptis, parašęs net keletą 
knygų ir daugelį metų dės-
tęs Kembridžo universitete 
paskutiniu metu galėjo tik 
viena – kompiuteryje rašyti 
tekstą savo akių judesiais. Ne 
tik rašyti tekstą, bet to paties 
kompiuterio pagalba iki pat 
paskutinės akimirkos dėstyti 
studentams universiteto au-
ditorijoje.

Ar šis žmogus buvo 
kitoks nei mes? Ne. 
Ar šis žmogus buvo 
galingesnis už mus? 
Ne. Jis tiesiog norėjo 
gyventi ir atrasti kuo 
daugiau tik tam, kad 
viską atiduotų. 

Viskas priklauso nuo to, 
kaip žiūrėsime į pasaulį aplink 
mus. Jeigu jo šalinsimės, mū-
sų jame tiesiog nebebus. 

pasitikta knyga apie prienų kraštą

Laima
DUOBLIENĖ

Prienų krašto muziejuje 
visuomenei buvo 
pristatyta tik prieš dvi 
savaites iš spaustuvės 
iškeliavusi Stanislovo 
Sajausko knyga „Prienų 
kraštas iš praeities 
į dabartį“. Knygos 
sutiktuvėse dalyvavo 
knygos sudarytojas S. 
Sajauskas ir kolekcininkas, 
knygos finansuotojas 
Rimantas Vidmantas 
Samuitis. 

Beveik 300 puslapių di-
delio formato knyga gausiai 
iliustruota Prienų krašto nuo-
traukomis, istoriniais doku-
mentais ir šiuolaikinėmis fo-

tografijomis, nušviečiančio-
mis Prienų ir svarbiausių šio 
krašto miestų bei gyvenviečių 
(Birštono, Išlaužo, Aukšta-
dvario, Balbieriškio, Stakliš-
kių, Veiverių, Šilavoto, Ne-
majūnų) gyvenimą nuo XIX 
a. vidurio iki mūsų dienų.

„Šios knygos didžiausia 
vertė – ne tai, kas buvo nufo-
tografuota pastaraisiais me-
tais, o senos, kai kurios iki šiol 
net nepublikuotos nuotrau-
kos, kurios papildytos istori-
jos faktais“, – kalbėjo knygos 
sudarytojas S. Sajauskas. 

Jis akcentavo dvasiškai iš-
kilius Prienų krašto žmones: 

kovotojus už laisvę, trem-
tinius, susijusius su Nepri-
klausomybės Aktu, iškilius 
kultūros ir meno veikėjus bei 
daugybę kitų, iki šiol net pa-
tiems prieniškiams nežinomų 
asmenybių. 

Knygoje publikuojamos 
nuotraukos, kurios buvo sau-
gomos knygos sudarytojo rin-
kiniuose, Almanto Miliausko 
ir kitų kolekcininkų archy-
vuose, Prienų krašto ir kitų 
muziejų fonduose. 

Kas nespėjo knygos įsigyti 
pristatymo metu, tai dar gali 
padaryti užsukę į Prienų kraš-
to muziejų. 
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Sirijos vyriausybės karinių oro pajėgų naikintuvas Su-
24 sekmadienį buvo numuštas į rytus nuo Kalamuno, 
„Twitter“ socialiniame tinkle paskelbė Laisvoji Sirijos 
armija.

  Jeruzalės senamiestyje vienas palestinietis sekmadienį peiliu 
sunkiai sužeidė izraelietį apsaugininką ir buvo nušautas 
policininko, pranešė Izraelio tarnybos.penktadienį vienas 
palestinietis netoli Džanino miesto Vakarų Kranto šiaurėje 
nukreipė automobilį rėžtis į izraeliečius. per tą incidentą žuvo 
du Izraelio kariai, dar du buvo sužeisti, nurodė kariuomenė.

Miškų kirtimas Estijoje pasiekė kritinį lygį, grėsmę 
ekologijai keliančias apimtis, pareiškė šalies parlamento 
aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Raineris Vakra. 
pernai Estijoje iškirta 12 mln. kubinių metrų miško, kirtimų 
apimtys nepaliaujamai didėja.

pRIENŲ KRISTAUS ApSIREIŠKIMO pARApIJOS BAŽNYČIA

GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS 
2018 m. KOVO 24–25 DIENOMIS
Kovo 24 diena (šeštadienis)

8.00 val. – rekolekcijų pradžia, himnas Švč. Dvasiai, Šv. 
Mišios su homilija (pamokslu);

10.00 val. – Šv. Mišios su homilija (pamokslu);
11.45 val. – Kryžiaus kelio malda;
12.30 val. – Šv. Mišios su homilija (pamokslu);
17.00 val. – SUSITAIKINIMO PAMALDOS su individu-

alia išpažintimi, po jų Šv. Mišios su homilija (pamokslu).

Kovo 25 diena (Verbų sekmadienis)
8.00 val. – Šv. Mišios su homilija (pamokslu);
10.00 val. – Šv. Mišios su homilija (pamokslu);
11.45 val. – Kryžiaus kelio malda;
12.30 val. – Verbų šventinimas, procesija. Šv. Mišios su 

homilija (pamokslu).
Rekolekcijų pabaiga;
18.00 val. – Šv. Mišios su homilija (pamokslu).

Rekolekcijas ves Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tam-
kevičius SJ. Rekolekcijų dienomis bus daugiau svečių kuni-
gų, tad kviečiame tuo pasinaudojant švęsti Susitaikinimo sa-
kramentą (atlikti išpažintį), kad neliktų paskutinėms dienoms 
prieš Šv. Velykas. 

Kviečiame visus drauge išgyventi Dievo gailestingumą ir 
artumą šiomis dienomis.

Didžiojo Tridienio, t.y. Didžiojo Ketvirtadienio, Penktadie-
nio ir Šeštadienio pamaldos – vakarais 18 val.

Balandžio 1 d., sekmadienis – Šv. Velykos
8.00 val. – Prisikėlimo Šv. Mišios, Eucharistinė procesija;
10.30 val. – Šv. Mišios;
18.00 val. – Šv. Mišios;
Antrą Šv. Velykų dieną, pirmadienį, Šv. Mišios bus au-

kojamos sekmadienio tvarka.

Naujosios Ūtos bažnyčioje Didžiojo Tridienio, t.y. Di-
džiojo Ketvirtadienio, Penktadienio ir Šeštadienio pamal-
dos vyks 16 val.

Balandžio 1 d. – Šv. Velykos
10.30 val. – Prisikėlimo Šv. Mišios, Eucharistinė proce-

sija.

mantvydas
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Veiverių šaulių namuose 
vykusiame Veiverių 
seniūnijos, kaip ir kitų 
seniūnijų, ataskaitiniame 
susirinkime skambėjo 
tie patys prašymai dėl 
netvarkomų kelių.

Ko gero, daugiausiai pers-
pektyvų Prienų rajono savi-
valdybėje teikianti šalia vie-
no didžiausių Lietuvos miestų 
esanti Veiverių seniūnija, nors 
nuolat į ugdymo įstaigas ir 
nesutalpina savo mažiausių-
jų gyventojų, pagal bendrą 
gyventojų skaičių – mažėja. 
2017 m. seniūnijos gyven-
tojų sąrašas sutrumpėjo 67 
žmonėmis. Nors gyventojų 
skaičius sumažėjo, seniūni-
joje socialiai remiamų šeimų 

skaičius per metus išaugo nuo 
65 iki 79. 

Vienoje iš gyventojų skai-
čiumi didžiausių seniūnijų itin 
didelis ir kelių tinklas. Pasak 
Veiverių seniūno Vaclovo Ra-
manausko, praėjusiais metais 
seniūnijos keliams skirta kiek 
daugiau nei 133 tūkst. eurų. 
Iš jų 28 tūkst. eurų – kelių 
priežiūrai ir remontui. Dau-
giausiai išlaidų pareikalavo 
Skriaudžiuose esanti Orbitos 
gatvė, jos asfaltavimui skirta 
80 tūkst. eurų. Čiurlių gatvės 
Veiveriuose asfaltavimui ati-
teko 12 tūkst. eurų.

Tiesa, asfaltuojant naujas 
gatves mažai lėšų liko visada 
opiai seniūnijos problemai 
– žvyrkelių tvarkymui. Kaip 
minėjo seniūnas bei susirin-
kime dalyvavęs Prienų rajo-
no savivaldybės meras Alvy-
das Vaicekauskas, šiais metais 

Veiverių seniūnijos gyventojai laukia kelių remonto
bus stabdomi gatvių asfaltavi-
mo darbai ir daugiau dėmesio 
skiriama kitų kelių priežiūrai 
bei remontui. Planuojamas ir 
gatvių tvarkymas bei informa-
cinių lentelių su gatvių pava-
dinimais įrengimas.

Tiesa, meras pabrėžė, kad 
seniūnijos turimas traktorius 
turi būti naudojamas tam, kam 
yra skirtas, nes gali būti ir ati-
duotas kitai seniūnijai.

Veiverių seniūnas paminėjo 
ir didžiausius praėjusiais me-
tais padarytus darbus – lais-
vės kovotojų atminimo vietos 
„Skausmo kalnelio“ įregistra-
vimą į Kultūros paveldo ver-
tybių registrą bei seniūnijos 
patalpų remontą. 

Į suremontuotas seniūnijos 
patalpas persikels ir policijos 
pareigūnai, kurie išsikrausto 
iš Veiverių pirminės sveikatos 
priežiūros centro (PSPC), nes 

jis bus reorganizuotas į ligoni-
nę. Taip Veiverių seniūnijos 
gyventojams bus suteikiama 
dar daugiau paslaugų. 

Pasak mero, šiais metais 
seniūnijoje planuojama atlikti 
ir 300 tūkst. eurų kainuosian-
čius Veiverių Tomo Žilinsko 
gimnazijos remonto darbus, 
įrengti dar vieną ikimoky-
klinio ugdymo grupę. Tokią 
grupę įrengus Veiveriuose, 
kita bus įrengta Skriaudžiuo-
se.Šiemet turėtų būti pradėti 
ilgus metus laukti Veiverių 
kultūros ir laisvalaikio cen-
tro Skriaudžiuose renovaci-
jos darbai.

Šios naujienos tikrai nu-
džiugino dalį negausiai susi-
rinkusių seniūnijos gyventojų, 
tačiau dalis susirinkusiųjų, vis 
nesulaukiančių seniūnijos pa-
galbos, ir toliau kėlė klausimą 
dėl neskaidriai remontuojamų 

seniūnijos kelių.
Gyventojams užkliuvo itin 

didelės lėšos, skirtos Orbitos 
gatvės asfaltavimui. Gyvento-
jai domėjosi, kodėl prisireikė 
asfaltuoti keletą namų turinčią 
Orbitos gatvę, jei yra pilna re-
montuotinų kaimo kelių. 

Žmonės domėjosi ir van-
dentiekio, kanalizacijos bei 
dujų tinklo tiesimo galimy-
bėmis. Deja, dėl dažnai pasi-
taikančio perdėto poreikio ir 
lėšų stygiaus šių tinklų tiesi-
mas nenumatytas, gyvento-
jai turėtų patys kooperuotis ir 
rašyti prašymą šiems tinklams 
tiesti. Bet kuriuo atveju, šių 
tinklų įrengimas yra moka-
mas ir gyventojams gali tekti 
patiems primokėti, kartais ti-
krai nemažą mokestį.

Veiverių seniūnijoje yra 
ir bendro naudojimo kelių 
negerbiančių ūkio subjek-

tų. Gyventojai teiravosi, ko-
dėl Mauručiuose esančiame 
„Agrokoncerne“ prasidėjus 
statybos darbams sunkiasvo-
re technika buvo sudarkytas 
kelias nuo „Agrokoncerno“ 
iki Mauručių. Ten gyvenan-
čios šeimos prastos būklės 
keliu turi važiuoti ir į darbo-
vietes, ir į ugdymo įstaigas, 
tačiau tai tampa neįmanoma. 
Seniūnas priminė, jog buvo 
susitarta su „Agrokoncernu“ 
dėl kelio sutvarkymo, tačiau 
šiuo metu susitarimas igno-
ruojamas, todėl kelias buvo 
įtrauktas į seniūnijos kelių 
tvarkymo planus. Gyventojai 
skundėsi, kad seniūno paža-
dai bei kalbos, kad prašomi 
remontuoti ir nurodyti keliai 
buvo remontuojami, galimai 
neatitinka tikrovės, o kelių 
remontui skirtos lėšos gali 
būti panaudojamos kitiems 

tikslams. Paminėjus, kad dar 
niekada nebuvo atvežta keliui 
skirto grunto, seniūnas šias 
kalbas griežtai paneigė ir lie-
pė nesiaiškinti. 

Gyventojams neaiškumų 
kyla ir dėl Jaunimo gatvės 
Skriaudžiuose remonto, ku-
ris buvo pradėtas, bet sustojo. 
Kartu sustojo ir šaligatvio tie-
simo darbai. Parengus gruntą 
šaligatviui, gatvė liko išvis 
be kelkraščio, todėl vaikai į 
Skriaudžių pagrindinę moky-
klą eina susiaurėjusios gatvės 
važiuojamąja dalimi. Šiuo ke-
liu nuolat juda sunkiasvoris 
transportas, o kai magistrali-
niame kelyje Kaunas–-Mari-
jampolė įvyksta eismo įvykis, 
per Skriaudžius nukreipiamas 
ir visas tranzitinis transportas. 
Tai kelia ypač didelį pavojų 
Skriaudžių vaikams ir suau-
gusiems gyventojams. Pasak 

mero, šis kelias priklauso Lie-
tuvos automobilių kelių direk-
cijai (LAKD) ir Prienų rajono 
savivaldybė jokios įtakos jam 
neturi. Mero žiniomis, darbus 
vykdžiusi rangovė dėl nesuta-
rimų su LAKD šiuo metu da-
lyvauja teisminiame procese. 
Taigi, kol kas Skriaudžių vai-
kų saugumas niekam nerūpi. 

Gyventojai teiravosi ir dėl 
kapų aptvėrimų bei jų tvar-
kymo, gatvių apšvietimo bei 
neaiškaus atliekų išvežimo 
grafiko. Jiems buvo paaiškin-
ta, kad planuojama aptverti 
liuteronų kapus bei Skriau-
džių pagrindinės mokyklos 
teritoriją. Tuo tarpų kapų te-
ritorijai tvarkyti yra paskir-
tas vienas darbininkas. Na, 
o daugelis gatvių nušvis, kai 
Prienų rajone bus įgyvendin-
tas projektas visas gatves ap-
šviesti ekonomiškais LED 

žibintais. Tiesa, gyventojams 
iškilo klausimas, kodėl sure-
montuotoje Petkeliškių gatvė-
je vis dar neįrengtas šaliga-
tvis. Nors projekte numatyta 
įrengti ir šaligatvį, ir apšvie-
timą, gyventojai baiminasi, 
kad siauroje gatvėje pirmiau 
įrengus apšvietimą neliks vie-
tos šaligatviui arba jis bus per 
siauras ir vaikams į mokyklą 
reikės keliauti važiuojamąja 
dalimi. Valdžios atstovai už-
tikrino, kad taip nebus.

Susirinkime nuskambėjo ir 

linksmesnis klausimas. Ilga-
metis kūno kultūros moky-
tojas Romualdas Ermošenka 
pasiteiravo, ar šiemet pagaliau 
Veiveriuose įvyks šachmatų 
čempionatas. Seniūnas patvir-
tino, jog taip ir bus.

Seniūnijos gyventojus bei 
ataskaitinio susirinkimo sve-
čius vakaro metu sušildė ir 
dainos. Jas dovanojo dauge-
liui seniūnijos gyventojų gerai 
pažįstamas Elenos Sakavičiū-
tės-Pečiulaitienės ir Faustės 
bei Paulinos Simonavičiūčių 
tercetas. Joms akomponavo ir  
pianino garsais visus džiugino 
Dominykas Šimonis.

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

2018-03-09 apie 15.56 val. gau-
tas pranešimas, kad Prienuose, 
Vytauto g. pranešėjas pasigedo 
kaimyno, kuriam daugiau kaip 
60 m. ir kuris prieš 2 savaites 
parduotuvėje skundėsi sveikata. 
Atvykus ugniagesiams gelbėto-
jams ir nukėlus duris nuo vyrių, 
lovoje rastas A. L. kūnas.

2018-03-09 vakare, 21.16 val. 
ugniagesiai gelbėtojai skubėjo į 
pagalbą GMP medikams, kurie 
prašė padėti išnešti Veiverių 
sen., Veiverių mstl., Kauno g. 
gyvenančią ligonę. R. K. (gim. 
1936 m.).

2018-03-11 apie 20.40 val. Prie-
nų r., Stakliškių sen., Skerdimų 
k. miško masyve, rastas visiškai 
sudegęs automobilis „Audi 80“ 
(pagamintas 1992 m.), likę tik 
metalo konstrukcijos. Įtariamas 
padegimas. Kovo 10 d. automo-
bilis buvo pavogtas Elektrėnų 
sav., Mustenių k.

2018-03-13 apie 21.30 val. Prie-
nų r., Veiverių sen., Veiverių mstl., 
Kauno g., neblaivus (1,57 prom. 
alkoholio) vyras (gim. 1984 m.) 
smurtavo prieš kitą neblaivų 
(2,07 prom. alkoholio) vyrą (gim. 
1994 m.). Nukentėjusiajam įtaria-
mas veido sumušimas ir šonkau-
lių lūžimas. Įtariamasis sulaikytas 
ir uždarytas į areštinę.

2018-03-13 Alytaus apskr. VPK 
Prienų r. PK gautas vyro (gim. 
1965 m.) pareiškimas, kad norė-
damas pirkti sklypą, esantį Prienų 
r., Stakliškių sen., Stakliškių mstl., 
Mokyklos g., jis savininkei (gim. 
1980 m.) pervedė 550 eurų. Mo-
teris nesilaiko susitarimo pateikti 
sutvarkytus dokumentus, pinigų 
negrąžina, vengia bendrauti.

2018-03-14 apie 17.40 val. Prie-
nų r., kelio Vilnius–Prienai–Mari-
jampolė 99-ame kilometre, pati-
krinimui sustabdžius automobilį 
CHRYSLER VOYAGER, jį vairavęs 
neblaivus (2,08 prom. alkoholio) 
vyras (gim. 1966 m.) sulaikytas ir 
uždarytas į areštinę.

atKelta IŠ 1 p.

Estijoje veikianti internetinė parduotuvė „Freshgo“ pristatė 
naują paslaugą – e-taros. Šios parduotuvės klientai, 
gavę savo prekes, gali kurjeriui atiduoti tarą, kurią šis 
nemokamai paims, o pinigus perves į kliento „Freshgo“ 
sąskaitą. Šiais pinigais pirkėjas galės sumokėti už 
būsimas prekes.

  Belgijos vienuoliai trapistai iš Vestvletereno Šv. Siksto abatijos 
prekybos tinklui „Jan Linders“ priekaištauja už tai, kad šis per 
brangiai pardavė vienuolyne gaminamą alų „Westvleteren“, 
rašo HLN.pirkėjai išgraibstė visą tinkle pasiūlytą alaus kiekį, 
nors „Jan Linders“ parduotuvėse už „Westvleteren“ butelį buvo 
reikalauta 9,95 euro – 5–6 kartus daugiau negu paprastai.

Vienas garsiausių Rusijos piliečių, prancūzų kino žvaigždė 
Gerard’as Depardieu (Žeraras Depardjė), drauge su milijonais 
rusų rinkėjų sekmadienį balsavo prezidento rinkimuose. 
Rusijos lyderio Vladimiro putino, kuris 2013 metais jam 
įteikė rusišką pasą, draugas G. Depardieu balsavo Rusijos 
ambasadoje paryžiuje.

seniūnaitijas, veikia dvi ben-
druomenės ir dvi asociacijos. 

Kalbėdama apie pernai nu-
veiktus darbus, seniūnė džiau-
gėsi, kad buvo suremontuota 
Vytauto gatvė Purvininkuose, 
Vėjo gatvė Pakuonyje (asfal-
tavimo dar laukia Seniūnų ir 
Žalioji gatvės Pakuonyje), kad 
netrukus Pakuonio laisvalai-
kio salės kolektyvas įsikurs 
buvusiose pašto patalpose se-

niūnijos pastate, kad atnauji-
nus sporto aikštyną turės kur 
sportuoti ne tik mokiniai, bet 
ir visi norintys. 

Seniūnė išvardijo ir svar-
biausias problemas. Viena ak-
tualiausių – keliai. Pasak N. 
Averkienės, nors pernai keliai 
buvo greideriuoti tris kartus, 
po itin lietingo vasaros ir ru-
dens laikotarpio kelių būklė 
šiais metais bus prasta. Prie to 
„prisideda“ ir ūkininkai, kurie 
ardami laukus ne tik sukasi ant 
važiuojamosios kelio dalies, 
bet yra buvę atvejų, kai suaria 
ir kelią. Ji prašė gyventojų su-
pratimo ir kantrybės, nes kelių 
priežiūros darbai bus pradėti 
tik tada, kai išeis įšalas ir iš-
džius kelių paviršius. 

Ne visi ūkininkai nusišie-
nauja pakeles, iškerta krūmus. 
Seniūnės teigimu, šiais metais 
daug dėmesio bus skirta ne tik 
pakelių priežiūrai, bet ir kovai 
su Sosnovskio barščiais. 

Nerimą kelia ir apleisti pas-
tatai. Vienas tokių – Pagir-
muonio dvaras ir jo teritorija. 
Pernai buvo pradėti šio dva-
ro aplinkos tvarkymo darbai. 
Pasak seniūnės, atėjo laikas 
nenaudojamus, apgriuvusius 
ir pavojų keliančius pastatus, 
kurių Pakuonio seniūnijoje yra 
nemažai, pripažinti neturin-
čiais šeimininko. Džiugina tai, 

„Būkime savo krašto šeimininkais!“
kad kai kurie savininkai, gavę 
iš VMI pranešimus apie dides-
nius mokesčius, sureagavo ir 
skuba šalinti trūkumus. Vienas 
tokių pavyzdžių – administra-
cinis pastatas Sodų g., kurio 
savininkai sandarina langus ir 
duris, kerta menkaverčius krū-
mus ir pažadėjo naikinti Sos-
novskio barščius. 

Seniūnės N. Averkienės tei-
gimu, Pakuonio miestelis pa-
lyginti ramus, matyt, neatsitik-

tinai seniūnija pripažinta sau-
giausia, čia nekyla didelių inci-
dentų, tačiau yra ir pažeidimų: 
baigiamos nudaužyti kai kurių 
gatvių nuorodų lentelės, buvo 
išrauti ką tik pasodinti dekora-
tyviniai medeliai prie autobusų 
stotelės, klebono nupirkti nauji 
laistytuvai per kelis mėnesius 
buvo pakeisti kiaurais ir sudė-
vėtais, į pakeles, prie nevei-
kiančių gamybinių pastatų ir į 
konteinerius prie kapinių ver-
čiamos įvairios šiukšlės... 

Seniūnijos ribos 
keičiamos ne pirmą 

kartą
Kalbėdama apie seniūnijos 

ribų keitimą, seniūnė pirmiau-
sia priminė, kad Pakuonis – se-
nas ir garbingas kraštas, atei-
nančiais metais švęsiantis 275 
m. Pakuonio vardo paminėji-
mo jubiliejų ir Pakuonio mo-
kyklos 200 metų jubiliejų. 

Buvęs Pakuonio valsčius 
buvo padalintas Kauno rajo-
no Taurakiemio ir Rokų se-
niūnijoms bei Prienų rajono 
Ašmintos seniūnijai. Apie 
1970 m. Antakalnio, Vangų, 
Malinavo, Patrakiemio, Nau-
jininkų, Pašventupio kaimai 
buvo paimti iš Pakuonio apy-
linkės ir prijungti prie Ašmin-
tos apylinkės. 

Pasak seniūnės, dalyvauda-

ma vietos gyventojų apklausos 
komisijoje, ji kartu su kitais 
komisijos nariais lankė būtent 
minėtus kraštinius kaimus ir 
įgijo labai naudingos patir-
ties, išgirdo žmonių nuomo-
nes ir atsiliepimus. Seniūnės 
N. Averkienės teigimu, žmo-
nės ne tik skundėsi prastais 
keliais, bet ir prašė pratęsti au-
tobuso maršrutą iki Pakuonio, 
išsakė nusivylimą, kad su jais 
per mažai bendraujama, kad su 

jubiliejais buvo sveikinami tik 
Ašmintos krašto žmonės, o jie 
buvo pamiršti. 

Jei bus pritarta 
seniūnijų ribų kei-
timui, keturi dabar 
Pakuonio seniūnijai 
priklausantys kai-
mai bus prijungti 
prie Išlaužo seniū-
nijos ir, seniūnės 
teigimu, dėl to ap-
ima švelnus liūde-
sys, nes su to kraš-
to žmonėmis kartu 
dirbta, daug ben-
drauta, bet jiems iki 
Išlaužo arčiau, todėl 
bus ir patogiau.  

„Būkime savo krašto 
šeimininkais“

Tokiais žodžiais baigė vei-
klos ataskaitą seniūnė N. Aver-
kienė ir dėkojo už pasiūlymus, 
pastabas, idėjas ir palaikymą 
prisidedantiems prie aplinkos 
tvarkymo, švenčių ir renginių 
organizatoriams, dalyviams 
bei rėmėjams, aktyviausiems 
kaimų ir gatvių atstovams. 

Visos grandys dirba 
subalansuotai

Prienų rajono savivaldybės 
meras Alvydas Vaicekauskas 
pabrėžė, kad visos Pakuo-
nio seniūnijos grandys dirba 

subalansuotai. Kalbėdamas 
apie planuojamus darbus, jis 
paminėjo apšvietimo tinklų 
atnaujinimą ir plėtrą, katilinės 
atnaujinimą, kelio Pakuonis–
Vainatrakis (iki Dvylikių) ir 
Pakuonis–Ašminta asfaltavi-
mą, patalpų, skirtų Pakuonio 
laisvalaikio salei, remontą. 
Meras pažadėjo, kad bus per-
žiūrėti visos savivaldybės ap-
leisti pastatai ir priimtas spren-
dimas juos nugriauti arba re-
montuoti. 

Meras kvietė siūlyti par-
duodamus namus, kurie būtų 
tinkami apgyvendinti vaikų 
šeimynas. 

Meras atsakė ir į gyvento-
jų klausimus, paaiškino, kad 
prieš tiesiant dujų trasą į Pa-
kuonį pirmiausia reikia su-
žinoti, kiek žmonių norėtų 
prisijungti, tuomet paaiškėtų 
preliminari prisijungimo kai-
na. Tačiau meras nieko pa-
guodžiančio negalėjo pasakyti 
apie nuotekų tinklų plėtrą, nes 

ES pinigai, skirti šiai sričiai, 
baigėsi. Norintiems prisijung-
ti prie vandentiekio tėra vie-
na galimybė – jei tinklai eina 
netoli, tai gali padaryti UAB 
„Prienų vandenys“. 

Buvo aptarta, kas turi atly-
ginti šernų padarytus nuos-
tolius, kaip išspręsti „Vangų 
kelio“ problemą ir kiti klau-
simai.

Daug problemų išsakė ak-
tyvus seniūnijos gyventojas 
Antanas Bagdzevičius, paste-
bėjęs, kad seniūnės ataskaitoje 
neužsiminta apie verslininkus. 
Jis sakė pasigendantis dažnes-
nių seniūnijos gyventojų su-
sirinkimų, taip pat užsiminė 

ir apie vienišus gyventojus, 
ir nulūžusias medžių šakas, ir 
palaidus šunis. 

Apie mokyklą, vaikų 
globą, kiaulių marą, 

šeimoms skirtą 
projektą

Kaip sekasi Pakuonio pa-
grindinės mokyklos bendruo-
menei, supažindino mokyklos 
direktorė Audronė Vaicekaus-
kienė. 

Jiezno vaikų globos namų 
socialinė darbuotoja Jūratė 
Pageckaitė kvietė tapti trum-
palaikiais (socialiniais), nuola-
tiniais globėjais ar įtėviais. 

Apie afrikinio kiaulių maro 
grėsmę perspėjo Prienų vals-
tybinės maisto ir veterinarijos 
tarnybos vyriausiasis veteri-
narijos gydytojas-inspektorius 
Antanas Keturakis. Prienų ra-
jono savivaldybės socialinių 
paslaugų centro direktorė Au-
relija Urbonienė supažindino 
su pradedamu įgyvendinti šei-
moms skirtu projektu.

Apie aktualijas ir seniūnijų 
ribų keitimą kalbėjo Tarybos 
nariai Jonas Vilionis ir Loreta 

Jakinevičienė. 
J. Vilionis ne tik kalbėjo 

apie grėsmes žemės ūkiui, bet 
ir ragino gyventojus į viską 
žvelgti pozityviau: kai žvyras 
iš karjero bus iškastas, gal se-
niūnija turės poilsiui tinkamas 
marias, seniūnijai pinigai ski-
riami, priklausomai nuo jos 
dydžio ir gyventojų skaičiaus. 
Jo išvada: „Ašmintos seniūni-
jos prijungimas prie Pakuonio 
– geras reikalas!“ 

L. Jakinevičienė kalbėjo 
apie kelius ir šernų padary-
tus nuostolius. Ji pritaria, kad 
reikia peržiūrėti ir koreguoti 
seniūnijų ribas, bet nepritaria 
seniūnijų naikinimui. 

N. Averkienė
Daug problemų išsakė aktyvus seniūni-
jos gyventojas Antanas Bagdzevičius.
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Šveicarijos pareigūnai pranešė iš lavinos sunešto sniego 
Šveicarijos Alpėse iškasę dviejų prancūzų slidininkų 
lavonus, dar du slidininkai tebėra dingę. pasak policijos, 
dviejų slidininkų, 20 ir 25 metų amžiaus, lavonai rasti po 
šešių metrų storio sniegu Valon dArbi slėnyje Šveicarijos 
pietvakariuose netoli sienos su prancūzija ir Italija.

  Britanijoje vienas iš naktinio klubo išvarytas jaunuolis 
savo automobiliu šeštadienį rėžėsi į šokių aikštelėje 
besilinksminančius žmones, sužeisdamas mažiausiai 13 jų, 
pranešė policija. pasak Kento policijos, areštuotas vienas 
21-erių jaunuolis, įtariamas kėsinimusi nužudyti per incidentą 
Greivsende, esančiame už 48 km į pietryčius nuo Londono. 

Izraelio kariškiai sekmadienio naktį per antskrydį 
subombardavo požeminį „Hamas“ objektą Gazos Ruože ir 
sunaikino atskirai kastą tunelį, kuris galėjo būti naudojamas 
išpuoliams. Abi operacijos buvo surengtos po vieno užtaiso 
sprogimo netoli Gazos Ruožo sienos su Izraeliu. Tai buvo 
naujausias iš visos virtinės tokių incidentų.

mantvydas
PREkEVIČIUS

Per rajoną keliaujantis 
seniūnijų ataskaitinių 
susirinkimų bumas 
nuošalyje nepaliko ir 
Naujosios Ūtos seniūnijos.

Naujosios Ūtos ataskaiti-
niame susirinkime 
seniūnijos gyvento-
jai bei svečiai galėjo 
pasidžiaugti ne tik 
meninių kolektyvų 
pasirodymais, bet ir 
seniūno Algio Aliu-
kevičiaus vardija-
mais praėjusiųjų bei 
jau prasidėjusių metų 
darbais. Nors Naujo-
sios Ūtos seniūnija 
susiduria su įvairiau-
siomis kasdieninė-
mis problemomis, 
tačiau seniūnas jas ži-
no ir pagal galimybes 
sprendžia.

Gyventojų skaičiumi ma-
žiausia seniūnija yra ganėtinai 
nutolusi ne tik nuo Prienų ra-
jono savivaldybės centro, bet 
ir nuo Marijampolės. Pusiau-
kelėje tarp aktyvia ekonomi-
ka pulsuojančių rajonų centrų 
esanti seniūnija nepasižymi 
kaip aktyvaus verslo centras, 
todėl jai skiriami resursai nė-
ra itin dideli. Pasak seniūno, 
vietos gyventojai bei seniū-
nijos darbuotojai dažniausiai 
iškylančias problemas, net ir 
socialines, itin dažnai spren-
džia patys, savo jėgomis. 

Šiuos metus Naujoji Ūta 
pasitiko su 960 gyventojų. 
Tai – 17 gyventojų mažiau 
nei praėjusių metų pradžioje. 
60 procentų visų gyventojų 
gyvena vienkiemiuose, ma-
žuose kaimuose. Ataskaitoje 
itin džiugina vaikų gimsta-
mumo statistika: prieš metus 
ataskaitinio susirinkimo me-
tu pasidžiaugta 5 per metus 
gimusiais vaikais, o 2017 m. 
jų gimė 11.

2017 metams seniūnijos 
veiklai patvirtinta beveik 12 
tūkst. eurų sąmata, panaudo-
ta – beveik 10 tūkst. Na, o per 

Naujojoje Ūtoje – kelių priežiūros bei piktavališko 
atsikratymo atliekomis problemos

2017 metus seniūnija gavo tik 
600 eurų pajamų. Tiesa, kelių 
priežiūrai skirta žymiai dau-
giau – beveik 37 tūkst. eurų, 
iš jų 11 tūkst. – žvyrkelių re-
montui, o 26 tūkst. – Ramy-
bės g. asfaltavimo darbams 
užbaigti. 

Dėl daugiau nei 50 kilome-
trų kelių tinklui skiriamų ma-

žų lėšų dalis seniūnijos kelių 
vis dar laukia remonto. Se-
niūnas pabrėžė kelių į kapines 
problemas. Tiesa, kapinėse 
susiduriama ne tik su priva-
žiavimo problema. Kai kurie 
gyventojai, vis dar neišmoks-
tantys bendruomeniškumo ir 
supratimo, kad gyvena tame 
pačiame pasaulyje, itin daž-
nai savo buitines, statybines, 
stambiagabarites bei kitokias 
atliekas krauna į kapinių prie-
žiūros atliekoms skirtus kon-
teinerius arba šalia jų. Taip 
jie priverčia seniūniją ieškoti 
galimybių, kaip šias atliekas 
išvežti. Papildomas išveži-
mas – papildomas mokestis, 
taigi lieka mažiau lėšų ir tam 
pačiam kelių remontui.

EPA surinkėjai kartu su 
stambiosiomis elektronikos at-
liekomis surenka ir smulkiąją 
elektroniką (dulkių siurblius, 
mobiliuosius telefonus, virdu-
lius, lygintuvus, žaislus ir pan.). 
EPA surinkėjus nemokamai 
išvežti elektroniką galima 
išsikviesti į bet kurią Lietuvos 
vietą telefonu 8 695 55 111

arba užpildžius formą internete
epa.lt/surinkimas.

Norint tinkamai atsikra-
tyti tik smulkiųjų elektronikos 
atliekų, artimiausias surinki-
mo vietas galima rasti šalia šio 
straipsnio esančiame skelbime. 
Jos įrengtos patogiose, dažnai 
lankomose viešose vietose.

Pasitinkant pavasarį: 
galimybė užsakyti nemokamą 
nebereikalingų šaldytuvų ir kitų 
prietaisų išvežimą

Elektronikos platintojų 
asociacija (EPA) 
organizuoja elektros ir 
elektroninės įrangos bei 
baterijų ir akumuliatorių 
atliekų surinkimą

Specialiais ženklais pažymėtus EPA konteinerius rasite dauge-
lyje prekybos vietų, seniūnijose, pašto skyriuose, mokyklose ir 
kitų visuomeninių įstaigų patalpose.

NEMOKAMOS elektronikos atliekų surinkimo vietos:
• epa.lt/surinkimas;
• gyventojus, kurie turi stambios neveikiančios elektroninės 
įrangos, kviečiame registruotis tel. 8695 55  111 ir el. paštu 
– administratore@epa.lt. Atliekos iš Jūsų namų bus paimtos 
nemokamai.

Baterijų atliekų surinkimo vietos:
• epa.lt/surinkimas
• www.senosbaterijos.lt

Tinkamai rūšiuodami seną elektroniką ir baterijas, rūpinatės 
sveika aplinka bei žmonių ir gyvūnų sveikata.

Daugiau informacijos apie tinkamą atliekų tvarkymą ir rūšia-
vimą bei tikslias atliekų šalinimo vietas rasite EPA tinklalapyje 
www.epa.lt.

Stambios elektros ir elektroninės įrangos atliekų priėmi-
mo vietos:
Balbieriškio sen. (Prienų r. sav.):
Degalinė „Milda“, Alytaus pl. 2,
Mardosų k.

Jieznas (Prienų r. sav.):
Parduotuvė „IKI“ (Cento),
Vytauto g. 30

Prienai:
Parduotuvė „Maxima“,
J. Basanavičiaus g. 15 /
J. Brundzos g. 2

Birštonas:

Parduotuvė „IKI“,
S. Dariaus ir S. Girėno g. 24

Reprezentatyvaus tyrimo duomenimis, 18 proc. visų laikomų 
elektronikos prietaisų Lietuvos gyventojų namuose – 
nenaudojami. Jie laikomi su mintimi „o gal prireiks“. Tiesa, 
dažniausiai jų taip ir nebeprireikia ir ilgą laiką stovėdami 
namuose tampa pavojų keliančiomis atliekomis. Ekspertai 
pataria nebenaudojamus, bet dar veikiančius elektroninius 
prietaisus parduoti ar padovanoti, o naudoti nebetinkamų 
saugiai atsikratyti. Elektronikos platintojų asociacija (EPA) 
kviečia jų atsikratyti be jokio galvos skausmo – EPA surinkėjai 
atvažiuoja ir stambių gabaritų elektronikos atliekas, tokias 
kaip nebeveikiantys šaldytuvai, skalbyklės, kaitlentės, išveža 
saugiai sutvarkyti nemokamai.

Per metus Būdininkų kai-
me įrengti valymo įrengimai, 
Skersabalio kaime likviduo-
tas pesticidų sandėlis. Išpjau-
ta ir 14 pavojų keliančios 
būklės medžių kapinėse bei 
prie kelių. 

Atokioje seniūnijoje ypač 
jautrūs socialiniai klausimai. 
Per metus užregistruoti 306 

prašymai socialiniais klausi-
mais, dešimtadaliu daugiau 
nei 2016 metais. 2017 metais 
socialinė parama išmokėta 
115 asmenų. Dar 40 prašy-
mų gauta dėl kompensavimo 
už atliekų surinkimą. Seniū-
nijoje rūpinamasi 8 sociali-
nės rizikos šeimomis, socia-
linės paslaugos teikiamos 6 
vienišiems asmenims. Tiesa, 
anot A. Aliukevičiaus, daž-
nai pagal socialinės paramos 
skyrimo tvarką paramos sky-
rimo procedūros užtrunka, tad 
pačiai seniūnijai tenka rūpin-
tis savo gyventojais. Pasak 
seniūno, vieniši senjorai no-
ri valgyt šiandien, o ne tada, 
kai „suvaikščios“ paramos 
dokumentai. Taigi, seniūni-

jos darbuotojai su seniūnijos 
gyventojais neretai gamina 
bei pristato maistą ir savo kai-
mynams.

Ši žiema sutartinai vieni 
kitus gelbėjančiai seniūnijos 
bendruomenei pateikė dar 
vieną „dovaną“. Avariją pa-
tyrė ir taip ganėtinai prastos 
kokybės vandenį tiekiantis 
vandentiekis. Jo remontas 
užtruko. 

Gyventojai bei se-
niūnas, suprasdami, 
jog papildomų lėšų 
gauti yra itin sudėtin-
ga, atsargiai susirin-
kimo metu išreiškė 
norą, kad Naujojoje 
Ūtoje galėtų veikti 
pirminės sveikatos 
priežiūros centras.

Seniūnas išsakė su-
sirūpinimą ir dėl sau-
gumo. Pasak jo, nors 
po policijos reformos 
pareigūnų gatvėse 
budi daugiau, tačiau 
norėtųsi daugiau jų 

prevencinio darbo bei dides-
nio kontakto su žmonėmis. 

A. Aliukevičius paminėjo 
ir jau ne vienus metus seniū-
nijos kelius ardantį bei atsai-
niai į seniūnijos bendruomenę 
žiūrintį ūkininką. Anot seniū-
no, taip ir nepavyksta rasti su 
juo kontakto. Šis ūkininkas 
seniūnijos ataskaitiniuose su-
sirinkimuose, kartais net kaip 
rimtesnė problema už kitas se-
niūnijos bėdas, minimas jau 
ne vieneri metai.

Daug atsiliepimų sulaukęs 
rajono valdžios sprendimas 
perbraižyti seniūnijų ribas nu-
skambėjo ir Naujosios Ūtos 
seniūnijos ataskaitiniame su-
sirinkime. Tiesa, susirinkime 
dalyvavęs Prienų rajono savi-
valdybės meras Alvydas Vai-
cekauskas nuramino, jog ši 
pertvarka kol kas Naujosios 
Ūtos seniūnijos nepalies. 

Susirinkimas baigėsi Prienų 
kultūros ir laisvalaikio centro 
Naujosios Ūtos laisvalaikio 
salės spektakliu, skirtu Vals-
tybės šimtmečiui. Seniūnas 
išreiškė viltį, jog seniūnijoje 
susikūrusio teatro tradicijas 
ir toliau padės puoselėti ilga-
metė jo režisierė Anelė Lu-
kjančuk.

Tarybos narys V. Martinaitis susirinkimo metu geriausiems mokslei-
viams-sportininkams, negalėjusiems atvykti į „Obuolio“ apdovanojimus, 

įteikė savo įsteigtas nominacijas.

Prenumeruokite Nemuno krašto laikraštį 
„Naujasis Gėlupis“ 2018 m.!

prenumeruokite „Naująjį Gėlupį“ ir neatsilikite nuo svarbiausių 
krašto ekonominių, kultūrinių ir politikos naujienų!
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ARTIMIAUSIOS VARŽYBOS
ORIENTAVIMOSI SPORTAS

Kovo 25 d. 
1200 val.

„Kauno čempionatas“
Nemajūnų šilas

Organizatorius: VšĮ „Sportas miške“

KREPŠINIS

Kovo 31 d.

1630 val.

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

ORIENTAVIMOSI SPORTAS

Kovo 31 d. 
1200 val.

„Kauno estafetė“
Žvėrinčiaus miškas

Organizatorius: OK Medeina

KREPŠINIS

Balandžio 8 d.

1720 val.

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

KREPŠINIS

Balandžio 12 d.

1800 val.

DELFI TV
Kėdainių „Nevėžis“ prieš Prienų-

Birštono „Vytautas“ LKL

KREPŠINIS

Kovo 25 d.

1500 val.

Prienų KKSC arenoje
Prienų-Birštono „Vytautas“ prieš 

Kėdainių „Nevėžis“  LKL

REGIONŲ KREpŠINIO LYGA B div. B gr.

TURNYRINĖ
LENTELĖ

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

20 2 1996:1607

2. Stakliškių „Guosta“
pERG. pRAL. SANTYKIS

18 4 1761:1532

3. Rokiškio „Feniksas“
pERG. pRAL. SANTYKIS

15 7 1846:1619

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

15 7 1590:1576

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

13 9 1716:1614

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

11 11 1738:1699

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

11 11 1732:1786

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

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

Prenumeruokite 
Nemuno krašto 

laikraštį 
„Naujasis Gėlupis“ 

2018 m.!

prenumeruokite „Naująjį 
Gėlupį“ ir neatsilikite 

nuo svarbiausių krašto 
ekonominių, kultūrinių ir 

politikos naujienų!

atKelta IŠ 1 p.

Bangladeše septyni islamistų kovotojai už sūfijų 
šventovės prižiūrėtojo nužudymą sekmadienį 
nuteisti mirti pakariant. Šventovės prižiūrėtojas buvo 
nužudytas 2015 metų lapkritį, šią pietų Azijos šalį 
užliejus atakų bangai.

  Didžioji Britanija turėtų svarstyti „Brexit“ atidėjimą, nes 
gali neužtekti laiko susitarti su Europos Sąjunga iki JK 
išstojimo, sekmadienį sakė svarbus britų parlamento 
komitetas. Britanija ir ES nori, kad dėl būsimų santykių 
būtų susitarta iki rudens bei iki Britanijos oficialaus 
išstojimo iš bloko 2019 metų kovo 29 dieną.

Filipinų sostinėje Maniloje sekmadienį per didelį gaisrą 
viešbutyje žuvo keturi žmonės, dar 19 gali būti įstrigę pastate, 
pranešė pareigūnai. Gaisras kilo anksti sekmadienį ir po šešių 
valandų vis dar siautėjo. Žmonės nuo degančio 21 aukšto 
viešbučio ir kazino „Waterfront Manila pavilion“ pastato stogo 
buvo paimami sraigtasparniu.

viceprezidentas Romas Pik-
čilingis, LR Seimo narys ir 
pagrindinis rėmėjas Vytau-
tas Kamblevičius, buvęs žur-
nalistas, knygos redaktorius 
Juozas Pugačiauskas, Jiezno 
klebonas Rolandas Bičkaus-
kas, Prienų savivaldybės ta-
rybos nariai Arūnas Vaidogas 

ir Cezaras Pacevičius, buvęs 
Jiezno futbolo komandos „at-
kūrėjas“ ir žaidėjas (ir dabar 
žaidžiantis Birštono veteranų 
komandoje) Antanas Gruše-
lionis, birštonietis, Birštono 
savivaldybės tarybos narys, 
futbolo mėgėjas ir žaidėjas 
Vytautas Šeškevičius bei Birš-
tono sporto centro direktorius 
Saulius Smailys ir daug bu-
vusių žaidėjų, kurie įvairiais 
metais žaidė futbolą Jiezno 
komandose.

Tylos minute buvo pagerbti 
jau iškeliavę Anapilin sporti-
ninkai bei futbolininkai.

Renginio vedėja Dalia Ver-
tinskienė pristatė leidinio 
„Futbolas Jiezne“ sudaryto-
ją Sigutę Katkauskienę ir re-
daktorių Juozą Pugačiauską, 
kurie vėliau pasidalino savo 
mintimis ir įspūdžiais.

Judėjimas yra 
gyvenimas

Profesorius J. Skvernevi-
čius, ilgus metus dirbęs spor-
to srityje, o šiuo metu atlie-
kantis tyrimus apie Lietuvos 
olimpiečių rinktines, dalijosi 
vaikystės prisiminimais, kaip 
ir kur jie, kaimo vaikai, žais-
davo futbolą. Pasak profeso-
riaus, tais laikais (1948–1952 
m.) kūno kultūros mokytojas 
mokė visko – ir tinklinio, ir 
krepšinio, ir futbolo pradme-
nų. Aišku, tada apie gerą žai-
dimo techniką nebuvo nė 
kalbos, tačiau netrūko noro 

Futbolo šventė Jiezne: vakar, šiandien ir rytoj
sportuoti, žaisti, judėti. Ir ne-
svarbu, kad nebuvo jokių sta-
dionų, jokių aikštynų. Futbolo 
aikštę atstodavo paprasčiausia 
pieva ar ganykla, kurioje žai-
džiant buvo galima net kai-
mynų nemalonę užsitraukti 
dėl ištryptos pievos. 

Nors profesorius jau sulau-
kęs garbingo amžiaus (gim. 

1931 m.), tačiau sako, kad 
sportuoti ir judėti nepamirš-
ta. „Dirbu ir stengiuosi žavėtis 
tuo, ką žmogus sugeba. Labai 
džiaugiuosi, kai mūsų sporti-
ninkai atsistoja ant apdova-

nojimų pakylos, kai skamba 
Lietuvos himnas olimpinėse 
žaidynėse. Judėjimas yra gy-
venimas, judant lavinamas ne 
tik fizinis kūnas, bet stiprėja 
ir dvasia. Gyvenkime ilgai, 
sveikai ir laimingai“, – sakė 
J. Skvernevičius.

Profesoriaus mintims pri-
tarė taip pat sporto moksli-
ninkas, dėstytojas, kašoniškis 
Juozas Genevičius. Kaip sakė 
J. Genevičius, profesorius visą 
gyvenimą buvo jo mokytojas. 
Sukauptą patirtį dirbant bėgi-
mo ir ėjimo treneriu, teisėju 
kašoniškis žada sudėti į isto-
rinį leidinį, skirtą Lietuvos ėji-
kams, nes 2019 m. šiai sporto 
šakai bus 100 metų. „Sportas 
žmogaus sveikatos negadina, 
kaip bandoma sakyti, jeigu 
viskas atliekama teisingai, 

nepervarginant organizmo. Ir 
dabar mes dar aktyvūs ir pa-
jėgūs, nes sportas visada su-
teikia energijos ir žvalumo“, 
– sakė J. Genevičius.

Reikia pasakyti, kad abu 
mokslo vyrai praeityje spor-
tavo, o dabar, būdami garbin-
go amžiaus, vis dar nenuils-
tamai dirba ir stengiasi būti 

naudingi.

Futbolas Jiezne turi 
senas tradicijas

Smagiais prisiminimais da-
lijosi broliai Algirdas Kons-

tantinas ir Vidas Urnavičiai. 
„Būdami vaikai, laisvo laiko 
turėjome, tad prasimanyda-
vome įvairiausių pramogų. 
Viena jų – futbolo kamuolio 
spardymas miestelio aikštė-
je. Mus, paauglius, žavėjo 
kamuolio bumsėjimas, todėl 
eidavome į aikštę pasižiūrėti, 
kaip žaidžia futbolo mėgėjai ir 
veteranai. Aikštės centre augo 
ąžuolas, o jame buvo įtaisytas 

garsiakalbis. Ten klausydavo-
mės futbolo transliacijų, ša-
lia vykdavo treniruotės. Ka-
muolių labai trūko (buvo tik 
vienas), tad nutvėręs kamuo-
lį žaidėjas stengdavosi spirti 
kuo aukščiau, aukščiau gar-
siakalbio... O mes, paaugliai, 
bėgdavome atnešti kamuolį iš 
užribio. O kai Jiezno koman-

da žaisdavo su Butrimonių 
komanda, visas miestelis ei-
davo stebėti varžybų“, – pa-
sakojo A. K. Urnavičius.

Kiekvienas salėje sėdintis 
žaidėjas būtų turėjęs ką prisi-
minti ir papasakoti, nes visas 
Jieznas sirgo futbolu, dauge-
lis žaidė, o kiti – labai palaikė. 
Žaidėjai gyrėsi, kad jieznie-
čiai saviškius visada palaikė, 
net kai ir pralaimėdavo...

Kalbėjusieji apie futbolo 
Jiezne pradžią prisiminė tuos 
žmones, kurie įžiebė meilę 
šiai sporto šakai, ragino ir ska-
tino sportuoti. Visi akcentavo, 
kad nebuvo nei sąlygų, nei 
stadionų, aikštynų, nei gerų 
vartų, nei aprangos, bet buvo 
didžiulis entuziazmas ir noras 
sportuoti. Dabar nieko nenu-
stebinsi futbolo kamuoliu, o 
pradžioje Jiezno futbolininkai 
spardė suveltą iš karvės šerių 
suveltą kamuolį ir nepaprastai 
džiaugėsi, kai V. Aleknavičius 
parvežė iš Kauno guminį ka-
muolį. Žaisti mokė mokytojai 
V. Steikūnas, J. Grigonis. Jie 
neturėjo specialių žinių, bet 

jau mokė pradinių judesių ir 
technikos.

Padėtis pagerėjo, kai 1950 
m. susikūrė Jiezno rajonas ir 
buvo įsteigtas sporto komite-
tas. Tada jiezniečiai pasižy-
mėdavo ne tik futbolo var-
žybose, bet ir kitose sporto 
šakose.

Jiezno futbolininkų 
aukso amžius

Apie futbolo mėgėjus, pri-
lygusius profesionalams, kal-
bėjo ir Antanas Grušelionis. 
1977 metais vidaus reikalų 
sistemoje dirbęs jaunas speci-
alistas buvo paskirtas į Jiezną, 
tuo metu garsėjusį nusikalsta-
mumu. „Iškilo klausimas, kuo 
užimti jaunimą, kad neturė-
tų laiko galvoti apie negerus 
darbus? Išanalizavus situa-
ciją, paaiškėjo, kad futbolas 
gali būti mažiausiai sąnaudų 
reikalaujanti sporto šaka, ku-
ri pritrauktų ne tik žaidėjus, 
bet ir didelį būrį palaikančių-
jų. Tuo metu Jiezne nebuvo 
futbolo komandos, nebuvo ir 
stadiono ar tam skirtos aikš-
tės. Mane palaikė ir padėjo 
tuometinio Jiezno vykdomojo 
komiteto vadovai, tad jau ki-
tais metais turėjome koman-
dą ir dalyvavome „Tiesos“ 
laikraščio futbolo turnyre. 
1978 m. atgaivinome „Jiezno 
ežero“ taurės turnyrą“, – da-
lijosi prisiminimais A. Gru-
šelionis. 

Beje, tuo metu Jiezno 
„Technikos“ komanda išgy-
veno tikrą aukso amžių ir pa-
siekė gražių laimėjimų. Pasak 
A. Grušelionio, galima drąsiai 
teigti, kad to meto Jiezno fut-
bolo komandos pasiekimai 
neturėjo ir neturi analogų Lie-
tuvos mažųjų miestelių fut-
bolo istorijoje. Nors buvo ir 
daug įvairių sunkumų, nuoty-

Prisiminimais dalijasi prof. hab. 
mokslų daktaras J. Skvernevičius

Kauno apskrities futbolo fedderacijos prezidentas ir viceprezidentas var-
diniais marškinėliais apdovanojo A. Grušelionį ir A. Bartusevičių.

Apie šių dienų futbolą pasakoja jaunimo komandos nariai: Ūdrys ir 
Skirmantas Žaliai, Laimis Pempė (viduryje).
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ORIENTAVIMOSI SPORTAS

Balandžio 14 d. 
1200 val.

„Prienų atviras OS čempionatas“
(tikslinama)

Organizatorius: OSK „Šilas“

ARTIMIAUSIOS VARŽYBOS
KREPŠINIS

Balandžio 15 d.

1500 val.

Prienų KKSC arenoje
Prienų-Birštono „Vytautas“  prieš 

Alytaus „Dzūkija“  LKL

KREPŠINIS

Balandžio 19 d.

1845 val.

DELFI TV
Utenos „Juventus“ prieš Prienų-

Birštono „Vytautas“ LKL

KREPŠINIS

Balandžio 22 d.

1720 val.

DELFI TV
Kauno „Žalgiris“ prieš Prienų-

Birštono „Vytautas“ LKL

KREPŠINIS

Balandžio 25 d.

1850 val.

Prienų KKSC arenoje
Prienų-Birštono „Vytautas“ prieš 

Šiaulių „Šiauliai“  LKL

LIETUVOS KREpŠINIO LYGA

TURNYRINĖ
LENTELĖ

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

26 23 3 23

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

26 21 5 21

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

26 20 6 20

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

26 17 9 17

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

26 10 16 10

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

26 10 16 10

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

26 9 17 9

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

25 8 17 8

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

26 6 20 6

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

25 5 20 5

Savaitgalį užfiksuoti smurto artimoje aplinkoje atvejai, 
per kuriuos nukentėjo ir nepilnamečių, pranešė 
policijos departamentas. Prienų rajone šeštadienį 
kilus konfliktui vyras sudavė du smūgius ranka į 
galvos sritį sutuoktinei bei įspyrė motiną gynusiai 
nepilnametei podukrai. 

  per du mėnesius trunkantį Turkijos pajėgų ir jų 
sąjungininkų sirų sukilėlių puolimą prieš Afrino 
anklavą Sirijoje žuvo daugiau kaip 1,5 tūkst. kurdų 
kovotojų, sekmadienį paskelbė padėtį šalyje stebinti 
nevyriausybinė organizacija.

Lenkijos arkivyskupas pasmerkė vieną savo katalikiškos 
šalies konservatyvų kunigą, kuris praėjusį mėnesį 
palinkėjo popiežiui pranciškui greitos mirties, jeigu šis 
nesilaikys sveiko proto. Kunigas Edwardas Staniekas 
minėjo, anot jo, „klaidingas popiežiaus nuomones“, tarp 
kurių yra ir atvirumas musulmonams.

KREPŠINIS

Balandžio 28 d.

1700 val.

Prienų KKSC arenoje
Prienų-Birštono „Vytautas“ prieš 

Klaipėdos „Neptūnas“  LKL

kių, bet tai nesutrukdė jieznie-
čiams užimti aukštas vietas, 
nugalėti tituluotas komandas. 
Vien ko verta legendinė per-
galė rezultatu 3:2 prieš Pane-
vėžio „Ekraną“. 

Deja, 1985 m. komanda bu-
vo išformuota dėl incidento 
Kazlų Rūdoje, kai po laimėtų 
rungtynių teko dar susidurti su 
agresyviais sirgaliais.

„Jieznas be futbolo – 
ne Jieznas“

Taip kalbėjo futbolo trene-
ris Kęstas Joneliūnas, kuris 
užaugo lydimas futbolo, o 
vėliau tapo netgi treneriu. Jis 
džiaugėsi jiezniečių žaidimu, 
atsidavimu bei sirgalių besą-

lygiška meile. Be to, jis pami-
nėjo, kad Jiezno komandoje 
žaidė tik jiezniečiai arba „žen-
tai“ (vedę jieznietes). 

Buvęs futbolininkas Ro-
mas Stankaitis taip pat labai 

Kovo 10 d. Prienų „Ąžuolo“ 
progimnazijos sporto 
salėje vyko tradicinės 
moksleivių futbolo 
varžybos, skirtos Lietuvos 
nepriklausomybės 
atkūrimo sukakčiai 
paminėti.

Šiose varžybose dalyvavo 

Moksleivių futbolo turnyre, skirtame Kovo 11-ąjai 
paminėti - „Ąžuolo“ triumfas

dvi „Ąžuolo“ progimnazijos 
komandos bei po vieną ko-
mandą iš Kauno ir Daugų.

Po atkaklių varžybų paaiš-
kėjo, kad trečiąją vietą užėmė 
Kauno jaunieji futbolininkai, 
antrąją – įveikusi kaunie-
čius, o su Daugų komanda 
sužaidusi lygiosiomis 2-oji 

„Ąžuolo“ komanda, na, o 
pirmąją – visas tris pergales 
iškovojusi 1-oji „Ąžuolo“ 
komanda.

Naudingiausiais turnyro 
žaidėjai pripažinti: 1-osios 
,,Ąžuolo“ komandos – Mo-
destas Šabasevičius, 2-osios 
,,Ąžuolo“ II komandos – Eri-

kas Mickus, Kauno Žaliakal-
nio komandos – Justinas Ši-
moliūnas, Daugų komandos 
– Tomas Kazlauskas.

Turnyrą parėmė ,,Ąžuolo“ 
progimnazijos direktorė Ire-
na Tarasevičienė, LR Seimo 
narys Vytautas Kamblevičius 
ir UAB „Ernas“ direktorius 
Ervinas Marčiulionis.

Kęstas Joneliūnas 

Futbolo šventė Jiezne: vakar, šiandien ir rytoj
gražiai prisiminė, kur teko 
žaisti futbolą, iš ko pasida-
ryti vartus. „Jiezne tuo metu 
buvo du pasirinkimai – arba 
prasigerti, arba žaisti futbo-

lą. Na, dar kai kas galėjo eiti 
į biblioteką skaityti. Į futbolą 
įsijungdavo ištisos šeimos, 
vieni už kitus sirgdavo. Žais-
ti už Jiezną rinkdavomės su-
grįžę iš mokslų, iš universi-
tetų. Tai buvo mums svarbu. 
Nors ir buvome savamoksliai, 
bet entuziazmo netrūko. Fut-
bolas buvo jungiamoji ben-
druomenės grandis“, – sakė 
R. Stankaitis.

Kauno apskrities futbolo 
federacijos atstovai stebėjo-
si, kad tiek daug susirinko 
jiezniečių, kuriems futbolas 
buvo ir yra svarbus. KAFF 
prezidentas S. Slyva ir vi-
ceprezidentas R. Pikčilingis 
vardiniais marškinėliais ap-
dovanojo Antaną Grušelionį 

ir Jiezno seniūną Algį Bartu-
sevičių už paramą sportui ir 
futbolo puoselėjimą.

Sportas labai 

reikalingas 
dabartiniams 

vaikams
Prienų savivaldybės tarybos 

narys Arūnas Vaidogas, buvęs 
Jiezno seniūnas, pažymėjo, 
kad sportas dabar augantiems 
vaikams labai reikalingas, nes 
kitaip nuo sėdėjimo prie kom-
piuterių suaugs į kuprą... Be 
to, futbolas – vyriškas sportas 
ir puikus užsiėmimas, ugdan-
tis valią bei ryžtą.

„Iš savivaldybės biudžeto 
labai mažai lėšų skirta Jiezno 
seniūnijai sporto reikalams. 
Galiu drąsiai sakyti, kad se-
niūnai yra prašytojai, kurie 
ieško ir prašo pinigų iš rėmė-
jų. Mano didžiausias noras, 
kad Jiezne prie ežero atsiras-

tų normalus stadionas, kad 
jiezniečiai turėtų kur žaisti. 
Reikia stengtis ir dirbti dėl 
žmonių, dėl jaunimo. Visada 
sakau, kad man nereikia me-
dalių, man reikia rezultato“, 
– tvirtino A. Vaidogas. 

Reikia paminėti, kad vado-
vaudamas Jiezno seniūnijai A. 
Vaidogas daug dėmesio skyrė 
įvairiems renginiams, skatino 
ir puoselėjo sporto tradicijas, 
taip pat, kaip ir dabartinis se-
niūnas Algis Bartusevičius, 
nebuvo abejingas jaunimo 
užimtumui.

A. Vaidogas įteikė LR Sei-
mo nario Andriaus Palionio 
padėkas ir Lietuvos valsty-
binę vėliavą Juozui Puga-
čiauskui, Sigutei Katkaus-
kienei, Daliai Vertinskienei, 
Antanui Grušelioniui, Algiui 
Bartusevičiui ir Jiezno futbo-
lo klubo pirmininkui Laimiui 
Pempei.

Jiezne futbolas ir 
toliau gyvuos 

Švente džiaugėsi ir LR Sei-
mo narys Vytautas Kamblevi-
čius, kuris ir buvo tas žmogus, 
išgirdęs seniūno prašymą pa-
remti knygos „Futbolas Jiez-
ne“ išleidimą. Beje, Seimo 
narys prisipažino, kad ir pats 

žaidė futbolą Butrimonių ko-
mandoje, tad teko susitikti ir 
su jiezniškiais. Pasak jo, per 
Oninių atlaidus žaidė Butri-
monyse, o per Roko – Jiezne. 
Ir kaip taisyklė, vieni ir kiti na-
muose pralošdavo... Tačiau iš 
tų senų ir gerų laikų išlikę geri 
prisiminimai.

Seimo narys įteikė padėkas 
bei Nepriklausomybės Ak-
to kopijas daugeliui futbolo 
žaidėjų, pagerbė knygelės 
rengėjus ir leidėjus. „Jieznas 
– futbolo kraštas. Ačiū kny-
gos rengėjams ir leidėjams, 
ačiū seniūnui, kuris stengia-
si įamžinti nusipelniusius šio 
krašto žmones“, – sakė V. 
Kamblevičius.

Šios nedidelės knygelės 
išleidimas – svarbus jieznie-
čiams, kuriems futbolas yra 
gyvenimo būdas. Tai liudijo 
susirinkusių vyrų veidai, kai 
jie dalijosi prisiminimais. Jų 
indėlis į Jiezno sportą, į fut-
bolą buvo įvertinti, jų vardai 
įeis į istoriją. Džiugu, kad ir 
dabar nedidelis Jiezno mies-
telis turi net kelias komandas, 
dalyvaujančias varžybose. Tai 
rodo, kad futbolas Jiezne gy-
vavo, gyvuoja ir dar gyvuos, 
kol čia bus tikrų vyrų, gainio-
jančių kamuolį...

Iš kairės: LR Seimo narys Vytautas kamblevičius, leidinio redaktorius Juozas 
Pugačiauskas, sudarytoja Sigutė Katkauskienė ir seniūnas Algis Bartusevičius

Kalba Juozas Genevičius
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REKLAMA

Rytų Indijoje šeštadienį įvykusio incidento, kai greitį viršijęs 
autobusas nulėkę į išsausėjusią upės vagą, aukų skaičius 
išaugo iki 12, o dar 35 asmenys buvo sužeisti, pranešė 
vyriausybės pareigūnas. Magistratas Raju Roshanas (Radžus 
Rošanas) sakė, kad to autobuso vairuotojas nesuvaldė 
transporto priemonės.

  Mažiausiai 16 migrantų, tarp jų šeši vaikai, žuvo Egėjo 
jūroje prie Graikijos krantų praeitą naktį apvirtus maždaug 
20 žmonių gabenusiam laiveliui, šeštadienį pranešė 
graikų policija. Tai buvo daugiausiai gyvybių nusinešusi 
nelaimė šioje vietovėje per pastaruosius dvejus metus.

Rusijos Tolimuosiuose Rytuose viename amūrinių tigrų 
reabilitacijos centre laikoma patelė sužeidė pasaulinio 
gamtos fondo (WWF) vietos padalinio darbuotoją pavlą 
Fomenką, šeštadienį pranešė ši aplinkosaugos organizacija. 
Retųjų rūšių apsaugos skyriaus vadovas buvo sužeistas per 
įprastą tigrų skiepijimą.

Bitė Maja: Medaus žaidynės 

Maya the Bee: The Honey 
Games 
Žanras: Animacija, šeimos
Sukurta: Vokietija
Trukmė: 1h 23 min
Cenzas: Įvairaus amžiaus 
žiūrovams

Ko gero, visi vaikai anks-
čiau ar vėliau perskaito kny-
gelę apie nepaprastus mielos 
smalsios bitutės Majos nuo-
tykius. Vienas mylimiausių 
viso pasaulio vaikų pasakų 
personažų sugrįžta ir į kino 
ekranus naujame vokiečių 
kūrėjų filme „Bitė Maja: Me-
daus žaidynės“.

Majos avilys susijaudinęs 
dūzgia – ką tik baigtas rinkti 
vasaros medaus derlius, ir iš 
Bizztropolio atvyko seniūnas 
nuo Imperatorienės praneš-
ti labai svarbią žinutę. Gal, 
pagaliau, avilys bus atrinktas 
varžytis Didžiosiose Medaus 
žaidynėse? Bet Majos susi-
jaudinimas greit dingsta, su-
žinojus, jog jos avilys ne tik 
neatrinktas dalyvauti, bet ir 
pusę savo derliaus turės ati-
duoti dalyviams pamaitinti. 
Maja galvoja, kad tai netei-
singa ir nusprendžia keliauti 

į Bizztropolį stoti prieš Impe-
ratorienę su pasiūlymu daly-
vauti žaidynėse už savo avilį. 
Didžiausiame mega-avilyje 
Maja supranta, kad lengva 
nebus. Jos nusiskundimas 
Imperatorienei baigiasi visai 
ne taip, kaip norėjo. Giliai 
įsižeidusi dėl nepaklusimo 
jos valiai, Imperatorienė nu-
sprendžia: Majos avilys gali 
dalyvauti žaidynėse, bet jei-
gu pralaimės – avilys neteks 
viso medaus. 

Norėdama karalienei įro-
dyti, ką gali, Maja pažada jai 
laimėti Medaus žaidynes ir iš-
gelbėti avilio medų. Karalie-
nė duoda leidimą, bet prime-
na, kad vedant komandą į per-
galę, ji pirma privalės išmokti 
klausytis kitų. Maja dalyvau-
ja žaidynėse su savo geriausiu 
draugu Viliu ir senų bičiulių 
vabzdžių komanda. Netrukus 
ji sutinka ir pavydžią bitę Vio-
letą iš Bizztropolio, kuri klas-
ta siekia laimėti prieš Majos 
komandą. Bitutei tenka patirti 
skaudų apgavystės skonį, bet 
nesąžininga Violeta ir jos ko-
manda netrukus patys paten-
ka į didelę bėdą... 

Kūrybinių darbų konkursas „Mano mokyklos 
kalendorius – 2018“
Kovo 9 dieną Prienų 
„Ąžuolo“ progimnazijoje 
vyko kūrybinių darbų 
konkurso „Mano mokyklos 
kalendorius – 2018“ 
parodos atidarymas 
ir apdovanojimai. 
Konkurso iniciatorė – 
dailės mokytoja Dalia 
Dragūnienė. Konkursas 
vyksta jau antrus metus 
iš eilės ir tikriausiai taps 
tradiciniu renginiu. 

Šiais metais konkurse da-
lyvavo 19 mokinių iš 5 rajo-
no mokyklų. Konkursui juos 
paruošė Jiezno gimnazijos 
mokytoja Audronė Jusienė, 
„Žiburio“ gimnazijos mo-
kytoja Ilona Rasimavičienė, 
„Revuonos“ pagrindinės mo-

kyklos mokytoja Rasa Ulec-
kienė, Stakliškių gimnazijos 
mokytoja Lina Andriukevi-
čienė, „Ąžuolo“ progimna-
zijos mokytoja Dalia Dragū-
nienė. Daugiausiai dalyvių 
buvo konkurso šeimininkų 
ąžuoliečių. Konkurso darbus 
vertino ir atrinko vertinimo 
komisija. Darbai buvo verti-
nami 9–12 klasių ir 5–8 klasių 
kategorijose. 

Konkurso nugalėtoju 5–8 
klasių grupėje tapo „Ąžuolo“ 
progimnazijos 7 klasės moki-
nys Karolis Pūkas, 9–12 kla-
sių grupėje – Lukas Keršys iš 
„Žiburio“ gimnazijos 4g kla-
sės. Laureatus pasveikino mo-
kyklos choras, kurį paruošė 
muzikos mokytoja Ina Radze-

vičienė, taip pat „Dainų dai-
nelės“ dalyviai su mokytoja 
Lina Suchurokoviene, nuosta-
bius eilėraščius apie metų ratą 
deklamavo pirmokai, paruoš-
ti mokytojos Rimos Juodsnu-
kienės. Sveikinimo žodį tarė 
progimnazijos direktorė Irena 
Tarasevičienė, kuri pasidžiau-
gė konkursu, tampančiu jau 
tradiciniu, padėkojo moky-
klos svečiams ir dalyviams. 
Parodos atidaryme dalyvavo 
mokyklos kuratorė Laimutė 
Jančiukienė ir švietimo sky-
riaus vyriausioji specialistė 
Virginija Zujienė, kuri yra 
ir dailės mokytojų kuratorė. 
Jai patiko šio konkurso idėja, 
nes jo dalyvių galimybėms ir 
kūrybiškumui nėra ribų, beje, 
ir pats kalendorius reikalin-
gas, nes be jo sunku planuoti 

darbus. Nugalėtojams buvo 
įteikti suvenyrai ir atminimo 
dovanėlės, kuriuos įsteigė ne 
tik organizatoriai, bet ir rė-
mėjai – Prienų Justino Mar-
cinkevičiaus viešoji bibliote-
ka, Nemuno kilpų regioninio 
parko direkcija, individualios 
įmonės savininkė – floristė 
Jolanta Žilvienė. Jos dovano-
tos gėlės buvo įteiktos moky-
tojams, ruošusiems dalyvius. 
Švietimo centro metodininkė 
Danguolė Damijonaitytė įtei-
kė nugalėtojams diplomus, 
padėkos raštus. Dailės mo-
kytoja Dalia Dragūnienė da-
lyvius pakvietė dar aktyviau 
dalyvauti konkurse ir kitais 
metais.

Prienų „Ąžuolo“  
progimnazijos mokytoja  

Dalia Dragūnienė 

Švietimo skyriaus vyriausio-
ji specialistė L. Jančiukienė, 
Švietimo pagalbos tarnybos 
logopedė G. Džiaugienė ir 
metodininkė O. Radzvilavi-
čienė rinko taisyklingiausiai, 
aiškiai, estetiškai ir be klaidų 
parašytus darbus septyniose 
mokinių grupėse. 

Kol vertinimo komisija at-
sakingai dirbo, konkurso daly-
viai, jų mokytojai ir švietimo 
pagalbos specialistai vyko į 
Prienų kultūros ir laisvalaikio 
centrą. Apžiūrėję fojė ekspo-

nuojamus menininkų darbus, 
visi patogiai įsitaisė gražioje, 
atnaujintoje salėje. Scenoje 
jų laukė Prienų „Revuonos“ 
pagrindinės mokyklos moki-
niai ir mokytojai, pasiruošę 
išsklaidyti po konkurso likusį 
jaudulį. „Revuonos“ pagrindi-
nės mokyklos direktorės pava-
duotojos ugdymui K. Belena-
vičienės ir muzikos mokytojos 
R. Liutvynskienės suburti ak-
toriai dailyraščio konkurso da-
lyvius kvietė žiūrėti miuziklą 
„Z karta“. Mokinius jautriai 
palietė miuzikle nagrinėjamos 

temos – santykiai su šeimos 
nariais ir mokytojais, informa-
cinių technologijų įtaka tarpu-
savio bendravimui.

Laukdami į Kultūros ir lais-
valaikio centrą atvykstančios 
vertinimo komisijos, konkur-
so dalyviai  vaišinosi  Prienų 
švietimo pagalbos tarnybos ir 
konkurso rėmėjų UAB „Tru-
pinys“ (vadovė J. Bublienė) ir 
A. Skinkienės IĮ vaišėmis.

 Į salę vertinimo komisija 
įžengė su šūsnimi padėkų, di-
plomų ir dovanų. 23 dailiau-
siai eilėraščius apie Lietuvą 

Dailiai parašytais žodžiais mokiniai pasveikino Lietuvą
atKelta IŠ 1 p. rašę konkurso laureatai bu-

vo apdovanoti Švietimo sky-
riaus vedėjo R. Zailsko diplo-
mais, o visi konkurso dalyviai 
– Prienų „Revuonos“ pagrin-
dinės mokyklos direktorės I. 
Balčiukynienės padėkomis. 
Švietimo pagalbos tarnyba, 
linkėdama ir toliau tobulinti 
dailaus rašto įgūdžius, moki-
niams dovanojo rašiklius, už-
rašų knygeles ir dar šiek tiek 
skanumynų.  
Prienų švietimo pagalbos tar-

nybos specialioji pedagogė 
Zita Linkevičienė 

prenumeruokite „Naująjį Gėlupį“ ir neatsilikite nuo svarbiausių 
krašto ekonominių, kultūrinių ir politikos naujienų!
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PRIE VYTAUTO kALNO

laikraščio priedas Birštono 
savivaldybės gyventojams

Birštono viešojoje bibliotekoje skambėjo 
meilės poezija 

PRIE VYTAUTO 
KALNO

Kovo 14 dieną Birštono 
gimnazijoje lankėsi 
buvusi gimnazijos mokinė 
Kristina Kulbušauskaitė 
bei socialinių tinklų 
žvaigždė Karolina 
Meschino. 

Aukštesniųjų klasių moki-
niams vyko įdomi pamoka 
„Inovatyvios profesijos, arba 
kaip pasirinkti tinkamą profe-
siją“, kurioje Kristina Kulbu-
šauskaitė pristatė savo darbą 
su nuomonės formuotojais 
(„influenceriais“).

Kristina yra baigusi Biršto-
no gimnaziją, studijavo rinko-
darą ir integruotą komunika-
ciją, baigė magistro studijas, 
o šiuo metu dirba unikalio-
je, vienintelėje tokio tipo re-
klamos agentūroje „Fomo“, 
kuri išskirtinai atstovauja ži-
nomiems žmonėms. Kristina 
papasakojo, kaip sunku buvo 
apsispręsti, kokią specialybę 
rinktis baigus mokyklą bei 

Stasė
ASIPAVIČIENĖ

Kovą prasideda pavasaris, 
pražysta pirmosios gėlės 
– žibutės, savo mėlynomis 
akimis sveikindamos 
bundančią gamtą ir 
žmogų. 

Šiemet pirmųjų gėlių, ne-
drąsiai pražydusių pietiniuose 
šlaituose, kai kas rado dar va-
sario mėnesį. Tačiau pirmoji 
kovo savaitė tikrai nepriminė 
pavasario. O Birštono viešo-
joje bibliotekoje buvo sureng-
tas puikus poezijos vakaras 
„Pirštai jos neša leliją“, skirtas 
moterims, skirtas meilei...

Kadangi poetas ir drama-
turgas Julius Keleras netikė-
tai susirgo, tad Birštono vie-
šosios bibliotekos kolektyvui 
teko nenuvilti susirinkusiųjų 
į vakarą.

Jaukiai įsitaisę prie staliukų, 
su puodeliu kavos ar arbatos, 
birštoniečiai buvo gerai nusi-
teikę ir nesulaukę poeto. Po-
ezijos ir muzikos dozę jie ti-
krai gavo.

Tą vakarą skambėjo ne tik 
eilės, kurias skaitė biblioteki-
ninkė Ledina Tamošiūnienė, 
bet ir puiki smuiko muzika, 
kurią padovanojo smuikinin-
kė Eleonora Urbelytė, šiuo 
metu magistro studijas tęsian-
ti Nyderlanduose, Mastrichto 
konservatorijoje. 

Pristatydama poeto kūrybą, 
L. Tamošiūnienė paminėjo, 
kad Julius Keleras – plačios 
kūrybinės biografijos auto-
rius. Jo poezija bei vaikų lite-
ratūra gausiai verčiama į už-
sienio kalbas, jis ir pats ruošia 
vertimus, rengia skaitymus, 
fotografuoja. 

Taip pat buvo parodyta J. 
Kelero interviu LRT laidai 
„Kelias namo“ ištrauka, ku-
rioje pasakojama apie jo kū-
rybos pradžios užuomazgas. 
Reikia paminėti, kad poetas 
rašyti pradėjo gana anksti, 
dar mokydamasis pradinėse 

klasėse.
Susirinkusieji įdėmiai klau-

sėsi įdomių J. Kelero minčių 
APIE SKAITYMĄ: „Man 
skaitymas yra šventoji pa-
mišimo forma. Skaitydamas 
neįmanomai save prapleti. Jei 
perskaitei ir patyrei, tai žiūrė-
damas pro tą patį langą žymiai 
daugiau pasakysi apie tą vaiz-
dą, negu tie, kurie neskaitė. 
Jie matys tik labai buitinius 
dalykus. Blogiausia: matys 

plokščiai. Aš neatskiriu bui-
ties, kasdienos nuo kūrybos. 
Tai absoliučiai susilieję indai. 
Iš kasdienybės viskas ir atsi-
randa. Patys esam kasdieny-
bės detalės.“

Kęstutis Navakas apie J. 
Kelero kūrybą yra sakęs: „J. 
Keleras demonstruoja nuny-
kusio ar priščiuvusio kultūros 
pasaulio ilgesį, puikią poetinę 
mokyklą bei per ilgus metus 
išsiugdytą individualų, išsyk 
atpažįstamą stilių. Poezija 
barokiškai turtinga įvaizdžių, 
tačiau podraug ir neperkrau-
ta jais.“ 

Vakaro vedėja paminėjo, 
kad renginyje turėjo būti kal-
bama apie XX–XXI a. lietu-
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vių poetų rinktinę „Pirštai jos 
neša leliją“, tačiau šios kny-
gos bibliotekoje nėra, tad pa-
siūlė pasiklausyti poezijos iš 
kitų rinkinių. 

J. Keleras nuo 2012 m. nuo-
lat pildo poezijos knygų ciklą 
„Dviese apie meilę“. Tai dvi-
kalbės meilės lyrikos knygos. 
Vienoje pusėje būna užsienio 
autorių eilės, o kitoje pusėje 
– Juliaus Kelero. Pirmojoje 
knygoje autorius  bando su-
dėti, surasti, sukurti moterį, 
jai pasitarnauti, grįžti į praeitį. 
Kalbėdama apie šią dvikalbę 

meilės lyrikos knygą, L. Ta-
mošiūnienė sakė: „Tokia nos-
talgiška knyga, kurią, jei rei-
kėtų apibūdinti, apibūdinčiau 
paties autoriaus haiku formos 
eilėmis (trys eilutės – ir iš-
baigtas trumpas eilėraštis).

Man aukščiausia valdžia
yra pienės pūkas
pučiamas tavo lūpų
***
Balta saga
susega smėlį ir vandenį
dugno kriauklė.“

L. Tamošiūnienė skaitė J. 
Kelero eiles, taip pat kitų po-
etų atsiliepimus ir pamąsty-
mus, o tarpuose tarp skaitymų 

susirinkusieji klausėsi smuiki-
ninkės atliekamų melodijų.

J. Keleras rašo ir vaikams. 
Viename interviu jis yra sa-
kęs, kad žavisi kūryba vai-
kams, nes gali padžiazuoti, 
žaisti, improvizuoti ir, žino-
ma, mąstyti apie tai, kas esa-
me, kas mus supa, kokia yra 
daiktų prigimtis. „Man labai 
patinka knyga „66 istorijos“, 
kurią sudaro labai trumpi pa-
sakojimai, bet kūrybingai žiū-
rint, skaitant kartu galima la-
bai įdomiai pakalbėti su vaiku 
apie gyvenimą ir pasitaikan-
čias keistas  situacijas. Kaip 
pavyzdys gali būti pasakoji-
mas „Apie sviedinuką“. Tai 
istorija apie tai, kad mes esa-
me sukurti tokie, kokie turi-
me būti, kokie čia, Žemėje, 
esame reikalingi, todėl mums 
nereikia keistis, turime priimti 
save ir mylėti“, – sakė L. Ta-
mošiūnienė.

J. Kelero gyvenime svar-
bi ir fotografija. „Tad į Jūsų 
sąmonę nuolat plūsta poezi-
jos eilutės, visur matote fo-
tografijas?

„Su fotografijom – taip, 
matau. Su eilutėm sunkiau. 
Čia kaip Geda sakydavo: „Ži-
nai, Juliau, aš jau nebesikeliu 
naktį, kai eilutė ateina į gal-
vą“. O Venclova yra citavęs, 
rodos, Pasternaką, kad pirma 
eilutė yra iš Dievo, o kitas 
reikia padaryti. Tačiau pir-
ma eilutė ir yra tas perliukas. 
Kartais aš irgi nesikeliu, nors 
reikėtų. Manau – prisiminsiu, 
bet niekada neatsimenu. Kaip 
ir sapnų, nebent pastarųjų li-
kučius“, – viename interviu 
yra sakęs J. Keleras.

Vakaras prabėgo su poezija 
ir muzika. Nors poeto ir ne-
buvo, bet skambėjo jo eilės, 
pamąstymai, kolegų žodžiai 
ir mintys. Reikia tikėtis, kad 
kitą kartą, gal kai ateis jau 
tikras šiltas pavasaris, birš-
toniečiai susitiks ir su pačiu 
poetu. O žmonėms visada 
patinka klausytis poezijos 
bei mielų smuiko melodijų, 
sukurtų tokių didžiųjų kom-
pozitorių kaip J. S. Bachas, 
V. Vivaldis.

Netradicinė 
pamoka 
Birštono 
gimnazijoje 

kokį darbą norėtum dirbti po 
studijų. Šiuo metu tai labai 
aktualu aukštesniųjų klasių 
mokiniams, kuriems greitai 
reikės priimti svarbius spren-
dimus. Pokalbio metu Kristi-
na sakė: „Mano gyvenimas 
parodė, kad aš svajojau apie 
savo dabartinę darbo pozici-
ją ir svajonė realizavosi. O 
pasirinkti kažkada man buvo 
labai sunku, nes tokios speci-
alybės, tokio darbo pozicijos 
net nebuvo. Tačiau visa tai, ką 
aš buvau padariusi ir pasieku-
si prieš tai, man leido atsidurti 
šioje vietoje, ir, galima saky-
ti, šiandien aš nesijaučiu, kad 
dirbu, aš tuo mėgaujuosi.“

Kristina supažindino mo-
kinius su savo darbo funkci-
jomis, su kokiais žmonėmis 
tenka bendrauti, kokius pro-
jektus rengia reklamos agen-
tūra „Fomo“. 

Kita pamokos dalis buvo 
skirta Karolinai Meschino. 
Ją galime atpažinti iš televi-
zijos laidos bei socialinių tin-
klų. Nors Karolina Meschino 
baigė kitos srities studijas, ta-
čiau užklupęs populiarumas 
suteikė galimybę rinktis, ir ji 
pasirinko dirbti socialiniuo-
se tinkluose. Tai tapo jos pa-
grindine veikla, kurioje labai 
praverčia žinios, įgytos studi-
jų metu. Mokiniams tai buvo 
pavyzdys, kaip pasirinkti stu-
dijas, kurios suteiktų galimy-
bes įgyvendinti savo svajonę 
ir mėgautis pasirinktu gyve-
nimo būdu.

Džiaugiamės, kad Birštono 
gimnazijoje apsilankė Kris-
tina Kulbušauskaitė ir Karo-
lina Meschino. Sužinojome 
daug įdomių, reikalingų da-
lykų ir tikimės, kad Kristinos 
dėka mūsų gimnaziją aplan-
kys dar daugiau įvairių žmo-
nių ir papasakos savo sėkmės 
istorijas. 

Birštono gimnazijos 
abiturientė

Gabrielė Kamarauskaitė 
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VERTA ŽINOTI
Aplinkos ministerija siūlo perkelti į vieną įstatymą šiuo metu 
išsibarsčiusius draudimus žemės savininkams bei steigti 
registrą, kuriame būtų galima patikrinti, ką draudžiama 
daryti konkrečiame sklype. Tai apimtų per 20-yje teisės aktų 
esančius veiklos apribojimus: statyti statinius, kasinėti, tiesti 
elektros linijas, ganyti gyvulius, statyti automobilius ir kitus.

  Iš Ukrainos buvo deportuota Rusijos kanalo „Rossija 24“ 
žurnalistė Natalija Gončarova. Anot Ukrainos saugumo 
tarnybos, ji „rengė antiukrainietiškus vaizdo siužetus, 
(naudingus) šalies agresorės interesams“. Ji taip pat įtariama 
ketinimais „surengti informacinę provokaciją, pranešant apie 
Rusijos Federacijos rinkimus Ukrainos valstybės teritorijoje“.

Tūkstančiai pagyvenusių ispanų šeštadienį išėjo į gatves 
reikalauti didesnių pensijų. protestai surengti daugiau kaip 
100 Ispanijos miestų ir miestelių. protestuotojai reikalauja, 
kad šalyje augant infliacijai, didėtų ir pensijos. praėjusiais 
metais pensijoms išmokėti Ispanijoje buvo skirta 139 mlrd. 
eurų - 29 proc. visų valstybės išlaidų.

REKLAMA

Prienų r. sav. Socialinių 
paslaugų centro socialinės 
darbuotojos dalyvavo 
VDU SMF Socialinio darbo 
katedros vykdytuose 
pozityvios tėvystės 
įgūdižių lavinimo 
mokymuose socialiniams 
darbuotojams pagal 
„Sėkmingos tėvystės“ 
programą. Turimomis ir 
naujai įgytomis  žiniomis 
socialinės darbuotojos 
pasiengusios pasidalinti su 
vaikus auginančiais tėvais. 

Kovo 13 d. šeimos, ku-
rioms teikiamos socialinės 
paslaugos, buvo pakviestos 
į ‚Sėkmingos tėvystės gebė-
jimų ugdymo“ mokymus. Į 
grupės darbą įsijungė šešios 
narės. Planuojami šeši susi-
tikimai, vyksiantys kas dvi 
savaitės. 

„Pravėrę langą į vaiko pa-
saulį, neabejotinai rasime lo-
bį – jis slypi taip giliai, kad ne 
visada drįstame jo ieškoti. Tas 
lobis – vaiko kūrybinė dvasia, 
kurianti santykius, pasaulį ir 
jų sandūroje – unikalią vaiko 
savastį. Ji atspari ir gali atlai-
kyti skaudžiausius išbandy-
mus, kurių neturėtų patirti. 
Kartais slegiančios vaiką min-
tys ir jausmai užspaudžiami, 

tariamai išmetami, nevertina-
mi ir tampa trukdžiu jo gyve-
nime“ (V. Oaklander).  

Mūsų siekis, kad tėvai pa-
laikytų kuo glaudesnį ryšį 
su vaiku, nuolat rodytų jam 
meilę ir dėmesį, įprastų vai-
ką nuolat pagirti, paskatinti, 
atidžiai išklausytų vaiko nuo-
monę, gebėtų valdyti specifi-
nį vaikų elgesį, turėtų žinių ir 
įgūdžių iškilusioms elgesio 
problemoms spręsti, taiky-
tų aiškias taisykles, taikias 
drausminamąsias priemones, 
nubrėžtų elgesio ribas. Dau-
geliui tėvų sunku taikyti tai-
sykles, nes vaikai linkę jas 
laužyti. Svarbu žinoti, kaip 
tėvai turėtų elgtis kiekvie-
noje konkrečioje situacijoje. 
Teigiamas dėmesys ir paska-
tinimas, nuolatiniai pagyrimai 
vaikus veikia tarsi burtai. Vai-
kai visada turi žinoti, ko iš jų 
tikimasi, tuomet jie jausis sau-
gūs, tvirti, ramūs, pasitikintys 
savimi. Vaikams patinka, kai 
jiems skiriama pakankamai 
dėmesio, ir daugelis jų pa-
darys viską, kad tik jo gau-
tų. Ir atvirkščiai, negaudami 
dėmesio, vaikai jo siekia ne-
tinkamais būdais. Apmaudu, 
bet yra vaikų, kurie sulaukia 
tėvų dėmesio tik padarę ką 
nors bloga. Tokiu atveju ne-

tinkamas elgesys tik stiprės. 
Jei vaikas gaus dėmesio elg-
damasis tinkamai, tuomet 
stengsis nuolat gerai elgtis, o 
ne reikalauti dėmesio neigia-
mais būdais. Dėmesys kuria 
gerą vaikų ir tėvų ryšį. 

Mokymų metu akcentuota, 
kad itin svarbu patenkinti vai-
ko emocinius poreikius. Tėvų 
rūpestis, skatinimas pasitikė-
ti savimi, bendri žaidimai, 
palaikymas, saugi aplinka 
ir auklėjimas yra tai, ko bū-
tinai reikia vaiko normaliai 
emocinei raidai. Dalyvėms 
išdalinta dalomoji medžiaga 
„100 pagyrimų“ ir užduotas 
namų darbas – iki kito susiti-
kimo nuolat pagirti savo vai-
kus, artimuosius ir stebėti jų 
reakciją. 

 Mokymų organizatorės ir 
dalyvės jaukioje aplinkoje 
dalijosi patirtimi, analizavo 
konkrečias situacijas, jų šei-
mose iškilusias vaikų auklėji-
mo problemas. Pripažinome, 
kad mus visus vienija bendras 
tikslas – darni šeima, sėkmin-
gi, laimingi joje augantys 
vaikai ir kad galėtume nuo-
širdžiai teigti, jog būti tėvais 
yra smagu. 
Socialinės darbuotojos Birutė 

Songailienė, Irena Danilevi-
čienė, Aistė Morkūnienė 

Auginkime sveikus, laimingus ir sėkmingus 
vaikus

Kiekvieną pavasarį 
tradiciškai rajono 
jaunieji šauliai svarbias 

mūsų valstybės 
Nepriklausomybės 
datas pažymi šaudymo 
varžybomis. Todėl ir 
šiemet Prienų 206 kuopos 
jaunieji šauliai dalyvavo 
šaudymo varžybose 
,,Nepriklausomybės 
taurei laimėti“, kurios 
vyko kovo 12 dieną 
kariuomenės poligone 
Rokuose.

Nors oras ir nebuvo la-
bai pavasariškas, į šaudymo 
varžybas susirinko 11 ko-
mandų iš Pakuonio, Jiezno, 
Išlaužo, Prienų, Veiverių ir 
Birštono mokyklų. Jaunieji 
šauliai šaudė iš mažo kali-
bro ir pneumatinio šautu-
vų. Buvo vertinami ne tik 
komandinio šaudymo, bet 
ir asmeniniai rezultatai. Ko-
mandiniame šaudyme 1-ąją 
vietą užėmė Veiverių Tomo 
Žilinsko gimnazijos koman-
da, surinkusi 410 taškų (vad. 
Žydrūnas Šakočius), 2-ąją 
vietą – Išlaužo pagr. moky-
klos jaunieji šauliai, surinkę 

Akies taiklumu jaunieji šauliai 
paminėjo Lietuvos šimtmetį

403 taškus (vad. Rolandas 
Meškauskas), o 3-ioji vieta 
atiteko Jiezno gimnazijos 

šauliukams, surinkusiems 
376 taškus (vad. Sigitas Ža-
lys). Individualiame šaudy-
me geriausiai sekėsi Jiezno 
gimnazijos jaunajai šaulei 
Saulei Valatkevičiūtei, kuri 
surinko 94 taškus ir užėmė 
1-ąją vietą, 2-ąją vietą užė-
mė Veiverių jaunasis šaulys 
Žilvinas Valaitis, surinkęs 87 
taškus, o 3-iąją – Jiezno gim-
nazijos šaulė Erika Kelme-
lytė, kuri taip pat surinko 87 
taškus. Nors kitoms koman-
doms sekėsi prasčiau, tačiau 
visi išsiskirstė nusiteikę op-
timistiškai ir ateityje tikėda-
miesi pergalės, nes didysis 
karvedys Napoleonas yra 
pasakęs: ,,Kiekvienas karei-
vis savo kuprinėje nešiojasi 
maršalo lazdą“. 

Šias šaudymo varžybas, 
kaip ir kiekvienais metais, 
padėjo organizuoti LŠS 
Kauno Vytauto Didžiojo 2-
oji  rinktinė. Dėkojame rink-
tinės vadui ats. kapitonui 
Vytautui Žymančiui, vado 
pavaduotojui ats. mjr. Rai-

mundui Ardavičiui.
Jaunųjų šaulių vardu kvie-

čiu visus norinčius dalyvau-

ti jau 6-ame žygyje, kuris 
vyks balandžio 28 dieną. 
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Floridos transporto departamentas pranešė, kad likus dviem 
dienoms iki pėsčiųjų viaduko Majamyje griūties vienas 
inžinierius paliko balso žinutę, kurioje informavo, kad ant 
to tilto gelžbetoninės arkos buvo rasta įtrūkimų. Vis dėlto 
departamento darbuotojas tą žinutę, paliktą laidiniame 
telefone, išgirdo tik penktadienį, nes dirbo ne biure.

  Generalinė prokuratūra apskundė žinomą atlikėją Žilviną 
Žvagulį dėl melagingų parodymų davimo Darbo partijos 
byloje išteisinusį nuosprendį. prokuratūra kaltino, kad Ž. 
Žvagulis davė melagingus parodymus, jog koncertuodamas 
Darbo partijos renginiuose 2005-2006 metais jis jokio 
honoraro negaudavo, koncertavo tik už transporto išlaidas.

Turkų aviacija penktadienį bombardavo pagrindinę ligoninę 
kurdų kontroliuojamame Sirijos Afrino mieste, žuvo 16 civilių, 
pranešė padėtį šalyje stebinti organizacija. Tačiau turkų 
kariškiai šiuo pranešimus paneigė. „Žuvo 16 civilių, įskaitant 
dvi nėščiąsias“, – sakė SOHR vadovas Rami Abdel Rahmanas 
(Ramis Abdel Rahmanas).

Kovo pradžioje įregistruota 
dar viena paveldo 
vertybė – Naujasodžio II 
piliakalnis su gyvenviete. 
Archeologinį kompleksą 
aptiko archeologas Egidijus 
Šatavičius, kuris jau yra 
radęs daugiau nei 30 
piliakalnių. Archeologinis 
kompleksas yra greta 
Naujasodžio piliakalnio, 
kuris į Kultūros vertybių 
registrą įtrauktas 1996 
metais.

Kovo mėnesį įregistruoto 
komplekso, anot archeologo, 
buvo ieškota tikslingai. Vie-

Nauja paveldo vertybė – Naujasodžio II piliakalnis su 
gyvenviete ta žvalgyta, naudoti žemės 

paviršiaus lazerinio skenavi-
mo duomenys. Naujasodžio 
II piliakalnis su gyvenviete 
yra netoli Šilavoto esančia-
me miške, vietos gyventojų 
vadiname trakelyje. Piliakal-
nis įrengtas apskritoje kalvoje, 
kurią juosia žiedinis pylimas. 
Aikštelė yra 16x11 m dy-
džio, beveik plokščiu ir lygiu 
paviršiumi. Pylimas – 13–18 
m pločio ir 1–2,7 m aukščio, 
aukščiausias ir plačiausias yra 
šiaurės rytų pusėje. Tokių pi-
liakalnių Lietuvoje yra labai 
mažai, jie išsidėstę buvusiose 
jotvingių genties žemėse. 

Piliakalnio papėdės gyven-

vietės vietoje rastas kultūrinis 
sluoksnis, kuriame aptikta de-
gėsingos žemės, smulkių lip-
dytos keramikos brūkšniuotu 
paviršiumi šukių, trupintų rie-
dulių. Saugoma objekto teri-
torija 25058,00 kv. m. Šioje 
gyvenvietėje gyveno žmo-
nės, kurių kapavietės yra Pa-
žarsčio pilkapynas. Piliakalnis 
yra vieno laikotarpio su greta 
esančiu Pažarščio pilkapy-
nu ir datuojamas II a. pr. Kr. 
– VIII a. 

Archeologinė vietovė pa-
pildė greta Šilavoto esančias 
ir turistų lankomas vietas 
– Naujasodžio piliakalnį ir 
Pažarsčio pilkapyną. Svarbu 

ir tai, kad atliekant archeo-
loginius tyrimus pilkapyne 
aptikta viena ankstyviausių 
gyvenviečių Prienų rajone – 
datuojama akmens ir žalva-
rio amžiais. 

Kaip surasti?
Naujasodžio II piliakalnį ir 

papėdės gyvenvietę patogiau-
sia pasiekti vykstant link Pa-
žarasčio kaimo Smėlio gatve. 
Priešais Lašašos upelio pralai-
dą rytų kryptimi pamatysite 
tekančius Kermošynės šalti-
nius. Kirskite juos – ir priešais 
archeologinis kompleksas.

Prienų krašto muziejus  
vyr. muziejininkė  

Viktorija Bielevičienė
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Dešimtys FTB agentų, valstijos pareigūnų ir lobių ieškotojų grupės narių šią savaitę buvo nuvykę į 
atokią vietą pensilvanijos šiaurės vakaruose, kur, kaip byloja vietos legenda, per 1863 metų Getisbergo 
mūšį dingo arba buvo paslėptas pilietinio karo laikų aukso krovinys. Remiantis skirtingomis legendos 
versijomis, kalbama apie 26 arba 52 aukso luitus, sveriančius po maždaug 22 kilogramus. Tai reiškia, 
kad dabar lobio vertė būtų 27 mln. arba 55 mln. dolerių (22 mln. arba 45 mln. eurų).

   Specialistai įspėja, jog prasidėjusi kasmetinė paukščių 
migracija didina paukščių gripo pavojų, todėl kol kas 
ūkininkams neleidžiama laikyti jų lauke. Veterinarai tikisi, 
kad šiemet, kaip ir pernai, pavyks išvengti ligos protrūkio 
komerciniame ūkyje.

REKLAMA

prienų 
turguje
Praėjęs  šeštadienis labiau 
panašėjo į viduržiemį. 
Spaudė vos ne 10 laipsnių 
šaltukas, kuris vertė 
turgaus prekiautojus 
šilčiau apdengti savo 
prekes. Bet visgi jau 
pavasaris – jau Juozinės, 
čia pat ir astronominis 
pavasaris...

Turgus nebuvo itin dide-
lis, tačiau žmonių netrūko. 
Nemažai buvo prekiaujančių 
savo pačių išauginta ar paga-
minta produkcija, kiti – per-
pardavinėjo atsivežtinę. O jau 
pirkėjų reikalas, kokią pirkti 
– pigesnę prekybos centruose 
ar brangesnę turguje.

Žmonės daugiausia pirko 
kasdienės paklausos prekes 
– mėsą, daržoves, vaisius bei 
kitokius maisto gaminius.

Pagrindinis daugelio pir-
kėjų pirkinys buvo bulvės, 
kurių kilogramas kainavo 
0,2–0,3 euro. Kilogramas ko-
pūstų kainavo 0,3–0,4 euro, 
burokėlių – 0,3 euro, morkų 
– 0,3–0,5 euro, svogūnų gal-
vų – 0,5–0,6 euro, česnakų 
–5 eurai. Kilogramą juodųjų 
ridikų ar kaliaropių buvo ga-
lima nusipirkti už 1–1,5 euro. 
Kilogramas raugintų kopūstų 
kainavo 1 eurą, raugintų ar 
virtų burokėlių – 1 eurą, rau-
gintų agurkų – 1,8–2 eurus, o 
trijų litrų stiklainis konservuo-
tų agurkų – 4 eurus. Stiklinai-
tę pupelių pardavė už 0,5–0,7 
euro, indelį krienų – už 1–1,5 
euro, sūdytų rūgštynių – už 1 
eurą. Buvo galima nusipirkti 
ir  riešutų, džiovintų spanguo-
lių ar slyvų, kurių kilogramas 
kainavo 3–5 eurus.

Iš Kietaviškių šiltnamių ir 
šį kartą buvo atvežta agurkų, 
svogūnų laiškų ir salotų. Ki-
logramas agurkų (nestandar-
tinių) kainavo 1,5–2,5 euro, 
100 g salotų – 0,5–1 euras, 
o svogūnų laiškų – 0,7 eu-
ro. Kol kas žmonės neblogai 
perka žalumynus, juk raugin-
tos ir konservuotos daržovės 
jau pradeda atsibosti. Žinia, 
dabar parduodami agurkai 
ir pomidorai ne tokie, kokie 
auga pas mus vasarą. Gal ir 
gražiai atrodo, bet skonio tai 

jau tikrai neturi.
Vaisių buvo nedaug, ir tie 

patys iš kaimyninės šalies. 
Kilogramas lenkiškų obuolių 
kainavo 0,7–0,9 euro. Litrinį 
stiklainį spanguolių buvo ga-
lima nusipirkti už 3 eurus, o 
pusę litro – už 1,5 euro.

Pieno ir jo produktų kainos 
labai nesikeičia. Litras pieno 
kainavo 0,5 euro, grietinės 
– 3,2–3,5 euro, kilogramas 
sviesto – 3–3,5 euro, sūriai 
– 1,5–3 eurus. Visgi sviesto 
kainos kilimas nepasitvirtino, 
tad prekiautojams teko kainą 
nuleisti vėl iki 3 eurų. Juolab 
kad ir parduotuvėse kainos 
nėra tokios didelės. O turguje 
juk prekiaujama be PVM...

Bitininkai, kaip ir anksčiau, 
už pusės litro stiklainį medaus 
prašė 4,5–5 eurų. Už 100 g in-
delį bičių duonelės ar žieda-
dulkių teko mokėti 2 eurus. 
Beje, Kauno turgavietėje už 
pusės litro stiklainį medaus 
prašo net 8 eurų. 

Visada paklausus šaltai 
spaustas sėmenų aliejus. Jo 
pusės litro butelaitis kaina-
vo 3,5 euro. Prekiaujantys 
aliejumi nesiskundė – pirkė-
jų būna visais metų laikais, 
žmonės jau yra girdėję apie 
jo maistines savybes ir varto-
ja kasdien kaip įprastą maisto 
produktą. 

Dešimtį kaimiškų vištų 
kiaušinių pardavė už 2–2,3 
euro, o paukštyno vištų – už 
1,5–1,6 euro. Artėja Velykos, 
ir kiaušinių kaina turėtų pa-
sikeisti. Nors teko pastebėti, 

kad vištas perka vis daugiau 
kaimo gyventojų, taigi ir kiau-
šinių bus daugiau.

Tie patys prekiautojai pavil-
jone ir kioske prekiavo šviežia 
mėsa. Daugiausia buvo kiau-
lienos ir paukštienos. Kilogra-
mas sprandinės ar karbonado 
kainavo 4,9–5,2 euro, kumpio 
ar mentės – 3,76–3,9 euro, šo-
ninės – 3,2–3,9 euro, karkos 
ar pažandės – 1,8–2 eurus, 
šonkauliukų –2,35–2,9 euro, 
maltos mėsos – 3,2–3,9 euro. 
Kilogramas mėsinės, namie 
augintos vištos kainavo 3,8–
4 eurus, paukštyno broilerių 
– 2,3–2,4 euro, o antienos – 
5,8–6 eurus. Kilogramą jau-
tienos buvo galima nusipirkti 

už 10–12 eurų.
Kaip visada, žmonės pir-

ko rūkytų lašinukų ir rūkytos 
mėsos gaminių. Kilogramas 
lašinukų su raumeniu kaina-
vo 5,5–5,8 euro, kiti parda-
vėjai už tokius pat ar panašius 
prašė net 6,3–7,8 euro. Kilo-
gramą dešros buvo galima įsi-
gyti už 5,8–7,5 euro, dešrelių 
– už 4,05–5,2 euro. Skyrėsi ne 
tik lašinių, bet ir vadinamųjų 
pūslių kaina. Vieni pardavėjai 
už kilogramą pūslės prašė 8, 
o kiti net 15 eurų. Brangiau 
pardavė tie prekiautojai, kurie 
sakė, kad tai jų pačių išaugin-
ta produkcija. Kas ten žino, 
pirkdamas nelabai patikrinsi, 
tačiau jeigu mėsos gaminys 
skanus, tai pirksi ir kitą kartą, 
nesvarbu, kad brangiau. Dar 
nemažai žmonių žiūri, kur 
nusipirkti pigiau, bet kiti jau 

renkasi kokybę.
Šiuo metu parduodama ne-

mažai įvairios šviežios, šaldy-
tos ir rūkytos žuvies bei jos 
gaminių. Kilogramas karpių 
kainavo 3,7 euro, plačiakak-
čių – 2,99, karšių – 1,7 euro, 
strimelių – 1,50 euro. Popu-
liariausia ir labiausiai perka-
ma buvo jūros lydeka, kurios 
kilogramą buvo galima įsi-
gyti už 2,6–3,2 euro. Dauge-
lis gundėsi paragauti kepto 
ešerio filė, kurio kilogramą 
pardavė už 3,50 euro. Par-
davėjai gyrė, kad tai nauja ir 
gera prekė.

Nemažai ūkininkų prekiavo 
grūdais. Už centnerį miežių, 
kviečių, kvietrugių ar pašari-
nių miltų augintojai prašė 8–9 
eurų, už 40 kg maišelį avižų 
– 6–7 eurų, už centnerį gri-
kių – 5–6 eurų, maltų žirnių 
– 8–10 eurų, vasarinių sėkli-
nių kviečių – 12 eurų. Pašari-
nių runkelių maišas kainavo 
3,5 euro, šiaudų ar šieno ry-
šulys – 2,5–3,5 euro. Ūkinin-
kas V. Mockevičius prekiavo 
daugiamečių žolių (ir jų mi-
šinių) sėklomis, kurių kilo-
gramą buvo galima įsigyti už 
3–7 eurus.

Gyvūnijos turgavietėje ir-
gi jaučiasi pagyvėjimas. Pa-
daugėjo prekiautojų įvairaus 
amžiaus vištomis. Už jau-
nas vištaites pardavėjai prašė 
5,5–7 eurų, už gaidžius – 5–6 
eurų, o už suaugusius triušius 
– 20–25 eurų. Perkamiausia 
gyva prekė buvo vištos.

Nemažai buvo prekiautojų 
dėvėtais rūbais ir kitais sen-
daikčiais. Nors prekiautojų ir 
daugiau, bet, kaip pastebėjo 
pirkėjai, dėvėtų rūbų ir kito-
kių smulkmenų kainos daro-
si kosminės, Pasak jų, už li-
tus buvo pigiau, dabar euras 
lygus litui ir dar daugiau, to-
dėl gal labiau apsimoka pirkti 
naują daiktą.

Šaltas ir žvarbus vėjas išvai-
kė prekiautojus daug anksčiau 
negu pereitą šeštadienį.

Nors oras buvo šaltas, ta-
čiau nuotaikos – jau pavasa-
rinės. Žmonės šnekėjo apie 
sėklas, aptarinėjo geriausias 
veisles. Kitas turgus jau bus 
prieš pat Verbų sekmadienį. 
Kadangi jau bus po pavasario 
lygiadienio, turėtų būti šilčiau, 
tad ir žmonių turėtų daugiau 
susirinkti.   NG

Mėšlo tvarkymas
LR AM Alytaus regiono 
aplinkos apsaugos 
departamento Prienų 
agentūra informuoja, kad 
šių metų II ketvirtį daug 
dėmesio bus skiriama 
mėšlo ir srutų tvarkymo 
kontrolei ūkininkų 
ūkiuose. 

Primename, kad mėšlas 
ir srutos turi būti kaupiamos 
bei laikomos taip, kad būtų 
išvengta paviršinio ir pože-
minio vandens taršos. Artė-
jant šiltajam sezonui puiki 
galimybė išsivežti per žiemą 
sukauptą mėšlą į tręšiamus 
laukus ir iš anksto tinkamai 
paruošti vietą mėšlui kitam 
sezonui.

Pagrindinis teisės aktas, 
kuris reglamentuoja žemės 
ūkio bendrovių ir ūkininkų 
ūkių mėšlo ir srutų tvarkymą 
– „Aplinkosaugos reikalavi-
mų mėšlui ir srutoms tvarkyti 
aprašas“. Jame nurodyta, kad 
mėšlas ir (ar) srutos gali būti 
kaupiami tvartuose, mėšlidė-
se, srutų kauptuvuose ir (ar) 
tirštojo mėšlo rietuvėse prie 
tvarto ir laukuose.

Įrengiant tirštojo mėšlo 
rietuves prie tvarto turi būti 
įrengtas nelaidus bei sandarus 
hidroizoliacinis sluoksnis, už-
tikrinantis, kad iš jos netekėtų 
srutos į aplinką, o vieta paren-
kama tokia, kad potvynio, liū-
čių metu jos neapsemtų pavir-
šiniai vandenys.

 Įrengiant mėšlo rietuvę lau-
kuose pirmiausia ant lauko 
dirvos paviršiaus suformuo-
jamas durpių ar smulkintų 
šiaudų pasluoksnis, skirtas 
srutoms sugerti ir rietuvė ap-
juosiama ne žemesniu kaip 
20 cm aukščio žemės pylimu. 
Rietuvė įrengiama toje lauko 
vietoje, kuri niekada nebūna 
apsemiama vandens.

Taip pat artėjant tręšimo se-

zonui svarbu žinoti, kad mėš-
las ir (ar) srutos neskleidžia-
mos iki balandžio 1 d., taip 
pat ant įšalusios, įmirkusios 
ir apsnigtos žemės. Skystasis 
mėšlas ir srutos neskleidžia-
mos šeštadieniais, sekmadie-
niais ir valstybinių švenčių 
dienomis arčiau kaip per 100 
m nuo gyvenamojo namo be 
gyventojo sutikimo ir 300 m 
nuo gyvenvietės be seniūnijos 
seniūno sutikimo. 

Nuo 2017 sausio 1 d. as-
muo, tręšiantis mėšlu ir (ar) 
srutomis daugiau kaip 30 ha 
žemės ūkio naudmenų per ka-
lendorinius metus, privalo tu-
rėti parengtą tręšimo planą.

Aplinkosaugininkai tikisi, 
kad ateityje bendromis pa-
stangomis mažės vandens tar-
ša, susidaranti mėšlo ir srutų 
tvarkymo metu. Raginame 
ūkininkus investuoti pinigi-
nes lėšas į mėšlidžių, rietuvių, 
srutų kauptuvų atitinkančių 
aplinkosauginius reikalavi-
mus statymą ir rengimą, o ne 
į baudas, kurios gresia už rei-
kalavimų nesilaikymą. Mėš-
lo ir srutų tvarkymas pažei-
džiant teisės aktuose nustaty-
tus aplinkos apsaugos reikala-
vimus – asmenims užtraukia 
įspėjimą arba baudą nuo 30 
iki 230 eurų, o juridinių asme-
nų vadovams ar kitiems atsa-
kingiems asmenims – nuo 60 
iki 430 eurų. Pakartotinai pa-
darius tokį pažeidimą bauda 
gali siekti iki 1100 eurų.

Raginame gyventojus ne-
būti abejingus ir esant įtari-
mų, kad pažeidžiami aplinkos 
apsaugos reikalavimai, infor-
muoti Alytaus RAAD Prienų 
aplinkos apsaugos agentūrą 
tel. (8-319) 61733 (darbo va-
landomis) arba tel. 112. 
Alytaus regiono aplinkos ap-
saugos departamento Prienų 

agentūros informacija

Prenumeruokite Nemuno krašto laikraštį 
„Naujasis Gėlupis“ 2018 m.!

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

ĮVAIRIOS pREKĖS

pARDUODA

ŽIEMOS AKCIJA!  
Lietuviški gydomieji laze-
riai pripažinti Europoje, 

sertifikuoti, gydo be vaistų 
sąnarius, nugarą, prostatą.

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

technologijos centras.

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

M A L KO S

Nuolat prekiaujame  
lapuočių malkomis. Skaldytos, 

kaladėmis arba rąsteliais.  
Malkos tvarkingai sukrautos.  

Skubus nemokamas pristatymas.  
Taip pat parduodame  
DURPIŲ BRIKETUS.  

Tel. 8 672 51171

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

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

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

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

pASLAUGOS

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

LAIDOJIMO PASLAUGOS
Tel. 8 638 77387. Dirbame visą parą

Katafalkas   Salių nuoma   Gėlės   Drabužiai   Kremavimas

Šiltnamių g. 8, 
Prienuose

Traktorių „MTZ-82“ ir pakabi-
namą kultivatorių. Tel. 8 611 
53256.

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

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

Tel.: 8 656 39189, 8 616 14424.

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

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

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

Tel. 8 612 02125.

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

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

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

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

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

Superkame visų markių automo-
bilius. Atsiskaitome iš karto. Pasii-
mame patys. Tel. 8 644 15555.

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

priekabas.   
Automobiliai gali būti su de-

fektais, nevažiuojantys, daužti, 
skirti ardymui ar utilizavimui, 

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

Lauksime Jūsų pasiūlymų 
tel. 8 666 70777.

ŽEMĖS ŪKIS

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

6 sav. paršelius. Tel.: (8 319) 
47618, 8 612 41751.

8 sav. paršelius. Tel. 8 672 
78018.

Apie 130 kg kiaules, ekologiškai 
augintas. Tel. 8 678 32197.

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

Apie 150 kg kiaules. Tel. 8 642 
72209.

5 sav. telyčaitę auginimui (pieni-
nės veislės karvės). Tel.: (8 319) 
46396, 8 612 16677. 

Vasarinius miežius, tinka sėklai. 
Amonio salietrą didmaišiais. Tel. 
8 689 62945.

Raudonųjų dobilų „Liepsna“ 
sėklą. Tel. 8 698 79906.

Šieną „kitkomis“, geros kokybės. 
Tel. (319) 69353.

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

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 apkaus-
tytas ąžuolines roges. Tel.: 8 601 
31832, 8 670 01696 (skambinti 
nuo 18 val.).

Nekilnojamasis 
turtas

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

Sodo sklypą su nameliu (skly-
pas kraštinis, šalia automobilių 
aikštelė, 7 a žemės) SB „Kalnai“, 
Obelų g. 24, Prienuose. Tel. 8 
655 16834. 

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

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

1-2 k. butą Prienuose. Gali būti 
neremontuotas. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 8 645 11517.

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

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

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

Tel. 8 682 61641.

IŠNUOMOJA
3 k. bt. (be baldų, nuoma 150 
Eur/mėn + patarnavimai) reno-
vuotame name Birštone. Tel. 8 
685 75776.

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

Automobiliai ir 
jų dalys

perka
Perkame automobilius nuo 1990 
m. iki 2012 m., bet kokios būklės. 
Tel. 8 634 49324.

prenumeruokite „Naująjį 
Gėlupį“ ir neatsilikite 

nuo svarbiausių krašto 
ekonominių, kultūrinių ir 

politikos naujienų!

prenumeruokite „Naująjį 
Gėlupį“ ir neatsilikite 

nuo svarbiausių krašto 
ekonominių, kultūrinių ir 

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

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

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

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

šaldytuvus, šaldiklius. 
Vytauto g. 7, Prienuose. 

Suteikia garantiją. 

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

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

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

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

Suteikiame paskolas arba refi-
nansuojame Jūsų skolas  (taip 
pat ir antstolių) iki 10 000 Eur 
laikotarpiui iki 48 mėn. Konku-
rencingai mažiausios palūkanos 
rinkoje. AKCIJA – PASKOLAS iki 
1000 Eur laikotarpiui iki 6 mėn. 
suteikiame nemokamai, be pa-
lūkanų. Konsultuojame pensijų 
II–III kaupimo pakopų klausimais. 
Tel. 8 601 50935.

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

SKLYPŲ KADASTRINIAI 
MATAVIMAI 

♦ statinių kadastriniai matavi
mai – inventorizacija,

♦ geodeziniai ir topografiniai 
matavimai,

♦ pastato ašių nužymėjimas,
♦ žemės sklypų formavimo ir 

pertvarkymo projektai...
UAB „GEONETAS“  

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

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

38124. 

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

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

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

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

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

Plytelių klijavimas ir kiti apdailos 
darbai. Tel. 8 682 39929.

REKLAMA

DARBO 
SKELBIMAI

REIKALINGA
Namų šeimininkė 

tvarkytoja, ūkvedys 
aplinkai tvarkyti,  

darbininkas  
(paminklams šlifuoti).  

Tel. 8 687 12363.

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

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

Metalo apdirbimo įmonei, ga-
minančiai maisto pramonės 
įrengimus, Dovainonyse, Kaišia-
dorių r., reikalingas šaltkalvis. 
Reikalavimas: būtina mokėti 
skaityti brėžinius. Į darbą ir iš 
darbo vežame įmonės transpor-
tu. Darbo užmokestis sutartinis. 
Tel. pasiteirauti 8 656 01720, 
viktoras@dovaina.lt

Autovežio vairuotojai. Tel. 8 663 
58007.

Ieško šeimininko

Rasta priklydusi (apie 2 sav.) rai-
na, graži katė. Labai jauki, alkana. 
Pasiteirauti tel. 8 671 27114.

Dėkoja

PADĖkA
Per anksti išėjai ir  

palikai tuos, kuriems  
buvai brangus...

Nuoširdžiai dėkoju Pa-
kuonio medžiotojų bū-
reliui, kunigui, kaimy-
nams, draugams ir vi-
siems kitiems už nepa-
prastą dėmesį, pagalbą 
ir atjautimą palydint į 

Amžinojo poilsio vietą, 
mylimą ir brangų sūnų 

Ričerdą Gruodį.

Motina

 

Užjaučia

Nors, atrodo, žinom  
išėjimo neišvengiamybę, 
Bet tai visada užklumpa 

skaudžiai, netikėtai, 
O žodis „niekada“ vis 

žeidžia tolstant  
praradimui.

Dėl Tėvelio mirties  
nuoširdžiai užjaučiame  
Danutę Norkūnienę  

ir artimuosius.

VšĮ Prienų ligoninės 
darbuotojai

 

Liūdesio ir skausmo  
valandą dėl Mamytės 

mirties nuoširdžiai  
užjaučiame  

Auksę Grižaitę  
ir jos artimuosius.

Laikraščio „Naujasis 
Gėlupis“ redakcija

 

Mirus mylimai mamai, 
dalinamės skausmu ir 
nuoširdžius užuojautos 

žodžius skiriame  
Valstybinės miškų tar-
nybos, Miškų kontrolės 
skyriaus Kauno teritori-
nio poskyriovyriausia-

jam specialistui  
Valentui Klimašauskui. 

Valstybinės miškų  
tarnybos kolektyvas

 

Kviečia į renginius
ARTIMIAUSI RENGINIAI 
pRIENŲ RAJONE

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

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

pARODOS pRIENŲ RAJONE

Velykinių margučių paroda ir  EDU-
KACINĖ PROGRAMA „MARGUČIŲ 
RAŠTŲ PASLAPTYS“ Prienų krašto 
muziejuje 2018 m. kovo 1 d. – 30 d.  
Muziejuje bus galima pasigrožėti 
mūsų krašto meistrų numargintais 
velykiniais margučiais. Taip pat 
kviečiame į edukacinę programą 
„Margučių raštų paslaptys“. Pro-
gramos užsiėmimų metu lanky-
tojai bus supažindinami su Velykų 
tradicijomis, papročiais, margučių 
marginimo būdais ir įvairių senųjų 
jų raštų, ornamentų simbolika 
bei jos reikšmėmis. Programa 
bus vykdoma iki Šv. Velykų pir-
madieniais, antradieniais, ketvir-
tadieniais. Reikia atsinešti: Virtą 
baltą kiaušinį (tiek vienetų, kiek 
ketinate išmarginti). Edukacinės 
programos trukmė: 1,5 val – 2 
val. Organizuotas grupes prašome 
registruotis tel. 8 656 37554. Kaina 
vienam asmeniui: vaikams - 1 Eur, 
suaugusiems  - 2 Eur.

Vilijos Čiapaitės akvarelės darbų 
paroda Naujosios Ūtos laisvalaikio 
salėje.

Fotomenininko Aido Degučio 
paroda „12“ Išlaužo seniūnijos 
salėje.

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

Rebekos Bruder tapybos darbų 
paroda Pakuonio bibliotekoje.

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

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

Prienų Justino Marcinkevičiaus 
viešojoje bibliotekoje eksponuo-
jama rašytojo Vytauto Bubnio 85-
erių metų jubiliejui skirta paroda 
„Vytauto Bubnio at(si)vėrimai“.

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

ARTIMIAUSI RENGINIAI 
BIRŠTONE

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

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

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

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

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

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

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

Kovo 25 d. 12:00 - Makiažo pa-
moka „Pasiilgau pavasario” su 
Donata Beauty Place - Čiulba Ulba. 
Pramogos Birštone 

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

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

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

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

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

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

Lietuvos šimtmečio dainų 
šventė „Vardan tos“ 

2018 m. birželio 30 – liepos 6 d.

Kaune: Birželio 30 d. Dainų diena 
Dainų slėnyje.

Vilniuje:

Liepos 1 d. Renginys „Šimtas 
Lietuvos veidų – sujunkime Lie-
tuvą“ Rotušės aikštėje. Dainų 
šventės atidarymo koncertas 
Vingio parke.

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

06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Beatos virtuvėn 07:00 
premjera. pašėlę Blinkio Bilo nuo-
tykiai 07:20 premjera. alvinas ir 
patrakėliai burundukai 2 07:30 
premjera. Detektyvė Miretė 07:45 
premjera. Stebuklingoji Boružėlė 
08:10 Karinės paslaptys 09:00 
Labas rytas, Lietuva 11:45 pasau-
lio dokumentika 13:40 Mis Marpl 
2 15:15 Dokumentinė apybraiža 
„Mes nugalėjom” 15:45 Žinios. 
Orai 16:00 Sveikinimų koncertas 
17:30 Žinios 17:55 Sportas 17:58 
Orai 18:00 teisė žinoti 18:30 Naci-
onalinė paieškų tarnyba 19:30 Sti-
lius 20:25 loterijos „Keno loto” ir 
„Jėga” 20:30 panorama 20:52 
Sportas 20:57 Orai 21:00 Muzi-
kinė pramoginė programa „Du 
balsai – viena širdis” 23:10 aršūs 
padarai 00:40 pasaulio doku-
mentika 02:20 Klausimėlis 02:35 
teisė žinoti 03:00 perėjimas prie 
vasaros laiko, pasukant laikrodžio 
rodyklę vieną valandą pirmyn (+1) 
04:00 Karinės paslaptys 04:45 
Auksinis protas  

 
06:30 Muča luča (20) 06:55 po-
nas Bynas (3) 07:20 “Nickelode-
on” valanda. ančiukai Duoniukai 
(19) 07:45 Neramūs ir triukšmingi 
(26) 08:10 Keista šeimynėlė (8) 
08:35 tomo ir Džerio šou (14) 
09:00 Ogis ir tarakonai (49) 09:10 
Ogis ir tarakonai (50) 09:20 Ogis 
ir tarakonai (51) 09:30 tinginių 
miestelis (78) 10:00 KINO pUS-
RYČIaI Srovės nublokšti 11:40 
ponas auklė 13:20 Griausmingie-
ji Čarlio angelai 15:30 pakvaišėlių 
lenktynės 17:30 Bus visko 18:30 
Žinios 19:25 Sportas 19:28 Orai 
19:30 SUpeRKINaS Užburtoji 
Ela 21:20 piko valanda 3 23:05 Ki-
toks parodijų filmas 00:50 Žmogus 
iš plieno 00:55 pReMJeRa Ryklių 
užtvanka 02:30 piko valanda

 
06:15 Televitrina 06:30 aladinas 
07:00 ančiukų istorijos 07:30 Ne-
nugalimasis žmogus - voras 08:00 
aladinas 08:30 Kempiniukas pla-
čiakelnis 09:00 Virtuvės istorijos 
09:30 Gardu Gardu 10:00 Aplink 
lietuvą 11:00 Svajonių ūkis 11:30 
Išsirink sau ateitį 12:00 Joniukas 
ir Grytutė 13:10 Šoklusis bičiulis. 
Sugrįžimas 14:55 Medaus mė-
nuo su mama 16:45 Ekstrasen-
sų mūšis 18:30 tV3 žinios 19:15 
tV3 sportas 19:20 tV3 orai 19:25 
eurojackpot 19:30 ŠeŠtaDIeNIO 
ŠeIMOS KINO teatRaS. Šuns 
kailyje 21:20 ŠeŠtaDIeNIO 
GeRO KINO VaKaRaS. Kuni-
go naudą velniai gaudo 23:05 
pReMJeRa. Zero 3 00:50 Abra-
omas linkolnas. Vampyrų me-
džiotojas 02:40 Metų įvykis 04:30 
Naujakuriai 

 
06:15 Viena už visus (2) 06:45 
Viena už visus (3) 07:15 Viena 

už visus (4) 07:45 Viena už vi-
sus (5) 08:15 Viena už visus (6) 
08:45 Sveikatos aBC televitrina 
09:00 Autopilotas 09:30 Apie 
žūklę 10:00 pavariau (15) 10:30 
amerikos mieliausieji (1) 11:30 
Gyvūnų būstai. Gamtos inžinie-
riai (1) 12:40 Reali mistika (17) 
13:45 Vanity Fair. Visiškai slaptai 
(6) 14:45 Kas žudikas? (21) 16:00 
Detektyvų istorijos (7) 17:00 LKL 
čempionatas. Juventus – Neptū-
nas 19:30 Dainuok mano dainą 
21:30 MaNO HeROJUS Juoda-
sis tinklas 23:20 aŠtRUS KINaS 
tikras teisingumas. Mirtina san-
kryža 00:15 Gyvi numirėliai (14) 
01:05 Strėlė (6) 01:10 Juodasis 
tinklas 01:50 Strėlė (7) 02:50 De-
tektyvų istorijos (7) 03:40 Vanity 
Fair. Visiškai slaptai (6)  

 
06:00 „pasaulio turgūs. akas“ 
06:30 „pasaulio turgūs. tailan-
das“ 07:00 programa 07:04 TV 
parduotuvė 07:20 „Neprijaukinti. 
Kodjako sala“ 07:50 „Neprijaukinti. 
Aliaska“ 08:25 „TV Europa prista-
to. Vyrų šešėlyje. Jadvyga Jušky-
tė- Širšė“ 09:00 „Skinsiu raudoną 
rožę“ 09:30 „Vantos lapas“ 10:00 
„ant bangos“ 11:00 „Vincentas“ 
(1/4) 12:30 „Vera“ (5/2) 14:20 
„pasaulio turgūs. Nica“ 15:00 
„MMa „King of the Cage“. lietuva 
- Ukraina“ (3) 16:00 Žinios 16:18 
Orai 16:20 Mano europos parla-
mentas 16:50 „pražūtingi smarag-
dai“ (46) 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“ (3; 
4) 22:30 Žinios 22:57 Orai 23:00 
„Vincentas“ (1/4) 00:30 „pražūtingi 
smaragdai“ (21; 22) 02:15 „Vera“ 
(5/2) 03:45 „Geriausios nardymo 
vietos“ 04:10 „MMa „King of the 
Cage“. lietuva - Ukraina“ (3) 04:50 
„Vincentas“ (1/4) 

 
06:10 Televitrina 06:25 ledo ke-
lias 07:25 Didieji senovės sta-
tiniai 08:30 ekstremali žvejyba 
09:00 Vienam gale kablys 09:30 
Statybų gidas 10:00 Karys lenk-
tynininkas 10:30 Lietuvos mo-
kyklų žaidynės 11:00 Išlikimas 
12:00 Beveik neįmanoma misija 
13:00 Galapagai 14:00 pasaulio 
įspūdingiausi... 15:00 ledo kelias 
16:00 Iš peties 17:00 Draugiškos 
futbolo rungtynės. Gruzija - lietu-
va 19:00 Amerikos talentai 21:00 
Žinios 21:45 Sportas 21:55 Orai 
22:00 pWR ReKOMeNDUOJa. 
Dežavu 00:30 Įkaitas 02:30 Kvai-
liausi pasaulio nutrūktgalviai 

 
05:52 Sportas 05:57 Orai 06:05 
Duokim garo! 07:35 Kultūrų kryž-
kelė 08:05 Misija. Vilnija 08:30 
Maistas ir aistros 09:00 pažvelk į 
profesiją kitaip 09:30 Mokslo sriu-
ba 10:00 Vaikų ir moksleivių tele-
vizijos konkursas „Dainų dainelė 
2018” 11:30 pasaulio dailiojo čiuo-
žimo čempionatas 15:30 Naciona-
linis turtas 16:00 Euromaxx 16:30 
prisikėlimo ekspresas – šimtmečio 
veidai 17:15 pasaulio dailiojo čiuo-
žimo čempionatas 20:15 Stambiu 
planu 21:00 lRt studija „Kino pa-
vasaryje 2018” 21:30 Kino žvaigž-
džių alėja. premjera. pagrok man 
„Miglą” 23:10 lRt OpUS ORe. 
Grupė „Royce” 00:10 Dabar pa-
saulyje 00:40 europos kinas. til-
tas per Ibaro upę 

�1.�0 val.
„Kunigo naudą velniai 

gaudo“

 

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

06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Labas rytas, Lietuva  
09:05 Senis 10:05 Štutgarto kri-
minalinė 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. Sese-
rys 17:30 Žinios 17:55 Sportas 
17:58 Orai 18:00 tV žaidimas 
„Kas ir kodėl?” 18:30 Klauskite 
daktaro 19:30 Specialus tyrimas 
20:25 loterija „Keno loto” 20:30 
panorama 21:05 Dėmesio centre 
21:20 Sportas 21:25 Orai 21:29 
loterija „Jėga” 21:30 pokalbių 
laida „Svarbios detalės” 22:30 
Dviračio žinios 23:00 premjera. 
Merkurijaus kodas 01:00 LRT 
radijo žinios 01:05 Specialus tyri-
mas 02:00 lRt radijo žinios 02:05 
Klauskite daktaro  

 
06:40 Didysis žvejys 2 (23) 07:05 
Muča luča (20) 07:30 ponas By-
nas (3) 08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris (77) 09:00 Rytas su 
LNK 11:00 Yra, kaip yra 12:00 Vi-
si už vieną 12:30 Gyvūnų policija 
13:25 Rožių karas (119) 14:25 
Dvi širdys (642) 14:55 Dvi širdys 
(643) 15:25 Dvi širdys (644) 15:55 
Dvi širdys (645) 16:30 Labas va-
karas, Lietuva 17:35 Yra, kaip 
yra 18:30 Žinios 19:25 Sportas 
19:28 Orai 19:30 KK2 20:00 Va-
landa su Rūta 21:30 Žinios 22:24 
Sportas 22:28 Orai 22:30 VAKA-
RO SeaNSaS Užpuolikai 00:40 
Judantis objektas (10) 01:30 po 
saulėlydžio 03:05 alchemija IX. 
Kinas pagal Bela tarr’ą 03:30 
RetROSpeKtYVa 

 
04:00 programos pabaiga  tV3  
05:10 Naujakuriai 05:35 Mo-
derni šeima 06:10 Televitrina 
06:25 Kempiniukas plačiakelnis 
06:55 Simpsonai 07:25 Simp-
sonai 07:55 pasmerkti 4 08:25 
Šviesoforas 08:55 Meilės sūku-
ryje 10:00 tai - mano gyvenimas 
12:00 Svotai 13:00 Simpsonai 
13:30 Simpsonai 14:00 pažadė-
toji 14:30 pažadėtoji 15:00 Maiš-
tingosios amazonės 16:00 tV3 
žinios 16:25 tV3 orai 16:30 TV 
pagalba 18:30 tV3 žinios 19:20 
tV3 sportas 19:25 tV3 orai 19:30 
Šviesoforas 20:00 Farai 21:00 pa-
smerkti 4 21:30 tV3 vakaro žinios 
22:20 tV3 sportas 22:25 tV3 orai 
22:30 VaKaRO KINO teatRaS. 
Galingasis Stenas 00:40 Kalėjimo 
bėgliai 01:40 Specialioji jūrų poli-
cijos tarnyba 02:30 Kerštas 03:20 
Salemas 04:15 Salemas 

 
06:35 Viena už visus (3) 07:05 
Viena už visus (4) 07:35 pro-
kurorų patikrinimas (402) 08:35 
Muchtaro sugrįžimas (757) 09:35 

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 Muchta-
ro sugrįžimas (758) 15:55 Tokia 
tarnyba (78) 16:50 Kobra 11 (3) 
17:55 akloji zona (10) 18:55 Sto-
ties 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 vie-
tos“. Dok. serialas 05:40 „Bitinin-
kas“ (1/24) 06:25 programa 06:29 
tV parduotuvė 06:45 „Skinsiu 
raudoną rožę“ 07:15 „Šiandien 
kimba“ 08:15 patriotai 09:15 „Ro-
jus“ (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 „Bal-
toji 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 „Rau-
donoji karalienė“ (9) 21:30 Gyveni-
mo būdas 22:30 Reporteris 23:15 
lietuva tiesiogiai 23:42 Orai 23:45 
„Iljušinas ir Babkinas tiria. Svetimų 
troškimų sūkurys“ (1; 2) 01:45 „pa-
saulio turgūs. Stambulas“. Kelio-
nių dokumentika 02:15 „Gurovo 
bylos. Bet kokia kaina“ (4) 03:00 
„Bitininkas“ (1/24) 03:45 „Jekate-
rina Didžioji“ (2) 04:35 „pražūtingi 
smaragdai“ (9)  

 
06:45 Televitrina 07:00 Juokin-
giausi amerikos namų vaizdeliai 
07:30 Dainų dvikova 08:00 Kaulai 
09:00 Vienam gale kablys 09:30 
CSI kriminalistai 10:30 Dvi mergi-
nos be cento 11:00 Dvi merginos 
be cento 11:30 Kobra 11 12:30 
Vedęs ir turi vaikų 13:00 Vedęs ir 
turi vaikų 13:30 Rezidentai 14:00 
Rezidentai 14:30 Televitrina 15:00 
Juokingiausi amerikos namų vaiz-
deliai 15:30 Kaulai 16:30 CSI kri-
minalistai 17:30 Kobra 11 18:30 
Vedęs ir turi vaikų 19:00 Vedęs ir 
turi vaikų 19:30 Rezidentai 20:00 
Rezidentai 20:30 Fizrukas 21:00 
Žinios 21:25 Orai 21:30 VAKARO 
paSIRINKIMaS. Įkaitas 23:50 Eu-
rolygos rungtynės. Madrido „Real“ 
- Kauno „Žalgiris“ 01:45 Daktaras 
Hausas 02:35 2 Barai. Gyveni-
mas greitkelyje 04:15 Jaunasis 
vilkolakis

 
05:00 panorama 05:35 Dėmesio 
centre 05:52 Sportas 05:57 Orai 
06:05 Džiazo muzikos vakaras. 
07:00 Žmonės, kurie sukūrė lie-
tuvą. 07:50 linija, spalva, forma 
08:15 lietuva mūsų lūpose. 08:50 
Kaip atsiranda daiktai 7 09:15 La-
bas rytas, Lietuva 12:00 pasaulio 
dailiojo čiuožimo čempionatas. 
16:45 premjera. Grizis ir lemingai 
16:55 peliukas lukas 17:05 Zoro 
kronikos 17:30 Nacionaliniai ly-
gybės ir įvairovės apdovanojimai 
2017 18:50 europos moterų ran-
kinio čempionato atrankos rungty-
nės. lietuva – turkija. tiesioginė 
transliacija iš Kauno. 20:30 Naci-
onalinis turtas 21:00 lRt studija 
„Kino pavasaryje 2018” 21:30 
pasaulio dailiojo čiuožimo čem-
pionatas 23:15 Žurnalas „Kelias 
į FIFa World Cup 2018” 

06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Labas rytas, Lietuva 
09:05 Senis 10:05 Štutgarto krimi-
nalinė 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 Fan-
tastiškas penktadienis. premjera. 
Visiška tamsa 01:00 lRt radijo 
žinios 01:05 pokalbių laida „Svar-
bios detalės” 02:00 lRt radijo ži-
nios 02:05 Klauskite daktaro 03:00 
lRt radijo žinios 03:05 Ryto sukti-
nis su Zita Kelmickaite. HD (kart.) 
03:30 Mūsų gyvūnai. Vedėja Rasa 
eilunavičienė. (kart.) 04:00 LRT ra-
dijo žinios 04:05 Stilius  

 
06:40 Didysis žvejys 2 (24) 07:05 
Muča luča (21) 07:30 ponas By-
nas (4) 08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris (78) 09:00 Rytas su 
LNK 11:00 Yra, kaip yra 12:00 Va-
landa 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 Spor-
tas 19:28 Orai 19:30 KK2 penk-
tadienis 21:00 SaVaItĖS HItaS 
Žmogus iš plieno 23:50 Nebijok 
tamsos 01:40 Užpuolikai

 
05:00 Naujakuriai 05:25 Moder-
ni šeima 05:50 Moderni šeima 
06:10 Televitrina 06:25 Kempiniu-
kas plačiakelnis 06:55 Simpsonai 
07:25 Simpsonai 07:55 pasmerkti 
4 08:25 Šviesoforas 08:55 Meilės 
sūkuryje 10:00 tai - mano gyveni-
mas 12:00 Svotai 13:00 Simpso-
nai 13:30 Simpsonai 14:00 pa-
žadėtoji 14:30 pažadėtoji 15:00 
Maištingosios amazonės 16:00 
tV3 žinios 16:25 tV3 orai 16:30 
tV pagalba 18:30 tV3 žinios 
19:20 tV3 sportas 19:25 tV3 orai 
19:30 DIDYSIS peNKtaDIeNIO 
FIlMaS. atlantida. prarastoji im-
perija 21:20 VAKARO KINO TEA-
tRaS. Melas vardan tiesos 00:25 
auklė nakčiai 01:55 Tai bent ma-
mytė! 03:30 Kruvina muzika  

 
06:35 Viena už visus (5) 07:05 
Viena už visus (6) 07:35 prokuro-
rų patikrinimas (403) 08:35 Much-
taro sugrįžimas (758) 09:35 Tokia 
tarnyba (78) 10:30 Kobra 11 (3) 
11:35 akloji zona (10) 12:35 Sto-
ties policija (2) 13:40 prokurorų pa-

tikrinimas (404) 14:50 44-as sky-
rius (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 Kerš-
tas 23:10 pabėgimas iš kalėjimo 
01:05 Strėlė (7) 01:50 Kerštas

 
05:15 „Geriausios nardymo vie-
tos“. Dok. serialas 05:40 „Biti-
ninkas“ (1/25) 06:25 programa 
06:29 tV parduotuvė 06:30 „pa-
saulio 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 „Bitinin-
kas“ (1/15) 12:30 „Gluchariovas“ 
(2/28) 13:35 tV parduotuvė 13:50 
„Jekaterina Didžioji“ (1) 14:55 „Il-
jušinas 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 „Mu-
zikinės 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 Juokin-
giausi amerikos namų vaizdeliai 
07:30 Dainų dvikova 08:00 Kau-
lai 09:00 praeities žvalgas 09:30 
CSI kriminalistai 10:30 Dvi mergi-
nos be cento 11:00 Dvi merginos 
be cento 11:30 Kobra 11 12:30 
Vedęs ir turi vaikų 13:00 Vedęs ir 
turi vaikų 13:30 Rezidentai 14:00 
Rezidentai 14:30 Televitrina 15:00 
Juokingiausi amerikos namų vaiz-
deliai 15:30 Kaulai 16:30 CSI kri-
minalistai 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 nu-
trūktgalviai 02:50 Jaunasis vilkola-
kis 03:35 Jaunasis vilkolakis 

 
05:00 Euromaxx 05:30 panorama 
05:52 Sportas 05:57 Orai 06:05 
Džiazo muzikos vakaras. XXIII 
Klaipėdos pilies džiazo festivalis. 
Džiazo miniatiūros 07:05 Grizis 
ir lemingai 07:15 peliukas lukas 
07:25 Zoro kronikos 07:45 Vie-
nuolynų kelias lietuvoje 08:20 
pažvelk į profesiją kitaip 08:50 
laisvės vėliavnešiai 09:15 Labas 
rytas, Lietuva 12:00 pasaulio dai-
liojo čiuožimo čempionatas. Šo-
kiai ant ledo. trumpoji programa. 
tiesioginė transliacija iš Milano. 
Dalyvauja Saulius ambrulevičius 
ir allison Reed. 17:00 premjera. 
Grizis ir lemingai 17:10 peliukas 
Lukas 17:20 tobotai 1 17:45 Kaip 
atsiranda daiktai 7 18:15 Mokslo 
sriuba 18:45 lietuvos tūkstantme-
čio vaikai 19:40 Konsteblė 3 20:30 
Kultūros teismas 21:15 lRt studi-
ja „Kino pavasaryje 2018” 21:45 
pasaulio dailiojo čiuožimo čempio-
natas 23:45 europos kinas. prem-
jera. tiltas per Ibaro upę 01:15 DW 
naujienos rusų kalba. 01:25 Dabar 
pasaulyje 01:55 Džiazo muzikos 
vakaras. XXIII Klaipėdos pilies 
džiazo festivalis. „Janno trump & 
trump Conception” (estija) 02:55 
Nuo lietuvos nepabėgsi. Vaidy-
binis filmas

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

Trečiadienis, kovo �1 d.

06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Labas rytas, Lietuva 
09:05 Senis 10:05 Štutgarto krimi-
nalinė policija 3 10:55 akis už akį 3 
11:40 emigrantai 12:40 tV žaidi-
mas „Kas ir kodėl?” 13:05 Klaus-
kite 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 Dė-
mesio 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 
04:05 Gyvenimas 

 
06:40 Didysis žvejys 2 (22) 07:05 
Muča luča (19) 07:30 ponas By-
nas (2) 08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris (76) 09:00 Rytas su 
LNK 11:00 Yra, kaip yra 12:00 
Visi už vieną 12:30 Ekranai 13:25 
Rožių karas (118) 14:25 Dvi šir-
dys (638) 14:55 Dvi širdys (639) 
15:25 Dvi širdys (640) 15:55 Dvi 
širdys (641) 16:30 Labas vakaras, 
Lietuva 17:35 Yra, kaip yra 18:30 
Žinios 19:25 Sportas 19:28 Orai 
19:30 KK2 20:00 paveldėtoja 
(24) 20:30 Gyvūnų policija 21:30 
Žinios 22:24 Sportas 22:28 Orai 
22:30 VaKaRO SeaNSaS po 
saulėlydžio 00:25 Judantis objek-
tas (9) 01:15 Saugotojas 

 
05:10 Naujakuriai 05:35 Moder-
ni šeima 06:10 Televitrina 06:25 
Kempiniukas plačiakelnis 06:55 
Simpsonai 07:25 Simpsonai 
07:55 pasmerkti 4 08:25 Švieso-
foras 08:55 Meilės sūkuryje 10:00 
tai - mano gyvenimas 12:00 Svo-
tai 13:00 Simpsonai 13:30 Simp-
sonai 14:00 pažadėtoji 14:30 pa-
žadėtoji 15:00 Maištingosios ama-
zonės 16:00 tV3 žinios 16:25 tV3 
orai 16:30 tV pagalba 18:30 tV3 
žinios 19:20 tV3 sportas 19:25 
tV3 orai 19:30 Šviesoforas 20:00 
Gero vakaro šou 21:00 pasmerkti 
4 21:30 tV3 vakaro žinios 22:15 
tV3 sportas 22:20 tV3 orai 22:25 
Vikinglotto 22:30 VAKARO KINO 
teatRaS. paranoja 00:40 Kalė-
jimo bėgliai 01:35 Specialioji jūrų 
policijos tarnyba 02:25 Kerštas 
03:15 apB 04:05 tėvynė

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

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 Aklo-
ji 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 vie-
tos“. Dok. serialas 05:40 „Bitinin-
kas“ (1/23) 06:25 programa 06:29 
tV parduotuvė 06:45 „Kaimo aka-
demija“ 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 „Bal-
toji 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“. Kelio-
nių dokumentika 02:15 „Gurovo 
bylos. Bet kokia kaina“ (3) 03:00 
„Bitininkas“ (1/23) 03:45 „Jekate-
rina Didžioji“ (1) 04:35 „pražūtingi 
smaragdai“ (8)

 
06:45 Televitrina 07:00 Juokin-
giausi amerikos namų vaizdeliai 
07:30 Dainų dvikova 08:00 Kau-
lai 09:00 Savaitė su Kauno „Žalgi-
riu“ 09:30 CSI kriminalistai 10:30 
Dvi merginos be cento 11:00 Dvi 
merginos be cento 11:30 Kobra 11 
12:30 Vedęs ir turi vaikų 13:00 Ve-
dęs ir turi vaikų 13:30 Rezidentai 
14:00 Rezidentai 14:30 Televitrina 
15:00 Juokingiausi amerikos na-
mų vaizdeliai 15:30 Kaulai 16:30 
CSI kriminalistai 17:30 Kobra 11 
18:30 Vedęs ir turi vaikų 19:00 Ve-
dęs ir turi vaikų 19:30 Rezidentai 
20:00 Rezidentai 20:30 Naša Ra-
ša 21:00 Žinios 21:25 Orai 21:30 
VaKaRO paSIRINKIMaS. per-
žengta riba 23:20 pėdsakai 00:20 
Kobra 11 01:20 Daktaras Hausas 
02:10 2 Barai. Gyvenimas greit-
kelyje 03:25 Jaunasis vilkolakis 
04:10 Bobo užkandinė 

 
05:00 panorama 05:35 Dėmesio 
centre 05:52 Sportas 05:57 Orai 
06:05 Džiazo muzikos vakaras. 
XXIII Klaipėdos pilies džiazo fes-
tivalis. „Gin’Gas” 07:05 Grizis ir 
lemingai 07:15 peliukas lukas 
07:25 Zoro kronikos 07:50 pra-
dėk nuo savęs 08:20 Nacionalinis 
turtas 08:50 Kaip atsiranda daik-
tai 7 09:15 Labas rytas, Lietuva 
12:00 pasaulio dailiojo čiuožimo 
čempionatas. Moterys. trumpoji 
programa. tiesioginė transliacija 
iš Milano. Dalyvauja elžbieta Kro-
pa. 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 prem-
jera. Didžiosios Visatos paslaptys 
su Morganu Frimanu 3 21:15 AR-
ti. Veidai 21:30 lRt studija „Kino 
pavasaryje 2018” 22:00 pasaulio 
dailiojo čiuožimo čempionatas. 
poros. trumpoji programa. tiesio-
ginė transliacija iš Milano. 

1�.�0 val.

„po saulėlydžio“ 

 

��.�0 val.

„po saulėlydžio“

 

��.�0 val.

„po saulėlydžio“
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TREČIADIENIS, �018 m. kOVO �1 D., www.NAUjASISgELUPIS.LT
PASkUTINIS PUSLAPIS

Kovo 21 d.
TREČIADIENIS

Tarptautinė miego diena
Tarptautinė rasinės diskrimi-
nacijos 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, špi-

natus, lapinius burokėlius.
Sode, darže: 

tinkamas laikas kaupti ir kon-
servuoti 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, pan-
kolius, kalendras.

Sode, darže: 
netinkamas laikas laistyti.

Kovo 23 d.
PENKTADIENIS

Pasaulinė meteorologijos 
diena 

Saulė teka 06:17
leidžiasi 18:35

Dienos ilgumas 12.18
Jaunatis (6 mėnulio diena)

Galgintas, Vismantė, Alfonsas, 
Akvilė, Ūla

Tinkamas laikas sėti: 
porus, krapus, garstyčias, pan-

kolius, kalendras.
Sode, darže: 

netinkamas laikas laistyti.

Kovo 24 d.
ŠEŠTADIENIS

Tarptautinė tuberkuliozės 
diena 

Saulė teka 06:15
leidžiasi 18:37

Dienos ilgumas 12.22
priešpilnis (7 mėnulio diena)
Liucija, Daumantas, Ganvilė, 

Gabrielius, Donardas
Tinkamas laikas sėti: 

porus, krapus, garstyčias, pan-
kolius, kalendras, gėles (iš sė-

klų daiginamas).
Sode, darže: 

tinkamas laikas pjauti žolę, 
laistyti, netinkamas laikas 

kaupti derlių.

Kovo 25 d.
SEKMADIENIS

Blovieščiai, Gandro šventė
Apsireiškimas 

Šv. Mergelei Marijai
Laikas persukamas vieną 

valandą į priekį 
Verbų (palmių) sekmadienis

Saulė teka 06:12
leidžiasi 18:39

Dienos ilgumas 12.27
priešpilnis (8 mėnulio diena)

Normantas, Normantė
Tinkamas laikas sėti: 

baklažanus, cukinijas, moliū-
gus, patisonus, porus, krapus, 
garstyčias, pankolius, kalen-

dras, pomidorus, paprikas, ba-
zilikus, rozmarinus, mairūnus, 
gėles (iš sėklų daiginamas).

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

kaupti derlių.

Kovo 26 d.
PIRMADIENIS

Saulė teka 06:10
leidžiasi 18:41

Dienos ilgumas 12.31
priešpilnis (9 mėnulio diena)
Feliksas, Liudgaras, Arbutas, 
Vydmantė, Emanuelis, Teklė, 

Laimis
Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

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

laikas tręšti.

ORAI

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

SAULĖS AKTYVUMAS

G0Geomagnetinių audrų 
nenumatoma.

S0Saulės audrų 
nenumatoma.

R0Radiometrinių (radio trukdžių) 
audrų nenumatoma.

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

GAMA RADIACINIS FONAS

36KAUNE 
nSv/val. 

38ALYTUJE 
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE 
14000 nSv/val. 
ČERNOBYLIO AE 
4170 nSv/val. 

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

Sudoku
Įrašykite skai-
tmenis nuo 1 
iki 9 taip, kad 
skaitmenys 
nesikartotų 
eilutėse, stul-
peliuose bei 
paryškintuo-
se 9 langelių 
(3×3) kvadra-
tuose.
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Lošimo Nr. 1145
Data: 2018-03-18

    
05 74 49 23 43 01 52 10 04 28 
57 59 53 09 47 41 73 54 46 48 
02 34 06 08 07 40 35 68 27 56 
25 15 61 16 66 33 24 50

 VISA LENTELĖ
58 71 69 17 12 62 32 55 42 
67 37 60

LAIMĖJIMAI (laimėtojų)

 
 
 

31354.00€ (1)
24.50€ (753)
2.00€ (16651)
1.00€ (25560)

pApILDOMI pRIZAI
06**324 100 Eur
01**864 100 Eur
00**114 100 Eur
02**390 100 Eur
05**129 100 Eur
0158429 1000 Eur
0078881 1000 Eur
0538131 1000 Eur
0547767 1000 Eur
0207398 1000 Eur
0053788 1000 Eur
04**266 200 Eur
03**502 200 Eur
06**376 200 Eur
00**086 200 Eur
0343943 2000 Eur
0446441 2000 Eur
03**801 500 Eur
0199311 5000 Eur
0561691 5000 Eur
0230600 50000 Eur
0326313 Automobilis “Fiat 
Tipo”
001*972 Pakvietimas į TV 
studiją
033*107 Pakvietimas į TV 
studiją
030*424 Pakvietimas į TV 
studiją
002*762 Pakvietimas į TV 
studiją

pROGNOZĖ: Aukso puode –  
220 000 Eur

Lošimo Nr. 637
Data: 2018-03-18

Tel. 1634
1000 Eur - 637-0008383
1000 Eur - 637-0037232
1000 Eur - 637-0058689
1000 Eur - 637-0057095
1000 Eur - 637-0048656

KOVO

21
T R E Č I A D I E N I S

VILNIUS
+3

-3
KOVO

22
kETVIRTADIENIS

+4
kLAIPĖDA

-4 +40

KOVO

23
P E N k TA D I E N I S

KOVO

24
Š E Š TA D I E N I S

KOVO

25
S E k m A D I E N I S

KOVO

26
P I R m A D I E N I S

KOVO

27
A N T R A D I E N I S

VILNIUS
-1

-3
-1

kLAIPĖDA
-4 +2-5

VILNIUS
+2

+1
+3

kLAIPĖDA
0 +3+1

VILNIUS
+4

0
+5

kLAIPĖDA
-2 +5-2

VILNIUS
+7

-1
+8

kLAIPĖDA
-1 +8-1

VILNIUS
+8

-1
+9

kLAIPĖDA
-2 +80

VILNIUS
+10

+1
+11
kLAIPĖDA

+1 +8-2

1000 Eur - 637-0045502
1000 Eur - 637-0056438
500 Eur - 637-0035*68
500 Eur - 637-0012137
500 Eur - 637-0014692
500 Eur - 637-0028682
500 Eur - 637-0030208
500 Eur - 637-0051054
500 Eur - 637-0064066
500 Eur - 637-0067335
300 Eur - 637-0032*39
300 Eur - 637-0012*46
300 Eur - 637-0009025
300 Eur - 637-0046704
300 Eur - 637-0056693
300 Eur - 637-0059330
300 Eur - 637-0060193
300 Eur - 637-0067578
300 Eur - 637-0071791

SEKANČIO TIRAŽO pRIZAS:  
FIAT TIPO, 10x500€ IR 
20x300€

Lošimo Nr. 268
Data: 2018-03-16

SKAIČIAI
04, 27, 37, 48, 49 + 03, 04

LAIMĖJIMAI
5 + 2 - 10000000.00€ 0
5 + 1 - 1456706.37€ 0
5 - 514131.60€ 0
4 + 2 - 5909.50€ 0
4 + 1 - 294.30€ 2
4 - 131.80€ 3
3 + 2 - 65.80€ 6
2 + 2 - 23.10€ 74
3 + 1 - 18.10€ 85
3 - 16.60€  188
1 + 2 - 10.60€ 399
2 + 1 - 7.40€ 1376

pROGNOZĖ: 17 000 000 Eur

„Lietuvos šimtmečio puslapiai“
Valstybės šimtmečio 
proga Lietuvos 
archyvai pristato 
parodą „Lietuvos 
šimtmečio puslapiai“, 
kurioje eksponuojami 
šimtas svarbiausių 
įvykių, užfiksuotų 
archyviniuose 
dokumentuose, 
nuotraukose ir 
užrašuose. 

Šie dokumentai – pir-
miniai ir nenuginčijami 
istoriniai šaltiniai, liudi-
jantys apie mūsų šalies 
kultūrinį, ekonominį, so-
cialinį ir politinį augimą. 
Dokumentai datuojami 
nuo 1918 m. iki 2018 m.

Ekspozicija sudaryta 
iš 50-ties kubų, ant kurių 
eksponuojami dokumen-
tai, iliustruojantis kie-
kvieną iš 100 svarbiausių 
įvykių. Pasirinkdami to-
kį eksponavimo būdą ar-
chyvarai pabrėžia, kad ša-
lies istorija yra ir turi būti 
prieinama kiekvienam, 
o saugoma dokumentinė 
medžiaga – viešinama ir 
platinama.

Įsigalėjusi nuomonė, 
kad archyvuose saugo-
ma dokumentine medžia-
ga gali naudotis ir tyrinėti 
tik archyvarai, istorikai ar 
akademinė visuomenė. 
Dėl to viena iš šios eks-
pozicijos idėjų – atkreipti 
dėmesį į tai, kad saugo-
mi dokumentai prieinami 
kiekvienam, o archyvai 
– atvira ir modernėjanti 
institucija.

Ekspozicijos fone 
skamba ištraukos iš XX 
a. pr. lietuviškų radijo 
laidų.

Parodos rengėjai:
Lietuvos literatūros ir 

meno archyvas

Parodos 
organizatoriai:

Lietuvos Vyriausiojo 
archyvaro tarnyba;

Lietuvos centrinis vals-
tybės archyvas;

Lietuvos valstybės isto-
rijos archyvas; 

Lietuvos valstybės nau-
jasis archyvas;

Lietuvos ypatingasis 
archyvas;

Vilniaus regioninis 
valstybės archyvas;

Kauno regioninis vals-
tybės archyvas;

Klaipėdos regioninis 
valstybės archyvas;

Šiaulių regioninis vals-
tybės archyvas.

Už pagalbą rengiant 
parodą dėkojame Lietu-
vos banko Pinigų muzie-
jui, fotomenininkams Va-
lerijui Koreškovui bei Vy-
tautui Suslavičiui, Lietu-
vos Nacionaliniam radijui 
ir televizijai, Lietuvos Na-
cionalinei Martyno Maž-
vydo bibliotekai, Lietu-
vos Respublikos užsie-
nio reikalų ministerijai ir 
Diplomatiniam archyvui, 
Lietuvos Respublikos 
Seimo archyvui, projektui 
„Misija Sibiras“, Lietuvos 
tautiniam olimpiniam ko-
mitetui ir fotografui Alfre-
dui Pliadžiui.

Projektą iš dalies finan-
suoja Lietuvos kultūros 
taryba ir Vyriausiojo ar-
chyvaro tarnyba. 

Prenumeruokite 
Nemuno krašto 

laikraštį 
„Naujasis Gėlupis“ 

2018 m.!

prenumeruokite „Naująjį 
Gėlupį“ ir neatsilikite 

nuo svarbiausių krašto 
ekonominių, kultūrinių ir 

politikos naujienų!


