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100 iškiliausių 
prienų krašto 
asmenybių. 
Alfonsas Bulotas. 

Fotoreportažas: 
Angelą Sargą 
išbandinėjant...

50-metį švenčiančiame prienų kūno 
kultūros ir sporto centre – apdovanojimai 
prienų kraštą garsinantiems sportininkams

Kininis ličis

Mantvydas
PREKEVIČIUS

Sausio 19 d. Prienų kūno 
kultūros ir sporto centro 
(KKSC) arenoje vyko jau 
tradiciniai Prienų kraštą 
garsinančių sportininkų 
apdovanojimai.

Gausybę susirinkusių spor-
tininkų bei svečių sveikino 
Prienų KKSC direktorius Au-
dronis Deltuva. Šiemet Prie-
nų KKSC švenčia 50 metų 
sukaktį, todėl simboliškai ir 

NEMUNO KRAŠTO LAIKRAŠTIS

Kurhauze pristatyta 
Lidijos Valatkienės 
paroda „Išrinktieji“
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apdovanojimai surengti Prie-
nų krašto sporto širdimi vis 
labiau tampančioje Prienų 
KKSC arenoje. 

Renginys prasidėjo nuo 
pradedančių, tačiau ne sil-
pnesnių, sportininkų apdo-
vanojimų. Lietuvos mokyklų 
žaidynių tarpzoninėse var-
žybose geriausiai pasirodė: 
Stakliškių gimnazijos vaiki-
nų futbolo 5x5 komanda – 3 
vieta (mokyt. Marijus Makš-
tutis), Skriaudžių pagrindinės 
mokyklos vaikinų stalo teni-
so komanda – 2 vieta (mokyt. 

Saulius Mikalauskas), Jiezno 
gimnazijos pradinių klasių 
(2006 m. ir jaunesnių) kvadra-
to komanda – 4 vieta, „Ąžuo-
lo“ progimnazijos vaikinų len-
gvosios atletikos keturkovės 
komanda – 3 vieta (mokytojas 
Kęstas Joneliūnas).

Lietuvos mokyklų žaidy-
nių finalinėse varžybose ge-
riausiai pasirodė: Balbieriš-
kio pagrindinės mokyklos ba-
dmintono komanda – 8 vieta 
(paruošė V. R. Sidaravičius), 
„Žiburio“ gimnazijos teniso 
komanda – 6 vieta (paruošė 
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A. Redeckienė ir M. Stravins-
kas), Skriaudžių pagrindinės 
mokyklos merginų stalo teni-
so komanda – 5 vieta (moky-
tojas Saulius Mikalauskas).

Suvenyrais, piniginiais pri-
zais apdovanoti ir Prienų kraš-
to jaunimo atstovai – Lietuvos 
čempionatų nugalėtojai ir pri-
zininkai: Rimantas Giniūnas 
(treneris Marius Labalaukis) 
– įvairių tarptautinių ir respu-
blikinių dziudo turnyrų nu-
galėtojas; Gerda Trakymaitė 
(treneris V. R. Sidaravičius) 

2017 m. gruodžio 14 d. lan-
kiausi Stakliškių seniūnijoje 
dėl „Vaikų svajonių“ išsipil-
dymo akcijos. Naudodama-
sis proga užsukau į seniūniją, 
ten tuo metu vyko ūkininkų 
posėdis. Į šį posėdį nebuvau 
kviestas nei aš, nei kas nors 
iš Savivaldybės. Ten pirmą 
kartą išgirdau, kad Stakliškių 
seniūnijos teritorija nepri-
skirta prie mažiau palankių 
ūkininkauti vietovių. Žemės 
ūkio ministerija apie tai Prie-
nų r. savivaldybės nebuvo in-
formavusi. 

Gruodžio 15 d. per „Metų 
ūkio“ šventę Prienuose Sei-
mo nariui A. Palioniui pa-
sakiau apie šią problemą, o 
gruodžio 19 d. išsiunčiau že-

Ričardo 
Mykolaičio 
teiginys, kad 
prienų rajono 
savivaldybė 
nesiėmė jokių 
veiksmų, – melas 
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Prienų r. savivaldybės me-
ro Alvydo Vaicekausko atsa-
kymas į 2018 m. sausio 20 
d. laikraštyje „Naujasis Gė-
lupis“ išspausdintą Ričardo 
Mykolaičio straipsnį „Sta-
kliškių seniūnijos ūkininkai 
savarankiškai su LR Seimo 
nario Andriaus Palionio pa-
galba siekia, kad seniūnijai 
išliktų nenašių žemių sta-
tusas“.

Šimtai tūkstančių pieno 
miltelių maišų guli 
ant medinių padėklų 
nenusakomo dydžio 
sandėlyje Rytų Belgijoje. 
Tai dalis didžiulių ES 
atsargų, dėl kurių pieno 
gamintojai leidžia 
bemieges naktis.

Europos Sąjunga per sa-
vo valstybes nares nuo 2015 
metų supirko šimtus milijonų 
tonų pieno miltelių, kad stabi-
lizuotų pieno kainas, kurios 
dėl perviršinės gamybos ir fi-

Europos pieno gamintojų košmaras – didžiulės ES pieno miltelių atsargos
nansų krizės smuko.

Praėjusią savaitę Europos 
Sąjungos pieno rinkos obser-
vatorijos (MMO) paskelbto-
je ataskaitoje teigiama, kad 
dabar pieno miltelių atsargos 
sudaro beveik 380 tūkst. to-
nų. Pieno gamintojai perspė-
ja, kad išpardavus šias atsar-
gas jau ir taip trapioje rinkoje 
gali kilti chaosas.

Pirmadienį susidariusią pa-
dėtį turėtų aptarti posėdžiau-
siantys ES žemės ūkio mi-
nistrai.

Europos pieno taryba per-
spėja, kad sandėliuose laiko-
mų pieno miltelių „negalima 
sugrąžinti į rinką“ dėl des-
tabilizacijos rizikos. Taryba 
mano, kad būtina riboti pie-
no gamybą.

Nors šviežio pieno kaina 
auga, pieno miltelių kaina per 
metus smuko trečdaliu. Euro-
pos pieno taryba baiminasi, 
kad sugrąžinus į rinką šį ES 
pieno miltelių „kalną“, padė-
tis dar pablogės.

Europos Komisija, pirkusi 

pieno miltelių po kiek ma-
žiau nei 1700 eurų už toną, 
jau daugiau nei metus mėgina 
pamažu išparduoti atsargas, 
tačiau iki šiol sunkiai sekė-
si rinkoje rasti pirkėją, kuris 
mokėtų padorią kainą.

Praėjusiais metais iš minėtų 
atsargų buvo parduota tik 220 
tonų, nes nenorėta nusmukdy-
ti rinkos. Be to, buvo mažas 
pirkėjų susidomėjimas, spalį 
sakė ES žemės ūkio komisa-
ras Philas Hoganas (Filas Ho-
ganas).  BNS
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Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM) atsisako per 100 
neefektyviai naudojamų pastatų ir statinių, jie bus 
perduodami Turto bankui. Kaip pranešė ministerija, 
atsisakomo nekilnojamojo turto, kurio bendras plotas yra 
59 tūkst. kv. metrų, likutinė vertė siekia per 5 mln. eurų.

  Sargo nužudymu Trakų rajone įtariami jaunuoliai įtariami 
įvykdę dar vieną nužudymą Alytuje. Kaip skelbia policija, 
paaiškėjo, kad du iš trijų itin žiauriai sargą nužudžiusių 
įtariamųjų – 15-metis K. S. ir 20-metis Aurimas 
Jaruševičius, kartu su dar vienu bendrininku, 25 metų A. 
G. – nužudė dar vieną vyrą.

Didžiausio Lenkijos naftos koncerno „Orlen“ valdoma 
Lietuvos bendrovė „Orlen Lietuva“ pernai uždirbo 197,5 
mln. eurų (244 mln. JAV dolerių) grynojo pelno – 3 
proc. daugiau nei 2016 metais, kai įmonės grynasis 
pelnas buvo 192,7 mln. eurų (238 mln. dolerių).

Saugumas kelyje labiausiai 
priklauso nuo vairuotojo 
įgūdžių ir atidumo bei 
automobilio techninės 
būklės. Tačiau mažieji 
keleiviai privalo būti 
vežami specialiose 
kėdutėse, kadangi 
suaugusiems pritaikytos 
saugumo priemonės jiems 
tiesiog netinka.

Draudikai teigia, kad svar-
bu žinoti, kaip vaikams auto-
mobiliu vežti skirtas kėdutes 
teisingai eksploatuoti ir pri-
mena, kad kėdutės be atlošo 
gali išspręsti jau ūgtelėjusio 
vaiko nenorą važiuoti „kaip 
mažiukui“.

„Pagrindinis įrenginys, ap-
saugantis nuo skaudžių ne-
laimių automobilyje suaugu-
sius žmones – saugos  diržai. 
Džiugu, kad juos segamės jau 
gerokai dažniau nei prieš de-
šimtmetį ar kelis, nes keičiasi 
pačių vairuotojų požiūris. Jei 
anksčiau diržus segdavosi „dėl 
policijos“, tai dabar tai daro 
dėl savo pačių saugumo. Prie 
įpročio užsisegti saugos diržus 
susiformavimo stipriai priside-
da ir automobiliuose įmontuoti 
perspėjamieji signalai. Tačiau 
būtina žinoti, kad diržai tikrai 
nėra pritaikyti vaikų apsau-
gai, “, – sako BTA Eksperti-
zių skyriaus vadovas Andrius 
Žiukelis.

Anot jo, vienintelė išeitis ap-
augant mažuosius keleivius – 
tinkamai pasirinkta ir sumon-
tuota automobilinė kėdutė. Ji 
privaloma visuose automobi-
liuose, kuriuose vežami jau-
nesni nei 12 metų ir žemesni 
nei 135 cm ūgio vaikai. Jie 
net ir smulkių eismo įvykių 
metu patiria kur kas didesnę 
traumų bei kaulų lūžių riziką, 
kurią specialios kėdutės labai 
sumažina. 

Paprastai išskiriamos 5 vai-
kiškų automobilinių kėdučių 
grupės. Tinkamiausią pasirin-
kimą, specialisto teigimu, le-
mia vaiko svoris bei iš dalies 
amžius, tačiau jokiu būdu ne 
jos spalva ar gamintojas.

„Kėdutę būtina rinktis pa-
gal saugumo bei komforto 
kriterijus. Taip pat atsižvelgti 
ir į automobilį, kuriame ji bus 

Keleiviai, kurių saugos diržai neapsaugos: 
kaip saugiai vežtis vaiką?

montuojama bei dažniausiai 
naudojama. Nors bene daž-
niausiai kėdutė montuojama 
ant galinės sėdynės keleivio 
pusėje, tačiau saugiausia, jei 
tik įmanoma, montuoti ją per 
vidurį. Tuo tarpu vaikams iki 
maždaug 2 metų kėdutės mon-
tuojamos dar ir prieš važiavi-
mo kryptį. Taip eismo įvykių 
metu saugomi vaiko galva bei 
kaklas ir net kelis kartus suma-
žinama skaudžių ar net mirtinų 
traumų rizika. Tiesa, jei kėdutė 
prieš važiavimo kryptį mon-
tuojama priekinėje keleivio 
sėdynėje labai svarbu įsitikinti, 
ar jūsų automobilyje tai daryti 
saugu: automobilyje turi nebū-
ti  keleivio saugos oro pagalvės 
arba ji turi būti atjungiama“, 
– aiškina specialistas.

0 kėdučių grupė skirta 
vaikams, kurių svoris 

iki 10 kg arba maždaug 
iki 9 mėnesių

Tai naujagimiams skirtos 
kėdutės-nešynės, dedamos iš-
ilgai ant galinės automobilio 
sėdynės. 

0+ grupė skirta 
vaikams, kurių svoris 

iki 13 kg arba maždaug 
15 mėnesių 

Tai naujagimiams skirtos 
kėdutės-nešynės, montuoja-
mos automobilyje tik prieš va-
žiavimo kryptį. 

I grupė skirta vaikams, 
kurių svoris nuo 9 iki 

18 kg 
Tokie vaikai jau gali sėdė-

ti savarankiškai, todėl jie prie 
kėdutės tvirtinami penkių taš-
kų saugos diržais arba specia-
liu saugos staliuku. Pati kėdu-
tė tvirtinama ant galinės sėdy-
nės automobilio diržais arba 
naudojant ISOFIX fiksavimo 
sistemą.

II grupė: skirta 
vaikams, kurių svoris 

nuo 15 iki 25 kg
Tokio tipo kėdutėje vai-

kas tvirtinamas automobilio 
saugos diržais kartu su pačia 
kėdute. 

„I ir II grupės kėdutėms 

svarbu tai, kaip jos pritvirtina-
mos ir ar vaikas jose jaučiasi 
patogiai. Patogiai, šiuo atveju 
nereiškia visiškai laisvai, nors 
žinoma vaiko judesių sėdėji-
mas kėdutėje taip pat negali 
varžyti. Čia kur kas svarbiau 
užtikrinti, kad pati kėdutė bus 
stabili, o vaikas iš jos negalės 
iščiuožti ar kitaip išsirangyti. 
Todėl visada patikrinkite ar 
diržai nėra per laisvi, o žiemą 
vaiką tvirtinkite atsižvelgiant 
į tai, kiek daug sluoksnių rūbų 
jis prirengtas. Tobulu atveju, jis 
turėtų būti aprengtas kuo len-
gviau“, – teigia A. Žiukelis.

III grupė tinka 
vaikams, kurių svoris 

nuo 22 iki 36 kg
Tokio tipo kėdutėje vai-

kas tvirtinamas automobilio 
saugos diržais kartu su pačia 
kėdute. Gana dažnas pasirin-
kimas ir kėdutės be nugaros, 
kitaip sakant – paaukštintos 
sėdynės. 

„Nors tokie vaikai kartais 
jau gali atrodyti pakankamai 
dideli važinėti ir be kėdutės, tik 
prisisegę saugos diržais, taip ti-
krai nėra. Tokiu atveju kaklas 
ir galva lieka neapsaugoti, o tai 
ypač pavojinga. Neretos situa-
cijos, kai ir pats vaikas aikštija-
si, nenorėdamas sėsti į kėdutę, 
nes jaučiasi esąs didelis, todėl 
kėdutės be nugaros gali būti 
puiki išeitis“, – vardija Eksper-
tizių skyriaus vadovas.

Specialisto teigimu, pastebi-
ma tendencija, kad tėvai kėdu-
tėmis paprastai pasirūpina nuo 
pirmųjų dienų, tačiau didžiau-
sios problemos kyla tada, kai 
vaikus tenka pavėžėti drau-
gams, seneliams ar kitiems 
giminaičiams.

„Jokių išimčių šiuo atveju 
nėra. Vaikai gali automobilyje 
važiuoti tik specialiose kėdu-
tėse, net jei atstumas, kurį pla-
nuojate įveikti, yra netolimas, 
o vairuotojas – daug patirties 
turintis artimasis. Šiek tiek 
paaugę vaikai turi žinoti, kad 
jie visada važiuoja tik kėdu-
tėje ir siūlomi pavėžėti kitaip 
tiesiog nesutikti. Nors tai ga-
li atrodyti utopija, sąmoningų 
tėvų vaikai patys labai greitai 
tampa sąmoningais“, – įsitiki-
nęs BTA Ekspertizių skyriaus 
vadovas.     BTA 

Europos Komisija (EK) 
skyrė 9,12 mln. eurų nuo 
liūčių nukentėjusiems 
Lietuvos ūkininkams. 
Kompensacijos lėšos 
juos pasieks iki rugsėjo 
pabaigos, tačiau Žemės 
ūkio ministerija žada 
pinigus išmokėti greičiau.

Visoms trims Baltijos ša-
lims ir Suomijai EK skyrė 15 
mln. eurų paramos, pranešė 
Žemės ūkio ministerija.

Pasak EK, paramą gavu-
sioms šalims bus leidžiama 
išmokėti tiek pat nacionali-
nių lėšų, o paramą jos gali pa-

Nuo liūčių nukentėjusiems Lietuvos 
ūkininkams – 9 mln. eurų ES paramos

naudoti iki kitų metų rugsėjo 
pabaigos.

Žemės ūkio ministro atsto-
vas spaudai Remigijus Bie-
linskas BNS teigė, jog na-
cionalinė parama šių metų 
biudžete nėra numatyta, bet 
tokia galimybė vis dar neat-
metama ir galbūt bus svars-
toma vėliau.

Ūkininkams parama bus 
mokama, jeigu nukentėjo 
daugiau nei 30 proc. viso 
vieno ūkininko pasėlių, o jos 
dydis priklausys nuo hektarų, 
kur buvo prarastas derlius ar-
ba ten nebegalima sėti žiem-

kenčių.
Be to, paramą gaus tik tie 

ūkininkai, kurie negavo na-
cionalinės kompensacijos, 
draudimo išmokų ar kitos 
ES paramos už suniokotus 
pasėlius.

Pernai derliaus nuėmimo 
laiku – rugpjūčio–spalio mė-
nesiais – liūtims nuniokojus 
pasėlius, ypač nukentėjo rytų 
Lietuvos ūkininkai. Vyriausy-
bė skaičiuoja, kad nuostoliai 
galėjo siekti per 40 mln. eu-
rų, bet patys ūkininkai įvar-
dija kelis kartus didesnes su-
mas. BNS
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Kovai su džihadistų judėjimu „Islamo valstybė“ JAV 
suburta tarptautinė koalicija nerimauja dėl galimų 
susidūrimų su Turkijos pajėgomis, vykdančiomis operaciją 
Sirijoje prieš kurdų kovotojus, praneša televizija „al 
Jazeera“.

  Netoli Italijos šiaurinio miesto Milano ketvirtadienį 
nuo bėgių nulėkus regioninio reiso traukiniui žuvo 
mažiausiai du žmonės, dar 10 buvo sunkiai sužeisti, 
pranešė gelbėjimo tarnybos. Be to, apie 100 žmonių 
patyrė lengvų traumų.

Afganistano pareigūnai ketvirtadienį paskelbė duomenis, 
rodančius, kad per praeitą savaitgalį Talibano kovotojų 
surengtą išpuolį prabangiame Kabulo viešbutyje 
„Intercontinental“ žuvo mažiausiai 40 žmonių – beveik 
dvigubai daugiau nei skelbta anksčiau.

Mintimis dalijasi 
praeiviai

Kalbina ir fotografuoja Laima Duoblienė

Ar pėstieji nepamiršta, 
kad jie taip pat yra eismo dalyviai?

Julija

Aš į kitą gatvės pusę visa-
da einu tik per perėją ir visa-
da įsitikinu, kad vairuotojas 
mane mato, palaukiu, kol au-
tomobilis sustos. Kartą ėjau 
neįsitikinusi, kad iš kitos pu-
sės atvažiuojantis vairuoto-
jas mane mato, tai vos išven-
giau nelaimės. Buvo gera pa-
moka.  Niekur nenuskubėsi, 
geriau palaukti. Matau daug 
žmonių, kurie eina per gatvę 
nesidairydami, manydami, 
kad jų pirmenybė, kad vai-
ruotojai juos mato ir sustos. 
Negerai daro! Juk pėsčiajam 
lengviau sustoti. Ypač pavo-
jinga žiemą, kai slidu.

Antanas Stankevičius

Vairuotojai yra svarbes-
ni eismo dalyviai, bet jie ne 
visada praleidžia per perėją 
einančius pėsčiuosius, ku-
riems turėtų būti pirmeny-
bė. Todėl ir avarijų įvyksta 
– net perėjose sužalojami 
ar žūsta žmonės. Atidūs tu-
ri būti ir per gatvę einan-
tys pėstieji, bet vairuotojai 
privalo būti atidesni, prieš 
perėjas važiuoti lėčiau, kad 
spėtų sustoti. Gal ir pėstieji 
ne visada įsitikina, ar saugu, 
ypač vaikai dažnai per gatvę 
eina į telefonus nosis sukišę, 
nieko nematydami aplink. O 
pareigūnų dalijami atšvaitai 
ir žvakutės turėtų prasižen-
gėlius sugėdinti. Man tai ti-
krai būtų gėda. 

Jūratė Liutkutė

Daug žmonių eina, o kai 
kas ir lekia, per gatvę ne 
per perėjas, bet keli metrai 
nuo jų. Tuomet vairuotojai 
turi staigiai stabdyti, o tai 
gali sukelti ir eismo įvykių 
grandinę. Pėsčiųjų elgesys 
priklauso nuo jų požiūrio, 
nuo auklėjimo, nuo to, ko-
kį pavyzdį vaikai mato iš 
mažumės. Tinkamai elgtis 
– laikytis taisyklių – nepa-
deda ir padidėjusios baudos. 
Šį blogą įprotį pakeisti gali 
tik žmonių sąmoningumas, 
pilietiškumas ir švietimas 
nuo mažų dienų. Kiekvie-
nas pėsčiasis turi žinoti, kad 
jis turi ne tik teises, bet ir 
pareigas, atsakomybę už sa-
ve ir kitus. Per pastarąjį de-
šimtmetį šiek tiek pasikeitė 
žmonių įpročiai – mažėja 
einančių į kitą gatvės pusę 
ne per perėjas, ir vaikai, ir 
suaugusieji dėvi atšvaitus. 
Dabar didžiausia problema 
einant per gatvę – skubė-
jimas, nesidairymas, o tai 
ypač pavojinga, kai prastos 
oro sąlygos, kai tamsu. 

Ignas

Kai kurie pėstieji, eidami 
per gatvę, nejaučia atsako-
mybės – užsimaukšlina ka-
pišoną ir žengia į gatvę ne-
sidairydami, ypač pavojin-
ga, kai „išneria“ prietemoje 
ar naktį. Žinoma, dauguma 
pėsčiųjų laikosi Kelių eis-
mo taisyklių, dėvi atšvaitus, 
į kitą gatvės pusę eina per 
perėjas ir tik įsitikinę, kad 
pereis saugiai. Bet tikrai ne 
visi. Manau, kad reikia di-
dinti baudas pėstiesiems, 
viešinti pažeidėjus, gal ir 
kiti susimąstytų, kad reikia 
elgtis atsakingai. Nubausti 
galima einančius per gatvę 
ne vietoje, be atšvaito, bet 
gaila, kad negalima nubausti 
tų, kurie, nors ir eina per per-
ėją, bet prieš tai neapsižval-
go. Pėstieji privalo saugotis 
patys ir būti atsakingi už ap-
linkinius.

Sigutė Žuromskienė

Daug pėsčiųjų nesijaučia 
eismo dalyviais – jaučiasi vi-
sada teisūs, nes, jų įsitikini-
mu, jiems – pirmumas. Ypač 
senjorai. Jie nesidairo, eina 
per gatvę lyg perėja būtų su 
atitvarais. Aš pati dar tik mo-
kausi vairuoti, bet jau paste-
bėjau, kad prieš perėją iš tolo 
reikia ieškoti ketinančių eiti 
per gatvę, nes nežinia, kaip 
pėstieji gali pasielgti. Reikė-
tų, kad pareigūnai dažniau 
pabudėtų prie perėjų ir baustų 
neatsakingus (nesidairančius, 
nepalaukiančius, kol automo-
bilis sustos) pėsčiuosius, ne 
tik tuos, kurie eina per gatvę 
ne vietoje. 

Prienų r. savivaldybės mero Alvydo Vaicekausko atsaky-
mas į 2018 m. sausio 20 d. laikraštyje „Naujasis Gėlupis“ 
išspausdintą Ričardo Mykolaičio straipsnį „Stakliškių se-
niūnijos ūkininkai savarankiškai su LR Seimo nario An-
driaus Palionio pagalba siekia, kad seniūnijai išliktų nena-
šių žemių statusas“.

mės ūkio ministrui Broniui 
Markauskui raštą Nr. (7.11)-
R3-2017/2607, kuriame pa-
aiškinau, kodėl ūkininkams 
ūkininkauti Stakliškių seniū-
nijoje nėra palanku, kokie pra-
radimai jiems grėstų netekus 

LR Seimo narys Andrius palionis
Gruodžio 11 d., pirmadienį, lankiausi Prienų rajono savivaldybėje, kurioje susitikau ir su 

Prienų rajono savivaldybės tarybos nariu, Bendruomenių ir kaimo reikalų komiteto pirmi-
ninko pavaduotoju Arūnu Vaidogu. Jis papasakojo apie Stakliškėse susiklosčiusią situaciją ir 
susitarėme ateinantį pirmadienį, gruodžio 18 d., susitikti su Stakliškių krašto ūkininkais. Jau 
kitą dieną, gruodžio 12 d., apie susiklosčiusią situaciją papasakojau ir Žemės ūkio ministrui 
Broniui Markauskui. Atsižvelgiant į tai, jog ministrui lankantis Prienų rajono savivaldybėje 
Stakliškių ūkininkams nebuvo suteikta galimybė išsakyti šios problemos, sutarėme, jog ūki-
ninkai su ministru galėtų susitikti ir pačioje ministerijoje.

Gruodžio 15 d., „Metų ūkio“ šventės metu apie iškilusią problemą pasakiau ir Prienų rajo-
no savivaldybės merui Alvydui Vaicekauskui.

Gruodžio 18 d. susitikęs su Stakliškių krašto ūkininkais, susisiekiau su žemės ūkio ministru 
ir paprašiau priėmimo pas jį. Žemės ūkio ministras Bronius Markauskas sutiko priimti mane 
bei Stakliškių krašto ūkininkus gruodžio 20 d. 9 val. ryto.

Susitikime dalyvavo pats ministras bei Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamen-
to direktoriaus pavaduotojas Mindaugas Palionis. Jie užtikrino, kad Stakliškių krašto žemės, 
turėdamos 31,7 našumo balą, patenka į nenašių žemių kategoriją (iki 32 balų) ir ,Europos 
Komisijai pritarus, Stakliškių ūkininkai išsaugos išmokas už nenašias žemes.

Labiau džiaugiuosi, kad  Stakliškių krašto ūkininkų aktyvumo dėka mane laiku pasiekė infor-
macija. Apie problemą sužinojo ir Prienų rajono savivaldybės meras. Todėl ir  pavyko išsaugoti 
nenašių žemių statusą, ūkininkai galės ir toliau gauti išmokas už šias žemes. Tai akivaizdus pavyz-
dys, kad pačių Prienų ir Birštono krašto gyventojų aktyvumo dėka visi drauge savo kraštui galime 
dirbti žymiai efektyviau.

išmokų, ir prašiau atsižvelgti 
į išdėstytus argumentus bei 
peržiūrėti VĮ Žemės ūkio fon-
do parengtą Mažiau palankių 
ūkininkauti vietovių modelio 
taikymo nuo 2018 m. projektą 
ir Stakliškių seniūniją priskirti 
prie mažiau palankios ūkinin-
kauti teritorijos. 

2018 m. sausio 22 d. gavau 
Lietuvos Respublikos žemės 
ūkio ministerijos viceminis-

tro Rolando Taraškevičiaus 
atsakymą į mano prašymą. 
Atsakyme teigiama, kad Sta-
kliškių seniūnija atitinka vie-
tovių, kuriose esama gamti-
nių kliūčių, išskyrimo kriteri-
jų ribines vertes ir turėtų būti 
priskirta prie šiuos kriterijus 
atitinkančių vietovių, bet ga-
lutinis sprendimas bus priim-
tas gavus Europos Komisijos 
pritarimą. 

Paprašėme, kad šią situaciją pakomentuotų ir LR Seimo narys Andrius Palionis.

Ūkininkas Ričardas Mykolaitis
Mero minimą gruodžio 14 d. iš tikrųjų vyko ūkininkų susirinkimas, kuriame svarstėme, ką 

daryti šiuo nenašių žemių statuso išlikimo klausimu. Į šį posėdį buvo kviestas ir LR Seimo 
narys Vytautas Kamblevičius, ir Prienų rajono savivaldybės tarybos narys, Lietuvos ūkininkų 
sąjungos Prienų skyriaus pirmininkas Martynas Butkevičius, tačiau jie neatvyko. Atsitiktinai, 
kitais klausimais į Stakliškes atvykusiam ir į susirinkimą užėjusiam Prienų rajono savivaldy-
bės merui Alvydui Vaicekauskui papasakojome visą situaciją. Tikėjomės, kad meras, turė-
damas didelę savivaldybės tarnautojų komandą, puikiai žino jau keletą mėnesių visos šalies 
ūkininkams aktualią problemą. Deja, gruodžio 15 d. „Metų ūkio“ šventėje išgirdome tik jo-
kio rezultato nežadančias kalbas.

Gruodžio 18 d. rytą dalis mūsų krašto ūkininkų išvyko į Prienų rajono savivaldybę su paža-
du iš jos neišeiti, kol žemės ūkio ministrui nebus išsiųstas prašymas dėl mūsų žemių našumo 
balo. Po pietų Stakliškėse susitikome ir su grįžusiais iš savivaldybės ūkininkais, ir su LR Sei-
mo nariu Andriumi Palioniu. Pokalbio metu LR Seimo narys prie mūsų paskambino į Žemės 
ūkio ministeriją ir sutarė, kad jau trečiadienį, gruodžio 20 d., turėsime galimybę susitikti su 
žemės ūkio ministru. Šio rytinio susitikimo metu žemės ūkio ministras užtikrino, kad mūsų 
žemių našumo statusas Europos Komisijai bus teikiamas svarstyti kaip nenašus.

Mano žiniomis, Prienų rajono savivaldybės mero gruodžio 19 d. kreipimasis į žemės ūkio 
ministrą buvo užregistruotas kaip gautas gruodžio 27 d.

Taip pat pasiteiravome ir ūkininko Ričardo Mykolaičio, ar tiesa, kad jis straipsnyje „Sta-
kliškių seniūnijos ūkininkai savarankiškai su LR Seimo nario Andriaus Palionio pagalba 
siekia, kad seniūnijai išliktų nenašių žemių statusas“ nurodė melagingą informaciją. 
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NUSIKALTIMAI IR 
NELAIMĖS
parengta pagal Alytaus apskrities 
Vyrausiojo policijos komisariato 
ir Kauno apskrities priešgaisrinės 
gelbėjimo valdybos informaciją

2018-01-21 apie 11.50 val. Prie-
nuose, Panemunės g., moteris 
pastebėjo, kad iš jai priklausančio 
automobilio „Opel Vectra-C-Stati-
on Wagon“ pavogta multimedija. 
Nuostolis – 50 eurų.

2018-01-21 apie 18 val. Prienų r., 
Sobuvos k., namuose, neblaivus 
(1,23 prom. alkoholio) vyras (gim. 
1971 m.) grasino nepilnametei du-
krai (gim. 2000 m.) ir sugyventinei 
(gim. 1977 m.) fiziniu susidoroji-
mu. Įtariamasis uždarytas į areš-
tinę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas 
pagal LR BK 145 str. 1 d.

2018-01-21 Balbieriškio sen., 
Gerulių k., Tujų g. namo rūsyje, 
katilinės patalpoje, degė malkos, 
anglys. Apdegė santechnikos izo-
liacija ir elektros instaliacija, apsily-
dė vandens šildytuvas, kietojo kuro 
katilas. Patalpa stipriai aprūko, 
sulieta vandeniu.

2018-01-22 apie 7.45 val.Prienų 
r., Juodbūdžio k., namuose, sesuo 
(gim. 2003 m.) smurtavo prieš 
seserį (gim. 2001 m.) spirdama 
koja jai į kairės kojos čiurną. 

2018-01-22 08:47 val. gautas pra-
nešimas, kad Išlaužo sen., Šaltupio 
k. dega automobilis. Automobilis 
MB užgesintas iki PGP atvykimo. 

2018-01-22 17:04 val. gautas 
pranešimas, kad Birštono sen., 
Jundeliškių k., S. Moravskio g. dega 
kaminas. Budėta, kol išdegė suo-
džiai kamine ir kaminas atvėso.

2018-01-23 apie 19.40 val. Prie-
nuose, Kęstučio g., neblaivus (3,31 
prom. alkholio) vyras (gim. 1982 
m.) smurtavo prieš savo neblaivų 
(2,56 prom. alkoholio) brolį (gim. 
1968 m.). Įtariamasis sulaikytas ir 
uždarytas į areštinę.

2018-01-23 Prienų r., Pakuonio 
sen., Dvylikių k., Kauno g., iš gyve-
namojo namo, išlaužus ir patekus 
pro langą vidun, nenustatytas 
asmuo ar asmenys iš kambario 
pavogė auksinius ir sidabrinius pa-
puošalus, nešiojamąjį kompiuterį 
„DELL“. Nuostolis – 3000 eurų.

Didžiosios Britanijos verslo ir politikos elitas trečiadienį 
stengėsi atsiriboti nuo tik vyrams skirtos labdaringos 
vakarienės, per kurią esą buvo lytiškai priekabiaujama prie 
aptarnaujančių moterų. praeitą savaitę Londono centre 
organizuotoje vakarienėje dalyvavo 360 verslininkų ir 
politikų. Juos linksminti buvo nusamdyta 130 „palydovių“.

  Kauno mero Visvaldo Matijošaičio kontroliuojama 
viena didžiausių maisto gamybos grupių „Vičiūnų 
grupė“ įkūrė bendrovę Jungtinėje Karalystėje. Grupė 
skelbia, kad tai paskutinė didelė rinka Europoje, kur ji 
dar neturėjo atstovybės.

Rusijos didžiausios skrydžių bendrovės „Aeroflot“ 
grupė pranešė 2017-aisiais aptarnavusi 50,1 mln. 
keleivių – 15,4 proc. daugiau nei 2016 metais. Keleivių 
tarptautiniais reisais padaugėjo 23,3 proc. iki 22,6 mln., 
vietiniais – 9,7 proc. iki 27,6 mln. žmonių.

Iš pietryčių Azijos 
valstybių (Kinija, 
Vietnamas, Indonezija, 
Filipinai), Indijos, Izraelio, 
Tailando ar Pietų Afrikos 
į mūsų parduotuves 
atkeliaujantys kininio ličio 
(lot. Litchichinensis)vaisiai 
yra apvalūs ar kiek ovalūs, 
slyvos dydžio (apie 3 cm 
diametro). 

Jų apyvaisį gaubia rausvas, 
kartais ryškiai raudonas, o 
nokstant iki rudumo patam-
sėjantis kietokas, tačiau len-
gvai nuimamas žvynuotas 
lukštas.

Ant iki 9 metrų išaugančio 
ir visad žaliuojančio medžio 
augantys vaisiai susitelkę ke-
kėmis, todėl jie dar vadinami 
vynuogėmis kietu apvalkalu.

Ličių valgomoji dalis – bal-
tas, sultingas, maloniai rūgš-
toko, šiek tiek muskatą prime-
nančio skonio ir labai švelnaus 
kvapo apyvaisis. Jo viduje yra 
tamsiai ruda nevalgoma sėkla. 
Ličiuose yra daug vitamino C, 
100 g minkštimo rasime 0,9 g 
baltymų, 0,3 g riebalų, 16,8 g 
vertingų angliavandenių bei 
0,5 g mineralinių medžiagų 
– kalio, kalcio, magnio, fos-
foro, geležies. 

Dažniausiai ličiai valgomi 
švieži, prieš vartojimą patar-
tina atšaldyti. Suvartoti reikia 
greitai, nes kambario tempe-
ratūroje jie pradeda gesti jau 
po 2–3 dienų.

Šie vaisiai pagardina vaisių 

Kininis ličis
ir daržovių salotas. Tinka su 
ananasais, kiviais, bananais, 
apelsinais. Ličių galima dėti į 
jogurtus, ledus, nekeptus vai-
sinius tortus, patiekti su plakta 
grietinėle. Kinų virtuvėje jie 
derinami su mėsos valgiais. 

Iš ličių galima spausti sultis 
– jos tirštokos ir tinka patiekti 
prie paukštienos valgių ar žu-
vų patiekalų. Taip pat galima 
virti džemus ir marmeladus, 
gaminti specifinio skonio vy-
ną, o turint daugiau – užšaldy-
ti. Tačiau konservuojami vai-
siai netenka savo nepakarto-
jamo kvapo.

Rytų medicina mini, kad 
ličiuose esančios veikliosios 
medžiagos stimuliuoja inks-
tų ir kepenų, valančių krau-
ją, darbą. Sergantiesiems tu-
berkulioze, astma, bronchitu 
ličiuose esančios medžiagos 
palengvina kvėpavimą. Taip 
pat manoma, kad ličiai pade-
da normalizuoti cukraus kie-
kį kraujyje sergant diabetu ar 
hipoglikemija. Jie  mažina ir 
kraujo spaudimą: pakanka per 
dieną suvalgyti 10 vaisiukų, 
kad pagerėtų savijauta. 

Manoma, kad vartojant li-
čius išsivalo skrandis ir žarny-
nas, dėl to pagerėja virškini-
mas bei medžiagų apykaita. 

Japonijos mokslininkai 
nustatė, kad ličiai degina rie-
balus. 

Kinijoje litis ir citrinvytis 
(lot. Schisandra), derinami su 
kitais augalais, laikomi veiks-
mingais pagalbininkais gy-
dant onkologines ligas.

Labai skanus morkų pyragas
Reikės: 250 g morkų, 250 g 

miltų, 4 kiaušinių, 200 g cu-
kraus, 180 ml aliejaus, 50 g 
krakmolo, 2 šaukštelių kepimo 
miltelių, 1šaukštelio vanilinio 
cukraus, žiupsnelio druskos.

Morkas smulkiai sutarkuoja-
me ir atidedame į šalį.

Kiaušinius labai gerai išpla-
kame su cukrumi, vaniliniu cu-
krumi ir žiupsneliu druskos iki 
purumo. Į kiaušinių plakinį supi-
lame aliejų, sudedame tarkuotas 
morkas ir išmaišome.

Į tešlą suberiame persijotus 
miltus, sumaišytus su krakmolu ir kepimo milteliais. Išmaišome iki vientisos masės (bet ne-
permaišome per daug, nes permaišius pyragas blogiau kils kepant).

Tešlą supilame į kepimo popieriumi išklotą arba sviestu pateptą ir miltais pabarstytą kepi-
mo formą ir šauname į iki 180 laipsnių įkaitintą orkaitę. Kepti reikėtų apie 40–50 minučių, bet 
tikslus kepimo laikas priklausys nuo kepimo formos dydžio – kuo pyragas plonesnis, tuo iš-
keps greičiau. Ar iškepė, patikrinkite įsmeigdami medinį pagaliuką – jeigu ištrauksite jį švarų, 
neapsivėlusį tešla, vadinasi, pyragas iškepęs.

Išėmę iš orkaitės leiskite truputį atvėsti formoje. Tada, jeigu norite, galite dar papuošti cu-
krus pudra ir skanauti!

„Linksmasis 
kampelis“  

(iš 1927 metų savaitraščio 
„Šaltinis“)

Reikėtų būti arkliu
– Kaip tamsta gali mokyti 

kitus apie prievoles tėvų, pats 
nebūdamas tėvu? – klausė 
kartą cicilikas kunigo.

Kunigas atsakė: 
– Nejaugi, tamsta, manai, 

kad mokėtum pažabot arklį, 
tai pačiam reikia būti arkliu, 
arba kad gerai gydytum, pa-
čiam reikia visas ligas per-
sirgti?

– Tikėjimas – žmonių iš-
radimas.

– O netikėjimas tai turbūt 
gyvulių išradimas, nes jie vi-
si netiki...

Gera mintis
Vienas ponas sako tarnui: 
– Eik ir įleisk svečią, kuris 

ką tik atėjo. Tik mandagiai! 
Tarnas nuėjo ir svečiui sa-

ko: 
– Prašau įeiti, tik manda-

giai.

Žyduko egzaminas
Atsiveda senas žydas pas 

gimnazijos direktorių savo 
sūnų ir sako: 

– Ui, pone direktoriau, pri-
imk mano vaiką į antrą klasę. 
Jis viską moka.

– Gerai, – atsakė direkto-
rius. – Pasakyk, kiek yra pa-
saulio dalių?

– Penkios, – atsakė žydu-
kas.

– Kokios?
– Ugi Amerika, Palestina, 

Italija, Rusija ir Lietuva su 
Klaipėdos kraštu.

– O kiek yra lietuvių kal-
bos dalių?

– Šešiolika. Daiktavardis, 
būdvardis, šauktukas, klaus-
tukas ir t. t.

– O veiksmažodį ar žinai 
kokį?

– Viščiukas.
– Išasmenuok.
– Aš viščiukas, tu viščiukas, 

jis viščiukas, mes viščiukas, 
jūs viščiukai, jie viščiukai.

– O kaip viščiuko būtasis 
laikas?

– Kiaušinis.
– O būsimasis?
– Gaidys arba višta.

Be priežasties
Šeimininkas išmušė bernui 

kailį ir tas jį padavė į teismą. 
Teisėjas: „Ar labai tave su-

mušė?
„Oi, labai, ponas teisėjau“, 

– skundžiasi bernas.
Teisėjas: „Na, o kokią šei-

mininkas turėjo priežastį taip 
darydamas?“

Bernas: „Priežasties neturė-
jo, tik storą gumbinę lazdą“.

Sausio 26-28 dienomis 
Vilniuje šurmuliuos 
didžiausia Lietuvoje 
turizmo paroda 
„Adventur”. Parodos metu 
vyks diskusijos, renginiai, 
bei aktualiausios 
informacijos pateikimas 
keliautojui tiesiai iš pirmų 
– kelionių organizatorių 
– lūpų.

Lietuvos turizmo asociaci-
ja (toliau – LTA), jau dvide-
šimt šešerius metus vienijan-
ti turizmo sektorių, kviečia 
aktyviai dalyvauti turizmo 
parodoje. LTA savo stende 
kvies į nemokamas konsul-
tacijas su kelionių advokatu 
Edmundu Rusinu, bei siūlys 
galimybę sudalyvauti mo-
mentinėje „Optikos Pasau-
lio“ loterijoje.

2017 metai buvo itin pa-
lankūs kelionių organizato-
riams. Atsižvelgiant į praė-
jusių metų turizmo sektoriaus 
rezultatus, galima drąsiai 
teigti, jog tikrai didelė dalis 
lietuvių keliaudami renkasi 
kelionių organizatorių pas-
laugas.

„Adventur“ paroda vyks 
2018 m. Sausio 26-28 die-
nomis, parodų rūmuose „Li-
texpo”. 

Lietuvos turizmo 
asociacija kviečia 
apsilankyti turizmo 
parodoje
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REKLAMA

Ketvirtadienio naktį, Kaune, A1 kelyje, į metalinius tilto 
atitvarus atsitrenkė vilkikas. Atvykus pareigūnams į įvykio 
vietą pastebėtas vilkikas „Scania“ su puspriekabe, kuris vienu 
ratu buvo išvažiavęs už tilto ribų. Vilkiką vairavusiam vyrui, 
gimusiam 1980 metais, alkoholio matuokliu nustatytas 
vidutinis girtumo laipsnis – 1,71 promilės.

  Biuro baldų gamybos grupė „Narbutas“ į gamyklos plėtrą 
Ukmergėje šiemet ketina investuoti 7 mln. eurų. „Gamyklos 
plėtra sukurs 108 naujas darbo vietas“, – pranešime spaudai 
sakė „Narbuto“ rinkodaros vadovė Lietuvoje Gabrielė 
Vaitonytė. Bendrovė pranešė ketinanti pastatyti 7,5 tūkst. kv. 
metrų ploto priestatą ir investuoti į įrangą.

Buvęs Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) vadovas Danielius 
Kuprys iš pareigų atleistas pagrįstai, paskelbė teismas. Iš 
pareigų D. Kuprys atleistas pernai rugpjūčio 21 dieną – po to, 
kai Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pareiškė, 
kad jam nuolat kyla interesų konfliktas, nuomojantis žemės 
sklypus 13-oje iš 50 NŽT padalinių prižiūrimų teritorijų.

Aplinkos apsaugos 
pareigūnai sausio mėnesį 
pradėjo aktyvią aplinkos 
oro taršos prevenciją 
ir neteisėto atliekų 
deginimo kontrolę. 
Tai tradicinė akcija 
„Kaminukas“, kuri vyks 
didžiojoje šalies dalyje iki 
pat žiemos pabaigos.

Alytaus regiono aplinkos 
apsaugos departamento kon-
troliuojamoje teritorijoje ši 
akcija bus vykdoma nuo sau-
sio 10 d. iki vasario 15 d. Ak-
cijos tikslas – aplinkos oro 
taršos prevencija, neteisėto 
atliekų deginimo kontrolė. 
Akcijos metu bus vykdo-
mi reidai pramoniniuose bei 
gyvenamuosiuose rajonuose 
vizualiai nustatant padidintą 
taršą skleidžiančius šaltinius 
ir imamasi visų priemonių 
galimiems pažeidimams iš-
aiškinti ir pažeidėjams nu-
statyti. Pasirinktinai bus tikri-
namos transporto priemonių 
remonto dirbtuvės, garažų 
bendrijos, baldų gamybos ir 
medžio apdirbimo įmonės, 
ar jose nedeginamos atlie-
kos (panaudoti tepalai, naftos 
produktais užterštos atliekos, 
chemiškai apdorota medie-
na ir kt.).

Su intensyviu šildymu su-
sijęs oro taršos padidėjimas 
ypač juntamas individualių 
namų rajonuose. Atkreipiame 
dėmesį, kad pasitaiko atvejų, 
kuomet kaip kuras naudoja-
ma dažyta ir kitaip apdirbta 
mediena (seni langai, baldų 
gamybos atliekos, laminuota 
plokštė ir pan). Būtina žino-
ti, kad eksploatuojant katilus 
tiek buityje, tiek įmonėse ga-
lima naudoti tik kurą, o atlie-
kas deginti griežtai draudžia-
ma. Jos turi būti priduodamos 
atliekų tvarkytojams.

Prašome gyventojų nebūti 
abejingiems dėl savo ir kitų 
sveikatos ir esant įtarimų, kad 
pažeidžiami aplinkos apsau-
gos reikalavimai, kviečiame 
informuoti Bendruoju pagal-
bos telefonu 112 arba (darbo 
valandomis) kreiptis į Alytaus 
regiono aplinkos apsaugos 
departamento pareigūnus.  

Alytaus regiono aplinkos apsau-
gos departamento Prienų agentū-
ros informacija 

Startavo akcija 
„Kaminukas“Skelbiama prienų r. savivaldybės 

vietos gyventojų apklausa
Prienų r. savivaldybės 2018 m. sausio 25 d. mero potvar-

kiu Nr. P1-2 „Dėl Prienų rajono savivaldybės vietos gyven-
tojų apklausos paskelbimo“ yra skelbiama vietos gyventojų 
apklausa dėl Ašmintos, Balbieriškio, Išlaužo, Pakuonio ir 
Prienų seniūnijų ribų pakeitimo.

Apklausai teikiamas klausimas: „Ar pritariate Prienų 
rajono savivaldybės Ašmintos seniūnijos panaikinimui bei 
Balbieriškio, Išlaužo, Pakuonio ir Prienų seniūnijų teritorijų 
ribų nustatymui (pakeitimui) pagal parengtą planą?“

Apklausos teritorija – Ašmintos seniūnija, Balbieriš-
kio seniūnijos Giraitiškių, Naravų ir Paduoblio kaimai, Pa-
kuonio seniūnijos Valengiškių, Laukiškių, Šaltupio ir Pur-
vininkų kaimai.

Apklausos būdas – atrankinė gyventojų apklausa ap-
klausos dalyvių būstuose.

Apklausos data ir vieta: 2018 m. vasario 1–21 d.; Prie-
nų rajono savivaldybės Ašmintos seniūnijos teritorija, Bal-
bieriškio seniūnijos Giraitiškių, Naravų ir Paduoblio kai-
mai, Pakuonio seniūnijos Valengiškių, Laukiškių, Šaltupio 
ir Purvininkų kaimai.

Numatomas apklausti gyventojų kiekis: ne mažiau nei 
253 gyventojai (ne mažiau nei 212 gyventojų, gyvenančių 
Ašmintos seniūnijoje, ne mažiau nei 14 gyventojų, gyve-
nančių Balbieriškio seniūnijos Giraitiškių, Naravų ir Padu-
oblio kaimuose, ne mažiau nei 27 gyventojai, gyvenantys 
Pakuonio seniūnijos Valengiškių, Laukiškių, Šaltupio ir 
Purvininkų kaimuose).

Pagal parengtą planą Ašmintos seniūnijos Bačkininkų, 
Pabališkių, Apušoto, Patrakiemio, Naujininkų, Antakal-
nio, Pagaršvio, Ašmintos, Pošvenčio, Malinavo, Pašven-
tupio, Vangų kaimai būtų priskirti Pakuonio seniūnijai, o 
Kalvių, Pociūnų, Davaitbalio, Važatkiemio, Alksniakiemio, 
Šmitiškių, Rūdupio, Žarijų, Bagrėno, Strielčių, Liepaloto, 
Giniūnų, Mačiūnų, Ignacavos kaimai – Prienų seniūnijai. 
Balbieriškio seniūnijos Giraitiškių, Naravų ir Paduoblio 
kaimai būtų priskirti Prienų seniūnijai. Pakuonio seniūni-
jos Purvininkų, Šaltupio, Valengiškio, Laukiškių kaimai 
– Išlaužo seniūnijai. 

Informaciją teikia Prienų rajono savivaldybės adminis-
tracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji 
specialistė Gintarė Jankauskaitė tel. (8 319) 61 146 arba el. 
paštu gintare.jankauskaite@prienai.lt.

Su parengtu planu galite susipažinti Savivaldybės interne-
to svetainėje www.prienai.lt, Savivaldybės administracijos 
Architektūros ir urbanistikos skyriuje, Ašmintos, Balbieriš-
kio ir Pakuonio seniūnijose.

prienų rajono savivaldybės  
informacija

Prienų rajono savivaldybės taryba 2018 m. vasario 8 d. 
posėdyje planuoja tvirtinti Prienų rajono savivaldybės 2018 
metų biudžetą. Savivaldybės biudžeto projektas paskelb-
tas Prienų rajono savivaldybės interneto svetainėje www.
prienai.lt. Su šiuo projektu taip pat galima susipažinti Savi-
valdybės administracijos Finansų skyriuje. Kviečiame Sa-
vivaldybės tarybos narius, rajono gyventojus ir juridinius 
asmenis teikti pastabas ir pasiūlymus dėl savivaldybės biu-
džeto projekto Savivaldybės administracijos Finansų skyriui 
(Laisvės a. 12, Prienai), el. p. pauziene@prienai.lt, tel. (8 
319) 61 115, ne vėliau kaip iki š. m. vasario 1 d. 

50-metį švenčiančiame prienų kūno 
kultūros ir sporto centre – apdovanojimai 
prienų kraštą garsinantiems sportininkams

goje trasoje) 3 vieta, Lietuvos 
orientavimosi sporto čempio-
nate (vidutinėje trasoje) 2 vie-
ta; Pranas Mockus – Lietuvos 
orientavimosi sporto slidėmis 
čempionate (estafečių trasoje) 
1 vieta, Lietuvos orientavimo-
si sporto slidėmis čempionate 
(trumpoje trasoje) 2 vieta, Lie-
tuvos orientavimosi kalnų dvi-
račiais čempionate (vidutinėje 
trasoje) 2 vieta; Andrius Jasiū-
nas – Lietuvos orientavimosi 
sporto čempionate (labai ilgo-
je trasoje) 3 vieta; Bernardas 
Žukas – Lietuvos stalo teniso 

veteranų čempionate 3 vieta; 
Gintautas Danilevičius – pulo 
atstovas, 2017 m. 45+ Respu-
blikos reitinge 1 vieta, Lietu-
vos pulo čempionate (10 dis-
ciplina) 1 vieta, Lietuvos pulo 
čempionate (14 disciplina) 2 
vieta, Lietuvos pulo čempi-
onate (8 disciplina) 2 vieta, 
Lietuvos pulo čempionate (9 
disciplina) 3 vieta.

Taip pat buvo pagerbta Lie-

čempionate 3 vieta; Kornelija 
Mulajevaitė – Lietuvos jaunių 
akademinio irklavimo čempi-
onate 3 vieta, Lietuvos suau-
gusiųjų čempionate 2 vieta, 
Lietuvos jaunių žaidynėse 2 
vieta; Pijus Maciulevičius (tre-
nerė K. Sukockytė) – Lietuvos 
orientavimosi sporto čem-
pionate, vidutinėje trasoje, 2 
vieta, Lietuvos orientavimosi 
sporto čempionate, ilgoje tra-
soje, 3 vieta; Akvilė Bartkevi-
čiūtė – Lietuvos orientavimosi 
sporto jaunimo rinktinės narė, 
Lietuvos orientavimosi sporto 

čempionate, naktinėje trasoje, 
1 vieta, Lietuvos orientavimo-
si sporto čempionate, vidu-
tinėje trasoje, 2 vieta, o ilgo-
je trasoje – 3 vieta; Vytautas 
Kamarūnas – Lietuvos orien-
tavimosi sporto čempionate 
(estafečių trasoje) 1 vieta; Ze-
nonas Radzivonas – Lietuvos 
orientavimosi sporto slidėmis 
čempionate (estafečių trasoje) 
1 vieta, Lietuvos orientavimo-
si sporto čempionate (labai il-

– Lietuvos U19 badmintono 
rinktinės narė, Lietuvos U19 
čempionate užėmusi 3 vie-
tą merginų dvejetų ir 4 vietą 
vienetų rungtyse ir 3 vietą ko-
mandiniame Lietuvos aukš-
čiausios lygos čempionate; 
Miglė Damynaitė (trenerė 
Kristina Kuzmickienė) – Lie-
tuvos lengvosios atletikos jau-
nučių pirmenybėse 3 vieta; 
Paulina Kliokytė (treneris M. 
Labalaukis) – Lietuvos vai-
kų, jaunučių ir jaunių dziudo 
čempionate 3 vieta, Lietuvos 
jaunių ir sporto vilčių žaidy-
nėse 3 vieta; Paulina Seniū-
naitė (treneris M. Labalaukis) 
– atvirame Lietuvos dziudo 
U21 čempionate 3 vieta); Ri-
mantas Žvaliauskas (treneris 
Rokas Stambrauskas) – atvira-
me Lietuvos moksleivių miš-
rių kovos menų (MMA) mė-
gėjų čempionate 1 vieta, tarp-
tautinio MMA turnyro „King 
of the Cage“ nugalėtojas, tarp-
tautinio MMA „Tauris“ nuga-
lėtojas; Povilas Masiukionis 
(treneris R. Stambrauskas) 
– atvirame Lietuvos mokslei-
vių mišrių kovos menų mėgė-
jų čempionate 1 vieta; Mantas 
Mykolaitis (treneris R. Stam-
brauskas) – atvirame Lietuvos 
moksleivių mišrių kovos me-
nų mėgėjų čempionate 2 vieta; 
Laurynas Bunevičius (treneris 
R. Stambrauskas) – atvirame 
Lietuvos moksleivių mišrių 
kovos menų mėgėjų čempi-
onate 3 vieta; Lijana Ežers-
kytė –Lietuvos jojimo dviko-
vės čempionate 2 vieta, Lie-
tuvos dailiojo jojimo žiemos 



�
ŠEŠTAdIEnIS, �018 M. SAUSIO �7 d., www.nAUjASISgElUPIS.lT
SPORTAS

ARTIMIAUSIOS VARŽYBOS
KREPŠINIS

Sausio 28 d.

2100 val.

Prienų KKSC arenoje
Prienų-Birštono „Vytautas“ prieš 

Jonavos „Jonava“   BBB

KREPŠINIS

Vasario 2 d.

1800 val.
Š.Marčiulionio KA (Vytenio g. 6, Vilnius)
 Vilniaus „Lietuvos rytas-2“ prieš 

Stakliškių „Stakliškės“ RKL

KREPŠINIS

Vasario 4 d.

1715 val.

Prienų KKSC arenoje
Prienų-Birštono „Vytautas“ prieš 

Kauno „Žalgiris“   LKL

KREPŠINIS

Vasario 9 d.

1930 val.
Prienų KKSC arenoje

Stakliškių „Stakliškės“ prieš Kauno 
krepšinio akademija „Snaiperis“  RKL

KREPŠINIS

Vasario 10 d.

1400 val.
Sporto centras (Liudiškių g. 18, Anykščiai)

Anykščių „KKSC-Elmis“ prieš 
Stakliškių „Stakliškės“ RKL

KREPŠINIS

Sausio 27 d.

1630 val.

Prienų KKSC arenoje
Prienų-Birštono „Vytautas“ prieš 

Utenos „Juventus“   LKL

 JAV doleris ketvirtadienį ir toliau pinga daugumos 
pagrindinių valiutų atžvilgiu, reaguodamas į Jungtinių 
Valstijų iždo sekretoriaus Steveno Mnuchinu (Stiveno 
Mnušino) trečiadieninį pareiškimą Davose vykstančiame 
pasaulio ekonomikos forume, kad „silpnesnis“ doleris“ yra 
naudingas Jungtinėms Valstijoms.

  Lietuvoje 2017 metais parduoti 6862 nauji sunkvežimiai 
– 16,5 proc. daugiau nei 2016 metais, kai parduotas 
5891 sunkvežimis. Spartesnis sunkvežimių augimas 
fiksuotas Kipre (47,7 proc.), tačiau ten pernai parduoti 
vos 65 sunkvežimiai, ir Estijoje – 18 proc. iki 992. Latvijoje 
sunkvežimių pardavimai šiemet sumenko 1,5 proc. iki 1505.

Vyriausybė ketina įvertinti, ar šalyje galiojantys žemės 
įsigijimo apribojimai yra veiksmingi, sako premjeras 
Saulius Skvernelis. praėjusią savaitę Seimo opozicija 
inicijavo parlamentinį tyrimą dėl Lietuvos valstiečių 
ir žaliųjų sąjungos pirmininkui Ramūnui Karbauskiui 
priklausančio verslo ir jo šeimos narių valdomos žemės.

Prenumeruokite 
Nemuno krašto 

laikraštį 
„Naujasis Gėlupis“ 

2018 m.!

prenumeruokite „Naująjį 
Gėlupį“ ir neatsilikite 

nuo svarbiausių krašto 
ekonominių, kultūrinių ir 

politikos naujienų!

atKelta IŠ 5 p.

REGIONŲ KREpŠINIO LYGA B div. B gr.

TURNYRINĖ
LENTELĖ

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

13 1 1252:1010

2. Stakliškių „Guosta“
pERG. pRAL. SANTYKIS

12 2 1079:925

3. Rokiškio „Feniksas“
pERG. pRAL. SANTYKIS

9 5 1149:986

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

9 5 1099:1012

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

9 5 1003:1037

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

8 6 1070:1020

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

8 6 1111:1106

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

5 9 953:1018

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

4 10 1091:1159

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

4 10 1016:1113

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

2 12 874:1033

12. Lietuvos kurčiųjų sporto klubas
pERG. pRAL. SANTYKIS

1 13 951:1229

tuvos pietvakarių regiono pir-
menybių čempionais tapusi 
Sporto centro vaikinų (gim. 
2003 m.) krepšinio komanda: 
Justas Arlauskas, Gerdvidas 
Barakauskas, Gytis Gelažaus-
kas, Augustas Butkus, Gustas 
Mickevičius, Kristupas Be-
leišis, Adomas Rasiukevičius, 
Arnas Levinskas, Pijus Maciu-
levičius, Kajus Šilkaitis, Man-
tas Barkauskas,Tadas Vaitke-
vičius, Karolis Lukošius, Min-
daugas Ulinauskas (treneris 
Marius Leonavičius,); Sporto 
centro irkluotojų pavienė ke-
turvietė: Lukas Ališauskas, 
Danielis Matukaitis, Deividas 
Kuzma, Vytenis Arbačiauskas 
(treneris Valdemaras Vaitiekū-
nas), Lietuvos jaunių žaidy-
nėse užėmusi 1 vietą; orien-
tavimosi sporto klubo „Šilas“ 
veteranų komanda – Zenonas 
Radzivonas, Pranas Mockus 
– Lietuvos orientavimosi spor-
to slidėmis čempionate (esta-
fečių trasoje) užėmusi 1 vietą; 
orientavimosi sporto klubo 
„Šilas“ vyrų elito komanda 
– Vytautas Beliūnas, Vytautas 
Kamarūnas, Algirdas Bartke-
vičius – Lietuvos orientavimo-
si sporto čempionato estafečių 
trasoje užėmusi 1 vietą.

Tarptautinių varžybų, turny-
rų nugalėtojai ir prizininkai: 
Prienų–Birštono „Vytauto“ 
krepšinio komanda (treneris 
Virginijus Šeškus) – Baltijos 
krepšinio lygos 2016–2017 
m. nugalėtoja; Rimvydas Ar-
lauskas – Baltijos šalių orien-

50-metį švenčiančiame prienų kūno kultūros ir sporto 
centre – apdovanojimai prienų kraštą garsinantiems 
sportininkams

tavimosi sporto veteranų čem-
pionate 3 vieta; mišrių menų 
kovų atstovas Rokas Stam-
brauskas – Baltijos šalių gra-
plingo čempionato absoliutus 
nugalėtojas veteranų amžiaus 
grupėje, Baltijos šalių graplin-
go čempionato pirmos vietos 
laimėtojas veteranų amžiaus 
grupėje, +93kg svorio katego-
rijoje, „Fighter Galla“ turnyro 
pagrindinės kovos laimėtojas, 
pagal MMA profesionalų tai-
sykles Danijoje, „Simply The 
Best & Rebuy Stars Fight 
Night“ turnyro laimėtojas, pa-
gal MMA profesionalų taisy-
kles Slovakijoje, JAV MMA 
organizacijos „King of the Ca-
ge“ sunkaus svorio čempiono 
diržo laimėtojas; kultūrizmo 
atstovas Vytautas Sadauskas 
– Baltijos šalių čempionato 
1 vieta ir absoliutus čempio-
nas, „Jūrmala Open“ 2 vieta, 
tarptautinio kultūrizmo čem-
pionato Lenkijoje 1 vieta ir 
absoliutus čempionas, UPBF 
WORLD PRO CLASS 3 vie-
ta, „Liepaja Classic“ čempio-
nato 1 vieta ir absoliutus čem-
pionas, „MR UNIVERSE“ 
Vokietijoje 1 vieta, Lietuvos 
kultūrizmo taurės varžybų 1 
vieta ir absoliutus čempionas; 
orientavimosi sporto atstovas 
Rokas Lipnickas – Lietuvos 
orientavimosi sporto jaunimo 
rinktinės narys, Baltijos šalių 
orientavimosi sporto čempio-
nato (estafečių trasoje) 3 vieta, 
Lietuvos orientavimosi sporto 
čempionato (ilgoje trasoje ) 1 
vieta, Lietuvos orientavimosi 

sporto čempionato (trumpo-
je trasoje) 3 vieta, Lietuvos 
orientavimosi sporto čempi-
onato (labai ilgoje trasoje) 2 
vieta, Lietuvos orientavimosi 
sporto čempionato (naktinėje 
trasoje ) 2 vieta, Lietuvos stu-
dentų pirmenybių (estafečių 
trasoje) 1 vieta; Kęstutis Ne-
nartavičius – Lietuvos orienta-
vimosi sporto jaunimo rinkti-
nės narys, Baltijos šalių orien-
tavimosi sporto čempionato 
ilgoje trasoje užėmęs 3 vietą, 
o estafečių trasoje taip pat 3 
vietą, Lietuvos orientavimosi 
sporto čempionato vidutinėje 
trasoje užėmęs 2vietą, nakti-
nėje trasoje – 1 vietą, o ilgo-
je trasoje – 3 vietą; Deimantė 
Motiejūnaitė –Lietuvos orien-
tavimosi sporto jaunimo rink-
tinės narė, Baltijos šalių orien-
tavimosi sporto čempionate 
užėmusi 1 vieta komandinėje 
įskaitoje, Lietuvos orientavi-
mosi sporto čempionato ilgo-
je trasoje – 1 vietą, labai ilgoje 
trasoje – 2 vietą, naktinėje tra-
soje – 2 vietą, trumpoje trasoje 
– 3 vietą, o Lietuvos studentų 
pirmenybių estafečių trasoje 
– 1 vietą; Vytautas Beliūnas – 

Lietuvos orientavimosi sporto 
rinktinės narys, Baltijos šalių 
orientavimosi sporto čempio-
nate užėmęs 1 vietą, estafečių 
trasoje – 1 vietą, vidutinėje 
trasoje – 2 vietą, o Lietuvos 
orientavimosi sporto taurės 
varžybose – 2 vietą, Lietuvos 
orientavimosi sporto čempio-
nato trumpoje trasoje – 3 vietą, 
mišrioje sprinto estafetėje – 4 
vietą, ilgoje trasoje – 4 vietą, 
naktinėje trasoje – 5 vietą; Al-
girdas Bartkevičius – Lietuvos 
orientavimosi sporto rinktinės 
narys, Pasaulio orientavimosi 

sporto čempionato estafečių 
trasoje užėmęs 13 vietą, Pa-
saulio orientavimosi sporto 
kariškių čempionato estafečių 
trasoje – 8 vietą, Baltijos šalių 
orientavimosi sporto čempio-
nato ilgoje trasoje – 4 vietą, 
Lietuvos orientavimosi spor-
to čempionato estafečių tra-
soje – 1 vietą.

Apdovanoti ir sportininkai, 
kilę iš Prienų krašto ir atsto-
vaujantys Lietuvos ir užsie-
nio klubams ar atstovaujan-
tys Lietuvai aukščiausio lygio 
varžybose bei olimpiadose: 
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SPORTAS

KREPŠINIS

Vasario 11 d.

1500 val.

DELFI TV
Šiaulių „Šiauliai“ prieš 

Prienų-Birštono „Vytautas“   LKL

ARTIMIAUSIOS VARŽYBOS
KREPŠINIS

Vasario 17 d.

1400 val.
Rokiškio KKSC (J.Basanavičiaus g. 3, Rokiškis)

 Rokiškio „Feniksas“ prieš 
Stakliškių „Stakliškės“ RKL

KREPŠINIS

Vasario 23 d.

1930 val.
Prienų KKSC arenoje

Stakliškių „Stakliškės“ prieš 
Kupiškio KK „Kupiškis“  RKL

KREPŠINIS

Kovo 2 d.

1930 val.
Prienų KKSC arenoje

Stakliškių „Stakliškės“ prieš 
Lietuvos kurčiųjų sporto klubas  RKL

KREPŠINIS

Kovo 3 d.

1715 val.

Prienų KKSC arenoje
Prienų-Birštono „Vytautas“ prieš 

Vilniaus „Lietuvos rytas“  LKL

KREPŠINIS

Kovo 3 d.

1330 val.
Alytaus sporto centras (Naujoji g. 52, Alytus)

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

„BIG BALLER BRAND 
ChALLENGE GAMES“ (BBB)

VYTAUTAS ŽALGIRIS-2

90 80

VYTAUTAS LIETUVOS 
RYTAS-2

130 93

VYTAUTAS VYTIS

93 89

VYTAUTAS DZŪKIJA

147 142

VYTAUTAS JONAVA

0 0

VYTAUTAS
?0

VYTAUTAS
?0

VYTAUTAS
?0

premjeras Saulius Skvernelis įsitikinęs, kad šalies 
specialiosios tarnybos nesikiš į trijų privačių bendrovių 
„Orlen Lietuva“, „Achema“ ir „Telia Lietuva“ „ekonominius 
procesus“ po to, kai tarnybos buvo leista tikrinti šių 
bendrovių stambius sandorius.

  Europos Sąjunga trečiadienį išsakė susirūpinimą dėl 
kontroversiškų Rumunijos planų, susijusių su teismų 
sistemos reforma. Virtinė suplanuotų permainų, kurios 
apkarpys Rumunijos kovos su korupcija tyrimų institucijos 
galias, išprovokavo protestus. per vieną jų praėjusį šeštadienį 
į sostinės gatves išėjo apie 30 tūkst. demonstrantų.

2017-aisiais pasaulyje išlydyta 1,691 mlrd. tonų plieno 
– 5,3 proc. daugiau nei 2016 metais, pranešė Tarptautinė 
plieno asociacija („Worldsteel“), remdamasi 66 valstybių, 
kurioms tenka 98 proc. plieno gamybos pasaulyje, 
juodosios metalurgijos pramonės rezultatais.

LIETUVOS KREpŠINIO LYGA

TURNYRINĖ
LENTELĖ

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

20 18 2 18

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

20 16 4 16

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

19 15 4 15

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

20 13 7 13

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

20 8 12 8

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

20 7 13 7

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

18 6 12 6

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

19 6 13 6

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

20 5 15 5

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

20 4 16 4

nų kraštą garsinančių sporti-
ninkų treneriai: Kristina Su-
kockytė, Audronis Deltuva, 
Marius Labalaukis, Vitas Ry-
mantas Sidaravičius, Kristi-
na Kuzmickienė, Evelina Sa-
dauskaitė, Valdemaras Vai-
tiekūnas, Virginijus Šeškus, 
Marius Leonavičius, Rokas 
Stambrauskas, Angelė Redec-
kienė, Marijus Stravinskas, 
Linas Žilevičius.

Prienų kūno kultūros ir 
sporto centro 50-mečio pro-
ga apdovanoti ir ilgus metus 
sportą Prienų krašte puose-
lėję ir vis dar puoselėjantys 
kraštiečiai, tarp kurių ir buvę 
KKSC vadovai: Aldona Iva-
nauskienė (lengvoji atletika), 
Valdemaras Vaitiekūnas (ir-
klavimas), Genulis Žiūra (sta-
lo tenisas), Jonas Aleknavičius 
(orientavimosi sportas), Dalia 
Šklieriūtė (lengvoji atletika), 
Elena Bendinskienė (lengvo-
ji atletika), Algirdas Kubilius 
(biliardas), Henrikas Radvila-
vičius (krepšinis), Roma Sin-
kevičiūtė (lengvoji atletika), 
Audrius Šeškus (krepšinis), 
Jonas Vyšniauskas (stalo te-
nisas) bei Angelė Redeckienė 
(tenisas).

Visiems sportininkams 
įteiktos padėkos, suvenyrai 
bei smulkūs piniginiai prizai.

Padėkota ir sporto fotogra-
fui, žurnalistui Alfredui Plia-
džiui. Prienų KKSC 50-me-
čio proga jo fotografijų paroda 
„Sporto akimirkos“ papuošė 
Prienų KKSC arenos sienas.

Susirinkusiuosius džiugi-
no, Prienų–Birštono krepšinio 
komandos „Vytautas“ šokėjos 
bei Prienų KKSC gimnastikos 
būrelio mažosios gimnastės. 
Na, o pagrindinė dovana spor-
tininkams, įteikta besibaigiant 
šventei, – kraštiečio Tado 
Juodsnukio koncertas.

kultūrizmo atstovas Rolan-
das Žeimys, irkluotojai Mar-
tynas Vaitkevičius, Rolandas 
Maščinskas, futbolininkai 
Povilas Damynas, Robertas 
Ratkevičius, krepšininkės Li-
vija Sakevičiūtė, Mantė Kve-
daravičiūtė, Rita Žilinskaitė, 
lengvaatlečiai Marius Žiūkas, 
Remigijus Kančys.

Taip pat apdovanoti ir Prie-
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VAlSTYBĖS ŠIMTMEČIUI

REKLAMA

ALFONSAS BULOTAS (gim. 1946 
10 10) – kunigas, buvęs karo 
kapelionas, atsargos majoras.

Gimė Išlauže. Baigė Išlaužo mokyklą. 
Mokėsi technikos mokykloje Kaune. 1965 
m. buvo pašauktas atlikti karinę tarnybą, 
grįžo po trejų metų. 1976 m. baigė Kauno 
tarpdiecezinę kunigų seminariją. Palaikė 
ryšius su kun. J. Zdebskiu. 1988 m. – Jur-
barko rajono Sąjūdžio organizatorius, ak-
tyviai kovojo už tikėjimo laisvę.  

Buvo Šiaulių ir Kauno parapijų vikaras, 
Šimkaičių ir Vadžgirio parapijų adminis-
tratorius. Kauno kunigų seminarijoje skaitė 
paskaitas, ėjo seminarijos vedėjo pareigas. 
Kardinolo V. Sladkevičiaus sekretorius. 
1991–1992 m. – Kauno Šv. Mykolo Ar-
kangelo bažnyčios rektorius. 1992–1996 
m. – Kauno apskr. karinis kapelionas. 
1996–2002 m. – Lietuvos kariuomenės vyr. 
kapelionas. Nuo 2003 m. – Kauno Šven-
tosios Dvasios parapijos rezidentas. Nuo 
2009 m. – Raudondvario parapijos altaris-
ta. Lietuvos atsargos karininkų sąjungos 
narys majoras. 

Už aktyvią veiklą, atsidavimą ir nuopel-
nus Lietuvai yra apdovanotas valstybiniais 

apdovanojimais, ženklais, medaliais. Už 
nuopelnus Lietuvos Respublikos krašto ap-
saugai apdovanotas vardiniu ginklu. Krašto 
apsaugos sistemos kūrėjų asociacijos prezi-
dento sprendimu jam suteiktas Karininko 
garbės kodekso riterio vardas. Lietuvos po-
litinių kalinių ir tremtinių sąjungos 20 metų 
proga, apdovanotas I laipsnio žymeniu „Už 
nuopelnus Lietuvai“. 

ALOYZAS JANČORAS  
(gim. 1944 01 03) – kino opera-
torius, režisierius, Lietuvos kine-
matografininkų sąjungos narys.

Gimė Mozūriškėse, Veiverių valsčiuje. 
Baigė Prienų vidurinę mokyklą, Maskvos 
valstybinį kinematografijos institutą. Ope-
ratoriaus asistentu dirbo jau nuo 1969 m. 
Baigęs studijas, iki 1993 m. dirbo operato-
riumi bei režisieriumi Lietuvos kino studi-
joje.  Sėkmingą profesinę veiklą iliustruoja 
nufilmuotų filmų gausa – apie 20 teminių 
kino žurnalų, 40 dokumentinių, 9 vaidybi-
niai filmai ir dar daugelis kitų.

A. Jančoro įsteigtoje VšĮ „A. Jančoro vide-
oantologija“ kuriami dokumentiniai filmai, 
atspindintys Lietuvos kultūrinį gyvenimą. 
Jau kūrybinio darbo pradžioje atlikti darbai 

buvo įvertinti tarptautiniais apdovanojimais. 
Tarptautiniame vaidybinių filmų festivalyje 
Dušanbėje apdovanotas prizu už geriausią 
operatoriaus darbą filmuojant filmą „Gyve-
nimas po klevu“ (1988).

JUOZAS KLIMAITIS (1929 10 24 – 
2017 09 19 ) – advokatas.

Gimė Žvirgždaičių kaime, Šakių rajone. 
Mokėsi Kudirkos Naumiesčio progimnazi-
joje. Nuo 1953 m. dirbo Vilkijos kultūros 
namų direktoriumi, o 1958 m. buvo per-
keltas į Prienų kultūros namus, darbavosi 
Prienų pašto spaudos agentūroje, rūpinosi 
spaudos platinimu. 

1959 m. įstojo į Vilniaus universiteto Tei-
sės fakultetą, kurį baigė 1965 m. Nuo 1978 
m. iki 2010 m. dirbo Prienų advokatų kon-
toroje. Nuo 2002 m. – Lietuvos teisininkų 
draugijos Prienų skyriaus narys. Rašė į žur-
nalą „Lietuvos advokatas“.

Dalyvavo Lietuvos sąjūdžio mitinguose, 
„Baltijos kelyje“. 

SKVERNEVIČIUS JUOZAS  
(gim. 1931 09 15) – lengvaatle-
tis, slidininkas, baidarininkas, 
slidinėjimo treneris, dėstytojas, 
sporto mokslininkas. 

Gimė Kašonių kaime, Jiezno valsčiuje. 
1955 m., baigęs KKI, pradėjo dirbti VPI 
dėstytoju, nuo 1981 m. – Sporto ir sporto 
žaidynių katedros vedėju. 1986 m. jam su-
teiktas profesoriaus mokslinis vardas, 1991 
m. – socialinių mokslų habilituoto daktaro 
mokslinis laipsnis.

Profesorius yra daugiau kaip dešimties 
knygų autorius, tarptautinėje ir respubli-
kinėje spaudoje paskelbęs 86 mokslinius 
straipsnius, skaitęs šimtus pranešimų įvai-
riose mokslinėse konferencijose.

Trisdešimt metų treniravo Lietuvos slidi-
nėjimo rinktinę, olimpinius čempionus V. 
Vencienę, A. Šalną. Buvo Lietuvos rinkti-
nės mokslinis vadovas, padėjo rengti spor-

tininkus žaidynėms.
Daug prisidėjo prie sporto mokslo 

darbuotojų rengimo. Paskelbė daugiau 
kaip250 mokslo darbų Lietuvos ir kitų 
šalių mokslo leidiniuose. Lietuvos sporto 
mokslo tarybos, Lietuvos sporto mokslo 
ekspertų tarybos pirmininkas. 

Prienų krašto muziejus skelbia iniciatyvą „100 iškiliausių Prienų krašto asmenybių“, skirtą Lietuvos valstybingumo atkūrimo šimtmečiui. Jos metu prisiminsime kraštiečius, kurių darbai žinomi ne tik Prienų krašte, bet ir 
visoje Lietuvoje bei pasaulyje. Galbūt Jūs taip pat pažįstate ar žinote asmenybę, kuri yra verta 100 iškiliausiųjų kraštiečių vardo? O gal norite pareikšti palaikymą mūsų siūlomiems kraštiečiams – balsuokite, rinkite.

Laukiame Jūsų pasiūlymų el. paštu prienumuziejus@gmail.com, telefonu 8-682-59394, paštu: F. Martišiaus g. 13, Prienai, arba atvykite į Prienų krašto muziejų.

Informaciją parengė Prienų krašto muziejaus vyr. muziejininkė Viktorija Lincevičiūtė-Bielevičienė.

Naftos kainos ketvirtadienį yra didžiausios nuo 2014 metų 
gruodžio. „Juodojo aukso“ kainos patraukė aukštyn po to, kai 
JAV trečiadienį paskelbė apie sumažėjusias naftos atsargas. 
Kovo mėnesio ateities sandorių „Brent“ rūšies naftos kaina 
Londono biržoje „ICE Futures“ nuo sesijos pradžios ūgtelėjo 
0,45 JAV dolerio, arba 0,64 proc., iki 70,98 JAV dolerio. 

   JAV bendrovė „SpaceX“ trečiadienį pirmąkart išbandė 
naujos sunkiosios raketos „Falcon Heavy“ variklius, ruošiantis 
artimiausiomis dienomis surengti pirmąjį šios nešėjos skrydį. 
Galingiausia pasaulyje raketa vadinama „Falcon Heavy“ kada 
nors turėtų skraidinti žmones ir krovinius į tolimąjį kosmosą, 
pavyzdžiui, Mėnulį ir Marsą.

pietų Korėjos elektronikos gamybos milžinės „LG 
Electronics“ padalinys Jungtinėse Valstijose trečiadienį 
perspėjo kelsiantis skalbimo mašinų kainas po to, kai 
Amerikos prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) 
administracija įvedė joms importo muitus.

KOSTAS OSTRAUSKAS (1926 04 
05 – 2012 01 09) – Lietuvos ir JAV 
dramaturgas, ryškiausias avan-
gardinės dramaturgijos atstovas 
lietuvių literatūroje, literatūros 
istorikas ir kritikas.

Gimė Veiveriuose. Mokėsi Kauno „Auš-
ros“ gimnazijoje, Liubeko gimnazijoje. 1944 
m. vaidino Kauno jaunimo teatre. Studijavo 
Pabaltijo universitete Hamburge. 1949 m. at-
vyko į JAV ir 1952 m. baigė lituanistikos ir 
slavistikos studijas Pensilvanijos universite-
te. Bendradarbiavo JAV lietuvių spaudoje, jo 
pjeses spausdino žurnalas „Metmenys“.

Scenai pradėjo rašyti nuo 1951 m., avan-
gardizmo kryptis išryškėjo jau pirmoje pjesė-
je „Pypkė“. Daugelis jo dramų yra trumpos, 

dažniausiai su dviem arba trimis veikėjais. 
Be to, yra sukūręs pjesių, kuriose vyrauja ne 
tiek komizmas, kiek tragiškieji būties aspek-
tai. Tai „Duobkasiai“, „Gyveno kartą senelis 
ir senelė“. Taip pat yra parašęs filosofinių pje-
sių: „Ars amoris“, „Anna ir Emma“.
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PRIE VYTAUTO KAlnO

laikraščio priedas Birštono 
savivaldybės gyventojams

Kurhauze pristatyta Lidijos Valatkienės 
paroda „Išrinktieji“

PRIE VYTAUTO 
KALNO

Stasė
ASIPAVIČIEnĖ

Sausio 24 d. menu 
besidomintys žmonės 
rinkosi į Birštono kurhauzo 
galeriją, kur vyko Lilijos 
Valatkienės parodos 
„Išrinktieji“ atidarymas 
ir susitikimas su pačia 
menininke.

L. Valatkienę pristatė Birš-
tono kultūros centro direkto-
rius Zigmas Vileikis.

Kalbėdama apie savo ne-
įprastą parodą L. Valatkienė 
paminėjo, kad parodos idė-
ja kilo prieš pusantrų metų, 
o pati paroda skirta Lietuvos 
dailės draugijos ir pirmosios 
dailininkų Antano Žmuidzi-
navičiaus, Mikalojaus Kons-
tantino Čiurlionio bei Justino 
Vienožinskio surengtos paro-
dos 110-ties metų jubiliejui.

Parodoje eksponuojami 
menininkų portretai neįprasti, 
nes padengti dėlionės raštais. 
90 meno kūrėjų ir tyrinėtojų 
užfiksuoti įvairiomis progo-
mis, skirtingomis aplinkybė-
mis. Vieni pozuoja, kiti kadrai 
pagauti paslapčia, netikėtai, 
tačiau atspindi asmenybę to-
kią, kokia ji yra. Pasak L. Va-
latkienės, jai pačiai įdomūs 
portretų tipažai. 

„Išrinkti ir surinkti – tai lyg 

Dėl asmenų įtraukimo 
į gyvenamosios 
vietos nedeklaravusių 
asmenų apskaitą 
Birštono savivaldybėje

Informuojame, kad nuo 2018 
m. sausio 1 dienos nebelieka 
gyvenamosios vietos neturinčių 
asmenų apskaitos. Tie asmenys, 
kurie iki 2018 m. sausio 1 dienos 
buvo įtraukti į šią apskaitą ir ku-
rie dėl ne nuo jų priklausančių 
priežasčių negali deklaruoti sa-
vo gyvenamosios vietos, privalo 
kreiptis į Birštono savivaldybės 
administracijos Civilinės me-
trikacijos skyrių, Jaunimo g. 2, 
Birštonas, 106 kab., tel. 62 011, 
el. paštas cms@birstonas.lt, ir 
pateikti prašymą įtraukti juos į 
gyvenamosios vietos nedekla-
ravusių asmenų apskaitą. Jeigu 
nustatoma, kad asmuo nėra de-
klaravęs gyvenamosios vietos, 
neturi nuosavybės teise patalpų ar 
pastatų (jų dalies) ir atitinka Lietu-
vos Respublikos Gyvenamosios 
vietos deklaravimo įstatymo 6 
straipsnio reikalavimus, prašy-
me įtraukti į apskaitą nurodyti as-
mens duomenys atitinka asmens 
pateikto asmens tapatybę patvir-
tinančio dokumento duomenis ir 
duomenis, esančius Gyventojų 
registre, taip pat asmuo pagrin-
džia duomenis, kad turi ekono-
minių, socialinių ar asmeninių 
interesų Birštono savivaldybėje 
(šie interesai kiekvienu atveju yra 
vertinami individualiai remiantis 
protingumo kriterijumi), bei kartu 
su kita būtina informacija nurodę 
savo faktinės gyvenamosios vie-
tos adresą, prieglobstį suteikusio 
ar leidusio apsigyventi asmens 
vardą ir pavardę ar teikiančios so-
cialines paslaugas įstaigos adresą 
ir pavadinimą, bus įtraukti į gyve-
namosios vietos nedeklaravusių 
asmenų apskaitą Birštono savi-
valdybėje 12-ai mėnesių.

SAVIVALDYBĖS inf. 

žodžių žaismas, tai mano as-
meninis požiūris į šiuos žmo-
nes. Meno kūrėjai, meninin-
kai virto dėlionės detalėmis, 
buvo išrinkti ir vėl surenkami. 
Dar paprašiau, kad pats meni-
ninkas ar jo kolegos parašytų 
bent po porą sakinių, citatų 
nematydami, kokia nuotrau-
ka yra atrinkta katalogui“, 
– sakė L. Valatkienė.

Menininkė pasakojo apie 
tai, kaip vyko pasiruošimas 
šiam projektui, parodai bei 
„Katalogo“ išleidimui, džiau-
gėsi, kad Birštono savivaldy-
bės merė Nijolė Dirginčienė 
palaikė pačią idėją, kuri suda-
rė sąlygas surengti tokią ne-
įprastą parodą. Aiškindama, 
kas tie „išrinktieji“ (nes mes 
labai dažnai turime galvoje 
„tautos išrinktuosius“), 
menininkė paminėjo, 
kad tie žmonės jai įdo-
mūs ir išskirtiniai savo 
kūryba bei meno kūri-
mo sprendiniais. Paro-
dos portretuose – įvairūs 
menininkai modernistai, 
skulptoriai, vitražistai, 
grafikai, menotyrininkai, 
tekstilininkai, tapytojai 
ir kiti daugiau ar mažiau 
nusipelnę ir žinomi įdo-
mūs žmonės.

Ši „Išrinktųjų“ paroda 
jau buvo eksponuota Vilniuje 
ir Panevėžyje, o dabar ja galės 
pasigėrėti birštoniečiai.

Kol suaugusieji vakaro 
dalyviai kalbėjo ir apžiūrėjo 
parodą, jaunieji birštoniečiai 
su užsidegimu dėstė dėliones, 
kuriose buvo menininkų dar-
bai, paveikslai, o paskui sie-
noje ieškojo paties kūrėjo. 
Tai buvo gana sunkus, tačiau 
malonus užsiėmimas. Juolab 
kad tarp garsių kūrėjų buvo ir 
birštoniečio menininko Mar-
tyno Gaubo darbas, garsio-

ji „Geltonoji galva“ , vasarą 
linksminanti pačius birštonie-
čius iš kurorto svečius. Visi 
norintys gali paglostyti galvą, 
pačiupinėti šelmiškai užraity-
tus ūsus... Jeigu kitų, dėlionių 
sienoje esančių kūrėjų nebu-
vo, tai Martyną Gaubą buvo 
galima pamatyti ir natūroje. 
Beje, Martynas pasidžiaugė, 
kad parodoje eksponuoja-
ma labai daug kolegų ir pa-

žįstamų menininkų portretų 
ir darbų. 

„Šis projektas – tai daili-
ninkų psichologinių portretų, 
sujungtų į segmentus, alego-
rinė dėlionė. Jų nutapytų pa-
veikslų reali dėlionė bei viską 
fiksuojantis ir intrigą atsklei-
džiantis katalogas yra savo-
tiška psichologinio portreto 
žanro „veidaknygė“. Paroda 
– tai mano subjektyvi „Iš-
rinktųjų“ metaforos (visi pa-
šauktieji, bet ne visi išrinktie-
ji) interpretacija, todėl į mano 

išrinktuosius pažvelkite taip 
pat subjektyviai“, – sako L. 
Valatkienė.

Lilija Valatkienė – žurnalis-
tė, redaktorė, fotomenininkė. 
1990 m. stažavosi Fredriksta-
do (Norvegija) institute, atliko 
fotografo praktiką dienraštyje 
„VG“ (Verdens Gang, Oslas, 
Norvegija). 1989–2009 m. 
– laikraščio „Lietuvos rytas“ 
žurnalistė, žurnalų „Stilius“ 

ir „Stilius PLIUS“ įkūrė-
ja ir vyriausioji redaktorė. 
Šiuo metu L. Valatkienė 
dirba Lietuvos dailinin-
kų sąjungos viešųjų ry-
šių atstove ir laikraščio 
„Dailėraštis“ redaktore, 
iliustruoja knygas bei ak-
tyviai dalyvauja parodo-
se. Yra surengusi 18 per-
sonalinių foto- ir mišria 
technika atliktų kūrinių 
parodų, dalyvavo kolek-
tyvinėse parodose, kon-
kursuose, tarptautinėse 

meno bienalėse, kvadriena-
lėse, teminėse ekspozicijose, 
skirtose Lietuvos valstybin-
gumui paminėti. Jos kūrinių 
yra įsigiję Lietuvos, Ukrai-
nos, Baltarusijos, Lenkijos, 
Škotijos, Prancūzijos, Švei-
carijos, JAV ir Australijos pri-
vatūs kolekcininkai. 2015 m. 
jai  suteiktas Lietuvos Meno 
kūrėjo statusas.

Po pristatymo buvo galima 
įsigyti visą išleistą parodos 
„Katalogą“, su fotografijomis 
ir citatomis.

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

LEIDĖJAS:
UAB „GĖLUPIS“ J. Brundzos g. 4-2, prienai
REDAKCIJA:
Laikraštis „Naujasis Gėlupis“, J. Brundzos g. 4, prienai.

SKELBIMAI, REKLAMA
tel. 8 604 80 752
redakcija@naujasisgelupis.lt

priedas platinimas kartu su laikraščiu „Naujasis Gėlupis“ nemokamai.

priedas leidžiamas nuo 2017 m. sausio 1 d.

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

Rusijos gelbėjimo tarnybos ieško žvejybos laivo „Vostok“, 
ketvirtadienį pasiuntusio nelaimės signalą Japonijos jūroje 
ir dingusio su 21 žmogaus įgula. Iš pietų Korėjos į Nevelsko 
uostą Sachalino saloje plaukusio „Vostok“ avarinio švyturio 
signalai užfiksuoti trečiadienį 20 val. 32 min., kai apie 50 
metrų ilgio laivas buvo Rusijos Tolimuosiuose Rytuose.

  Kauno savivaldybė dar nenusprendė, ką daryti 
su pernai uždarytais „Atžalyno“ vaikų namais, 
ketvirtadienį rašo „Kauno diena“. Vaikus iš šių globos 
namų perkėlus gyventi į šeimynas butuose visame 
mieste, pastatą svarstyta privatizuoti, vėliau norėta 
pritaikyti miesto reikmėms.

Raseinių rajone vietoj buvusios Sienlaukio geležinkelio 
stoties planuojama įrengti gyvūnų prieglaudą, rašo 
dienraštis „Lietuvos žinios“. Čia galės būti apgyvendinti 
104 benamiai gyvūnai.  Skaičiuojama, kad prieglaudos 
įrengimas gali kainuoti apie 200 tūkst. eurų. 

„pagaminsiu 
lėlę lietuvaitę“– 
nuotaikingas 
ir malonus 
projektas

Sausio 19 d. Birštono 
TAU lankytojai dalyvavo 
Nemuno kilpų regioninio 
parko direkcijos patalpose 
vykusiose kūrybinėse 
dirbtuvėse „Pagaminsiu 
lėlę lietuvaitę“, skirtose 
Lietuvos šimtmečiui. Net 
dvi grupės studentų kartu 
su mokytoja, „Lėlių namų“ 
tautodailininke Aušra 
Petrauskiene mokėsi 
gaminti gražias lėles 
tautiniais rūbais. 

Susirinkę į kūrybines dirb-
tuves Birštono TAU klausy-
tojai nestokojo entuziazmo 
ir išmonės. Suaugę studentai 
įsipareigojo pasiūti 100 lėlių 
tautiniais rūbais ir surengti 
parodėlę, o vėliau lėles pado-
vanoti darželio „Vyturėlis“ 
vaikams. Senjorai siuvo lėles 
su didele meile ir kruopštumu. 
Daugelis tai darė pirmą kartą 
ir džiaugėsi, kad galės kartu 
su savo anūkėmis kurti lėles. 
Gera buvo visiems mintimis 
sugrįžti į vaikystės pasaulį, 
kuriame tiek daug džiugesio 
teikė būtent savo rankų dar-
bo žaislai. 

Malonu buvo ne tik kurti 
ir siūti lėlytes, bet ir pajusti 
tą bendrumo jausmą bei ar-
tėjančio Lietuvos 100-mečio 
nuotaiką, kuri svarbi kiekvie-
nam lietuviui.

Kaip sakė Birštono TAU 
dekanė Nijolė Jakimonienė, iš 
tikrųjų buvo labai malonu pri-
siliesti prie lėlių kūrimo pro-
ceso, atrasti save kūrybinius 
gebėjimus ir sukurti širdžiai 
mielą, gražią lėlę lietuvaitę. 
O dar bus maloniau, kai paga-
mintos lėlės džiugins darželi-
nukus.    BIRŠTONO TAU 
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UAB 
SŪDUVOS
GALVIJAI

tiesiogiai be tarpininkų 
brangiai PERKA bulius, 

karves, telyčias. Moka 6-21 
proc. Sutvarko dokumentus 
subsidijoms gauti. Sveria, 

pasiima iš kiemo. 
Atsiskaito iš karto.

Tel.: 8 614 44299 („Bitė“),  
8 620 35000 („Omnitel“), 
 8 613 79515 („Tele 2“).

REKLAMA

Įmonė tiesiogiai galvijus aukš-
čiausiomis ŽŪKB „Krekenavos 
mėsa“ kainomis. Tel. 8 613 
79515.

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.

Bet kokią žemės ūkio techniką, 
pvz., traktorių, priekabą, sun-
kvežimį ir jų padargus. Gali būti 
neveikiantys. Tel. 8 680 77728.

Sunkvežimio „MAZ“ 8 cilindrų va-
riklį arba visą sunkvežimį „MAZ“. 
Tel. 8 680 77728.

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.

Nuolat prekiaujame lapuočių 
malkomis. Skaldytos, kaladėmis 
arba rąsteliais. Malkos tvarkingai 
sukrautos. Skubus nemokamas 
pristatymas. Taip pat parduo-
dame DURPIŲ BRIKETUS. Tel. 8 
672 51171.

Įvairius automobilius, bet kokios 
būklės. Siūlyti įvairius variantus. 
Tel. 8 674 98965.

ŽEMĖS ŪKIS

pARDUODA

Apie 200 kg kiaulę pjovimui ir 
ėringas arba su ėriukais avis. Tel. 
8 620 62702.

Vasarinius miežius sėklai. Tel. 8 
674 66750.

Kviečius ir miežius. Atveža. Tel. 8 
677 31879.

Žirnius „Respect“ valyti, tinka 
sėklai (50 kg/13 Eur). Tel. 8 678 
86971.

Traktorių „T-40“ (visi varantys 
ratai, tvarkingas, 2 100 Eur). Tel. 
8 680 77728.

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

Brangiai perka įvairius veršelius 
nuo 2 sav. iki 8 sav. amžiaus. 
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.

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. 

PERKAME
MIŠKĄ

Atliekame sanitarinius kirtimus
bei retinimus. Konsultuojame.

Tel. 8 680 81777

ir apvaliąją
medieną su žeme
arba išsikirsti.

Tel. 8 625 93 679

BRAngIAI PERKAME ĮVAIRIUS
ARKlIUS, JAUČIUS, 
TElYČIAS, KARVES.

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

Tel. 8 682 61641.

IŠNUOMOJA
3 k. bt. Stadiono g., Prienuose. 
Tel. 8 621 05703.

Pastatą (angarą, 498 kv. m, buvęs 
servisas) Pramonės g., Prienuose. 
Tel. 8 698 43839.

Automobiliai ir 
jų dalys

parduoda
„Seat Ibiza“ (2000 m., 1,9 L, TDI, 
66 kW, TA iki 2019 m., 08 mėn., 
elektrinis stoglangis, signaliza-
cija, lengvojo lydinio ratlankiai, 
juodos spalvos, 550 Eur) Tel. 8 
652 04113.

„Toyota Yaris“ (2003 m., 1,4 l, D, 
TA iki 2020 m. 01 mėn. 08 d. geros 
būklės). Tel. 8 614 84071.

„Opel Zafira“ (2001 m., 2 l, D, 
TA iki 2019 m. 12 mėn., plius 
vasarinių lengvojo lydinio ratų 
komplektas, sidabrinės palvos), 
„Renault Scenic“  (2004 m., 1,9 
l., D, TA iki 2019 m. 12 mėn., plius 
vasarinių lengvojo lydinio ratų 
komplektas, vyšninės palvos.).l 
Tel. 8 603 81062.

perka

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

priekabas.   
Automobiliai gali būti su de-

fektais, nevažiuojantys, daužti, 
skirti ardymui ar utilizavimui, 

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

Lauksime Jūsų pasiūlymų 
tel. 8 666 70777.

Brangiai superka įvairius automo-
bilius (tvarkingus ir gali būti su 
defektais). Tel. 8 684 44304.

Visų markių automobilius (tvar-
kingus, daužtus, nevažiuojančius 
arba su defektais) ir kitas moto-
rines transporto priemones. Tel. 
8 605 10023.

Nekilnojamasis 
turtas

parduoda
1 KAMBARIO BUTUS
1 k. bt. (I a.) Vytauto g.,  Prie-
nuose. Domina keitimas į 2 k. bt. 
Prienuose. Tel. 8 698 29149.

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

2 k. bt. (V a., renovuotame name, 
pakeista elektros instaliacija ir 
santechnika, už renovaciją sumo-
kėta) Statybininkų g. 19, Prienuo-
se. Tel. 8 604 02901.

2 k. bt. Vandens takas 6, Alytuje 
senamiestyje ir garažą (100 m 
nuo namo). Tel. 8 679 01620.

3 KAMBARIŲ BUTUS
3 k. bt. (54 kv. m, III a. 4 a. n., yra 
balkonas) Birštone. Tel.: (8 319) 
56670, 8 618 08971.

SODYBAS, SODUS
Sodo sklypą (6 a žemės) Byliškių 
k., Veiverių sen., Prienų r. Tel. 8 
604 80799.

ŽEMĖS SKLYpUS
5 a žemės sklypą (5 500 Eur) 
Vyšnių g., Prienuose. Tel. 8 616 
81320.

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

8,47 ha žemės ūkio paskirties 
žemę Gineikonių k., Stakliškių 
sen., Prienų r., Tel. 8 608 56398.

perka
Namą Birštone arba Prienuose 
(arba sodybą apylinkėse iki 10 
km.). Tel. 8 607 49133.

Sodybą arba sodybvietę ramioje 
vietoje. Domina įvairūs variantai. 
Tel. 8 609 82283.

Brangiausiai Lietuvoje miškus 
(brandžius, jaunus, malkinius, 
iškirstus), žemes, sodybas. 
Atsiskaito iš karto. Tel. 8 676 
41155.

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

PERKAME
MIŠKĄ

Atliekame sanitarinius kirtimus
bei retinimus. Konsultuojame.

Tel. 8 680 81777

ir apvaliąją
medieną su žeme
arba išsikirsti.

Tel. 8 625 93 679

BRAngIAI PERKAME ĮVAIRIUS
ARKlIUS, JAUČIUS, 
TElYČIAS, KARVES.

Anglų 
šnekamosios 

kalbos kursai!
Visi, norintys išmokti anglų kalbą, kviečiami į anglų šneka-
mosios kalbos kursus pradedantiesiems ir pažengusiems.

Kursų pradžia: vasario 2 d. nuo 18 h.  
Kursai vyks: vieną kartą per savaitę 3ak/h; trukmė 4 mėn.
Aprūpinama mokymui reikalinga medžiaga, vietų skaičius ribotas.

Informacija bei registracija tel. 8 648 94972.
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PJAUNAME AVARINIUS 
MEDŽIUS

prie pat namų, elektros 
laidų, kapinėse.
Tel. 8 682 08754, 

girmantas.s@gmail.com

DARBO 
SKELBIMAI

REIKALINGA
Padavėja (-as). Ne jaunesnė (-is) 
nei 20 metų. Patirtis – privalu-
mas, tačiau galime ir apmokyti. 
Taip pat reikalingas picų išve-
žiotojas (darbas pamainomis) ir 
virėja. Kreiptis telefonu darbo 
valandomis 8 650 41148.

Baldų įmonei – stalius. Tel. 8 679 
11884.

Vairuotojai ir nevairuojantys pa-
dėjėjai (turintys pasą) nuvairuoti 
lengvuosius automobilius į Ukrai-
ną ir Rusiją. Tel. 8 608 55933. 

Rasta

Prie vaikų poliklinikos Revuonos 
g., Prienuose – BMW raktas su 
pulteliu. Tel. 8 652 04113.

prašo atsiliepti

2017 m. gruodžio 23 d. nuo 7.00 
iki 7.30 val. ryte Strielčių stotelėje 
įvyko avarija, kurioje žuvo mano 
vyras. Prašau atsiliepti galimai 
įvykį mačiusią moterį ir paskam-
binti tel. (8 319) 44549.

Kviečia

Jeigu turite problemų su alkoho-
lizmu, Jums gali padėti Birštono 
anoniminių alkoholikų draugija. 
Susirinkimai vyksta: II, IV – 19 
val., VII – 17 val., Birutės g. 10A 
(„Carito” bendruomenės namai), 
Birštone. Tel. 8 689 36747.

Prienų – Birštono diabeto klubas 
„Versmė“ vasario 3 dieną (šešta-
dienį), kviečia į klubo narių susi-
rinkimą tema „Diabeto valdymas 
– mikrobiota“, kuris vyks Birštono 
„Carito“ namuose, Birutės g. 10A, 
Birštonas. Registracija 11 val. 
Kviečiame prisijungti ir naujus 
narius.

Projektuojame bei gaminame 
nestandartinius korpusinius bal-
dus: virtuvės baldus, drabužines, 
slenkančias sistemas, vonios, 
jaunuolio, ofiso ir kitus baldus. 
Ilgametė patirtis, žemos kainos, 
laiku įvykdomi terminai. Tel. 8 
699 26010.

šaldytuvus, šaldiklius. 
Vytauto g. 7, Prienuose. 

Suteikia garantiją. 

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

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

R E M O N T U O -
JAME automa-
tines skalbimo 
mašinas, indaplo-
ves,  v irykles, 
džiovykles. 

Garantijos iki 24 mėn.  
Tel.: 8 670 72013, 8 612 62443. 

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

Remontuojame automobilius: 
važiuokles, generatorius, starte-
rius, smulkias kėbulo dalis. Tel. 8 
670 16738.

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.

Mobiliuoju juostiniu gateriu 
pjauname medieną iki 9 m il-
gio, apipjauname lentas kliento 
kieme. Pjauname ir nedidelius 
kiekius. Tel. 8 610 03983.

Greitai, pigiai ir kokybiškai mobi-
liuoju juostiniu gateriu (elektra 
nebūtina) pjauname medieną 
Jums patogioje vietoje. Tel. 8 657 
57395, www.7verslai.lt

REKLAMA

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

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

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

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.

Kokybiškai remontuojame bu-
tus: dažome, glaistome, klojame 
laminatą, atliekame kitus darbus. 
Tel. 8 606 46488.

Vidaus apdailos darbai: glaisty-
mas, dažymas, tapetavimas. Tel. 
8 616 74728.

Atliekame vidaus apdailos dar-
bus: gipso kartono montavimas, 
glaistymas, dažymas, plytelių 
klijavimas, betonavimas ir kt. Tel. 
8 605 29967.

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.

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

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

Įvairias malkas (rąsteliais, ka-
ladėmis ir skaldytas). Turime ir 
sausų malkų. Atvežame įvairiais 
kiekiais. Tel. 8 604 81933.

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.

Ąžuolo, beržo pjuvenų briketus ir 
baltarusiškus durpių briketus. Tel. 
8 677 44884.

Šiltnamių išpardavimas!!! Išpar-
duodami tvirti polikarbonatiniai 
šiltnamiai. Didelis pasirinkimas, 
daug priedų šiltnamiams. Prista-
tome į Jūsų namus nemokamai. 
Esant poreikiui, meistrai surenka. 
Tel. 8 659 08776.

Pigiai veikiančią masažinę vonią 
(300 Eur), tualetą (30 Eur), dieni-
nius šviestuvus (tinka prekyboje, 
6 vnt. po 20 Eur), kilimus (4x1,20 
m ir ovalo formos 1,50 m). Tel. 8 
674 18830.

Automobilio „Mercedes Benz“ 
(2,2 l) variklį ir pavarų dėžę. 
Dviašę priekabą (yra TA, 1,7 t 
bendra masė), betono maišyklę 
(0,25 kub.), plūgą ir kultivatorių 
kartu, kabinamą prie traktoriaus 
T-25, hidraulinį malkų kapojimo 
kirvį. Tel. 8 655 10847

perka
Stiklinius butelius nuo 20 l. Tel. 8 
682 41193.

pASLAUGOS

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. 

LAIDOJIMO PASLAUGOS
Tel. 8 638 77387. Dirbame visą parą

Katafalkas   Salių nuoma   Gėlės   Drabužiai   Kremavimas

Šiltnamių g. 8, 
Prienuose
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„Moon“ (Karalienės Barboros 
al. 2) muzikinis reginys „Tribute 
to Tina Turner“. Dalyvauja: Rūta 
Ščiogolevaitė (vokalas) ir Pau-
liaus Zdanavičiaus grupė: Paulius 
Zdanavičius (klavišiniai), Tomas 
Varnagiris (gitara), Tomas Mas-
lauskas (bosinė gitara), Martynas 
Lukoševičius (mušamieji). Bilieto 
kaina Įėjimo - 15 Eur, su Birštonie-
čio kortele - 10 Eur. Pla2iau tel. 
+370 319 42135.

Sausio 28 d. 12.00 viešbučio 
„Royal Spa Residence“ restorane 
(Pakalnės g. 3) degustacija „Keturi 
vištienos kepimo būdai bei skir-
tingi tarpusavyje konkuruojantys 
garnyrai. Bilieto kaina – 15 Eur. 
Plačiau www.royal-spa.lt. 

Sausio 30 d. 19.00 „Eglės“ sa-
natorijoje (Algirdo g. 22) B kor-
puse edukacija „Cukraus idėjos“ 
gamink iš cukraus su R. Rūte. 
Renginys nemokamas. Plačiau 
www.sanatorija.lt.  

Sausio 31 d. 19.00 „Eglės“ sana-
torijoje (Algirdo g. 22) B korpuse 
vakaronė „Su daina ir šypsena“ 
vedančioji J. Jakštienė. Renginys 
nemokamas. Plačiau www.sa-
natorija.lt.  

Vasario 1 d. 19.00 Birštono kul-
tūros centre (Jaunimo g. 4) Keis-
tuolių teatro spektaklis „XII naktis, 
arba Kaip norite“. Režisierė: I. 
Stundžytė. Vaidina: A. Giniotis, 
J. Urnikytė, J. Smieliauskaitė, A. 
Bačinskas, K. Kasperavičius, D. 
Kamarauskas. Bilieto kaina: 15 Eur 
(1–9 eilės), 10 Eur (11–15 eilės ir 
balkonas). Išankstinis bilietų užsa-
kymas tel. +370 319 65 546. Kasa 
dirba: sausio 29–31 nuo 15 iki 18 
val., vasario 1 d. nuo 15 iki 19 val. 
Plačiau www.birstonokultura.lt.

Vasario 1 d. 19.00 „Eglės“ sana-
torijoje (Algirdo g. 22) B korpuse, 
fojėje romansų vakaras „Vakarok, 
klausykis, dainuok drauge...“. 
Dalyvauja – R. Ruočkienė. Ren-
ginys nemokamas. Plačiau www.
sanatorija.lt. 

Vasario 2 d. 20.30 „Eglės“ sana-

Kviečia į renginius
ARTIMIAUSI RENGINIAI 
pRIENŲ RAJONE

Sausio 28 d. 11 val. Prienų sporto 
arenoje – Prienų r. savivaldybės ir 
„Gyvenimo“ laikraščio 2017–2018 
m. krepšinio pirmenybių varžy-
bos.

pARODOS pRIENŲ RAJONE

Nuo sausio 6 d. Prienų krašto 
muziejuje – dailininko Petro Lin-
cevičiaus tapybos darbų parodos 
pristatymas.

Nuo sausio 9 d. 15 val. Prienų kraš-
to muziejuje – parodos „Didžiojo 
tikslo link: Lietuvių konferencijai 
Vilniuje –100“ pristatymas. Par-
oda skirta Lietuvių konferencijos 
Vilniuje 100-mečiui. Parodos 
rengėja – Lietuvos Respublikos 
Seimo kanceliarija.  

Prienų kultūros ir laisvalaikio cen-
tre eksponuojama Kauno klubo 
„Skiaučių menas“ skiautinių par-
oda „Kalėdų džiaugsmai“. Paroda 
veiks iki sausio 31 d.

Pakuonio bibliotekoje sausio mėn. 
eksponuojama Šarūno Šarkausko 
tapybos darbų paroda

Nemuno kilpų regioninio parko 
lankytojų centre Prienuose eks-
ponuojama Arūno Aleknavičiaus 
fotografijų paroda „Magiškoji 
Norvegija“.

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

Prienų Justino Marcinkevičiaus 
viešojoje bibliotekoje eksponuo-
jama paroda „Justinas       Mar-
cinkevičius ir Lietuvos valstybin-
gumas“. Parodą parengė Lietuvos 
Respublikos Seimo kanceliarijos 
Informacijos ir komunikacijos 
departamento Parlamentarizmo 
istorinės atminties skyrius.

ARTIMIAUSI RENGINIAI 
BIRŠTONE

Sausio 27 d. 17.00 Birštono kur-
hauze (B. Sruogos g. 2) akustinis 
grupės „Boom Style“ koncertas. 
Bilieto kaina – 10 Eur. Bilietai par-
duodami sausio 27 d.  kurhauze 
nuo 17 val. Išankstinis bilietų užsa-
kymas tel. + 370 319 65 546, el.p. 
kasa@birstonokultura.lt. Plačiau 
www.birstonokultura.lt.

Sausio 27 d. 20.00 „Eglės“ sana-
torijoje (Algirdo g. 22) A korpuse 
prie gyvų gėlių sienos koncertas 
„Vakaro serenados“. Renginys 
nemokamas. Plačiau www.sa-
natorija.lt. 

Sausio 27 d. 21.00 komplekso 
„Vytautas Mineral SPA“ restorane 

Olego Šurajevo filmas 
„Grąžinti nepriklausomybę“

Trukmė: 1h 15 min
Cenzas: N-13. 

7-12 m. vaikams būtina s
uaugusiojo palyda

Filmo treileris: 
https://www.youtube.com/
watch?v=xrX7yosnEXs
„Grąžinti nepriklausomy-

bę“ – debiutinė komiko Olego 
Šurajevo juosta nepriklauso-
mybės šimtmečio proga.

Komedija pasakoja linksmą 
istoriją apie keturis draugus – 
Basanavičių, Smetoną, Stul-
ginskį ir Klimą – sugrįžusius 
į Lietuvą po šimto metų. La-
biau nei siurblys robotas ir ki-
ti šiuolaikiniai išradimai juos 
nustebina tai, kad Nepriklau-
somybės aktas guli ne Vilniu-
je, o... Berlyne. Ketveriukė pa-

siryžta jį sugrąžinti ir leidžiasi 
į nuotykių kupiną kelionę.

Nors filmo pavadinimas 
primena istorinę dramą, čia 
nerasite nuobodžių datų ir fak-
tų - komedijoje gausu gero hu-
moro, iki skausmo pažįstamų 
stereotipų ir linksmų, kasdie-
niškų situacijų.

Filmas lietuvių kalba, be 
subtitrų.

Režisierius: Saulius Bara-
dinskas

Idėjos autorius: Oleg Šu-
rajev 

Vaidina: Ramūnas Cicė-
nas, Gediminas Storpirštis, 
Algirdas Dainavičius, Mar-
tynas Nedzinskas, Marius 
Repšys, Giedrė Giedraitytė 
ir kiti. 

Sausio 30 d. 16 val.  
Prienų Justino Marcinkevičiaus  

viešojoje bibliotekoje vyks knygos  
„Justinas Marcinkevičius:  

kokį jį prisimename“ 
pristatymas. 

 
 

Dalyvaus  
knygos sudarytojas literatūrologas  

Valentinas Sventickas,  
literatūros kritikas prof. Petras Bražėnas,  

atsiminimų autoriai: Jurga Marcinkevičiūtė, 
Aldona Ruseckaitė,  

Gražina Starkauskaitė-Kavaliauskienė,  
Justinas Jonyka, Ramutė Šimukauskaitė. 

 

Renginį organizuoja 
 Prienų rajono savivaldybe ,  

Prienų Justino Marcinkevic iaus vies oji biblioteka, 
Lietuvos ras ytojų sąjungos leidykla. 

torijoje (Algirdo g. 22) A korpuse 
šokių salėje tradicinis šokių ir 
pramoginės muzikos vakaras su 
A. Lemanu. Bilieto kaina – 2 Eur. 
Plačiau www.sanatorija.lt.

Vasario 2 d. 21.00 viešbučio 
„Royal Spa Residence“ restorane 
(Pakalnės g. 3) Tado Juodsnukio 
solinis koncertas. Bilieto kaina 
– 12 Eur. Plačiau www.royal-
spa.lt.

Vasario 3 d. 19.30  „Eglės“ sana-
torijoje (Algirdo g. 22) A korpuse 
koncertų salėje koncertas „Klaus-
kite ko norite“. Dalyvauja – A. 
Vilčinskas. Bilieto kaina – 5 Eur. 
Plačiau www.sanatorija.lt.  

Vasario 4 d. 12.00 viešbučio 
„Royal Spa Residence“ restorane 
(Pakalnės g. 3) duonos degus-
tacija – burokėlių, alyvuogių, 
morkų, sėmenų bei sėklų duonos 
pateikiamos su išskirtinio skonio 
užtepėlėmis bei giros taure. Bi-
lieto kaina – 15 Eur. Plačiau www.
royal-spa.lt. 

Vasario 5 d. 17.00 „Eglės“ sa-
natorijoje (Algirdo g. 22) B kor-
puse, fojėje sportinis renginys. 
Draugiškos šachmatų varžybos. 
Renginys nemokamas. Plačiau 
www.sanatorija.lt. 

Vasario 6 d. 19.30 „Eglės“ sana-
torijoje (Algirdo g. 22) A korpuse 
prie gyvų gėlių sienos koncertas 
„Žiemos rapsodija“. Renginys 
nemokamas. Plačiau www.sa-
natorija.lt. 

Vasario 7 d. 15.00 „Eglės“ sana-
torijoje (Algirdo g. 22) A korpuse, 
I aukšte, registratūroje ekskursija 
pėsčiomis su gidu „Pažinkite 
Karališkąjį Birštono Kurortą“. 
Renginys nemokamas. Plačiau 
www.sanatorija.lt.

Vasario 7 d. 19.00 „Eglės“ sana-
torijoje (Algirdo g. 22) B korpuse, 
fojėje muzikinis vakaras su V. 
Trakymu „Jaunystės melodijos“. 
Renginys nemokamas. Plačiau 
www.sanatorija.lt.

pARODOS BIRŠTONE

Birštono kultūros centre (Jaunimo 
g. 4) A. Eidukaičio tapybos darbų 
paroda. Plačiau www.birstono-
kultura.lt.

Birštono kurhauzo galerijoje (B. 
Sruogos g. 2) R. Grikevičiaus 
tapybos darbų paroda. Plačiau 
www.birstonokultura.lt. 

Birštono sakraliniame muziejuje 
(Birutės g. 10) G. Markučio tapy-
bos paroda „Girdėjau balsą iš dan-
gaus“. Plačiau www.sakralinis.lt.

Vasario 2 d.–kovo 4 d. paroda, 
skirta Lietuvos valstybės šimtme-
čiui iš Lietuvos centrinio valstybės 
archyvo „Lietuvos Respublikos 
prezidentas Kazys Grinius“. Pla-
čiau www.birstonomuziejus.lt.

Birštono kurhauzo galerijoje (B. 
Sruogos g. 2) L. Valatkienės edu-
kacinė paroda „Išrinktieji“. Plačiau 
www.birstonokultura.lt.
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Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

Šeštadienis, sausio �7 d. Sekmadienis, sausio �8 d. Pirmadienis, sausio �� d. Antradienis, sausio �0 d.

06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Istorijos detektyvai  
07:00 Dokumentinė apybraiža 
„Mes nugalėjom” 07:30 Šventa-
dienio mintys 08:00 Gimtoji žemė 
08:30 Ryto suktinis su Zita Kel-
mickaite 09:00 Brolių Grimų pa-
sakos 10:00 Gustavo enciklope-
dija 10:30 lietuvos tūkstantmečio 
vaikai 11:25 Mūsų gyvūnai 11:50 
pasaulio dokumentika 13:40 pu-
aro 13 15:15 laisvės vėliavnešiai 
15:45 Žinios. Orai (su vertimu į 
gestų kalbą) 16:00 Auksinis pro-
tas 17:15 Klausimėlis.lt. HD. 17:30 
Žinios (su vertimu į gestų k.) 17:55 
Sportas 17:58 Orai 18:00 Keliai. 
Mašinos. Žmonės 18:30 pramogi-
nė laida „editos šou” 19:30 Savai-
tė 20:30 panorama 20:52 Sportas 
20:57 Orai 21:00 premjera. Žmo-
nės, kurie sukūrė lietuvą. 21:55 
Noting Hilas 00:00 padaugintasis 
02:00 pasaulio dokumentika. at-
šiaurioji Kanada  03:00 pasaulio 
dokumentika. Jeloustouno gamta 
03:45 „eurovizija 2018”

 
06:30 Madagaskaro pingvinai (10) 
06:55 tomas ir Džeris (17) 07:20 
“Nickelodeon” valanda. ančiukai 
Duoniukai (4) 07:45 Kung Fu 
panda (18) 08:10 Keista šeimy-
nėlė (19) 08:35 tomo ir Džerio 
pasakos (12) 09:00 Ogis ir tarako-
nai (7) 09:10 Ogis ir tarakonai (8) 
09:20 Ogis ir tarakonai (9) 09:30 
tinginių miestelis (63) 10:00 KINO 
pUSRYČIaI Bitės filmas 11:40 
trys nindzės. pusdienis pramogų 
parke 13:35 pirmasis riteris 16:10 
pričiupom! (2) 16:40 Ne vienas 
kelyje 17:20 Teleloto 18:30 Žinios 
19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30 
Nepaprasti italų nuotykiai Rusijoje 
21:35 paskutinės atostogos 23:50 
Skambutis 2 02:10 laukinės ais-
tros 3. aistros dėl deimantų 

 
06:15 Televitrina 06:30 Aladinas 
07:00 legenda apie Korą 07:30 
Keršytojų komanda 08:00 Aladi-
nas 08:30 Simpsonai 09:00 Simp-
sonai 09:30 penkių žvaigždučių 
būstas 10:00 pasaulis pagal mote-
ris 10:30 Svajonių sodai 11:30 El-
fai 13:05 Guliverio kelionės 14:50 
pReMJeRa. Septyni varnai 16:55 
Ekstrasensai detektyvai 18:00 
Raudonas kilimas 18:30 tV3 ži-
nios 19:20 tV3 sportas 19:25 
tV3 orai 19:30 X Faktorius 22:30 
VaKaRO KINO teatRaS. taksi 
2 00:10 pReMJeRa. Stebuklin-
gos dovanos 01:55 Giria

 
06:30 Galiūnų čempionų lyga. 
Meksika. II dalis 07:30 F. t. Bu-
drioji akis (20) 08:30 Tauro ragas 
09:00 Galiūnų čempionų lyga 
10:00 pavariau (1) 10:30 pragaro 
katytė (16) 11:30 Didysis atodrėkis 
amerikoje (1) 12:40 Vandenyno 
paslaptys su Džefu Korvinu (59) 
13:10 Vandenyno paslaptys su 

Džefu Korvinu (60) 13:40 Svei-
kinimai 16:00 policijos akademija 
(17) 17:00 lKl čempionatas. Ne-
vėžis – Šiauliai 19:30 pReMJe-
Ra Kvapų detektyvas (1) 20:35 
pReMJeRa Kvapų detektyvas 
(2) 21:40 Juodasis sąrašas (9) 
22:40 Gyvi numirėliai (6) 23:45 
Misija “Neįmanoma” 3 02:00 Eks-
trasensų mūšis (13) 

 
05:05 „pasaulio turgūs. Mumba-
jus“ 05:35 „Vandenyno milžinai“ 
07:05 programa 07:09 TV parduo-
tuvė 07:25 „Vandenyno milžinai“ 
08:30 „Girių takais“ 09:00 „Šian-
dien kimba“ 10:00 Mano Europos 
parlamentas 10:30 „ekovizija“. 
10:40 „Gurovo bylos 6. Bet kokia 
kaina“ (21; 22) 12:45 „Namas su 
lelijomis“ (13; 14) 15:00 „Geriau-
sios nardymo vietos“ 16:00 Ži-
nios 16:18 Orai 16:20 „Krepšinio 
pasaulyje su V. Mačiuliu“ 16:50 
„pražūtingi smaragdai“ (31) 18:00 
Žinios 18:27 Orai 18:30 Mano Eu-
ropos parlamentas 19:00 „Juodo-
sios katės“ (5) 20:00 Žinios 20:27 
Orai 20:30 „Juodosios katės“ (6) 
21:30 „24/7“ 22:30 Žinios 22:57 
Orai 23:00 „MMa „King of the Ca-
ge“ II tarptautinis turnyras. lietu-
va- amerika. atsakomosios kovos“ 
(1) 00:00 „Deimantų medžiotojai“ 
(1/7; 1/8) 02:00 „Gurovo bylos 5. 
Savivalė“ (19; 20) 03:35 „24/7“ 
04:15 „Didysis barjerinis rifas“. 

 
06:15 Televitrina 06:30 Ledo ke-
lias 07:30 Įspūdingiausios atos-
togų vietos 08:00 Įspūdingiausios 
atostogų vietos 08:30 Ekstremali 
žvejyba 09:00 Gyvūnų manija 
09:30 Vienam gale kablys 10:00 
praeities žvalgas 10:30 Savaitė 
su Kauno „Žalgiriu“ 11:00 Išlikimas 
13:00 Įspūdingiausios atostogų 
vietos 13:30 Įspūdingiausios atos-
togų vietos 14:00 pReMJeRa. te-
rakotinė armija 15:00 Ledo kelias 
16:00 Iš peties 17:00 Sandėlių 
karai 17:30 Sandėlių karai 18:00 
Elementaru 19:00 Ištroškę greičio 
21:30 tV3 žinios 22:20 tV3 spor-
tas 22:25 tV3 orai 22:30 Daktaras 
Hausas 23:30 Kvailiausi pasaulio 
nutrūktgalviai 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 lRt OpUS ORe. Gru-
pė „Sraigės efektas”. 07:00 Moks-
lo sriuba 07:30 Kultūrų kryžkelė 
08:30 Krikščionio žodis 08:45 Ke-
lias 09:00 Euromaxx 09:30 prem-
jera. padirbta, vogta – parduota! 
10:00 ARTS21 10:30 pradėk nuo 
savęs 11:00 Septynios Kauno die-
nos. 11:30 Durys atsidaro 12:00 
Teatras 12:45 ARTi 13:00 linija, 
spalva, forma 13:30 Stop juosta 
14:00 Legendos 14:45 Šventadie-
nio mintys 15:15 Vienuolynų kelias 
Lietuvoje 15:45 petras Geniušas 
17:15 Kultūros teismas 18:00 
Nes man tai rūpi 18:45 premje-
ra. Kiotas. Romantiška pažintis 
su nacionalinėmis vertybėmis 
19:30 Martyno Liuterio gyveni-
mas 19:45 premjera. Stiuartas 
litlis 3. gamtos šauksmas 21:00 
Skambantys pasauliai su Nomeda 
Kazlaus. Svečias – violončelės vir-
tuozas alexander Kniazev (Rusija) 
21:50 Martynas levickis. „Classic 
live show” 23:35 Nacionalinis tur-
tas 00:00 Dabar pasaulyje 00:30 
Kino žvaigždžių alėja. Rojaus 
alėja 02:15 prisikėlimo ekspresas 
– šimtmečio veidai

05:00 Seserys 06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas 06:05 La-
bas rytas, lietuva 09:05 Senis 
10:05 Štutgarto kriminalinė poli-
cija 2 10:55 Detektyvas Monkas 8 
11:40 Savaitė 12:40 tV žaidimas 
„Kas ir kodėl?” 13:05 Klauskite 
daktaro 14:00 Žinios 14:15 Laba 
diena, lietuva 16:15 laba diena, 
Lietuva 16:30 premjera. Seserys 
17:30 Žinios (su vertimu į gestų 
k.) 17:55 Sportas 17:58 Orai 18:00 
tV žaidimas „Kas ir kodėl?” 18:30 
Klauskite daktaro 19:30 Gimę tą 
pačią dieną 20:25 Loterija „Ke-
no loto” 20:30 panorama 21:05 
Dėmesio centre 21:20 Sportas 
21:25 Orai 21:29 loterija „Jėga” 
21:30 lRt forumas 22:20 Auksi-
nė komanda 23:25 premjera. Ko-
lekcija 00:15 premjera. Detektyvas 
Monkas 8 01:00 lRt radijo žinios 
01:05 Gimę tą pačią dieną.  02:00 
lRt radijo žinios 02:05 Klauskite 
daktaro 03:00 lRt radijo žinios 
03:05 Beatos virtuvė 04:00 LRT 
radijo žinios 04:05 pramoginė lai-
da „editos šou”

 
06:35 Didysis žvejys (11) 07:00 
Madagaskaro pingvinai (11) 07:30 
tomas ir Džeris (18) 07:55 Volke-
ris, teksaso reindžeris (30) 08:50 
Volkeris, teksaso reindžeris (31) 
09:50 24 valandos 10:35 Yra, kaip 
yra 11:40 24 valandos 12:30 Bus 
visko 13:25 Rožių karas (81) 14:25 
Dvi širdys (498) 14:55 Dvi širdys 
(499) 15:25 Dvi širdys (500) 15:55 
Dvi širdys (501) 16:30 Labas va-
karas, lietuva 17:35 24 valandos 
18:30 Žinios 19:25 Sportas 19:28 
Orai 19:30 KK2 20:00 pReMJe-
Ra paveldėtoja (1) 21:00 Nuo... 
Iki... 21:30 Žinios 22:24 Sportas 
22:28 Orai 22:30 VaKaRO Se-
aNSaS. pReMJeRa Skvoteriai 
00:35 Kortų namelis (7) 01:30 
Vampyro dienoraščiai (22) 02:15 
paskutinės atostogos

 
06:10 Televitrina 06:25 Kempi-
niukas plačiakelnis 06:55 Simp-
sonai 07:25 Simpsonai 07:55 
pasmerkti 3 08:25 pasmerkti 3 
08:55 Meilės sūkuryje 10:00 TV 
pagalba 12:00 Miestas ar kaimas 
13:00 Kempiniukas plačiakelnis 
13:30 Simpsonai 14:00 Simpsonai 
14:30 pažadėtoji 15:00 pažadėtoji 
15:30 pažadėtoji 16:00 pažadė-
toji 16:30 tV pagalba 18:30 tV3 
žinios 19:20 tV3 sportas 19:25 
tV3 orai 19:30 NaUJaS SeZO-
NaS. Šviesoforas 20:00 Miestas 
ar kaimas 21:00 Moterys meluoja 
geriau 21:30 tV3 vakaro žinios 
22:15 tV3 sportas 22:25 tV3 orai 
22:30 Kobra 11 23:35 Gaudynės 
00:35 Kaulai 01:30 Kaip išsisukt 
įvykdžius žmogžudystę 02:20 Spe-
cialioji jūrų policijos tarnyba 03:10 
Tironas 04:10 Vilfredas 

 
06:40 F. t. Budrioji akis (21) 07:35 

prokurorų patikrinimas (365) 08:35 
Muchtaro sugrįžimas (720) 09:35 
tokia tarnyba (40) 10:30 Sudužu-
sių žibintų gatvės (14) 11:35 Sto-
ties policija (14) 12:40 Teisingumo 
agentai (26) 13:40 prokurorų pa-
tikrinimas (366) 14:50 Muchtaro 
sugrįžimas (721) 15:55 Tokia tar-
nyba (41) 16:55 Sudužusių žibintų 
gatvės (15) 18:00 Info diena 18:25 
teisingumo agentai (27) 19:30 
Stoties policija (15) 20:30 Farai 
21:00 Superbombonešis. Naikinti 
viską 23:15 Sveiki atvykę į praeitį! 
01:10 Gyvi numirėliai (6) 02:00 
Juodasis sąrašas (9) 02:45 Reali 
mistika (11) 

 
05:15 „Karo merginos“ (1/6) 06:00 
„Geriausios nardymo vietos“ 06:25 
programa 06:29 tV parduotuvė 
06:45 Mano europos parlamen-
tas 07:15 „24/7“  08:15 „Sparnuo-
čių gyvenimas. Ištvermės ribos“ 
09:20 „likimo melodija“ (63) 10:25 
„Kita moteris“ (2) 11:30 „Delta“ 
(2/1) 12:35 „Gluchariovas“ (1/38) 
13:40 tV parduotuvė 13:55 „Karo 
merginos“ (1/4) 15:00 „Bitininkas“ 
(1/29) 16:00 Reporteris 16:47 Orai 
16:50 „Rojus“ (93) 18:00 Reporte-
ris 18:40 Lietuva tiesiogiai 18:47 
Orai 18:50 „Gluchariovas“ (2/6) 
20:00 Reporteris 20:27 Orai 20:30 
„Gyvenimo būdas“ (1/6) 21:30 
„Rasputinas“ (8) 22:30 Reporteris 
23:15 Lietuva tiesiogiai 23:42 Orai 
23:45 „Juodosios katės“ (12) 00:45 
„tamsioji sielos pusė“ (4) 01:45 
„Jaunikliai“. 02:15 „Moterų dakta-
ras“ 03:00 „Karo merginos“ (1/6) 
03:45 „Bitininkas“ (1/16) 04:30 
„Rojus“ (72)

 
06:45 Televitrina 07:00 Kobra 11 
08:00 Kaulai 09:00 Karys lenkty-
nininkas 09:30 CSI kriminalistai 
10:30 Kaip aš susipažinau su jūsų 
mama 11:00 Kaip aš susipažinau 
su jūsų mama 11:30 CSI elektro-
ninių nusikaltimų skyrius 12:30 
Kastlas 13:30 Rezidentai 14:00 6 
kadrai 14:30 Televitrina 15:00 Kau-
lai 16:00 CSI elektroninių nusikal-
timų skyrius 17:00 Kastlas 17:55 
CSI kriminalistai 18:55 Kobra 11 
19:55 Rezidentai 20:30 Reziden-
tai 21:00 Naša Raša 21:30 Naša 
Raša 22:00 Farai 23:00 Nešioto-
jai 00:40 Kobra 11 01:40 Daktaras 
Hausas 02:30 Kaip aš susipažinau 
su jūsų mama 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Džiazo muzikos vaka-
ras. „Vilnius Jazz 2015”. „Young 
power”. 2 d. (kart.) 07:00 Mažieji 
sekliai ir Baltosios Damos paslap-
tis 07:25 lesė 07:50 Stop juosta. 
08:20 atspindžiai. paveldo kolek-
cija. 08:50 Kaip atsiranda daiktai 
6 09:15 labas rytas, lietuva 12:00 
DW naujienos rusų kalba. 12:10 
Durys atsidaro 12:40 Stiuartas 
litlis 3. gamtos šauksmas 13:55 
Misija. Vilnija. 14:20 Lietuvos meni-
ninkų portretai. Vaiva. Gyvenimas 
už lango. 15:15 premjera. Grizis 
ir lemingai 15:25 peliukas lukas 
15:40 lesė 16:05 Kaip atsiranda 
daiktai 6 16:30 laba diena, lie-
tuva 18:00 Kultūrų kryžkelė. Rusų 
gatvė. 18:30 Kelias į namus 19:00 
ARTS21 19:35 premjera. Dan-
gaus vardu 13 20:25 prokurorai 
21:15 premjera. Slaptoji užduotis 
„popiežius”. Vatikanas Šaltojo ka-
ro metais 22:10 Donas mirė 00:00 
DW naujienos rusų kalba

05:00 Seserys 06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas 06:05 Labas 
rytas, lietuva 09:05 Senis 10:05 
Štutgarto kriminalinė policija 2 
10:55 Detektyvas Monkas 8 11:40 
Beatos virtuvė 12:40 tV žaidimas 
„Kas ir kodėl?” 13:05 Klauskite 
daktaro 14:00 Žinios 14:15 Laba 
diena, lietuva 16:30 premjera. 
Seserys 17:30 Žinios (su vertimu į 
gestų k.) 17:55 Sportas 17:58 Orai 
18:00 tV žaidimas „Kas ir kodėl?” 
18:30 Klauskite daktaro 19:30 
Emigrantai 20:25 Loterija „Keno 
loto” 20:30 panorama 21:05 Dė-
mesio centre 21:20 Sportas 21:25 
Orai 21:29 loterija „Jėga” 21:30 
Nacionalinė ekspedicija 22:30 Is-
torijos detektyvai 23:20 Valdžios 
tvirtovė 01:00 lRt radijo žinios 
01:05 Valdžios tvirtovė 01:30 Klau-
simėlis.lt. 02:00 lRt radijo žinios 
02:05 Klauskite daktaro 03:00 
lRt radijo žinios 03:05 Naciona-
linė ekspedicija 04:00 LRT radijo 
žinios 04:05 Emigrantai

 
06:35 Didysis žvejys (12) 07:00 
Madagaskaro pingvinai (12) 07:30 
tomas ir Džeris (19) 07:55 Volke-
ris, teksaso reindžeris (32) 08:50 
Volkeris, teksaso reindžeris (33) 
09:50 24 valandos 10:35 Yra, 
kaip yra 11:40 24 valandos 12:35 
Nuo... Iki... 13:25 Rožių karas 
(82) 14:25 Dvi širdys (502) 14:55 
Dvi širdys (503) 15:25 Dvi širdys 
(504) 15:55 Dvi širdys (505) 16:30 
labas vakaras, lietuva 17:35 
Yra, kaip yra 18:30 Žinios 19:25 
Sportas 19:28 Orai 19:30 KK2 
20:00 pReMJeRa paveldėtoja 
(2) 21:00 Kitu kampu 21:30 Žinios 
22:24 Sportas 22:28 Orai 22:30 
VaKaRO SeaNSaS Samdomas 
žudikas. Nuodėmių atleidimas 
00:30 Kortų namelis (8) 01:20 
Skvoteriai

 
06:10 Televitrina 06:25 Kempi-
niukas plačiakelnis 06:55 Simp-
sonai 07:55 pasmerkti 3 08:55 
Meilės sūkuryje 10:00 tV pagalba 
12:00 Šviesoforas 12:30 Moterys 
meluoja geriau 13:00 Kempiniu-
kas plačiakelnis 13:30 Simpso-
nai 14:30 pažadėtoji 16:30 TV 
pagalba 18:30 tV3 žinios 19:20 
tV3 sportas 19:25 tV3 orai 19:30 
NaUJaS SeZONaS. Šviesoforas 
20:00 prieš srovę 21:00 Moterys 
meluoja geriau 21:30 tV3 vakaro 
žinios 22:15 tV3 sportas 22:25 
tV3 orai 22:30 VaKaRO KINO 
teatRaS. Džiunglės 00:10 Kau-
lai 01:10 Kaip išsisukt įvykdžius 
žmogžudystę 02:00 Specialioji 
jūrų policijos tarnyba 02:50 Tiro-
nas 03:55 Vilfredas

 
06:40 F. t. Budrioji akis (22) 07:35 
prokurorų patikrinimas (366) 08:35 
Muchtaro sugrįžimas (721) 09:35 
tokia tarnyba (41) 10:30 Sudu-

žusių žibintų gatvės (15) 11:35 
Stoties policija (15) 12:40 Teisin-
gumo agentai (27) 13:40 pro-
kurorų patikrinimas (367) 14:50 
Muchtaro sugrįžimas (722) 15:55 
tokia tarnyba (42) 16:55 Sudužu-
sių žibintų gatvės (16) 18:00 Info 
diena 18:25 Teisingumo agentai 
(28) 19:30 Stoties policija (16) 
20:30 Farai 21:00 pinigų traukinys 
23:05 Superbombonešis. Naikinti 
viską 01:15 Juodasis sąrašas (12) 
02:00 pragaro katytė (15) 02:50 
liūčių sezono belaukiant (3)  

 
05:15 „Karo merginos“ (1/7) 06:00 
„Geriausios nardymo vietos“ 06:25 
programa 06:29 tV parduotuvė 
06:45 „Vantos lapas“ 07:15 „Gy-
venimo būdas“ 08:15 „Visatos 
stebuklai“ 09:20 „Likimo melodija“ 
(64) 10:25 „Kita moteris“ (3) 11:30 
„Delta“ (2/2) 12:35 „Gluchariovas“ 
(1/39) 13:40 tV parduotuvė 13:55 
„Karo merginos“ (1/5) 15:00 „Biti-
ninkas“ (1/30) 16:00 Reporteris 
16:47 Orai 16:50 „Rojus“ (94) 
18:00 Reporteris 18:40 Lietuva 
tiesiogiai 18:47 Orai 18:50 „Glu-
chariovas“ (2/7) 20:00 Reporteris 
20:27 Orai 20:30 „Gyvenimo bū-
das“ 21:30 pReMJeRa. „Vaiduo-
klis kreivame veidrodyje“ (1) 22:30 
Reporteris 23:15 Lietuva tiesiogiai 
23:42 Orai 23:45 Mano Europos 
parlamentas 00:15 „Rasputinas“ 
(1) 01:15 „Svetimų troškimų sū-
kurys“ (1) 02:15 „Moterų dakta-
ras“ 03:00 „Karo merginos“ (1/7) 
03:45 „Bitininkas“ (1/17) 04:30 
„Rojus“ (73)

 
06:45 Televitrina 07:00 Kobra 11 
08:00 Kaulai 09:00 Gyvūnų ma-
nija 09:30 CSI kriminalistai 10:30 
Kaip aš susipažinau su jūsų ma-
ma 11:00 Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama 11:30 CSI elektroninių 
nusikaltimų skyrius 12:30 Kastlas 
13:30 Rezidentai 14:00 Reziden-
tai 14:30 Televitrina 15:00 Kaulai 
16:00 CSI elektroninių nusikalti-
mų skyrius 17:00 Kastlas 17:55 
CSI kriminalistai 18:55 Kobra 11 
19:55 Rezidentai 20:30 Reziden-
tai 21:00 Naša Raša 21:30 Elitinis 
jaunimas 23:15 aukščiausia pava-
ra 00:25 Kobra 11 01:25 Daktaras 
Hausas 02:15 Kaip aš susipaži-
nau su jūsų mama 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Džiazo muzikos vaka-
ras. XXX tarptautinis džiazo fes-
tivalis „Vilnius Jazz 2017” 07:05 
Grizis ir lemingai 07:15 peliukas 
Lukas 07:25 lesė 07:50 Kelias 
į namus 08:20 Septynios Kauno 
dienos 08:50 Kaip atsiranda daik-
tai 6 09:15 labas rytas, lietuva. 
12:00 DW naujienos rusų kalba. 
12:10 Euromaxx 12:40 prokuro-
rai 13:30 Nes man tai rūpi 14:20 
Slaptoji užduotis „popiežius”. Va-
tikanas Šaltojo karo metais 15:15 
premjera. Grizis ir lemingai 15:25 
peliukas lukas 15:40 lesė 16:05 
Kaip atsiranda daiktai 6 16:30 
laba diena, lietuva 18:00 Misi-
ja 18:30 atspindžiai 19:00 FIBA 
krepšinio čempionų lyga. Utenos 
„Juventus” – Oldenburgo „eWe 
Baskets” 21:00 Mokslo sriuba 
21:15 premjera. Slaptoji užduotis 
„popiežius”. Vatikanas Šaltojo ka-
ro metais 22:10 Antradienio de-
tektyvas. premjera. Damos 23:50 
DW naujienos rusų kalba

06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Beatos virtuvė 07:00 
premjera. Džiunglių būrys skuba 
į pagalbą 2 07:20 premjera. al-
vinas ir patrakėliai burundukai 1 
07:30 premjera. Detektyvė Mire-
tė 07:45 premjera. Džeronimas 
3 08:10 Karinės paslaptys 09:00 
labas rytas, lietuva 11:50 pa-
saulio dokumentika 13:40 puaro 
13 15:15 Dokumentinė apybraiža 
„Mes nugalėjom” 15:45 Žinios. 
Orai (su vertimu į gestų kalbą) 
16:00 Sveikinimų koncertas 17:30 
Žinios (su vertimu į gestų k.) 17:55 
Sportas 17:58 Orai 18:00 teisė 
žinoti 18:30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba 19:30 Stilius 20:25 Lote-
rijos „Keno loto” ir „Jėga” 20:30 
panorama 20:52 Sportas 20:57 
Orai 21:00 „eurovizija 2018” 23:20 
premjera. tvirti vyrukai 01:00 pa-
saulio dokumentika 02:40 Klausi-
mėlis.lt. 03:05 teisė žinoti 03:35 
Keliai. Mašinos. Žmonės. 04:00 
Karinės paslaptys 04:45 Auksi-
nis protas

 
06:30 Madagaskaro pingvinai (9) 
06:55 tomas ir Džeris (16) 07:20 
“Nickelodeon” valanda. ančiukai 
Duoniukai (3) 07:45 Kung Fu 
panda (17) 08:10 Keista šeimy-
nėlė (18) 08:35 tomo ir Džerio 
pasakos (11) 09:00 Ogis ir tarako-
nai (4) 09:10 Ogis ir tarakonai (5) 
09:20 Ogis ir tarakonai (6) 09:30 
tinginių miestelis (62) 09:55 Ogis 
ir tarakonai (30) 10:05 KINO pUS-
RYČIaI tomas litlis ir stebuklingas 
veidrodis 11:40 Denis - grėsmė vi-
suomenei 13:35 Sidnė Vait 15:40 
lėktuvai, traukiniai ir automobiliai 
17:30 Bus visko 18:30 Žinios 
19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30 
SUpeRKINaS. pReMJeRa Vėž-
liukai nindzės. Šešėlių įkaitai 21:35 
tronas. palikimas 23:55 laukinės 
aistros 3. aistros dėl deimantų 
01:35 12 kėdžių

 
06:15 Televitrina 06:30 Aladinas 
07:00 legenda apie Korą 07:30 
pReMJeRa. Keršytojų koman-
da 08:00 Aladinas 08:30 Supe-
rekspertai 09:00 Virtuvės istorijos 
09:30 Gardu Gardu 10:00 Svajo-
nių ūkis 10:30 Ozo legendos. Su-
grįžimas į Smaragdo miestą 12:15 
Vaikų darželio policininkas 14:40 
parduotuvių maniakės išpažintis 
16:50 Ekstrasensai detektyvai 
18:00 Misija: vestuvės 18:30 tV3 
žinios 19:15 tV3 sportas 19:20 
tV3 orai 19:25 Eurojackpot 19:30 
ŠeŠtaDIeNIO ŠeIMOS KINO 
teatRaS. planas tėčiui 21:50 
ŠeŠtaDIeNIO GeRO KINO Va-
KaRaS. prometėjas 00:15 Giria 
02:00 Heraklis 

 
06:00 F. t. Budrioji akis (17) 06:55 
F. t. Budrioji akis (18) 07:50 F. t. 
Budrioji akis (19) 08:45 Sveikatos 
aBC televitrina 09:00 Autopilotas 

09:30 apie žūklę 10:00 Nutrūkę 
nuo grandinės (39) 10:30 praga-
ro katytė (15) 11:30 liūčių sezono 
belaukiant (3) 12:40 Reali mistika 
(11) 13:45 Vanity Fair. Visiškai 
slaptai (3) 14:45 Kas žudikas? 
(13) 15:55 Kas žudikas? (14) 
17:00 lKl čempionatas. Neptū-
nas – lietkabelis 19:30 pReM-
JeRa Dainuok mano dainą 21:30 
MaNO HeROJUS Misija “Neįma-
noma” 3 23:55 AŠTRUS KINAS 
Sveiki atvykę į praeitį! 01:50 Kas 
žudikas? (13) 02:45 Kas žudi-
kas? (14)  

 
06:00 „pražūtingi smaragdai“ (4) 
06:40 „Geriausios nardymo vie-
tos“ 07:05 programa 07:09 TV 
parduotuvė 07:25 „Didysis barjeri-
nis rifas“ 08:25 pReMJeRa. „Vyrų 
šešėlyje. emilija pliaterytė“  09:00 
„Skinsiu raudoną rožę“  09:30 
„Vantos lapas“. laida apie pirties 
malonumus.” 10:00 „Vandenyno 
milžinai“ 11:00 „Detektyvas Mor-
sas“ (3/4) 13:00 „Vera. Vaiko nuo-
trauka“ (3/2) 15:00 „MMa „King of 
the Cage“ II tarptautinis turnyras. 
lietuva-amerika. atsakomosios 
kovos“ (1) 16:00 Žinios 16:18 Orai 
16:20 Mano europos parlamentas 
16:50 „pražūtingi smaragdai“ (30) 
18:00 Žinios 18:27 Orai 18:30 „4 
kampai“.  19:00 Muzikiniai sveikini-
mai 20:00 Žinios 20:27 Orai 20:30 
„Gurovo bylos 6. Bet kokia kaina“ 
(23; 24) 22:30 Žinios 22:57 Orai 
23:00 „Detektyvas Morsas“ (3/4) 
01:00 „pražūtingi smaragdai“ (5; 
6) 02:40 „Vera. Vaiko nuotrauka“ 
(3/2) 04:10 „Geriausios nardymo 
vietos“ 04:30 „Detektyvas Mor-
sas“ (3/4) 

 
06:15 Televitrina 06:30 Ledo ke-
lias 07:30 Įspūdingiausios atos-
togų vietos 08:00 Įspūdingiausios 
atostogų vietos 08:30 Ekstremali 
žvejyba 09:00 Vienam gale ka-
blys 09:30 Statybų gidas 10:00 
Karys lenktynininkas 10:30 Lie-
tuvos mokyklų žaidynės 11:00 Iš-
likimas 12:00 Jokių kliūčių! 13:00 
Įspūdingiausios atostogų vietos 
13:30 Įspūdingiausios atosto-
gų vietos 14:00 Žygis palei Nilą 
15:00 Ledo kelias 16:00 Iš peties 
17:00 Sandėlių karai 17:30 San-
dėlių karai 18:00 Lietuvos talentai 
21:00 Dainų dvikova 21:30 tV3 
žinios 22:20 tV3 sportas 22:25 
tV3 orai 22:30 Naša Raša 23:00 
Mačetė žudo 01:10 Mirtinas smū-
gis 02:50 Iš peties

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Duokim garo! 07:35 
Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė.  
08:05 Misija. Vilnija.  08:30 Mais-
tas ir aistros 09:00 pažvelk į pro-
fesiją kitaip 09:30 Mokslo sriuba 
10:00 Rasos lašeliai 2017 12:05 
piaf. Baletas. 13:30 Klauskite dak-
taro 14:20 Stilius 15:10 Giminės 
16:00 Euromaxx 16:35 Lietuvos 
menininkų portretai 17:30 Atspin-
džiai 18:00 prisikėlimo ekspresas 
– šimtmečio veidai 18:50 Brižit 
Bardo. Klaida 19:50 Filosofo an-
tano Maceinos 110-osioms gi-
mimo metinėms 20:15 Stambiu 
planu 21:00 Kino žvaigždžių alė-
ja. Rojaus alėja 22:45 lRt OpUS 
ORe. Grupė „Sraigės efektas” 
23:45 Mano tėviškė 00:00 Dabar 
pasaulyje 00:30 Mylimas vaikas 
02:00 prokurorai 02:50 Atspin-
džiai. paveldo kolekcija. 

�1.00 val.
„Superbombonešis. Nai-

kinti viską“

 

1�.�0 val.
„Nepaprasti italų nuotykiai 

Rusijoje“ 

 

�1.00 val.

„pinigų traukinys“

 

1�.�0 val.
„parduotuvių maniakės 

išpažintis“
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 AVINAS 
(03.21-04.20)

Šią savaitę gali tekti pakovoti 
su pavyduoliais ir jų intrigomis. 
nedraugų pinklės bus pagrin-
dinė jūsų nesėkmių priežastis. 
Savaitės viduryje gali atsirasti 
papildomas pajamų šaltinis ar 
šiaip proga užsidirbti. nepražiop-
sokite savo šanso, nes juo pasi-
naudos kas nors kitas. Savaitga-
lio pramogos gali būti smagios, 
bet nepigios.

 JAUTIS 
(04.21-05.21)

Venkite neapibrėžtų temų pokal-
biuose, nekonkrečių terminų ar 
įsipareigojimų, nerealių pažadų. 
“galbūt” šią savaitę dažniausiai 
reikš “ne”, o “kada nors” - “nie-
kada”. Stenkitės būti reikalingas, 
bet pakankamai savarankiškas. 
Savo nuomonę ar poziciją tvirtai 
galite ginti namuose, bet darbe 
turėtumėte būti lankstesnis, bent 
jau antroje savaitės pusėje.

 DVYNIAI 
(05.22-06.21)

Įtikėjęs nepaprastomis kažkokio 
asmens galiomis, nepraraskite 
paskutinių kritiško mąstymo li-
kučių. gerbkite, bet ne garbin-
kite. Sena slapta svajonė gali 
pagaliau įsikūnyti, jei žinosite, 
kam ir kada apie ją pakuždėti. 
Apskritai šią savaitę dažniau ir 
drąsiau dalykitės su aplinkiniais 
savo mintimis ar svajonėmis. 
Sulauksite pagalbos ar bent jau 
protingo patarimo.

 VĖŽYS 
(06.22-07.22)

Akivaizdžiai sustiprės aplinkinių 
žmonių - draugų, giminaičių, 
kolegų - įtaka jums. nesigėdy-
kite to ir nesipriešinkite natūraliai 
įvykių tėkmei. nieko čia tokio, jei 
puikiausios idėjos šią savaitę ne 
jums pirmam šaus į galvą. Ieš-
kodamas savojo ypatingo kelio, 
rizikuojate likti vienas prie suski-
lusios geldos.

 LIŪTAS 
(07.23-08.21)

Pamažu pradėsite susivokti, kas 
ką gali ir kas ką norėtų gauti. 
likdamas pernelyg pasyvus, rizi-
kuojate tiesiog gauti prašymų ar 
reikalavimų sąrašą. Pasistenkite 
būti bent per žingsnelį priekyje. 
Vienaip ar kitaip, turėtumėte lik-
ti tarp tų, kurie rašo scenarijų, o 
ne vien mechaniškai kartoja kito 
žmogaus sugalvotus žodžius.

 MERGELĖ 
(08.22-09.23)

gink dieve šią savaitę pažeidinėti 
įstatymus - tiek rašytus, tiek ne-
rašytus. jūsų klasta ar silpnybės 
pačiu nemaloniausiu būdu gali 
iškilti į viešumą. nuo savaitės 
vidurio gali gerokai suaktyvė-
ti bendravimas, atsirasti naujų 
kontaktų, pažinčių. nenumokite 
į tai ranka, naudokitės proga - jau 
artimiausiu metu šių dienų įdirbis 
labai pravers.

 SVARSTYKLĖS 
(09.24-10.23)

laukia itin aktyvi, nenuobodi 
savaitė. Tikriausiai teks daug 

keliauti, apskritai judėti. Kur kas 
geriau jausis komunikabilios, 
lengvai į kontaktą einančios 
Svarstyklės. lėtesnius, uždares-
nius žmones vargins pernelyg 
greitas tempas ir naujos infor-
macijos gausa. Saugokitės: net 
ir labiausiai saugoma paslaptis 
savaitgalį veikiausiai išaiškės, 
jums teks bandyti paneigti aki-
vaizdžius dalykus.

 SKORpIONAS 
(10.24-11.22)

Šią savaitę svarbiausi dalykai 
atsitiks trumpų kelionių, išvykų 
metu ar dalyvaujant artimiau-
siems giminaičiams. Sėkmės 
gali tikėtis judriausi ir ryžtingiau-
si. Kiekviena tinkama proga de-
monstruokite pasitikėjimą savi-
mi, nors jis ir neatspindėtų tikro-
sios padėties. Antroje savaitės 
pusėje vis didesnės reikšmės 
turės jūsų sugebėjimas tartis, 
įtikinėti, siekti kompromiso.

 ŠAULYS 
(11.23-12.22)

Ieškosite paramos drąsiam pro-
jektui, bet ar tikrai esate tvirtai 
apsisprendęs pats? jei vidury 
kelio imsite dvejoti, galite likti 
vienas labai nepatogioje pa-
dėtyje. Antroje savaitės pusėje 
godumo ar šykštumo priepuo-
lis gali sužlugdyti labai svarbų 
susitarimą. Protingiausia būtų 
kurį laiką apskritai susilaikyti 
nuo materialinių ar finansinių 
klausimų sprendimo.

 OŽIARAGIS 
(12.23-01.20)

Ieškosite paramos drąsiam pro-
jektui, bet ar tikrai esate tvirtai 
apsisprendęs pats? jei vidury 
kelio imsite dvejoti, galite likti 
vienas labai nepatogioje pa-
dėtyje. Antroje savaitės pusėje 
godumo ar šykštumo priepuo-
lis gali sužlugdyti labai svarbų 
susitarimą. Protingiausia būtų 
kurį laiką apskritai susilaikyti 
nuo materialinių ar finansinių 
klausimų sprendimo.

 VANDENIS 
(01.21-02.18)

Šią savaitę kiekį drąsiai aukoki-
te dėl kokybės. jei reikalai strin-
ga, nedelskite mažinti veiklos 
apimtis. Pasilikite tik tai, kas 
jums iš tiesų svarbu ir būtina. 
Pasistenkite nesivelti į jokius 
ginčus ar diskusijas - tam ne-
turėsite nei jėgų, nei laiko. Fi-
nansinė padėtis kisti neturėtų. 
daugiau dėmesio ir pagarbos 
rodykite tiesioginiam viršinin-
kui, ypač jei jis - priešingos ly-
ties asmuo.

 ŽUVYS 
(02.19-03.20)

Seksis reikalai, susiję su kūry-
ba, prekyba, pelnu. Atsinaujins 
prieš kurį laiką nutrūkę kontak-
tai, tiesa, ne visais jais džiaugsi-
tės. jei pastaruoju metu buvote 
išsimušęs iš įprasto gyvenimo 
ritmo, šią savaitę viskas pa-
mažu vėl turėtų grįžti į vėžes. 
geros karjeros perspektyvos, 
ypač antroje savaitės pusėje. 
Turėtumėte labiau pasikliau-
ti ir pasitikėti giminaičiais bei 
artimaisiais.

Ketvirtadienis, vasario 1 d. Penktadienis, vasario � d.

05:00 Seserys 06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas 06:05 La-
bas rytas, lietuva 09:05 Senis 
10:05 Štutgarto kriminalinė poli-
cija 2 10:55 Detektyvas Monkas 
8 11:40 Gyvenimas 12:40 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?” 13:05 
Klauskite daktaro 14:00 Žinios 
14:15 laba diena, lietuva 16:30 
premjera. Seserys 17:30 Žinios 
(su vertimu į gestų k.) 17:55 Spor-
tas 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 Martos pa-
slaptis 00:35 Klausimėlis.lt. 01:00 
lRt radijo žinios 01:05 Specialus 
tyrimas 02:00 lRt radijo žinios 
02:05 Klauskite daktaro

 
06:35 Didysis žvejys (14) 07:00 
Madagaskaro pingvinai (14) 07:30 
tomas ir Džeris (21) 07:55 Volke-
ris, teksaso reindžeris (36) 08:50 
Volkeris, teksaso reindžeris (37) 
09:50 24 valandos 10:35 Yra, 
kaip yra 11:40 Yra, kaip yra 12:35 
KK2 13:00 KK2 13:25 Rožių ka-
ras (84) 14:25 Dvi širdys (510) 
14:55 Dvi širdys (511) 15:25 Dvi 
širdys (512) 15:55 Dvi širdys 
(513) 16:30 labas vakaras, lie-
tuva 17:35 Yra, kaip yra 18:30 
Žinios 19:25 Sportas 19:28 Orai 
19:30 KK2 20:00 Valanda su Rūta 
21:30 Žinios 22:24 Sportas 22:28 
Orai 22:30 VaKaRO SeaNSaS 
Uždara grandinė 00:25 Kortų na-
melis (10) 01:25 Maksimali rizika 
03:05 alchemija II. Nidos džiazas 
03:35 RetROSpeKtYVa 

 
05:00 paskutinis iš vyrų 05:25 pa-
skutinis iš vyrų 05:45 paskutinis iš 
vyrų 06:10 Televitrina 06:25 Kem-
piniukas plačiakelnis 06:55 Simp-
sonai 07:25 Simpsonai 07:55 pa-
smerkti 3 08:25 pasmerkti 3 08:55 
Meilės sūkuryje 10:00 tV pagalba 
12:00 Šviesoforas 12:30 Moterys 
meluoja geriau 13:00 Kempiniu-
kas plačiakelnis 13:30 Simpsonai 
14:00 Simpsonai 14:30 pažadėtoji 
15:00 pažadėtoji 15:30 pažadė-
toji 16:00 pažadėtoji 16:30 TV 
pagalba 18:30 tV3 žinios 19:20 
tV3 sportas 19:25 tV3 orai 19:30 
NaUJaS SeZONaS. Šviesoforas 
20:00 Farai 21:00 Moterys meluo-
ja geriau 21:30 tV3 vakaro žinios 
22:15 tV3 sportas 22:25 tV3 
orai 22:30 VaKaRO KINO tea-
tRaS. Kolumbiana 00:45 Kau-
lai 01:35 Kaip išsisukt įvykdžius 
žmogžudystę 02:25 Specialioji 
jūrų policijos tarnyba 03:15 Tiro-
nas 04:10 Vilfredas 04:35 pasku-
tinis iš vyrų 

 
06:40 F. t. Budrioji akis (24) 07:35 

prokurorų patikrinimas (368) 08:35 
Muchtaro sugrįžimas (723) 09:35 
tokia tarnyba (43) 10:30 Sudužu-
sių žibintų gatvės (17) 11:35 Sto-
ties policija (17) 12:40 Teisingumo 
agentai (29) 13:40 prokurorų pa-
tikrinimas (369) 14:50 Muchtaro 
sugrįžimas (724) 15:55 Tokia 
tarnyba (44) 16:55 Sudužusių ži-
bintų gatvės (18) 18:00 Info diena 
18:25 teisingumo agentai (30) 
19:30 Stoties policija (18) 20:30 
Savaitės kriminalai 21:00 Šoklys 
22:45 Babilonas 00:35 Juodasis 
sąrašas (14) 01:25 Savaitės kri-
minalai 01:50 Uždegančios žie-
žirbos. Fejerverkų istorija 

 
05:15 „Karo merginos“ (1/9) 06:00 
„Geriausios nardymo vietos“ 06:25 
programa 06:29 tV parduotuvė 
06:45 „Girių takais“ 07:15 „Gyve-
nimo būdas“ 08:15 „Visatos stebu-
klai“ 09:20 „likimo melodija“ (66) 
10:25 „Vis tiek tu būsi mano“ (1) 
11:30 „Delta“ (2/4) 12:35 „Glucha-
riovas“ (1/41) 13:40 TV parduotu-
vė 13:55 „Karo merginos“ (1/7) 
15:00 „Bitininkas“ (1/32) 16:00 
Reporteris 16:47 Orai 16:50 „Ro-
jus“ (96) 18:00 Reporteris 18:40 
Lietuva tiesiogiai 18:47 Orai 18:50 
„Gluchariovas“ (2/9) 20:00 Repor-
teris 20:27 Orai 20:30 „Gyvenimo 
būdas“ 21:30 pReMJeRa. „Vai-
duoklis kreivame veidrodyje“ (3) 
22:30 Reporteris 23:15 Lietuva 
tiesiogiai 23:42 Orai 23:45 „Gu-
rovo bylos 6. Bet kokia kaina“ 
(23; 24) 01:45 „Jaunikliai“ 02:15 
„Moterų daktaras“ 03:00 „Karo 
merginos“ (1/9) 03:45 „Bitininkas“ 
(1/19) 04:30 „Rojus“ (75) 

 
06:45 Televitrina 07:00 Kobra 11 
08:00 Kaulai 09:00 Gyvūnų ma-
nija 09:30 CSI kriminalistai 10:30 
Kaip aš susipažinau su jūsų ma-
ma 11:00 Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama 11:30 CSI elektroninių 
nusikaltimų skyrius 12:30 Kastlas 
13:30 Rezidentai 14:00 Reziden-
tai 14:30 Televitrina 15:00 Kaulai 
16:00 CSI elektroninių nusikalti-
mų skyrius 17:00 Kastlas 17:55 
CSI kriminalistai 18:55 Kobra 11 
19:55 Rezidentai 20:30 Reziden-
tai 21:00 Naša Raša 21:30 Naša 
Raša 22:00 eurolygos rungtynės. 
Kauno „Žalgiris“ - tel avivo „Mac-
cabi“ 00:00 aukščiausia pavara 
01:15 Kobra 11 02:10 Daktaras 
Hausas 02:55 Kaip aš susipaži-
nau su jūsų mama 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Bardų festivalis „akacijų 
alėja 2017”. 07:15 peliukas lukas 
07:25 lesė 07:50 linija, spalva, 
forma. 08:20 lietuva mūsų lūpo-
se 08:50 Kaip atsiranda daiktai 6 
09:15 labas rytas, lietuva.  12:00 
Iniciatyvai „Idėja lietuvai” skirta 
Didžioji idėjų ir pokyčių konferen-
cija 13:35 prisikėlimo ekspresas 
– šimtmečio veidai 14:20 Ar ga-
lima sustabdyti alcheimerį? 15:15 
premjera. Grizis ir lemingai 15:25 
peliukas lukas 15:40 lesė 16:05 
Kaip atsiranda daiktai 6 16:30 La-
ba diena, lietuva. 18:00 Kultūrų 
kryžkelė 18:30 Nacionalinis turtas 
19:00 lietuva mūsų lūpose 19:35 
premjera. Dangaus vardu 13 
20:30 anapus čia ir dabar 21:15 
Mano tėviškė 21:30 Keliaukime 
kartu. Charkovas 22:00 Narcizas 
23:45 DW naujienos rusų kalba. 
00:00 Dabar pasaulyje

05:00 Seserys 06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas 06:05 Labas 
rytas, lietuva 09:05 Senis 10:05 
Štutgarto kriminalinė policija 2 
10:55 Detektyvas Monkas 8 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 premje-
ra. Seserys 17:30 Žinios (su verti-
mu į gestų k.) 17:55 Sportas 17:58 
Orai 18:00 tV žaidimas „Kas ir 
kodėl?” 18:30 Klauskite daktaro 
19:30 Beatos virtuvė 20:25 Lote-
rija „Keno loto” 20:30 panorama 
20:52 Sportas 20:57 Orai 20:59 
loterija „Jėga” 21:00 Duokim 
garo! 22:35 Gamtos inspektoriai 
23:00 Fantastiškas penktadienis. 
Švilpiko diena 00:40 Klausimėlis.
lt. 01:00 lRt radijo žinios 01:05 
pokalbių laida „Svarbios detalės” 
02:00 lRt radijo žinios 02:05 
Klauskite daktaro 03:00 LRT ra-
dijo žinios 03:05 Mūsų gyvūnai 
03:30 Ryto suktinis su Zita Kel-
mickaite 04:00 lRt radijo žinios 
04:05 Stilius

 
06:35 Didysis žvejys (15) 07:00 
Madagaskaro pingvinai (15) 07:30 
tomas ir Džeris (22) 07:55 Volke-
ris, teksaso reindžeris (38) 08:50 
Volkeris, teksaso reindžeris (39) 
09:50 24 valandos 10:35 Yra, 
kaip yra 11:40 Yra, kaip yra 12:35 
KK2 13:00 KK2 13:25 Rožių karas 
(85) 14:25 Dvi širdys (514) 14:55 
Dvi širdys (515) 15:25 Dvi širdys 
(516) 15:55 Dvi širdys (517) 16:30 
labas vakaras, lietuva 17:35 24 
valandos 18:30 Žinios 19:25 Spor-
tas 19:28 Orai 19:30 KK2 penkta-
dienis 21:00 SaVaItĖS HItaS 
pasaulinis karas Z 23:15 Užtemi-
mas 01:30 Uždara grandinė 

 
05:50 paskutinis iš vyrų 06:10 Te-
levitrina 06:25 Kempiniukas pla-
čiakelnis 06:55 Simpsonai 07:25 
Simpsonai 07:55 pasmerkti 3 
08:25 pasmerkti 3 08:55 Meilės 
sūkuryje 10:00 tV pagalba 12:00 
Šviesoforas 12:30 Moterys me-
luoja geriau 13:00 Kempiniukas 
plačiakelnis 13:30 Simpsonai 
14:00 Simpsonai 14:30 pažadėtoji 
15:00 pažadėtoji 15:30 pažadėtoji 
16:00 pažadėtoji 16:30 tV pagal-
ba 18:30 tV3 žinios 19:20 tV3 
sportas 19:25 tV3 orai 19:30 DI-
DYSIS peNKtaDIeNIO FIlMaS. 
Džiunglių knyga 21:10 VaKaRO 
KINO teatRaS. Olimpo apgultis 
23:30 pReMJeRa. aukšta klasė 
01:50 Kolumbiana 

 
06:40 F. t. Budrioji akis (25) 07:35 
prokurorų patikrinimas (369) 08:35 
Muchtaro sugrįžimas (724) 09:35 
tokia tarnyba (44) 10:30 Sudužu-
sių žibintų gatvės (18) 11:35 F. t. 

Budrioji akis (21) 12:40 Teisingu-
mo agentai (30) 13:40 prokurorų 
patikrinimas (370) 14:50 Muchtaro 
sugrįžimas (725) 15:55 Tokia tar-
nyba (45) 16:55 Sudužusių žibintų 
gatvės (19) 18:00 Info diena 18:25 
teisingumo agentai (31) 19:30 Re-
ali mistika (12) 20:25 Reali mistika 
(13) 21:30 “Delta” būrys 23:55 Šo-
klys 01:30 Juodasis sąrašas (15) 
02:15 “Delta” būrys 

 
05:15 „Karo merginos“ (1/10) 
06:00 „pražūtingi smaragdai“ (5) 
06:25 programa 06:29 TV par-
duotuvė 06:40 „Geriausios nar-
dymo vietos“ 06:45 „Krepšinio 
pasaulyje su V. Mačiuliu“ 07:15 
„Gyvenimo būdas“ 08:15 „Visatos 
stebuklai“ 09:20 „Likimo melodija“ 
(67) 10:25 „Vis tiek tu būsi mano“ 
(2) 11:30 „Delta“ (2/5) 12:35 „Glu-
chariovas“ (1/42) 13:40 TV par-
duotuvė 13:55 „Karo merginos“ 
(1/8) 15:00 „Gurovo bylos 1. Me-
džioklė“ (1) 16:00 Reporteris 16:47 
Orai 16:50 „Rojus“ (97) 18:00 Re-
porteris 18:47 Orai 18:50 „Glu-
chariovas“ (2/10) 20:00 Reporte-
ris 20:27 Orai 20:30 „Gyvenimo 
būdas“ 21:30 pReMJeRa. „Vai-
duoklis kreivame veidrodyje“ (4) 
22:30 Reporteris 22:57 Orai 23:00 
„Gluchariovas“ (1/39; 1/40) 01:10 
„Delta“ (2/13; 2/14) 03:00 „Karo 
merginos“ (1/10) 03:45 „Bitininkas“ 
(1/20) 04:30 „Rojus“ (76) 

 
06:45 Televitrina 07:00 Kobra 11 
08:00 Kaulai 09:00 praeities žval-
gas 09:30 CSI kriminalistai 10:30 
Kaip aš susipažinau su jūsų ma-
ma 11:00 Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama 11:30 CSI elektroninių 
nusikaltimų skyrius 12:30 Kastlas 
13:30 Rezidentai 14:00 Reziden-
tai 14:30 Televitrina 15:00 Kaulai 
16:00 CSI elektroninių nusikaltimų 
skyrius 17:00 Kastlas 17:55 CSI 
kriminalistai 18:55 Kobra 11 19:55 
Rezidentai 20:30 Farai 21:30 tV3 
žinios 22:20 tV3 sportas 22:25 
tV3 orai 22:30 Svetimšalis 00:55 
Elitinis jaunimas 02:25 Kaip aš su-
sipažinau su jūsų mama 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Bardų festivalis „aka-
cijų alėja 2017”. 3 d. (kart.) 07:05 
Grizis ir lemingai 07:15 peliukas 
Lukas 07:25 lesė 07:50 Vienuo-
lynų kelias lietuvoje 08:20 pažvelk 
į profesiją kitaip 08:50 Kaip atsiran-
da daiktai 6 09:15 labas rytas, 
Lietuva 12:00 DW naujienos rusų 
kalba. 12:10 Stop juosta 12:40 Te-
atras 13:25 Stambiu planu 14:10 
Skambantys pasauliai su Nomeda 
Kazlaus. Svečias – violončelės vir-
tuozas alexander Kniazev (Rusija) 
15:00 Mano tėviškė 15:15 Mažieji 
sekliai ir Baltosios Damos paslap-
tis 15:40 lesė 16:05 Kaip atsiran-
da daiktai 6 16:30 laba diena, 
Lietuva 18:00 Mokslo sriuba 18:35 
lietuvos tūkstantmečio vaikai 
19:35 premjera. Dangaus vardu 
14 20:30 Kultūros teismas 21:20 
europos kinas. premjera. Ir vis tiek 
mes mylime 22:55 XX tarptautinis 
akordeono festivalis „Vilnius 2017”. 
Jean louis Matinier (akordeonas), 
Kevin Seddiki (gitara) 23:55 Nacio-
nalinis turtas 00:20 DW naujienos 
rusų kalba 00:30 Dabar pasauly-
je 01:00 Džiazo muzikos vakaras. 
XXX tarptautinis džiazo festivalis 
„Vilnius Jazz 2017”

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

Trečiadienis, sausio �1 d.

05:00 Seserys 06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas 06:05 La-
bas rytas, lietuva 09:05 Senis 
10:05 Štutgarto kriminalinė polici-
ja 2 10:55 Detektyvas Monkas 8 
11:40 Emigrantai 12:40 tV žaidi-
mas „Kas ir kodėl?” 13:05 Klaus-
kite daktaro 14:00 Žinios 14:15 La-
ba diena, lietuva 16:30 premjera. 
Seserys 17:30 Žinios (su vertimu į 
gestų k.) 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 Klausimė-
lis.lt. 23:20 Valdžios tvirtovė 01:00 
lRt radijo žinios 01:05 Valdžios 
tvirtovė 01:30 Keliai. Mašinos. 
Žmonės. 02:00 lRt radijo žinios 
02:05 Klauskite daktaro 03:00 
lRt radijo žinios 03:05 Istorijos 
detektyvai 

 
06:35 Didysis žvejys (13) 07:00 
Madagaskaro pingvinai (13) 07:30 
tomas ir Džeris (20) 07:55 Volke-
ris, teksaso reindžeris (34) 08:50 
Volkeris, teksaso reindžeris (35) 
09:50 24 valandos 10:35 Yra, 
kaip yra 11:40 Yra, kaip yra 12:35 
Kitu kampu 13:25 Rožių karas 
(83) 14:25 Dvi širdys (506) 14:55 
Dvi širdys (507) 15:25 Dvi širdys 
(508) 15:55 Dvi širdys (509) 16:30 
labas vakaras, lietuva 17:35 Yra, 
kaip yra 18:30 Žinios 19:25 Spor-
tas 19:28 Orai 19:30 KK2 20:00 
pReMJeRa paveldėtoja (3) 21:00 
Moterys prieš vyrus 21:30 Žinios 
22:24 Sportas 22:28 Orai 22:30 
VaKaRO SeaNSaS Maksima-
li rizika 00:30 Kortų namelis (9) 
01:30 Samdomas žudikas. Nuo-
dėmių atleidimas 

 
06:10 Televitrina 06:25 Kempiniu-
kas plačiakelnis 06:55 Simpsonai 
07:25 Simpsonai 07:55 pasmerkti 
3 08:25 pasmerkti 3 08:55 Meilės 
sūkuryje 10:00 tV pagalba 12:00 
Šviesoforas 12:30 Moterys me-
luoja geriau 13:00 Kempiniukas 
plačiakelnis 13:30 Simpsonai 
14:00 Simpsonai 14:30 pažadė-
toji 15:00 pažadėtoji 15:30 paža-
dėtoji 16:00 pažadėtoji 16:30 TV 
pagalba 18:30 tV3 žinios 19:20 
tV3 sportas 19:25 tV3 orai 19:30 
NaUJaS SeZONaS. Šviesoforas 
20:00 Gero vakaro šou 21:00 Mo-
terys meluoja geriau 21:30 tV3 
vakaro žinios 22:15 tV3 sportas 
22:20 tV3 orai 22:25 Viking Lotto 
22:30 VaKaRO KINO teatRaS. 
Suvokimas 01:00 Kaulai 01:50 
Kaip išsisukt įvykdžius žmogžu-
dystę 02:40 Specialioji jūrų poli-
cijos tarnyba 03:30 Tironas 04:35 
Vilfredas

 
06:40 F. t. Budrioji akis (23) 07:35 
prokurorų patikrinimas (367) 08:35 

Muchtaro sugrįžimas (722) 09:35 
tokia tarnyba (42) 10:30 Sudužu-
sių žibintų gatvės (16) 11:35 Sto-
ties policija (16) 12:40 Teisingumo 
agentai (28) 13:40 prokurorų pa-
tikrinimas (368) 14:50 Muchtaro 
sugrįžimas (723) 15:55 Tokia 
tarnyba (43) 16:55 Sudužusių ži-
bintų gatvės (17) 18:00 Info diena 
18:25 teisingumo agentai (29) 
19:30 Stoties policija (17) 20:30 
Farai 21:00 Babilonas 22:55 pi-
nigų traukinys 01:00 Juodasis 
sąrašas (13) 01:45 pragaro katy-
tė (16) 02:35 Vanity Fair. Visiškai 
slaptai (3)  

 
05:15 „Karo merginos“ (1/8) 06:00 
„Geriausios nardymo vietos“ 06:25 
programa 06:29 tV parduotuvė 
06:45 „Skinsiu raudoną rožę“. 
07:15 „Gyvenimo būdas“ 08:15 
„Visatos stebuklai“ 09:20 „Likimo 
melodija“ (65) 10:25 „Kita mote-
ris“ (4) 11:30 „Delta“ (2/3) 12:35 
„Gluchariovas“ (1/40) 13:40 TV 
parduotuvė 13:55 „Karo mergi-
nos“ (1/6) 15:00 „Bitininkas“ (1/31) 
16:00 Reporteris 16:47 Orai 16:50 
„Rojus“ (95) 18:00 Reporteris 
18:40 Lietuva tiesiogiai 18:47 Orai 
18:50 „Gluchariovas“ (2/8) 20:00 
Reporteris 20:27 Orai 20:30 „Gy-
venimo būdas“ 21:30 pReMJe-
Ra. „Vaiduoklis kreivame veidro-
dyje“ (2) 22:30 Reporteris 23:15 
Lietuva tiesiogiai 23:42 Orai 23:45 
„Rasputinas“ (2) 00:45 „Sveti-
mų troškimų sūkurys“ (2) 01:45 
„Jaunikliai“ 02:15 „Moterų dakta-
ras“ 03:00 „Karo merginos“ (1/8) 
03:45 „Bitininkas“ (1/18) 04:30 
„Rojus“ (74)

 
06:45 Televitrina 07:00 Kobra 11 
08:00 Kaulai 09:00 Savaitė su 
Kauno „Žalgiriu“ 09:30 CSI kri-
minalistai 10:30 Kaip aš susipa-
žinau su jūsų mama 11:30 CSI 
elektroninių nusikaltimų skyrius 
12:30 Kastlas 13:30 Rezidentai 
14:00 Rezidentai 14:30 Televitri-
na 15:00 Kaulai 16:00 CSI elek-
troninių nusikaltimų skyrius 17:00 
Kastlas 18:00 europos taurės 
krepšinio rungtynės. peterburgo 
„Zenit“ - Vilniaus „Lietuvos rytas“ 
19:55 Rezidentai 20:30 Reziden-
tai 21:00 Naša Raša 21:30 Kulka 
23:15 aukščiausia pavara 00:25 
Kobra 11 01:25 Daktaras Hau-
sas 02:15 Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Bardų festivalis „akaci-
jų alėja 2017”. 1 d. 07:05 Grizis 
ir lemingai 07:15 peliukas lukas  
07:25 lesė 07:50 pradėk nuo 
savęs 08:20 Nacionalinis turtas 
08:50 Kaip atsiranda daiktai 6  
09:15 labas rytas, lietuva 12:00 
DW naujienos rusų kalba. 12:10 
padirbta, vogta – parduota! 12:40 
Stilius 13:35 Legendos 14:20 
Slaptoji užduotis „popiežius”. Va-
tikanas Šaltojo karo metais 15:15 
premjera. Grizis ir lemingai 15:25 
peliukas lukas 15:40 lesė 16:05 
Kaip atsiranda daiktai 6 16:30 La-
ba diena, lietuva 18:00 Kultūrų 
kryžkelė 18:30 Septynios Kauno 
dienos 19:00 Maistas ir aistros 
19:30 FIBa krepšinio čempionų 
lyga. atėnų „paOK” – Klaipėdos 
„Neptūnas” 21:30 premjera. ar 
galima sustabdyti alcheimerį? 
22:30 elito kinas. Bebras 00:00 
DW naujienos rusų kalba

�1.10 val.

„Olimpo apgultis“ 

 

�1.00 val.

„Babilonas“

 

1�.�0 val.

„Šviesoforas“

 

HOROSKOpAS
Sausio 29 - vasario 4 d.

 VANDENIS 
(01.21-02.18)

VILMA VAIDOGIENĖ

Stichija: Oras
planeta: Uranas

Savaitės diena: šeštadienis
Akmuo: cirkonas ir granatas
Spalvos: violetinė ir pilka
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popiežius pranciš-
kus: Kaip gintis nuo 
melagingų žinių?
Jau prieš kelis mėsius buvo 

pranešta, kad gegužės 13-ąją, 
sekmadienį prieš Sekmines, 
minėsimos šiemetinės Pasau-
linės visuomenės komunika-
vimo priemonių dienos proga, 
popiežius Pranciškus pakvies 
pamąstyti apie vadinamąjį 
„fake news“ reiškinį – tai yra 
apie melagingos informacijos 
naudojimą darant įtaką žmo-
nių pasirinkimams, siekiant 
ekonominės ar politinės nau-
dos. Ši trečiadienį, sausio 24 
d., liturgijoje minint žurnalis-
tų dangiškąjį globėją šv. Pran-
ciškų Salezą, buvo paskelbta 
Pasaulinei žiniasklaidos die-
nai skirta popiežiaus Pranciš-
kaus žinia, kurios tema: „Tiesa 
padarys jus laisvus (Jn 8,32). 
Fake news (melagingos ži-
nios) ir taikai tarnaujanti žur-
nalistika“.

Pagal Dievo planą, žmogus 
komunikuodamas, keisda-
masis žiniomis, vykdo savo 
pašaukimą gyventi bendrys-
tėje su kitais, sakoma popie-
žiaus dokumente. Tačiau jei 
žmogus klauso savo išdidaus 
egoizmo, jis ima netinkamai 
naudoti ir gebėjimą komuni-
kuoti, kaip liudija Šventajame 
Rašte minimi  Kaino ir Abe-
lio ar Babelio bokšto atvejai. 
Būdingiausias šio nukrypimo 
simptomas yra tiesos klastoji-
mas tiek individualiame, tiek 
ir bendruomeniniame žmonių 
gyvenime. Šiandien, kas kart 
vis spartesnių skaitmeninių 
komunikacijos sistemų kon-
tekste matome melagingų ži-
nių, vadinamųjų „fake news“ 
reiškinį, kuris turi būti dera-
mai apmąstytas, o tuo pačiu 
reikia apmąstyti ir kiekvieno 
žmogaus atsakomybę už tie-
sos komunikavimą.

Kokį melą savyje slepia 
melagingos žinios?

Šiandien vis daugiau dis-
kutuojama apie vadinamųjų 
„fake news“ reiškinį, tai yra 
dezinformaciją, skelbiamą 
skaitmeninėmis, o taip pat ir 

Fotoreportažas: 
Angelą Sargą išbandinėjant...
Sausio 23 d. prienuose organizuotas reidas, kurio metu tikrintas 
pėsčiųjų elgesys gatvėse. Visą mėnesį truksiančios akcijos metu, ne 
per perėjas gatvę kertantys pėstieji, kartu su administracinio pažeidimo 
protokolu gaus ir atšvaitą bei jų gyvybės trapumą simbolizuojančią 
žvakę. Šaltuoju metu laiku, vairuotojai dėl slidaus kelio ne visada gali 
pasirūpinti pėsčiųjų saugumu. Mieli skaitytojai, būkite atidūs!

REKLAMA

tradicinėmis  komunikavimo 
priemonėmis. Šiuo terminu 
vadinamos žinios, neturinčios 
pagrindo, paremtos nesamais 
arba iškreiptais faktais, sie-
kiančios suklaidinti jų adresatą 
arba juo manipuliuoti. Tokių 
žinių platinimu siekiama pa-
veikti politinius pasirinkimus 
ar gauti materialinę naudą. 
„Fake news“ efektyvumą nu-
lemia visų pirma mimezė, tai 
yra sugebėjimas atrodyti ti-
kėtinomis. Be to šios žinios 
– melagingos ar kiek nors pa-
našios į tiesą – yra apgaulin-
gos, sugeba patraukti adresatų 
dėmesį, pasinaudoja visuome-
nėje paplitusiais stereotipais, 
lengvai sukeliamomis emoci-
jomis, baime, panieka, pykčiu, 
frustracija. Pasak popiežiaus, 
sunku šias žinias demaskuoti 
taip pat ir dėl to, kad jos dažnai 
cirkuliuoja tarp žmonių, su-
darančių uždaras vienminčių 
bendruomenes, neįsileidžian-
čias kitos nuomonės ir nesu-
gebančias pažvelgti iš kitos 
perspektyvos.

Kaip jas atpažinti?
Reikia dėmesingo įžval-

gumo, jei norime suprasti 
dezinformacijos mechaniz-
mus ir užkirsti jiems kelią. 
Turime demaskuoti „gyva-
tės logiką“,  „suktojo žalčio“ 
strategiją – minimą Pradžios 
knygos pasakojime apie pir-
mąją pasaulyje „fake news“, 
atnešusią tragiškas nuodėmės 
pasekmes, greitai virtusias 
pirma brolžudyste ir kitomis 
nesuskaitomomis formomis 
blogio prieš Dievą, artimą, 
visuomenę ir kūriniją. Šis gu-
drus „melo tėvas“ naudoja 
mimezės strategiją. Pasakoji-
me apie gimtąją nuodėmę jis 
prisėlina prie moters, dedasi 
esąs bičiulis, besirūpinąs jos 
gerove. Šis biblinis epizodas 
mums atskleidžia esminį da-
lyką – niekada dezinformaci-
ja nebūna nekenksminga; pa-
sitikėjimas melu visada blogai 
baigiasi. Net ir minimalus tie-
sos iškreipimas gali būti labai 
pavojingas. Dėl to būtina ug-
dyti meilę tiesai, įžvalgumą, 
sugebėjimą pasverti savo troš-
kimus ir polinkius, kad nepa-
siduotume kiekvienai sutiktai 
pagundai.

Tiesa padarys jus 
laisvus (Jn 8,32)

Nuolat kartojamas melas 
ilgainiui gali užteršti žmogų, 
rašo popiežius ir primena ru-
sų rašytojo Dostojevskio žo-
džius: „Kas meluoja pats sau 
ir klausosi savo melo, galiau-
siai ima neskirti melo nuo tie-

sos nei savyje, nei aplinkui 
save, ir jis jau nebegerbia nei 
savęs, nei kitų. O jei negerbia 
– tai liaujasi mylėjęs, jei ne-
myli – tai pasiduoda aistroms 
ir vulgariems malonumams, 
o dėl savo ydų galiausiai pa-
sidaro kaip gyvulys. Ir visa 
tai prasideda nuo melavimo 
sau ir kitiems“ (Broliai Kara-
mazovai, II, 2).

Tad kaip gi gintis nuo me-
lo viruso? Geriausiais būdas 
– leisti, kad mus nuskaistin-
tų tiesa. Pasak krikščionybės, 
tiesa tai ne tik sąvokos, ne tik 
dalykai, kuriuose vadiname ti-
krais arba netikrais.  Tiesa tai 
ne tik tikrovės atskleidimas, 
iškėlimas į dienos šviesą. Pa-
sak Biblijos, tiesa, tai kažkas, 
kuo galima pasiremti, kas 
tvirta, kuo galima pasitikėti. 
Šie prasme vienintelis, ku-
riuo galima visiškai pasikliau-
ti, yra Dievas. „Aš esu tiesa“, 
sako Jėzus.

Tikros žinios ugdo taiką
Geriausias būdas gintis nuo 

melo, yra ne kokios nors su-
dėtingos strategijos, bet žmo-
nės, kurie nepasidavę godu-
mui moka išgirsti, kurie mo-
ka užmegzti nuoširdų dialogą 
ir leidžia iškilti tiesai, kurie 
siekdami gėrio atsakingai nau-
doja tariamus žodžius. Išei-
tis – žmonių atsakingumas. 
Ypač žurnalistai, kurių dar-
bas – skelbti informaciją, turi 
jaustis esą „žinių sergėtojai“. 
Šiuolaikiniame pasaulyje tai 
ne tik profesija, darbas, bet ti-
kras pašaukimas.

Popiežius taip pat pastebi, 
kad informacija visada da-
ro įtaiką žmonių gyvenimui, 
kad informavimas tuo pačiu 
reiškia ir formavimą. Žinių 
šaltinių patikrinimas ir rūpi-
nimasis pačiu informacijos 
procesu ugdo gėrį, pasitikėji-
mą, tiesia neujus kelius į ben-
drystę ir taiką

Prieš savo žinios pabaigą 
popiežius kreipiasi į žurnalis-
tus ir kviečia juos savo darbu 
tarnauti taikai. Tai nereiškia, 
kad žiniasklaida, žurnalizmas 
turi būti „gerietiškas“, neigian-
tis sunkių problemų buvimą, 
ar kalbantis „pasaldintu“ bal-
sus. Žiniasklaidoje neturi būti 
vietos apsimetinėjimui, ji turi 
nekęsti melo, vengti skam-
bių žodžių, tariamų vien dėl 
efekto.

Popiežiaus žinia būsimai 
Pasaulinei visuomenės ko-
munikavimo dienai baigiama 
malda, kurioje, parafrazuoda-
mas žinomą pranciškonų mal-
dą, popiežius prašo: „Viešpa-
tie, padaryk mus savo taikos 

įrankiais; išmokyk mus pa-
šalint nuodus iš mūsų verti-
nimų; padėk kituose žmonės 
matyti brolius ir seseris, kad 
mokėtume klausytis ten, kur 
yra triukšmas, kad įneštume 
aiškumo ten, kur yra dvipras-
mybės, nuosaikumo – kur vai-
komasi sensacijų, kad keltume 
klausimus, ten kur vyrauja 
paviršutiniškumas, kad ug-
dytume pasitikėjimą ten, kur 
viešpatauja išankstiniai nusis-
tatymai, kad įneštume daugiau 
pagarbos ten, kur siaučia agre-
syvumas, kad skelbtume tiesą, 
kur viešpatauja melas“. 

popiežius Davoso 
forumui: pasaulio 

pažangai reikia nau-
jos krypties

Jei norime įveikti skurdą, 
reikia suteikti naują kryptį pa-
saulio pažangai; reikia tokių 
ekonominio vystymosi poli-
tikų, kurios visų pirma siektų 
šeimos gerovės. Taip sakoma 
popiežiaus Pranciškaus svei-
kinime Šveicarijos Davose 
prasidėjusiam Pasaulio eko-
nomikos forumui. Popiežiaus 
sveikinimą jau 48-ojo kasme-
tinio forumo dalyviams per-
skaitė jo atstovas – Tarnavimo 
integraliai žmogaus pažangai 
dikasterijos vadovas kard. Pe-
teris Turksonas.

Pasaulyje vis didėja sociali-
niai ir ekonominiai kontrastai, 
vis daugėja skurdo ir jo suke-
liamų naujų vergystės formų, 
dėl to reikia tokių ekonominės  
pažangos modelių, tokių soci-
alinių ir ekonominių politikų, 
siekiančių tvarios ir visapusiš-
kos pažangos, tokios pažan-
gos, kurios centre būtų žmo-
gaus asmuo ir jo teisės. 

VATIKANO RADIJAS

Ir katalikai šypsosi
Važiavo kartą kunigas ir at-

sitrenkė į rabino mašiną. Ne-
aišku, kas kaltas...

Rabinas išeina:
– Aai. Negerai, negerai...
Sako:
– Bet aš tai nepykstu ant 

jūsų, tėve. Tai ekumenizmo 
vardan. Dabar paimkim, gal 
vyno išgerkim?

Paėmė, išgėrė jie... Ta pras-
me, paėmė, įpylė kunigui, 
kunigas makt išgėrė ir sako 
rabinui:

– Rabi, o kodėl jūs nege-
riat?

– Ai, dabar policijos pa-
lauksim...
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Matematinis galvosūkis
Įrašykite skaitmenis nuo 1 iki � 
taip, kad matematiniai veiksmai 
atitiktų gautus rezultatus. 
Kiekvienas skaitmuo gali būti pa-
naudotas tik vieną kartą. 

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

(š
io

 n
um

er
io

 a
ts

ak
ym

ai
)

Šio kryžiažodžio atsakymas 
– pIKTI GREIT SENSTA. 

Savaitė istorijos puslapiuose

1��7 m. sausio 27d. tarp lietuvos 
didžiosios Kunigaikštystės 

ir Krymo kariuomenės įvyko Olšanicos 
mūšis, kuriame 7 tūkstančiai ldK karei-
vių sutriuškino du kartus gausesnę priešų 
kariuomenę.

1��1 m. sausio 27d. Vilniaus ra-
jone, Medininkuose ir la-

voriškėse, sovietų kariai užpuolė lietu-
vos – Baltarusijos pasienio muitines ir 
jas sunaikino.

1��8m. sausio 28 d. Vokietija ir 
lietuva sudarė sutartį, ku-

ria Vokietija oficialiai pripažino Klaipėdos 
kraštą lietuvai.

1871m. sausio 28 d. Prancūzija 
baigė Prancūzijos-Prūsijos 

karą pasiduodama.

1���m. sausio 29 d. nutrūko luc-
ko derybos tarp Vytauto, jo-

gailos bei Zigmanto I. lietuvos, lenkijos ir 

Vengrijos valdovai nesutarė dėl Vytauto 
karūnavimo.

1�0� m. sausio 29 d. Kaune Rotu-
šės aikštėje atidarytas pir-

masis mieste lietuviškas knygynas.

1��� m. sausio 29 d. Hitleris pa-
šaukė sunaikinti visus žy-

dus Europoje.

1���m. sausio 30 d. livonijos ma-
gistras paskelbė karą lietu-

vos didžiajam kunigaikščiui Žygimantui 
Kęstutaičiui ir įsiveržė į lietuvos žemes.

1�18 m. sausio 30 d. lietuvos 
Taryba pareikalavo, kad 

Rusija grąžintų išvežtas kultūros verty-
bes. Tarybos nutarimą pasirašė jonas 
Basanavičius.

17�� m. sausio 31 d. Rusijos im-
peratorė jekaterina II per 

lietuvos generalgubernatorių nikolajų 
Repiną paskelbė lietuvos gyventojams 
manifestą, kuriame pareikalavo prisiekti 

jai ir pripažinti „amžiną ištikimybę“.

1���m. sausio 31 d. valdžios 
sprendimu Palangos pa-

plūdimys tapo visos lietuvos nuosa-
vybe. Iki tol jis priklausė grafui Feliksui 
Tiškevičiui.

1��� m. vasario 1 d. Kryžiuočiai 
sudegino Medvėgalio pilį.

1�11m. vasario 1 d. didysis karas, 
prasidėjęs 1�0� m. rugpjūčio 

1� d., pasibaigė Torūnės taikos sutartimi, 
kuria Žemaitija buvo pripažinta lietuvos 
didžiajai Kunigaikštystei. Šia sutartimi 
baigėsi lietuvos ir lenkijos karas prieš 
Kryžiuočių ordiną.

1���m. vasario 2 d. Žlugo li-
vonijos valstybė, gyvavusi 

��0 metų.

1���m. vasario 2 d. Kinijoje įvyko 
stipriausias žinomas žemės 

drebėjimas žmonijos istorijoje, nusinešęs 
apie 8�0 tūkst. žmonių gyvybes.
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SKAIČIAI
Pagrindiniai skaičiai: 2, 16, 27, 
33, 38 

Vikingo skaičius: 8

Vieno derinio laimėjimų 
lentelė:

6+1 - 9 624 231 € (-)

6 - 491 824,50 € (-)

5+1 - 7 434 € (2)

5 - 339,50 € (8)

4+1 - 93 € (35)

4 - 7,50 € (278)

3+1 - 5 € (635)

3 - 1,50 € (4 630)

2+1 - 1,25 € (4 522)

2 - 0,75 € (33 111)

KITO TIRAŽO pROGNOZĖ: 11,5 mln. Eur

vikinglotto bilieto kaina 3 Eur
Eurojackpot bilieto kaina 4 Eur

Teleloto bilieto kaina 2 Eur

Sausio 27 d.
ŠEŠTADIENIS

Tarptautinė holokausto 
aukų atminimo diena 

Saulė teka 08:19
leidžiasi 16:44

Dienos ilgumas 08.25
priešpilnis (11 mėnulio diena)

Angelė, Jogundas, Jogundė, 
Natalis, Ilona, Anelė
Tinkamas laikas sėti: 

porus, krapus, garstyčias, pan-
kolius, kalendras.

Sode, darže: 
netinkamas laikas laistyti.

Sausio 28 d.
SEKMADIENIS

Europos duomenų apsau-
gos diena 

Saulė teka 08:18
leidžiasi 16:46

Dienos ilgumas 08.28
priešpilnis (12 mėnulio diena)
Tomas, Gedautas, Nijolė, 

Leonidas, Manfredas
Tinkamas laikas sėti: 

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

dras, pomidorus, paprikas, ba-
zilikus, rozmarinus, mairūnus, 
žirnius, pupas ir pupeles, gėles 

(iš sėklų daiginamas).
Sode, darže: 

netinkamas laikas laistyti.

Sausio 29 d.
PIRMADIENIS

Saulė teka 08:16
leidžiasi 16:48

Dienos ilgumas 08.32
priešpilnis (12 mėnulio diena)
Girkantas, Žibutė, Valerijus, 

Aivaras
Tinkamas laikas sėti: 

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

dras, pomidorus, paprikas, ba-
zilikus, rozmarinus, mairūnus, 
žirnius, pupas ir pupeles, gėles 

(iš sėklų daiginamas).
Sode, darže: 

tinkamas laikas pjauti žo-
lę laistyti, netinkamas laikas 

kaupti derlių.

Sausio 30 d.
ANTRADIENIS

Saulė teka 08:15
leidžiasi 16:50

Dienos ilgumas 08.35
priešpilnis (13 mėnulio diena)
Hiacinta, Jacinta, Martyna, Mil-

gaudas, Banguolė, Ipolitas, 
Liudvika, Liuda, Martė
Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas pjauti žo-

lę laistyti, netinkamas laikas 
kaupti derlių.

Sausio 31 d.
TREČIADIENIS

Saulė teka 08:13
leidžiasi 16:52

Dienos ilgumas 08.39
pilnatis (14 mėnulio diena)

Liudvika, Marcelė, Skirmantas, 
Budvilė, Luiza, Skirmantė
Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas šaldyti vaisius, 

netinkamas laikas tręšti.

Vasario 1 d.
KETVIRTADIENIS
Saulė teka 08:11
leidžiasi 16:55

Dienos ilgumas 08.44
pilnatis(15 mėnulio diena)
pijonijus, Gytautas Eidvilė, 

Ignotas, Brigita
Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas šaldyti vaisius, 

netinkamas laikas tręšti.

ORAI

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

SAULĖS AKTYVUMAS

G0Geomagnetinių audrų 
nenumatoma.

S0Saulės audrų 
nenumatoma.

R0Radiometrinių (radio trukdžių) 
audrų nenumatoma.

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

GAMA RADIACINIS FONAS

34KAUNE 
nSv/val. 

31ALYTUJE 
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE 
13000 nSv/val. 
ČERNOBYLIO AE 
5150 nSv/val. 

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

(šio numerio atsakymai)

SAUSIO

27
Š E Š TA d I E n I S

VIlnIUS
+2

+1
SAUSIO

28
SEKMAdIEnIS

+4
KlAIPĖdA

0 +5+2

SAUSIO

29
P I R M A d I E n I S

SAUSIO

30
A n T R A d I E n I S

SAUSIO

31
T R E Č I A d I E n I S

VASARIO

1
KETV IRTAd IEn IS

VASARIO

2
P E n K TA d I E n I S

VIlnIUS
+1

0
+3

KlAIPĖdA
-2 +4+1

VIlnIUS
+2

+2
+4

KlAIPĖdA
+1 +6+3

VIlnIUS
+1

+2
+3

KlAIPĖdA
+1 +2+3

VIlnIUS
0

-1
+3

KlAIPĖdA
-2 +3-1

VIlnIUS
+2

0
+3

KlAIPĖdA
0 +20

VIlnIUS
-8

0
-5

KlAIPĖdA
-2 -4-1


