Kas sako netiesą:
ūkininkai, dirbantys
savo darbą, ar meras,
formuojantis savo
įvaizdį?

Užgavėnių repeticija:
neįtikėtina kelionė
po skirtingas pasaulio
blynų virtuves

SKAITYKITE 4 p.
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LIETUVOS DELEGACIJA

Š E ŠTA D I E N I S

100 iškiliausių
Prienų krašto
asmenybių.
Rolandas
Kalinauskas.
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Gimimo diena užgrūdino
meilę Lietuvai

Atėjimas į gyvenimą
paženklintas žvakės
šviesa (vasario 2oji pagal katalikišką
kalendorių – Grabnyčios
arba graudulinių žvakių
šventinimo diena). Kas tai
– likimo ženklas ar lemtis,
kuriai paklūsta žmogus,
šito nesuprasdamas,
nesureikšmindamas, o gal
net ir nepripažindamas,
kad kažkas už mus
nusprendžia, kokiu
gyvenimo keliu eisime.

SKAITYKITE 8 p.

Ar dažnai
kurorto
gyventojai
naudojasi
„Birštoniečio
kortele“ ir jos
teikiamomis
lengvatomis?

www.naujasisgelupis.lt

D. Raslavičienė (stovi prie tėvų dešinėje)

Kai žingsniai stipriai įsuka
metų virsmo karuselę, vakar
dienos atmintyje pamatai,
kad esi tarytum laikrodukas,
prisuktas tiksėti ne vien tau
skirtą ir paskirtą laiką. Gimtadienio žvakės šviesa – ir
ženklas, ir viso Dalytės Raslavičienės-Fylerytės nueito
kelio apsauga nuo gyvenimo
audrų ir perkūnijų. Žvakė
moters gyvenimą lydėjo ne
vien kaip apsaugą skleidžianNUKelta Į 2 p. 

„(Ne) Galiu
tylėti, (Ne) Galiu
mylėti!” ,,RASOSBASOS” Birštono
kultūros centre

.$/1Ĵ6/,',1Ø-,0$6

SPORTINI

*LXVHSSH&RPSDJQRQH
Su gimtadieniu,
Gerb. Dalyte!
WUHQHULV
Šilumos ir meilės Jūsų namams! ,(9$-$18Ģ.(9,Î,
Neškite šviesą mums ir atminčiai!

LR. Seimo narys Andrius Palionis
1LFROD3DXORQ
WUHQHULV

Gimimo data: 1994.09
Miestas: Vilnius
Išsilavinimas: Lietuvos
XQLYHUVLWHWRVWXGHQWÙ
Rungtys: slalomas,
didysis slalomas.
+RELVNDOQĵGYLUDÏLDL
YDLNģÏLRMLPDVSRNDOQX

80 metų jubiliejaus proga

Dalytę RASLAVIČIENĘ,
gyvenančią
6/,',1Ø-,0$6
Veiveriuose,
Prienų r.,

sveikina laikraščio
„Naujasis Gėlupis“ redakcija.

SPORTININ

Dainų šventė
suvienys skirtingų
kartų ir tautų
.D]LPLHUD6WUROLHQÙ
Lietuvos žmones
WUHQHUÙ

02'(67$69$,Î,

0DUWLQV-DNRYLÏV
WUHQHULV

Laima

DUOBLIENĖ

SKAITYKITE 15 p.

Lietuvos Respublikos
Dalia Grybauskaitė

Rašto paminklas Poetui – prisiminimų knyga

SKAITYKITE 9 p.

REKLAMA

http://www.facebook.com/labirintai

Mieli Lietuvos olimpie
visa olimpinė rinktinė
kupini ryžto kovoti ir n
Tegul aukštai iškelta m
o tvirtas pasitikėjimas
aukščiausių rezultatų
Olimpinės žaidynės y
laukia ryškios emocijo
Kiekvienam rinktinės
žmonių palaikymą ir
Visai€delegacijai – ilgą
Kaina 0,50
įspūdingos žiemos sp

Sausio 30 d. Prienų Justino
Marcinkevičiaus viešojoje
bibliotekoje pristatyta
Naujųjų metų išvakarėse
pasirodžiusi knyga
„Justinas Marcinkevičius:
kokį jį prisimename“.

Renginyje dalyvavo knygos
sudarytojas literatūrologas Valentinas Sventickas, literatūros
kritikas prof. Petras Bražėnas,
poeto dukra Jurga Marcinkevičiūtė, poetė, rašytoja ir muziejininkė Aldona Ruseckaitė,
poeto bendramokslė Gražina
Starkauskaitė-Kavaliauskienė, sūnėnas Justinas Jonyka,
žurnalistė Ramutė Šimukaus-

kaitė, Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas ir kiti savivaldybės
darbuotojai, poeto giminaičiai
ir kūrybos gerbėjai.
Literatūros kritikas P. Bražėnas ne tik pasidalino prisiminimais apie poetą Just.
Marcinkevičių (kurių jis laiku
neparašė ir todėl jų nėra knygoje), bet ir paskaitė ištraukų

Gimimo data: 1989.0
Miestas: Ignalina
Rungtys: sprintas kla
stiliumi, 15 km laisvu
komandinis sprintas
stiliumi
Išsilavinimas: Aukšta
+RELVŀYHM\EDJU\ED
futbolas

iš recenzijos apie knygą. Jo
Šią vasarą vyksianti
teigimu, recenziją, kurią, knyLietuvos nepriklausomos
gos sudarytojo sugėdintas, jis valstybės atkūrimo
buvo priverstas parašyti ir kuri šimtmečiui paminėti skirta 0LVLMD
turėtų būti išspausdinta litera- Dainų šventė „Vardan
tūriniuose žurnaluose, reikėtų tos...“ vėl primins jau
vadinti pastabomis paraštėse. beveik 100 metų šalyje
Iš visų atsiminimų jis išrinko gyvą dainų švenčių
epitetus, kuriais0$5,-$.$=1$Î(1.2
apibūdina- tradiciją ir kvies visą tautą
Gimimo data: 1993.12.01
Miestas:lietuvis,
Visaginas švęsti Laisvę.
mas poetas: amžiaus
Rungtys: sprintas klasikiniu
NUKelta
2 p.
NUKelta Į 15 p. 
stiliumi, Į10
km
laisvu stiliumi
Išsilavinimas: Aukštasis, LEU
Hobis: groti pianinu,
VWDORŀDLGLPDL

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

Prenumeruokite „Naująjį Gėlupį“ ir neatsilikite nuo svarbiausių krašto ekonominių, kultūrinių ir politikos naujienų!
Prenumeruokite telefonu 8 700 55 400 išsikviesdami laiškininką į namus arba internete adresu www.prenumeruok.lt
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Lietuvos krepšinio federacijos (LKF) vadovai teigia, kad
dėl sporto finansavimo tvarkos pakeitimų ir reklamos
rinkos ypatybių jos biudžetas šiemet gali būti 800 tūkst.
– 1 mln. eurų mažesnis už pernykštį.



Per pastarąsias pora parų smarkiai pakilus vandeniui
Nemune Šilutės rajone dėl potvynio paskelbta ekstremali
situacija. Ketvirtadienio vakarą vandens lygis ant kelio į
Rusnę siekė 105 centimetrus. Automobiliai nebekeliami,
gyventojus perkelia amfibija.

Knygos recenzentas prof. P. Bražėnas, Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos direktorė D. Čepeliauskienė ir knygos
sudarytojas V. Sventickas.

do daug naujo, ypač atsiminimuose apie politiką, nes tėtis
apie tai su dukromis nekalbėdavo.
Knygoje yra įdėta tai, ką ji
ranka buvo parašiusi praėjus
lygiai savaitei po tėčio mirties. „Negaliu atsiminimuose
savęs projektuoti šalia tėčio,
nes aš pati esu jo projektas.
Galbūt aš ne toks projektas,
kokio jis tikėjosi, bet jis jį kūrė visą gyvenimą. Matyt, todėl
iki paskutinio vakaro delsiau ir
nepateikiau savo minčių sudarytojui. Ir tai nėra atsiminimai.
Atsiminimų galėtų būti dešimtys tūkstančių puslapių, nes visas mano gyvenimas prabėgo
šalia tėčio. Bet tai jau kitas, o
gal ir „niekados“ projektas“, –
kalbėjo J. Marcinkevičiūtė.
Visi, kurie yra skaitę Jurgos
straipsnius, užrašytas mintis,
ragino ją rimtai atsidėti rašymui, nes talentą ji turi.
Poeto sūnėnas Justinas Jonyka pasidalijo jausmais, kurie jį apėmė po dėdės laidotuvių, ir iš mamos girdėtomis
istorijomis apie gimnazistą
Justiną Marcinkevičių, ketinusį su klasės draugais pasitraukti į mišką partizanauti, ir
paragino pagalvoti, kaip pats
poetas būtų pasitikęs valstybės šimtmetį.
Kraštietė Aldona Ruseckaitė palygino dviejų didelių poetų Just. Marcinkevičiaus ir

Jono Mačiulio-Maironio gyvenimus: abiem jiems ir plojo,
ir stengėsi „įkąsti“.„Juk mes
puolame ir stengiamės „įkąsti“
ne mažiems, bet dideliems. Ir
todėl į spjaudymus, kurie yra
laikini, nereikėtų kreipti daug
dėmesio, turėtume susitelkti į
pagarbą, atminimą“, – kalbėjo
A. Ruseckaitė.
Gražina Starkauskaitė-Kavaliauskienė prisiminė bendramokslius, tarp kurių buvo
ir Just. Marcinkevičius bei
Jonas Kazlauskas, su kuriais,
nors teko išgyventi ir labai
sunkų laikotarpį, visą gyvenimą išliko draugai. Ji dėkojo
Prienų žemei, kuri išaugino
tokius žmones.
Ramutė Šimukauskaitė prisiminė savo pirmąjį interviu
su Just. Marcinkevičiumi, kuriam pats poetas pasiūlė pavadinimą „Tėviškėje prasideda
žmogus“, vėlesnius susitikimus įvairiuose renginiuose ir
paskutinį susitikimą jos tėviškėje, įvykusį likus porai savaičių iki nelaimės.
Poeto eiles skaitė skaitovas Rimvydas Jurkša, dainas
pagal jo žodžius dainavo Ramunė Liutvynskienė ir Daiva
Radzevičienė.
Renginį organizavo Prienų
rajono savivaldybė, Prienų
Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka ir Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla.

Atsiminimais pasidalijo poeto dukra J. Marcinkevičiūtė ir... sūnėnas J. Jonyka.
LEIDĖJAS:

UAB „GĖLUPIS“ J. Brundzos g. 4-2, Prienai

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

www.naujasisgelupis.lt

http://www.facebook.com/labirintai
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Vilniaus „Lietuvos ryto“ svajonė dar kartą užkariauti
Europos taurės trofėjų trečiadienio vakarą tarsi
kamparas išsisklaidė Rusijoje. Rimo Kurtinaičio
auklėtiniai neturėjo jokių šansų kovodami prieš Sankt
Peterburgo „Zenit“ ir varžovų aikštėje kapituliavo
– 100:113 (18:31, 24:31, 25:23, 33:28).

Gimimo diena užgrūdino

Rašto paminklas Poetui – prisiminimų
knyga

ATKelta IŠ 1 p.
drovus, kuklus, tylus, jautrus,
mažakalbis, nuoširdus, geranoriškas, praktiškas, teisingas,
reikalingas...
O visą negatyvią informaciją, kuri vienu metu ant poeto Just. Marcinkevičiaus buvo pasipylusi tarsi iš purvino
vamzdžio, jis norėtų išleisti
atskira knyga.
Pasak knygos sudarytojo
V.Sventicko, paprasčiau būtų buvę parengti knygą apie
spalvingą ir prieštaringą asmenybę, o ne apie menininką,
kurio gyvenimas, asmenybė
ir kūryba sudaro harmoningą
visumą. Todėl kreipdamasis į
galimus atsiminimų autorius
jis prašė, kad jie pasakotų labai
konkrečiai, vengdami bendrų
žodžių, kas yra Just. Marcinkevičius, prisimintų konkretų
pokalbį, atsitikimą, įvykį, susitikimo, spektaklio ar perskaitytos knygos įspūdį. Knygoje
yra nemažai ir iki šiol negirdėtų bei netikėtų istorijų. Knygos
sudarytojas apgailestavo, kad
prasidėjus puolimų prieš poetą bangai, kai kuriuos galimus
atsiminimų autorius tai sutrikdė ir jie savo prisiminimais nepasidalijo.
„Norėjosi aprėpti visą gyvenimo ir kūrybos kelią, bet
nesinorėjo nukrypti į epizodus, kurie šaukiasi polemikos. Nors mano, kaip sudarytojo, santykis su kai kuriais
vertinimais, požiūriais buvo
dramatiškas. Tačiau atlikau
savo darbą – nesivėliau į konfliktus, barnius ir tikrinau tik
datas bei faktus, – pasakojo
V.Sventickas. – Todėl didelio
būrio pasakotojų sukurtą Just.
Marcinkevičiaus paveikslą
galima laikyti rašto paminklu,
įprasminančiu poeto gyvenimą ir kūrybą.“
Jis perkaitė keletą savo „gurinių“ – trumpų rašinėlių apie
Just. Marcinkevičių.
Poeto dukra Jurga Marcinkevičiūtė prie prof. P. Bražėno
išvardytų epitetų norėtų pridėti dar vieną – tėčio ypatingą
humoro jausmą. Dėkodama
visiems, kurie prisidėjo, kad
knyga pasiektų skaitytojus,
ji sakė, jog knygoje ir pati ra-



ATKelta IŠ 1 p.
ti šviesa ir šiluma. Stovėdama ant gražaus metais jubiliejinio gimtadienio slenksčio, nesidairydama atgal, bet
tiesiog prisimindama tai, kas
jau tampa istorija, Dalytė
gali sau, ją pažįstantiems
ir jos niekada nepažinojusiems žmonėms pasakyti,
kad šviesa buvo stipriausias vidinis užtaisas, kuris jai padėjo eiti, įveikti
baimes, paminti keršto ir
melo išpuolius, pakelti ir
nušluostyti ašaras pažemintai tiesai, išsitiesti ir
nusišypsoti plačiai atvertoms drąsos akims. Visa
tai buvo Dalytės gyvenime. Nuo pat gimimo, nuo
pūgomis ir žvarbiu žiemos vėju paženklintos atėjimo į gyvenimą dienos, nuo
legendomis apipinto Vištyčio
ežero atsiradimo Pavištyčio
kaime Vilkaviškio rajone. Buvo ir ji, toji ryškiausioji, į gyvenimą už rankos vedusi, tėvo
autoritetu paryškinta, vaikystės svajonėmis paženklinta,
žmogų tėviške auginusi, viliojančią šviesą ir globojančią
šilumą skleidusi žvakė. Dalytės tėtis ir šeimoje, ir visame kaime žmonėms buvo
didelis autoritetas. Leonas
Fyleris buvo labai gabus
matematikai žmogus, turėjo gražią rašyseną, grojo, dainavo, giedojo bažnyčioje ir dirbo iš peties
savo 30 ha ūkyje. Mama
Ona Fylerienė buvo siuvėja, todėl vaikams netrūko gražių rūbų. Trys tėvų
atžalos, dvi sesės ir brolis,
jautėsi saugūs ir laimingi,
mylimi pačių artimiausių
žmonių – mamos ir tėčio.
Tėtis į vaikus kitaip ir nesikreipdavo, kaip Dalyte,
Janyte, Ramuti.
Likimas Dalytei lėmė skaičiuoti sunkių išbandymų metus Lietuvos šimtmečio istorijoje. Vos spėjusi pražysti
merginos jaunystė buvo paženklinta visos šeimos tremtimi į Sibirą. Skausmingas ir
žiaurus kontrastas tikrovės,
kurioje žmogus iš didele tėvų
meile apsuptos gimtųjų namų
aplinkos, iš tėvynės bloškia-

mas ne vien į tolimą, atšiaurų,
nepažįstamą ir svetimą kraštą,
bet ir į baisią, didelių fizinių ir
dvasinių jėgų reikalaujančią
kovą dėl išlikimo, dėl teisės
gyventi. Trapi žmogaus būtis

priešpastatoma brutaliai neapykantai, pažeminimui, prievartai. Būdama labai toli nuo
gimtųjų namų, nuo Lietuvos
Dalytė Raslavičienė, palaikoma tėčio, mamos, atšiauriame Sibire, Tomsko srityje,
Kargasoko rajone, Kurgano
miško kirtavietėje kasdien
žingsniuodama į darbą ir atgal
įveikdavo 10 kilometrų atstu-

mą. Sibiro šaltis ir pūgos nelepino. Jeigu žmogų vieną Sibire užkluptų sausa, nuo didelio
šalčio kūną stingdanti pūga –
šansų išsigelbėti jokių. Todėl
dukters iš globos ir rūpesčio
lauko niekuomet nepaleisdavo tėtis. Net ir atšiauriausiame šaltyje, atskirtyje visuomet rusendavo ir nedidelių
džiaugsmų, šilumos, laimės
ir meilės ugnelės. Dirbdama
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Laima DUOBLIENĖ tel. 8 682 12642

SKELBIMAI, REKLAMA
tel. 8 604 80 752

laimaduobl@gmail.com

redakcija@naujasisgelupis.lt

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





juronyte@gmail.com

Užsakomieji straipsniai, reklama
Neapmokami pranešimai spaudai
Skaitytojų straipsniai

sunkų miško kirtėjos darbą
Dalytė stebėdavo gamtą, kalbėdavosi su miško gyventojais burundukais. Trumpos
šiaurės vasaros metu rinkdavo Sibiro miškuose augančias
mėlynes, bruknes, rečiau
pasitaikančias avietes,
skindavo didžiulius laukinius juoduosius serbentus, grybaudavo.
Joks Sibiro šaltis, jokia
atskirtis, joks blogis visais
laikais neturėjo galios išplėšti iš širdies tauriausio
jausmo – meilės. Ji rusena net ir įkalinta, užguita
ar ištremta. Meilė artimui, Tėvynei, vieninteliam žmogui... Dar vieną
ryškią švieselę savo meile Dalytė uždegė Sibire
pasirinktam gyvenimo
žmogui – vyrui Tiliui Raslavičiui. Penkeri su puse metų tremtyje užgrūdino jaunų
žmonių dvasią ir kūną. Todėl
pradėti gyvenimą vyro Tiliaus
gimtuosiuose Veiveriuose, tėvų namuose, statytuose 1926
metais, o pokario metu juose
gyvenusių žmonių stipriai nuniokotuose, Raslavičiams nebuvo didelis iššūkis. Tiesiog
dar viena vilties ir labai
laukto gimtųjų namų židinio ugnelė. Šįkart labai
šilta, o svarbiausia – sava.
Gimtinės dangus siuntė
ne vien saulės spindulius
ir vasaros rytai kvepėjo ne vien medų brandinančiomis liepomis, tačiau Dalytės prigimtinis
darbštumas, atkaklumas,
didžiulė dvasinė ir fizinė
stiprybė padėjo įveikti,
nesuklupti, atlaikyti visas audras ir perkūnijų
siųstus žaibo kirčius. Tris
dešimtmečius D. Raslavičienė dirbo Veiverių pieno surinkimo punkto vedėja,
su vyru Tiliumi atstatinėjo
nuniokotus namus, augino
vaikus. Ir tuo pat metu laikas,
atrodė, ne bėgo, bet šuoliavo. Drauge su skubančiu laiku geso artimiausių žmonių
gyvybės. Dalytės rankos ir
skaudžių netekčių užgrūdinta
moters širdis Amžino poilsio
vieną po kito lydėjo pačius
brangiausius žmones. Ant Da-
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Jungtinių Valstijų centrinio banko funkcijas atliekanti
Federalinio rezervo sistema (FRS) trečiadienį, kaip ir buvo
prognozuota, per savo pirmąjį šiais metais posėdį nusprendė
nekeisti bazinės palūkanų normos, kuri siekia 1,25-1,5 proc.
FRS prognozuoja, kad infliacija šiais metrais kils, kas gali būti
ženklu, jog palūkanų norma bus didinama sparčiau.

meilę Lietuvai
lytės rankų užgeso tėčio, mamos, uošvio, vyro gyvybės.
Ankstyva mirtis iš gyvenimo
išplėšė sūnų ir mylimą anūkėlį. Išėjimas vėl degė žvakeles
Dalytės atmintyje...
Buvo dar kažkas užkoduota suvalkietės moters, turinčios ir austriškos kilmės šaknų, prigimtyje, kas ir atsiuntė
Dalytei dar vieną žinutę – istorinės atminties šviesos žinutę. Tuomet, kai tik ką grįžę
iš tremties Dalytė su uošviu
vaikščiojo po tarybinių Veiverių laukus ir vyro tėvas aprodė marčiai buvusių nuosavų
žemių ribas, moters nuojauta
dar nesakė, tačiau iš kažkur
labai toli jau girdėjosi žinios
aidas, kad tai ženklas jos ateities darbams. Sunkiems tiek
fiziškai, tiek moraliai. Karo
kelias, praūžęs per Veiverius,
neliko be pėdsako. Pakelės
ir pamiškės paliko žmonių
kaulais paženklintas pokario
pasipriešinimo kovų žymes.
Reikėjo žengti pirmuosius
žingsnius. Paskatinta pokario
aukų artimųjų, Dalytė stojo į
dar vieną kovą su skaudžius
žaibus siunčiančia gyvenimo
tikrove. Ieškoti žuvusių miško brolių palaikų prie tarybų
valdžios buvo tolygu nusikaltimui. Buvo ir grasinimų
žodžiu, ir konkrečių veiksmų
–padegti, sunaikinti, nušluoti
nuo žemės. Buvo labai sunku
stovėti kovoje už tiesą su vieninteliu ginklu rankose – nepalaužiama drąsa. Atstovėjo,
atlaikė. Su dideliu žmonių palaikymu, su Veiverių klebono
Kazimiero Skučo pagalba. Iš
pagriovių, iš pamiškių, iš po
baltakamienio beržo išlakių

šaknų saugios prieglaudos
– nukankintų, sušaudytų, išniekintų žmonių palaikai po
kaulelį, po krislą tiesos ir atminties, su Dievo palaima ir
žmonių pagalba keliavo į Amžinojo poilsio ir Amžinos pagarbos kalnelį. Į kalnelį, kurį
nuo 1988 m. balandžio 8 d. savo įsipareigojimu Veiveriuose žuvusių žmonių atminčiai,
Lietuvos meilei ir garbei ėmė
auginti ir prižiūrėti Dalytės
Raslavičienės rankos.
Datų, skaičių, apdovanojimų, įvertinimų Veiverių krašto istorijos, Lietuvos atminties
kūrėjos ir įprasmintojos Dalytės Raslavičienės biografijoje
per aštuonias dešimtis metų
susikaupė tiek daug, kad viską suminėti, aprašyti ir įvertinti reikėtų ne vienos knygos
puslapių. Tačiau save Prienų
krašto piliečiu laikančiam
žmogui turėtų būti žinoma,
kad Dalytė Raslavičienė – ne
tik aktyvi Sąjūdžio organizatorė, bet ir jos pirmininkė nuo
1992 m. iki 1998 m . LPKTS
(Lietuvos politinių kalinių ir
tremtinių sąjungos) Prienų
skyriaus pirmininkė nuo 1989
m. iki 2017 m. Visos Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių sąskrydžio Ariogaloje,
slėnyje prie Dubysos, aktyvi
dalyvė. Ir ne tik. Kiekvienais
metais pirmąjį rugpjūčio šeštadienį Dalytė iš Prienų į sąskrydį palydi ugnies nešėjus...
Palydi tuos laisvės šviesos
deglus, kurie yra ir vilties, ir
Amžinos pagarbos žmogaus
gyvybei, atiduotai už meilę
Lietuvai ir jos laisvei, simbolis. Ir žvakelių šviesa kasmet,
Birželio 14-ąją, Mauručių ge-



Austrijos vyriausybė pranešė, kad planuoja panaikinti
vieną iš nacionalistų brolijų, paaiškėjus, kad ji išleido knygą
dainų, kurių tekstuose šlovinamas Holokaustas ir kiti nacių
nusikaltimai. Knygoje, kurią 1997 metais išleido organizacija
„Germania zu Wiener Neustadt“, yra tokie žodžiai: „Ženkite į
dujas... mes galime pasiekti septynis milijonus“.

ležinkelio stotyje, pasitinkant
ir palydint į Sibirą gyvuliniuose vagonuose tremtų žmonių
atminimą. Kiek uždegta jų, tų
Amžinosios atminties žvakelių Skausmo kalnelyje, Mauručių geležinkelio stotyje, ant
savų ir brangių artimųjų kapų,
meile ir tiesa auginamoje Dalytės širdyje?..
Jau pirmi susitikimai su
Dalyte paliko tikro, drąsaus,
teisingo ir jautraus žmogaus
įspūdį. Tautinis kostiumas,
daina, žodis, už blakstienos
užkliuvusi ašara, į Veiverių
laukų platybes, tėviškės dangų nukreiptas žvilgsnis stovint
prie paminklo žuvusiems Veiverių Skausmo kalnelyje – viskas tikroviška ir tikra. Kai matai tik šią dieną – atrodo, tiek
nedaug, kai pasižiūri nuo atminties kalnelio, tiesos ir laisvės kelio, kainos už šiandieną
ir rytdieną, pamatai iš pažiūros
tik gyvenimo metų paliestą paprastą moterį. Bet jeigu prisilieti prie jos gimimą paženklinusios ir visą gyvenimą neštos
švieselės, net ir aklas būdamas
jos akių šviesoje pamatytum
aukštai iškeltą plazdančią Jos
ir Mūsų visų laisvos Lietuvos
trispalvę. Iš vaikystės esu girdėjusi, kad vasario 2-oji – pavasario pranašas, kad ši diena
paženklinta pavasario kvapu:
nubąla beržų tošis, o gaidys
gaudo nuo stogo varveklių lašus. Pavasarėja. Su kiekviena
diena į Lietuvos šimtmečio
jubiliejaus ir Dalytės Raslavičienės gyvenimo metų šventę. Ir tai tikrai neatsitiktinumas. Tikiu, kad Dalytė savo
pavasarius dar ilgai puoš neužmirštuolių žiedų atminimo
puokštėmis ir ištikimai kurstoma žvakelių šviesa.

Mintimis dalijasi
praeiviai
Kalbina ir fotografuoja Laima Duoblienė

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

Zenonas Zimblys
Aldona Gavelienė

Aš pati cepelinų nevalgau,
nes turiu laikytis dietos, tačiau daug žmonių juos labai mėgsta. O tokią dieną
cepelinų išsivirti jau reikėtų.
Manau, gerai, kad yra prisimenamas ir pagerbiamas
mūsų lietuviškas patiekalas,
kad raginama burtis ir kartu
gaminti bei valgyti.

Asta Bieliauskaitė ir
Olegas Draugelis

REKLAMA

Kadangi beveik visi lietuviai mėgsta cepelinus, tai
gerai, kad yra tokia diena.
Švęsti reikėtų – kviestis į
svečius kaimynus ir kartu
gaminti bei valgyti. O restoranai tokią dieną cepelinų valgyti galėtų pakviesti
vienišus, vyresnio amžiaus
žmones, kuriems gal per
sunku patiems šį patiekalą
pasigaminti.

Miglė Janavičiūtė

Valė Petkevičienė 

Išlydint bėgikus į respublikinį sąskrydį Ariogaloje, 2017 m.

Jungtinės Valstijos trečiadienį įtraukė palestiniečių
islamistų judėjimo „Hamas“ lyderį Ismailą Haniya (Ismailą
Haniją) į juodąjį teroristų sąrašą ir ėmėsi sankcijų. Šis
žingsnis turėtų dar labiau padidinti įtampą, tvyrančią po
Vašingtono sprendimo pripažinti Jeruzalę Izraelio sostine.



Nežinojome, kad yra tokia diena, bet gerai, kad cepelinus pagerbiame – juk
visi lietuviai juos mėgsta.
Tokią dieną būtinai reikės
virti cepelinus ir su artimaisiais skanauti. Mes kaip tik
važiuosime pas mamą, atvažiuos ir brolis su drauge,
todėl manau, kad cepelinų
tikrai valgysime.

Cepelinai – lietuvių nacionalinis ir labai svarbus patiekalas, todėl gerai, kad yra
tokia diena. Kadangi cepelinai vienija visus lietuvius,
todėl reikėtų kviesti į svečius
gimines, kaimynus ir kartu
gaminti bei valgyti. Tądien
cepelinų turėtų būti visose
kavinėse, restoranuose ir kitose maitinimo įstaigose, kad
visi, kas mėgsta, bet neturi
laiko ar noro namie išsivirti, turėtų galimybę pavalgyti. Ir užsieniečiams reikėtų
pasiūlyti.

Amerikos lietuvis Jonas
Vaičiūnas 2014 m. vasario
mėn. įgyvendino iniciatyvą
visose pasaulio šalyse pradėti švęsti Pasaulinę cepelinų dieną (pirmasis vasario sekmadienis). Šią dieną visi raginami kartu su
šeima gaminti ir skanauti
cepelinus.
Nors cepelinų kilmė kelia nemažai diskusijų, viso
pasaulio lietuviams cepelinai (didžkukuliai) asocijuojasi su nacionaline lietuvių
virtuve.
Cepelinai nuo seno gaminami dvejopi – iš virtų arba
žalių bulvių tešlos. XVIII
a. bulvių patiekalų tyrinėtojas Antoine Augustinas
Permentieras savo knygoje
„Duonos gaminimo iš bulvių būdas“ (1779 m.) pateikia įvairių bulvių vartojimo
būdų, tarp kurių aprašoma
bulvinės „duonos“ gamyba.
Anot jo, bulvių tešlą išrado
airiai apie 1740 m., vietoje
kitų daržovių (ropių, moliūgų) pritaikę bulves, kurių,
siekiant sutaupyti grūdų ir
sumažinti patiekalo kainą,
būdavo maišoma į duoną.
Labiausiai žalių bulvių
tešlos gaminiai paplito
Šiaurės Vokietijoje.
Cepelinai Lietuvoje atsirado prieš 100–150 metų.
Manoma, kad Žemaitijoje
jie galėjo atsirasti iš vokiškosios Mažosios Lietuvos,
o kitose Lietuvos dalyse
– per Lietuvos žydus, turėjusius glaudžių ryšių su
Šiaurės Vokietijos žydų
bendruomenėmis.

 ŽVILGSNIS
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Jungtinėse Valstijose trečiadienį avariją patyrė
respublikonų įstatymų leidėjus į partijos renginį Vakarų
Virdžinijoje vežęs užsakytas traukinys, susidūręs su
šiukšliavežiu į pietus nuo Šarlotsvilio, Virdžinijoje,
pranešė įstatymų leidėjai.

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

2018-01-28 apie 15.10 val. Prienų r., Šilavoto sen., Ingavangio
k., Mokyklos g., neblaivus (1,95
prom. alkoholio) vyras (gim. 1980
m.) smurtavo prieš savo neblaivią
(2,49 prom. alkoholio) sutuoktinę
(gim. 1979 m.). Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
2018-01-25 ugniagesiai gelbėtojai
Birštone, B. Sruogos g. padėjo
į 2 aukštą užnešti apie 130 kg
sveriantį R. Y. (gim.1941 m.),
kadangi jis parkrito daugiabučio namo laiptinėje ir negalėjo
pasikelti. Ligonį apžiūrėjo GMP
darbuotojai.
2018-01-27 apie 18.30 val. Prienų
r., Balbieriškio sen., Kunigiškių k.
į namo kiemą atėjęs pažįstamas
septyniolikmetis be jokios priežasties sumušė ten gyvenantį vyrą
(gim. 1970 m.). Ligoninėje medikai nustatė dešinio nykščio žaizdą,
daugybinius veido sumušimus.
2018-01-29 Prienų r., Stakliškių
sen., Želkūnų k. įsibrauta į moters
(gim. 1942 m.) sodybos garažą.
Iš vidaus pavogta benzininiai ir
elektriniai prietaisai, sodo įrankiai ir kiti daiktai. Nuostolis – 2
000 eurų.
2018-01-30 ugniagesiai gelbėtojai
06.25 val. gavo pranešimą, kad
kelyje Byliškiai–Pažėrai, 1 km už
Byliškių, ant kelio nuvirtęs medis.
Medis supjaustytas ir patrauktas
nuo važiuojamosios kelio dalies.
2018-01-30 ugniagesiai gelbėtojai, seniūnės prašymu, Šilavoto
sen., Šilavoto k. iš užsemto individualaus gyvenamojo namo
rūsio (vandens lygis buvo apie 1
m) išpumpavo vandenį į nuotekų
surinkimo šulinį.
2018-01-30 apie 10 val. Prienų
r., Veiverių sen., Veiverių mstl.,
Mokyklos g. moteris (gim. 1947
m.) pastebėjo, kad iš rakinamo
bendro naudojimo rūsio pavogtas
jai priklausantis raudonos spalvos
dviratis PEGASUS, kuris buvo
prirakintas prie metalinės kilpos.
Nuostolis – 250 eurų.
REKLAMA



Žiniasklaidai paskelbus, kad Ukrainos prezidentas ir
generalinis prokuroras buvo išvykę prabangių atostogų, su
didelio masto korupcija kovojančioje šalyje kilo skandalas.
Netrukus po Naujųjų metų šalies prezidentas ir dar 10
žmonių, jo draugų ir giminaičių, išvyko atostogų į privačią
salą Maldyvuose ir išleido apie 400 tūkst. eurų.



JAV Masačusetso valstijos prokurorai pareiškė kaltinimus
vyrui, kuris už tam tikrą užmokestį vedė šešias moteris, taip
padėdamas joms apeiti imigracijos įstatymus. Federaliniai
prokurorai įtaria, kad 57 metų Peteris Hicksas iš Vusterio
2003-2013 metais vedė šešias moteris iš Užsachario Afrikos
šalių ir paprašė imigracinių pašalpų keturioms iš jų.

Kas sako netiesą: ūkininkai, dirbantys savo darbą, ar meras,
kas, Prienų rajono savivaldy- tinti. EK pritarus Programos kokybiškai ir mažiausiomis
Bendruomenių ir kaimo pakeitimui, 2018 m. parama sąnaudomis atlikti darbus, ar
formuojantis savo įvaizdį? bės
reikalų pirmininkas Martynas bus teikiama jau pagal naują- tikslas yra tik panaudoti gauKeistai atrodo, kai meras
puola ūkininkus kaltinti melu (dėl ne taip pasakyto ar suprasto žodžio). R. Mykolaičio
straipsnyje nėra teiginio „kad
Prienų rajono savivaldybė
nesiėmė jokių veiksmų“.
Straipsnyje teigiama: ūkininkus nustebino, „kad nieko nežino ir jokių veiksmų
nesiima nei Prienų ūkininkų
sąjunga, nei Prienų rajono
savivaldybė“.
Faktą, kad savivaldybė nieko nežino ir nesiima veiksmų,
patvirtina ir pačio mero teiginys, kad jis tai sužinojo tik iš
Stakliškių ūkininkų. Merui ir
jo komandai reikia pasidomėti
„Lietuvių kalbos žodyne“ žodžių „nesiima“ ir „nesiėmė“
prasme. Savivaldybė pradėjo
veikti tik paskui ūkininkus,
kai ūkininkai jau buvo parengę kreipimąsi, surinkę parašus ir suderinę su Seimo nariu susitikimą su žemės ūkio
ministru. Gal merui reikėjo
pasikviesti kolegas ūkininkus
(meras pats ūkininkas) ir padėkoti už iniciatyvą ir pastangas, laiko aukojimą, už visos
seniūnijos interesų gynimą,
paskatinti ir toliau būti aktyviems, nes, jei ne ūkininkų
veiksmai, meras galbūt ir šiandien būtų nežinojęs apie mažiau palankų vietovių statuso
panaikinimą Stakliškių seniūnijai. Įdomu, kaip informaciją gavo kitos savivaldybės ir
ėmėsi ginti ūkininkų interesus, o Prienų savivaldybė negavo. Žemės ūkio ministerija
informaciją pateikia visoms
savivaldybėms vienodai, tai
gal reikia paieškoti spragų
pastate, atitvertame nuo visuomenės įėjimo sistema, o
gal per tą brangią sistemą informacija ir nepasiekia mero.
Ūkininkai straipsnyje yra konkrečiai nurodę pasitarimus,
kuriuose šis klausimas buvo
pristatomas – ir žemės ūkio
ministro vizitą Prienuose, ir
Prienų ūkininkų sąjungos atstovų sutikimą su ministru.
Patarimas savivaldybės specialistams – į elektroninį paštą

užsisakykite Žemės ūkio ministerijos ir Nacionalinės mokėjimo agentūros naujienas, ir
visa informacija bus gaunama
laiku, juk gyvename informacinių technologijų amžiuje, ir
tada nereikės kurti pasiteisinimų: „nežinojome, informacijos oficialiai nebuvome gavę“.
Informaciją nepakanka gauti,
ją dar reikia ir suprasti... O gal
savivaldybėje informacija pasimetė, kaip pasimetė šilumos
kainų dokumentai? Kiek teko
spaudoje skaityti, dokumentai
savivaldybėje pasiklysta gana
dažnai. Prienų savivaldybės
raštas dėl nenašių žemių Žemės ūkio ministeriją pasiekė
tik praėjus savaitei (ŽŪM užregistruotas 2017 gruodžio 27
d.) po Stakliškių ūkininkų ir
Seimo nario vizito pas žemės
ūkio ministrą. O gal savivaldybės raštas ir pačio žemės
ūkio ministro nepasiekė, nes
atsakymą savivaldybei pasirašė viceministras Rolandas
Taraškevičius. Vienokius rezultatus duoda parašytas ir
formaliai „kalėdiniu“ paštu
išsiųstas raštas, o kitokius –
nuvykimas į ministeriją susitikti su ministru, specialistais,
aptarti problemą, išdėstyti argumentus, nes ne viską galima išdėstyti rašte, ką galima
pasakyti gyvu žodžiu. Šaunuoliai Prienų ūkininkų sąjungos ir Prienų savivaldybės
vadovai, įgalioję moteriškę
ūkininkę vykti į Seimą dalyvauti konferencijoje „Mažiau
palankių ūkininkauti vietovių
modelis nuo 2018 m.“, nes
patys turi „rimtų priežasčių“:
gal reikia ruoštis Ballų sutikimui, fotografuotis laikraščiuose ir džiaugtis Lietuvos
automobilių kelių direkcijos
išasfaltuotais keliais, aiškintis
Vyriausiajai tarnybinės etikos
komisijai, Valstybės tarnybos
departamentui dėl padarytų
pažeidimų, o vietiniai ūkininkai palauks su savo problemomis. Nereikia pamiršti,
kad Ballai iš Prienų išvažiuos,
bet Stakliškių ūkininkai liks.
Ūkininkų sąjungos pirminin-

Butkevičius „net“ metodinę
medžiagą davė, tik pamiršo
pasakyti, kad šią medžiagą jis
gavo prieš pusantro mėnesio
(LŪS posėdis Dotnuvoje vyko 2017 lapkričio 9 d.), ir nepaaiškino, kaip ūkininkei patekti į konferenciją Seime, jeigu registracija jau pasibaigus,
o gal jis nežino, kad į Seimą
patekti reikalingi išankstiniai
leidimai. Metodinė pirmininko medžiaga ūkininkų nenustebino, nes jie jau visą informaciją prieš dvi savaites buvo
susirinkę savarankiškai, ir žymiai išsamesnę, nei davė pirmininkas. Atsakome Prienų
ūkininkų sąjungos pirmininkui Prienų rajono savivaldybės Bendruomenių ir kaimo
reikalų komiteto pirmininkui
Martynui Butkevičiui, kad jis
netrukdė Stakliškių ūkininkams apsiginti, bet ir tikrai nepadėjo. Kyla natūralus klausimas, kodėl sausio 20 d. Seimo
konferencijoje nedalyvavo
Prienų rajono savivaldybės
atstovai ir negynė Stakliškių
pozicijos, ar nereikėjo konferencijos metu tiesiogiai įteikti
mero rašto Kaimo reikalų komiteto pirmininkui? Meras su
savo komanda taip įsigilino į
klausimo esmę, kad net surado naują įstaigą Lietuvoje „VĮ
„Žemės ūkio fondas“. O gal
jis mintyje turėjo ne kokios
reputacijos ir bankrutavusią
UAB „Žemės ūkio fondas“?
Stakliškių seniūnijos ūkininkai dėl Mažiau palankių ūkininkauti žemių žemėlapio
sudarymo konsultavosi su
Valstybės įmonės „Valstybės
žemės fondas“ specialistais.
Kad visiems būtų aiškiau, noriu paaiškinti, kad naujasis išskirtų vietovių, kuriose esama
gamtinių kliūčių, skaitmeninis
žemėlapis (su įtraukta Stakliškių seniūnija) su šių vietovių
ribų nustatymo tvarka ir pagrindimu įtrauktas į Lietuvos
kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (Programos) IV
pakeitimą, kurį Žemės ūkio
ministerija šių metų sausio 17
d. išsiuntė EK derinti ir tvir-

jį žemėlapį. Didžiausias savivaldybės indėlis – tai dalyvavimas sausio 30 d. Trakuose
vykusioje konferencijoje „Dėl
naujojo nederlingų žemių žemėlapio sudarymo ir paramos
nederlingų žemių ūkininkams
užtikrinimo“, kuri vyko jau
praėjus dviems savaitėms po
nenašių žemių žemėlapio išsiuntimo. Tai parodo, kad ūkininkų aktyvumas gali priversti
savivaldybę, nors ir pavėluotai, pradėti dirbti ir domėtis
ūkininkų problemomis.
Susidaro įspūdis, kad Prienų rajono savivaldybei žemės ūkis nereikalingas, nes
Žemės ūkio skyrius likęs jau
ne tik be darbuotojų, bet ir be
kabinetų. Kreipiausi paramos
iš Savivaldybės kaimo rėmimo fondo, bet nei paramos,
nei atsakymo nesulaukiu nuo
lapkričio pradžios. Netekęs
kantrybės, kreipiausi į merą,
bet iš jo atsakymo nesulaukiu
nuo 2018 m. sausio pradžios.
Kaimo rėmimo fondas skirstomas pagal aktus, priimtus
iki lapkričio 1 d., o Kaimo
rėmimo nuostatai pakeisti tik
lapkričio 30 d. Iš kur ūkininkams reikėjo žinoti, kad bus
teikiama savivaldybės paraiška ir reikia pateikti kažkokius
aktus? Ūkininkams kyla įtarimų, ar jiems suteikta simbolinė parama už žuvusius
pasėlius iš Savivaldybės kaimo rėmimo fondo neužkirs
kelio gauti ES paramą nukentėjusiems nuo liūčių, nes
Žemės ūkio ministerija išplatino pranešimą „Svarbu ir tai,
kad ūkininkai tai pačiai žalai
kompensuoti nebūtų gavę jokios nacionalinės paramos,
draudimo išmokų arba ES
finansinės paramos, išskyrus
numatytą šiame reglamente“.
Prienų rajono savivaldybė
nuo 2017 m. pradėjo taikyti ir
naują valstybei priklausančių
melioracijos statinių remonto
technologiją, sutartis didžiajai
remonto darbų daliai atlikti
sudarydama tik lapkričio antroje pusėje – gruodžio mėn.
Ar žiemos laikotarpiu galima

tas lėšas? Ir tikrai „Savivaldybės vadovas nemano, kad trijų
Savivaldybės administracijos
skyrių vedėjų nebuvimas turi
kokios nors įtakos administracijos darbui. A. Vaicekauskas
įsitikinęs, jog geriau neturėti
jokio vadovo, nei blogą. Mero teigimu, visi skyriai tinkamai vykdo jiems priskirtas
funkcijas, o tai įrodo atlikti
darbai“ (šaltinis www.kvitrina.lt). Rajono ūkininkai tikrai
pasigenda visuotinių rajono
ūkininkų susirinkimų, nes
klausimų susikaupę nemažai. Kodėl jie nerengiami, nes
anksčiau ūkininkų surinkimų
„nebuvimą“ Jonas Vilionis ir
Martynas Butkevičius laikė
savivaldybės problema. Ūkininkų sąjungos pirmininkas,
savivaldybės Bendruomenių
ir kaimo reikalų pirmininkas
Martynas Butkevičius, Lietuvos pieno gamintojų asociacijos pirmininkas Jonas
Vilionis, didžiuojasi žemės
ūkio kooperatyvo „Pienas LT“
veikla, ragina ūkininkus stoti
į kooperatyvą, tačiau patys
nėra kooperatyvo nariai. Ar
žemdirbių lyderiai, suprasdami kooperacijos naudą ir skatindami kooperaciją, neturėtų
stoti į kooperatyvą patys pirmieji? Keistai atrodo Prienų
ūkininkų sąjungos nuostata,
kad ūkininkų iškeltos problemos dėl mėšlo laikymo lauko
rietuvėse reikalavimų dviprasmybių ir taikymo yra neaktualios. Ūkininkams laikyti mėšlą
lauko rietuvėse aplinkosauginiai reikalavimai leidžia, GAAB reikalavimai neleidžia ir
NMA taiko sankcijas. Ar nėra taip, kad klausimo aktualumas priklauso nuo to, kuris
ūkininkas problemą iškelia?
Žemės ūkio ministras jau dirba pusantrų metų, o Prienuose
dar nebuvo susitikimo nei su
ministru, nei su Kaimo reikalų
komiteto pirmininku.
O pasidžiaugti galima ir visiems, nes „džiaugsmas yra
toks dalykas (daiktas), kuris
dalinamas į dalis nemažėja“.
Ričardas Mykolaitis 

VERTA ŽINOTI 
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Europos Komisija trečiadienį įvedė galutinius
antidempingo muitus ketaus liejiniams iš Kinijos.
Muitų tarifai svyruos nuo 15,5 iki 38,1 proc. Šiuo metu
Europos Sąjunga yra įvedusi 53 antidempingo muitus
importuojamai geležiai ir plienui, ir iš jų 27 yra taikomi
produkcijai iš Kinijos.



NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas ir
Jungtinių Tautų Vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro
biurui (UNHCR) atstovaujanti Holivudo aktorė Angelina
Jolie (Andželina Džoli) trečiadienį susitarė bendradarbiauti,
kad užkirstų kelią smurtui prieš moteris rajonuose,
kuriuos krečia ginkluoti konfliktai.

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ
2018 m. vasario 8 d. 10 val.
1. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2018 metų veiklos programos patvirtinimo
2. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T3-2 „Dėl
Prienų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
3. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T3-50 „Dėl
Prienų r. Jiezno muzikos mokyklos organizuojamų respublikinių renginių dalyvio mokesčio dydžio nustatymo“ pakeitimo
4. Dėl pritarimo tapti Švento Jokūbo kelio savivaldybių asociacijos nare
5. Dėl Prienų rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo
6. Dėl pritarimo projektui „Bendruomeninių šeimos namų įkūrimas Prienų rajono savivaldybėje“
7. Dėl Prienų rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo
8. Dėl maitinimo normos Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos specialiojo ugdymo
skyriaus mokiniams, gyvenantiems mokyklos bendrabutyje, nustatymo
9. Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Prienų meno
mokyklai
10. Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Prienų lopšeliui-darželiui „Pasaka“ ir Prienų r. Pakuonio pagrindinei mokyklai
11. Dėl valstybės turto nurašymo
12. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T3-159
„Dėl Prienų rajono savivaldybės būstų pardavimo ir kainų patvirtinimo“ pakeitimo
13. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T3184 „Dėl Prienų rajono savivaldybės būstų pardavimo ir kainų patvirtinimo“ pripažinimo
netekusiu galios
14. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. T3225 „Dėl Prienų rajono savivaldybės būstų pardavimo ir kainų patvirtinimo“ pakeitimo
15. Dėl savivaldybės socialinio būsto nuomos
16. Dėl Prienų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos
2017 metų priemonių vykdymo ataskaitos ir Prienų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos
rėmimo specialiosios programos 2018 metų sąmatos patvirtinimo
17. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3267 „Dėl Prienų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą
iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
18. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T3136 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų
tvarkymą lengvatų nustatymo“ pakeitimo
19. Dėl Prienų rajono savivaldybės 2018 m. užimtumo didinimo programos patvirtinimo
20. Dėl Asmens palaikų laidojimo iš Prienų rajono savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos
aprašo patvirtinimo
21. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T3-32
„Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašo ir lėšų piniginei socialinei paramai nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
22. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3271 „Dėl Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro teikiamų paslaugų kainų
patvirtinimo“ pakeitimo
23. Dėl Jiezno vaikų globos namų teikiamų socialinių paslaugų kainos patvirtinimo
24. Dėl Prienų rajono savivaldybės lėšų, gautų už parduotus valstybinės žemės sklypus,
panaudojimo 2018 metų sąmatos patvirtinimo
25. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T3-207
„Dėl Prienų rajono savivaldybės vietinių rinkliavų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
26. Dėl laisvos valstybinės žemės sklypo Balbieriškio sen., Pabrasčių k., pripažinimo būtinu visuomenės poreikiams ir jo įtraukimo į neprivatizuotinų sklypų sąrašą
27. Dėl gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo
_________________
Tarybos sprendimų projektai skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje www.prienai.lt,
skyriuose „Teisinė informacija“ ir „Tarybos posėdžių darbotvarkės“. Tarybos posėdžių tiesiogines transliacijas galima stebėti Savivaldybės interneto svetainėje www.prienai.lt.
REKLAMA



Naftos kainos trečiadienį ir toliau judėjo žemyn,
reaguodamos į JAV energetikos departamento paskelbtus
savaitinius naftos atsargų duomenis, kurie parodė, kad
JAV naftos atsargos praėjusią savaitę padidėjo pirmą kartą
per 11 savaičių, o naftos gavybos lygis pasiekė naują
maksimumą.

Užgavėnių repeticija: neįtikėtina kelionė po
skirtingas pasaulio blynų virtuves
Šiandien blynai yra žinomi
visame pasaulyje. Ne
paslaptis, jog populiarumo
viršūnėje puikuojasi
storieji amerikietiški
blynai, o taip pat ne
mažiau pamėgti ir
prancūzų, šilko plonumo
blyneliai.

Blynų rūšių yra daugybė:
lankstyti, purūs, saldaus arba pikantiško skonio, stori
arba ploni, kurių skonis priklauso nuo įdaro arba tešlos
recepto.
Ar esate girdėję, kuo ypatingi Tailande kepami blynai?
O gal norėtumėte paragauti
žaliųjų blynų? Artėjant Užgavėnėms bus puiki galimybė
paįvairinti blynų repertuarą,
tad pradėkime kelionę aplink
blynų pasaulį!

Tailandietiški „Thai
Roti“ blyneliai

Lankantis Tailande ir vaikščiojant vietinėse gatvėse galima užuosti „Thai Roti“ kepamų blynelių kvapą. Savo
išvaizda jie šiek tiek primena
žinomus „Crepes“ lietinius,
tačiau jų gaminimas skiriasi.
Tam, kad tešla išgautų reikiamą plonumą, yra minkomi
maži tešlos rutuliukai, kurie
mėtomi ir tuo pačiu yra tempiama tešla. Įdarui naudojami bananai, o ant viršaus pilamas kondensuotas pienas ir
šokoladas.

Savo spalva
ir vitaminais
išsiskiriantys
„Avokado blynai“

Blynai, išpopuliarėję savo
žaisminga spalva, patinka ne
tik vaikams, bet ir suaugusiems, norintiems palaikyti
sveiką gyvenseną. Blynelių
spalvai išgauti naudojami na-

tūralūs produktai : avokadas ir
savojos kopūstas.

„Indijos skonio
pikantiškas kiaušinių
blynas su svogūnais“

sviesto skoniu, o viduje blynas purus ir švelnus. Naudojami kokosų miltai papildo gražią tešlos konsistenciją. Minkšti viduje, auksiniai
išorėje!

„Japoniško stiliaus
blynai“

Indijoje blynų ingredientai
neapsiriboja tik kiaušiniais,
miltais ir pienu. Be įprastų
miltų, dar yra naudojami ir ryžių miltai, lęšių ar net avinžirnių miltai. Indijos virtuvė turi
daugybę skonių ir kvapų, todėl egzistuoja apie 20 indiškų
blynų receptų. Vienas iš populiariųjų - pikantiškas kiaušinių blynas, patiekiamas kaip
pjaustytas pyragas. Patiekalas
labai panašus į omletą, yra tik
vienas skirtumas, kad visi miltai ir daržovės yra sumaišomi
su pienu ir kiaušiniais.

„Ricotta blyneliai“,
primenantys rusų
ūkininkų sūrio
blynus

,,Ricotta“ blyneliai savo
skoniu primena rusų ūkininkų sūrio blynus, mėgstamus
vaikų ir suaugusiųjų. Tai rusų
blynų tipo patiekalas „Syrniki“ pagamintas iš ūkininko sūrio. Blyno išorė yra auksinės
rudos spalvos su nuostabiu

Japonai mūsų tradicinius
paprastus blynus, kurie yra
daug lankstesni ir plonesni,
nusprendė perkelti į kitą lygį
ir kepti juos aukštus ir storus.
Šiuos blynus galime išsikepti
iš įprastų blynams skirtų produktų, tačiau tokio purumo ir
lengvumo blynelį išgausite tik
apvalioje aukštoje formelėje.
Patiekti lėkštėje jie atrodys
kaip mažos kempinėlės!

Mini blynų iešmeliai
Blynai Lietuvoje laikomi
tradiciniu Užgavėnių patiekalu. Artėjant šiai šventei,
kiekviena šeimininkė puikiai
žino savąjį blynų receptą, tačiau kartais ir jį norisi paįvairinti. Mini blynų iešmeliai
lėkštėje – puiki idėja, pakelti
nuotaikai tiek vaikams tiek
suaugusiems. Iškepti daug
blynų Užgavėnėms gali tapti
rimtas iššūkis. Siūlome Jums
variantą, kuris ne tik padės
sutaupyti laiko, bet leis nepersivalgyti bei papuoš Užgavėnių stalą. 

Mini blynų
iešmeliai
Reikės: pakuotės ,,Kauno Grūdų“
mišinio blynams arba lietiniams blyneliams, 370-450 ml
pieno arba vandens,
medinių iešmelių,
bananų kivi, apelsinų ar kitų sezono metu randamų vaisių, cukraus pudros, šokoladinio/karamelinio kremo arba klevų sirupo pagardinimui.
Blynų iešmelių receptas puikiai tiks ir vasaros sezoną, dekoruojant šviežiomis braškėmis, šilauogėmis ar kitomis uogomis.

 sportas
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Lenkijos pareigūnai uždraudė nacionalistams protestuoti
prie Izraelio ambasados, tarp šalių kilus diplomatiniam
ginčui dėl naujo įstatymo projekto, draudžiančio priskirti
Lenkijai kaltę už nusikaltimus, padarytus per Holokaustą.
Izraelis yra nepatenkintas įstatymo projektu, kurį dešiniųjų
dominuojamas Lenkijos Seimas patvirtino penktadienį.



Jungtinių Valstijų vyriausybė turi pakankami lėšų
apmokėti savo sąskaitas iki vasario 28 d., neviršydama
valstybės skolos limito. Tokia situacija bus pasiektas
mėnesiu vėliau, nei buvo anksčiau prognozuota, pranešė
iždo sekretorius Stevenas Mnuchinas (Stivenas Mnušinas).



Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pavedė
savo vyriausybei surengti alternatyvias žaidynes,
kuriose dalyvautų sportininkai, dėl dopingo skandalo
negalėsiantys rungtis Pjongčango žiemos olimpiadoje,
trečiadienį paskelbė jo atstovas.

;;,,,ŀLHPRV
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LIETUVOS DELEGACIJA
„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

151

120

Mieli Lietuvos olimpiečiai,
visa olimpinė rinktinė – tai mūsų šalies pasiuntiniai,
kupini ryžto kovoti ir nugalėti.
Tegul aukštai iškelta mūsų trispalvė suteikia įkvėpimo,
o tvirtas pasitikėjimas savo jėgomis – drąsos siekti
aukščiausių rezultatų.
Olimpinės žaidynės yra sportinio gyvenimo viršūnė, kurioje
laukia ryškios emocijos, garbingos pergalės, nauja patirtis.
Kiekvienam rinktinės nariui linkiu jausti didelį Lietuvos
žmonių palaikymą ir sėkmingai įveikti iššūkius.
Visai delegacijai – ilgą darbą įprasminančių laimėjimų ir
įspūdingos žiemos sporto šventės!

Mieli Lietuvos olimpinės rinktinės nariai,
sveikinu jus, pasiekusius šią ypatingą sporto aukštumą,
tapusius olimpinių žaidynių – išskirtinės šventės dalyviais.
Tai jūsų svajonių, tvirtybės bei ištvermės išbandymo metas.
Simboliška, kad vasario 16-ąją Lietuvos atkūrimo šimtmetį
švęsime olimpinėse žaidynėse, kur į mus bus nukreiptas viso
pasaulio dėmesys.
Tikiuosi, kad tai bus papildoma paskata kovoti už visų jėgų,
nugalėti save ir garbingai atstovauti jubiliejų mininčiai
Lietuvai.
Iš visos širdies palaikysime jus Pjongčange ir Lietuvoje.
Linkiu sėkmingų ir įkvepiančių pasirodymų!

Lietuvos Respublikos Prezidentė
Dalia Grybauskaitė

Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentė
Daina Gudzinevičiūtė
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BIATLONAS

REGIONŲ KREPŠINIO LYGA B div. B gr.

TURNYRINĖ
LENTELĖ

SPORTININKAI

1. Vilniaus „Stekas-Rivilė“

ANDREJUS DRUKAROVAS

PERG.

PRAL.

SANTYKIS

14

1

1343:1078

*LXVHSSH&RPSDJQRQH
WUHQHULV

2. Stakliškių „Guosta“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

12

3

1155:1007

,(9$-$18Ģ.(9,Î,Ĭ7Ø
Gimimo data: 1994.09.22
Miestas: Vilnius
Išsilavinimas: Lietuvos sporto
XQLYHUVLWHWRVWXGHQWÙ
Rungtys: slalomas,
didysis slalomas.
+RELVNDOQĵGYLUDÏLDL
YDLNģÏLRMLPDVSRNDOQXV

3. Kaišiadorių „Kaišiadorys-Savingė“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

11

5

1171:1175

1LFROD3DXORQ
WUHQHULV

4. Rokiškio „Feniksas“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

10

5

1243:1056

Gimimo data: 1999.05.10
Miestas: Vilnius
Rungtys: slalomas,
didysis slalomas.
Išsilavinimas:
Liucernos universiteto
VWXGHQWDV ĢYHLFDULMD
Hobis: dviratis,
VSRUWRVDOÙ

0HHOLV$DVPDH
Y\UWUHQHULV

,JRULV*RUREHWVDV
J\G\WRMDV

SPORTININKAI

6/,',1Ø-,0$6

5. Kupiškio KK „Kupiškis“

$XULPDV%XÏHOLV
WUHQHULV
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SPORTININKAI

PERG.

PRAL.

SANTYKIS

10

6

1250:1167

',$1$5$6,029,Î,Ĭ7Ø
VYTAUTAS STROLIA

6. Vilniaus „Lietuvos rytas-2“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

9

6

1155:1081

MANTAS STROLIA

.D]LPLHUD6WUROLHQÙ
WUHQHUÙ

7. Kauno „Perkūnas-Vytrita“

02'(67$69$,Î,8/,6

PERG.

PRAL.

SANTYKIS

8

7

1189:1187

8. Kauno r. „Xiaomi-Tornado KM“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

5

10

1014:1103

Gimimo data: 1989.04.11
Miestas: Ignalina
Rungtys: sprintas klasikiniu
stiliumi, 15 km laisvu stiliumi,
komandinis sprintas laisvu
stiliumi
Išsilavinimas: Aukštasis, LEU
+RELVŀYHM\EDJU\EDYLPDV
futbolas

0DUWLQV-DNRYLÏV
WUHQHULV

Gimimo data: 1986.02.28
Miestas: Vilnius
Rungtys: sprintas klasikiniu
stiliumi, 15 km laisvu
stiliumi, komandinis
sprintas laisvu stiliumi,
50 km klasikiniu stiliumi
Išsilavinimas: Aukštasis,
LEU

720$6.$8.Ø1$6
Gimimo data: 1990.05.01
Miestas: Ignalina
Rungtys: sprintas 10 km,
SHUVHNLRMLPROHQNW\QÙV
12,5 km, individualios
OHQNW\QÙVNP
PLģULHVWDIHWÙ
,ģVLODYLQLPDV.ĭQR
NXOWĭURVLUVSRUWR
magistras, LEU
+RELVDQÏLĵPHGŀLRNOÙ
SDSOĭGLPLRWLQNOLQLV

Gimimo data: 1992.11.28
0LHVWDV$Q\NģÏLDL
Rungtys: sprintas 10 km,
SHUVHNLRMLPROHQNW\QÙV
12,5 km, individualios
OHQNW\QÙVNP
PLģULHVWDIHWÙ
Išsilavinimas:
-RQR%LOLĭQRJLPQD]LMD
+RELVELWLQLQN\VWÙ

Gimimo data: 1984.02.25
Miestas: Ignalina
Rungtys: sprintas 7,5 km,
SHUVHNLRMLPROHQNW\QÙV
10 km, individualios
OHQNW\QÙVNP
PLģULHVWDIHWÙ
Išsilavinimas: Aukštasis,
LEU
+RELVƿOPDLNQ\JRV
NHOLRQÙV

1$7$/-$.2Î(5*,1$
Gimimo data: 1985.04.17
Miestas: Alekseevo'UXŀNRYND8NUDLQD
Rungtys: sprintas 7,5 km,
SHUVHNLRMLPROHQNW\QÙV
10 km, individualios
OHQNW\QÙVNP
PLģULHVWDIHWÙ
,ģVLODYLQLPDV6RFLDOLQLĵ
PRNVOĵGDNWDUÙ/68
Hobis: aktyvus poilsis
JDPWRMH

9. Alytaus SRC- „Dzūkija“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

4

11

1160:1248

0LVLMD

10. Kauno krepšinio akademija „Snaiperis“
PERG.

PRAL.

4

11

0$5,-$.$=1$Î(1.2

1084:1204

PERG.

PRAL.

SANTYKIS

2

13

944:1127

9LGD9HQFLHQÙ
PLVLMRVYDGRYR
SDYDGXRWRMD

Gimimo data: 1993.12.01
Miestas: Visaginas
Rungtys: sprintas klasikiniu
stiliumi, 10 km laisvu stiliumi
Išsilavinimas: Aukštasis, LEU
Hobis: groti pianinu,
VWDORŀDLGLPDL

11. Anykščių „KKSC-Elmis“

PERG.

PRAL.

SANTYKIS

2

13

1032:1307

ARTIMIAUSIOS VARŽYBOS
KREPŠINIS

Vasario 4 d.

17

val.

Prienų KKSC arenoje
Prienų-Birštono „Vytautas“ prieš
Kauno „Žalgiris“ LKL

2ƿFLDOĭVSDUWQHULDL

.RPXQLNDFLMRVSDUWQHULDL

KREPŠINIS

KREPŠINIS

Vasario 9 d.

19

30

val.

Prienų KKSC arenoje
Stakliškių „Stakliškės“ prieš Kauno
krepšinio akademija „Snaiperis“ RKL

0DULXV*ULQEHUJDV
PLVLMRV
VSDXGRVDWDģÙ

9\WDXWDV'UDQJLQLV
PLVLMRVIRWRJUDIDV

(LQLXV3HWNXV
PLVLMRVYDGRYDV

12. Lietuvos kurčiųjų sporto klubas

15

'LDQD%DXELQLHQÙ
PLVLMRV
Y\UJ\G\WRMD

SANTYKIS

/DXUD*HGPLQDLWÙ
PLVLMRV
NLQH]LWHUDSHXWÙ

5ÙPÙMDL

KREPŠINIS

Vasario 10 d.

14

00

val.

Sporto centras (Liudiškių g. 18, Anykščiai)

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

KREPŠINIS

Vasario 11 d.

15

00

val.

DELFI TV

Šiaulių „Šiauliai“ prieš
Prienų-Birštono „Vytautas“ LKL

KREPŠINIS

Vasario 17 d.

14

00

val.

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

Rokiškio „Feniksas“ prieš
Stakliškių „Stakliškės“ RKL

Vasario 23 d.

1930 val.

Prienų KKSC arenoje
Stakliškių „Stakliškės“ prieš
Kupiškio KK „Kupiškis“ RKL

SPORTAS 

ŠEŠTAdienis, 2018 m. VASARIO 3 d., www.naujasisgelupis.lt



Vokietijos automobilių gamybos milžinė „Volkswagen“
mėgino nuslėpti savo dyzelinių automobilių išmetamųjų
dujų bandymų su beždžionėmis rezultatus, nes jie
parodė, kad dujų poveikis sveikatai yra didesnis, nei buvo
tikėtasi, trečiadienį skelbia Vokietijos laikraštis „Bild“.

Pjongčango 2018
Žiemos olimpinės žaidynės



Vasario 13 d. (antradienį), 10.30 val.

Vasario 18 d. (sekmadienį), 06.45 val.

Slidinėjimas.
Vyrų sprinto varžybos

Kalnų slidinėjimas.
Vyrų didysis slalomas.

DALYVAUJA

Modestas Vaičiulis,
Mantas Strolia

Vasario 13 d. (antradienį), 13.30 val.

DALYVAUJA

Vasario 9 d. (penktadienį), 13.00 val.

DALYVAUJA

Pjongčango 2018 Žiemos
olimpinių žaidynių
atidarymas
Visi sportininkai

Vasario 10 d. (šeštadienį), 13.00 val.

DALYVAUJA

Vasario 13 d. (antradienį), 13.30 val.

DALYVAUJA

Vasario 11 d. (sekmadienį), 8.00 val.

DALYVAUJA

Mantas Strolia

Vasario 11 d. (sekmadienį), 13.00 val.

Kalnų slidinėjimas.
Moterų slalomas
DALYVAUJA

Kalnų slidinėjimas.
Moterų slalomas
DALYVAUJA

Tomas Kaukėnas,
Vytautas Strolia

Biatlonas. Moterų 15 km
individualios lenktynės

Vasario 12 d. (pirmadienį), 03.15 val.

DALYVAUJA

DALYVAUJA

Ieva Januškevičiūtė

Vasario 12 d. (pirmadienį), 06.45 val.

DALYVAUJA

Vasario 15 d. (ketvirtadienį), 13.00 val.
Biatlonas. Vyrų 20 km
individualios lenktynės

Kalnų slidinėjimas.
Moterų didysis slalomas
DALYVAUJA

Ieva Januškevičiūtė

Vasario 12 d. (pirmadienį), 12.10 val.

DALYVAUJA

Natalija Kočergina,
Diana Rasimovičiūtė

Vasario 12 d. (pirmadienį), 14.00 val.

Slidinėjimas. Vyrų 15 km
laisvuoju stiliumi varžybos
DALYVAUJA

Tomas Kaukėnas,
Vytautas Strolia

Modestas Vaičiulis,
Mantas Strolia

DALYVAUJA

Vasario 18 d. (sekmadienį), 03.15 val.

Slidinėjimas. Moterų
sprinto varžybos

Kalnų slidinėjimas.
Vyrų didysis slalomas.

Marija Kaznačenko

ARTIMIAUSIOS VARŽYBOS
KREPŠINIS

Kovo 2 d.

1930 val.

Prienų KKSC arenoje
Stakliškių „Stakliškės“ prieš
Lietuvos kurčiųjų sporto klubas RKL

DALYVAUJA

Modestas Vaičiulis,
Mantas Strolia

Vasario 21 d. (trečiadienį), 12.00 val.
Slidinėjimas. Vyrų
komandinis sprintas
DALYVAUJA

Modestas Vaičiulis,
Mantas Strolia

Vasario 22 d. (ketvirtadienį), 05.10 val.
Kalnų slidinėjimas.
Vyrų slalomas
DALYVAUJA

Andrejus Drukarovas

Vasario 22 d. (ketvirtadienį), 06.45 val.
Kalnų slidinėjimas.
Vyrų slalomas
DALYVAUJA

Andrejus Drukarovas

Vasario 25 d. (sekmadienį), 07.00 val.
Slidinėjimas. Vyrų 50 km
klasikiniu stiliumi varžybos
DALYVAUJA

Modestas Vaičiulis

Vasario 25 d. (sekmadienį), 13.00 val.

DALYVAUJA

Pjongčango 2018 Žiemos
olimpinių žaidynių
uždarymas
Visi sportininkai
Pjongčango 2018 Žiemos
olimpinių žaidynių
transliacijos bus rodomos
TV3 kanalu

Biatlonas. Moterų 12,5 km
masinio starto lenktynės
(jei pateks)
Natalija Kočergina,
Diana Rasimovičiūtė

Vasario 13 d. (antradienį), 10.30 val.

DALYVAUJA

DALYVAUJA

Vasario 17 d. (šeštadienį), 13.15 val.

Biatlonas. Vyrų 12,5 km
persekiojimo lenktynės
DALYVAUJA

Slidinėjimas. Vyrų
komandinis sprintas

Tomas Kaukėnas,
Vytautas Strolia

Vasario 16 d. (penktadienį), 08.00 val.

Biatlonas. Moterų 10 km
persekiojimo lenktynės
DALYVAUJA

Slidinėjimas.
Moterų 10 km laisvuoju
stiliumi varžybos
Marija Kaznačenko

Biatlonas. Mišri estafetė
(2x6 km moterys ir
2x7,5 km vyrai)
Diana Rasimovičiūtė,
Natalija Kočergina, Tomas
Kaukėnas, Vytautas Strolia

Vasario 21 d. (trečiadienį), 10.00 val.

Natalija Kočergina,
Diana Rasimovičiūtė

Vasario 15 d. (ketvirtadienį), 08.30 val.

Kalnų slidinėjimas.
Moterų didysis slalomas

DALYVAUJA

Ieva Januškevičiūtė

Vasario 14 d. (trečiadienį), 13.05 val.

Biatlonas. Vyrų 15 km
masinio starto lenktynės
(jei pateks)
Tomas Kaukėnas,
Vytautas Strolia

Vasario 20 d. (antradienį), 13.15 val.

Ieva Januškevičiūtė

Vasario 14 d. (trečiadienį), 06.45 val.

Biatlonas.
Vyrų 10 km sprintas
DALYVAUJA

Modestas Vaičiulis,
Mantas Strolia

Vasario 14 d. (trečiadienį), 03.15 val.

Slidinėjimas.
Vyrų 15 km +15 km
DALYVAUJA

DALYVAUJA

Slidinėjimas.
Vyrų sprinto varžybos

Biatlonas.
Moterų 7,5 km sprintas
Natalija Kočergina,
Diana Rasimovičiūtė

Marija Kaznačenko

Andrejus Drukarovas

Vasario 18 d. (sekmadienį), 13.15 val.

Slidinėjimas. Moterų
sprinto varžybos
Olimpinėse žaidynėse
dalyvaujančių Lietuvos
sportininkų varžybų programa

Grūdų derlius Ukrainoje 2017 metais sumažėjo 7 proc. iki 61,28
mln. tonų nuo rekordinio 2016-ųjų, siekusio 66 mln. tonų,
pranešė nacionalinė statistikos žinyba. Vidutinis derlingumas
pernai sudarė 42,3 centnerio nuo hektaro. Kviečių prikulta
26,1 mln. tonų (užpernai – 26 mln. t.), kukurūzų – 24,1 mln. t.
(28 mln. t.), miežių – 8,3 mln. t. (9,4 mln. tonų).

Kovo 9-18 d. vyks
Pjongčango
2018 Žiemos
parolimpinės
žaidynės

Andrejus Drukarovas

KREPŠINIS

KREPŠINIS

Kovo 3 d.

1715 val.

Prienų KKSC arenoje
Prienų-Birštono „Vytautas“ prieš
Vilniaus „Lietuvos rytas“ LKL

1330 val.

Alytaus sporto centras (Naujoji g. 52, Alytus)

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

Savaitgalį pajūryje pasikėsinta į Rusijos nusikaltėlių
autoritetą Andrejų Kazakovą, rašo portalas Lrytas.lt.
Pranešama, kad vyrą kliudė penkios kulkos, tačiau jam
pavyko pabėgti.

Prienų r. sav. visuomenės sveikatos biuras skelbia
konkursą buhalterio pareigoms užimti (1 etato, 40 val.
per savaitę). Darbo sutartis – terminuota (vaiko priežiūros
atostogų laikotarpiu).
Specialieji reikalavimai: atitikimas B pareigybės lygiui.
Turėti, ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį
vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų, aukštąjį universitetinį buhalterinės apskaitos, finansų ar ekonomikos srityje.
Išmanyti Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymus ir poįstatyminius aktus, darbo santykius reglamentuojančius įstatymus ir poįstatyminius aktus, turto, nuosavybės, ūkio procesų ir veiklos rezultatų bendruosius apskaitos
principus, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų, biudžeto sandaros, mokesčių administravimo įstatymus ir poįstatyminius aktus, viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą,
viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės sandarą (VSAFAS) ir kt. teisės aktus. Mokėti dirbti kompiuterių
programomis MS Word, MS Excel, naudotis interneto naršykle, darbas buhalterinės apskaitos programa. Mokėti dirbti
buhalterinės apskaitos programa „LABBIS“ pagal Viešojo
sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus
(VSAFAS) ir Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo sistema (VSAKIS). Patikimumas, kruopštumas,
atsakingumas, savarankiškumas, teigiamas požiūris į darbą,
gebėjimas dirbti komandoje. Savo pareigas vykdyti savarankiškai pagal suteiktus įgaliojimus ir visiškai atsakyti už
savo veiksmų padarinius. Privalumas - ne mažesnė kaip 1
metų darbo patirtis biudžetinėje įstaigoje.
Pagrindinės funkcijos: organizuoja ir tvarko įstaigos
buhalterinę apskaitą; teikia reikiamą buhalterinės apskaitos
informaciją Savivaldybės ir kitoms valstybinėms institucijoms, auditoriams, mokesčių administratoriams. Analizuoja
periodines ataskaitas (išlaidų sąmatų vykdymo, kreditorinio
– debitorinio įsiskolinimo, turto ir kitas); sudaro biudžeto
vykdymo periodines suvestines, ataskaitas, rengia aiškinamuosius raštus ir teikia savivaldybės atsakingiems skyriams; vykdo finansines operacijas, susijusias su finansavimu iš biudžeto, neviršijant patvirtintų asignavimų; tvarko
banko dokumentus, tinkamai juos įformina, registruoja;
dirba su įdiegtomis bankų programomis. Vykdo išankstinę
ir einamąją finansų kontrolę pagal nustatytą kompetenciją
bei atlieka kitus darbus, nurodytus buhalterio pareiginiuose nuostatuose.
Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).
Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.
3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir šio dokumento
kopiją, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams.
4. Gyvenimo aprašymą.
Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo dienos: nuo 2018-01-24 iki 2018-02-06
17.00 val.
Atrinkti pretendentai bus pakviesti pokalbiui el. paštu ir
telefonu. Darbo pokalbis planuojamas 2018 m. vasario 7
d. 10.00 val.
Dokumentus pristatyti asmeniškai į Prienų r. sav. visuomenės sveikatos biurą arba siųsti registruotu laišku adresu:
Revuonos g. 4, LT- 59118 Prienai, arba elektroniniu paštu:
prienai.vs.biuras@gmail.com.
Išsamesnė informacija teikiama telefonu 8 678 79 994
arba el. paštu: prienai.vs.biuras@gmail.com.
KREPŠINIS

Kovo 3 d.



KREPŠINIS

Kovo 10 d.

1700 val.

DELFI TV

Klaipėdos „Neptūnas“ prieš
Prienų-Birštono „Vytautas“ LKL

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

LIETUVOS KREPŠINIO LYGA

TURNYRINĖ
LENTELĖ

1. Kauno „Žalgiris“
RUNGT.

PER.

21

19

PRAL. TAŠKAI

2

19

2. Vilniaus „Lietuvos rytas“
RUNGT.

PER.

21

17

PRAL. TAŠKAI

4

17

3. Klaipėdos „Neptūnas“
RUNGT.

PER.

20

16

PRAL. TAŠKAI

4

16

4. Panevėžio „Lietkabelis“
RUNGT.

PER.

21

13

PRAL. TAŠKAI

8

13

5. Utenos „Juventus“
RUNGT.

PER.

21

9

PRAL. TAŠKAI

12

9

6. Pasvalio „Pieno žvaigždės“
RUNGT.

PER.

21

7

PRAL. TAŠKAI

14

7

7. Šiaulių „Šiauliai“
RUNGT.

PER.

19

6

PRAL. TAŠKAI

13

6

8. Alytaus „Dzūkija“
RUNGT.

PER.

20

6

PRAL. TAŠKAI

14

6

9. Kėdainių „Nevėžis“
RUNGT.

PER.

21

6

PRAL. TAŠKAI

15

6

10. Prienų-Birštono „Vytautas“
RUNGT.

PER.

21

4

PRAL. TAŠKAI

17

4

KREPŠINIS

Kovo 19 d.

1900 val.

DELFI TV

Alytaus „Dzūkija“ prieš
Prienų-Birštono „Vytautas“ LKL

Kovo 25 d.

1500 val.

Prienų KKSC arenoje
Prienų-Birštono „Vytautas“ prieš
Kėdainių „Nevėžis“ LKL

 VALSTYBĖS ŠIMTMEČIUI
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Elektros ir gamtinių dujų skirstymo bendrovės
„Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) pajamos pernai
siekė 612,3 mln. eurų – 5,8 proc. mažiau nei 2016
metais, kai jos buvo 650,1 mln. eurų.



Praėjusiais metais elektros vartojimas Lietuvoje ūgtelėjo
2,7 proc., o tai labiausiai lėmė didėjantys verslo ir gyventojų
energijos poreikiai. ESO duomenimis, pernai Lietuvoje buvo
suvartota 9,2 mlrd. kilovatvalandžių elektros energijos – 2,7
proc. daugiau nei 2016 metais. 70 proc. elektros sunaudojo
verslas, o likusią dalį – gyventojai.



Jungtinių Valstijų lėktuvų gamintoja „Boeing“ trečiadienį
pranešė, kad jos grynasis pelnas ketvirtąjį praėjusių metų
ketvirtį per metus išaugo net 92 proc. iki 3,1 mlrd. JAV dolerių.
Apyvarta padidėjo 9 proc. iki 25,4 mlrd. JAV dolerių. Tam
įtakos turėjo padidėjęs užsakovams pristatytų komercinių
lėktuvų skaičius bei išaugusios gynybos padalinio pajamos.

KLEMENSAS JUOČAS
(gim. 1949 12 06) – aviacijos inžinierius-konstruktorius.
Gimė Pagėgiuose. Pradėjo skraidyti Šilutėje. Mokėsi
Charkovo aviacijos institute.
Nuo 1973 m. dirba Prienų
eksperimentinėje sportinės
aviacijos gamykloje, kuriai
Eduardas Lasauskas ir Klemensas Juočas, 1976 m.
1983–1985 m. vadovavo.
Suprojektavo pirmąjį motosklandytuvą „Nemunas“, sklandytuvą „Nida“ (2007 m.). K. Juočas ir toliau dirba
LAK- 20, LAK-17 ir LAK-19. Daug nu- Sportinės aviacijos gamykloje, kuria naujus
veikė kuriant 15 metrų klasės sklandytuvą sklandytuvus.

GEDVYDAS NORKEVIČIUS
(gim. 1990 12 19) – pasaulio
kultūrizmo čempionas.
Gimė Prienuose. Mokėsi Prienų „Ąžuolo“ pagrindinėje mokykloje, „Žiburio“
gimnazijoje, Lietuvos sporto universitete. Kultūrizmu susidomėjo 2008 metais ir
tuometinėje Prienų „Fitness Factory Gym“
sporto salėje pradėjo savo sporto kelią. Pirmasis treneris – Karolis Žilinskas (Lietuvos
kultūrizmo federacijos prezidentas ir daugkartinis kultūrizmo čempionas Lietuvoje ir
užsienyje).
G. Norkevičius yra įkūręs sporto klubą
„Diamond Gym“ Kaune, dirba treneriu ir
profesionaliai ruošiasi varžyboms.
Tik pradėjęs profesionalią sportinę karjerą, 2011 m. NAC pasaulio čempionate
(Liuksemburge) užėmė 4 vietą, IFBB Vilniaus miesto pirmenybėse – 2 vietą, NAC
Latvijos čempionate – 1 vietą, WFF Lie-

tuvos čempionate – 1 vietą. 2012 metais
laimėjo 3 pirmąsias vietas bei antrąją vietą. 2013 m. laimėjo pirmas vietas bei NAC
„Mr.Universe“ (Hamburgas) – pasaulio
čempiono titulą. 2014 m. taip pat atnešė
pergales tarptautiniuose čempionatuose, o
2016 m. FBB Oslo Grand Prix (Norvegija)
laimėjo 1-ąją vietą.

ROLANDAS KALINAUSKAS
(gim. 1955 06 06) – aviakonstruktorius, Lietuvos aviakonstruktorių federacijos prezidentas (1994–
2002), lakūnas-bandytojas.
Gimė Pašeimenių kaime, Vilkaviškio rajone. 1973 m. baigė Kauno XIV gimnaziją.
Skraido nuo 1972 m. 1977 m. tapo sklandymo sporto meistru. Nuo 1978 m. gyvena
Prienuose, dirbo ESAG gamykloje variklių
skyriuje. Nuo 1979 m. – lakūnas-bandytojas. Yra sukūręs apie 20 aviamodelių.
Pagamino 10 skraidančių lėktuvų. 1991
m. sukūrė pirmąjį lėktuvą „Kregždutė“,

vėliau – dvivietį lėktuvą „Volungė“, „Žaibas“, „Vėjas“, „Apelsinas“, „Šarka“, „Bitė“ ir kitus. Į orą pakilo ir atstatytas Antano
Gustaičio sukurto ANBO-II (1928–1930)
prototipas. Dalyvauja aviatorių konkursuose, šventėse.

R. Kalinauskas (kairėje) prie ANBO-II, 2017 m.

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

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.

RAMUTIS KARMALAVIČIUS
(gim. 1952 05 17) – literatūros tyrinėtojas, humanitarinių
mokslų daktaras.
Gimė Jiezne. Mokėsi Jiezno vidurinėje
mokykloje. 1978 m. Vilniaus universiteto
Kauno vakariniame fakultete baigė lietuvių
kalbą ir literatūrą. Nuo 1981 m. dirbo Lietuvių kalbos ir literatūros institute. Dėstė Vytauto Didžiojo universitete, Vilniaus universiteto Kauno humanitariniame fakultete.
1999 m. įkūrė tarptautinį keturkalbį moks-

lo darbų žurnalą „Respectus philologicus“,
kurį redagavo. Šis leidinys skirtas lingvistiniams tyrimams, literatūros naratyvų ir
kontekstų problematikai, reklamos diskurso paveikumo klausimams, vertimo teorijai
ir praktikai.
Išleido monografiją „Sofija ČiurlionienėKymantaitė“, paskelbė straipsnių. Yra apybraižos „Zigmas Kuzmickas“ (1991) bendraautoris, parengė Sofijos Čiurlionienės
„Raštus“, Edmundo Steponaičio, Zigmo
Kuzmicko kūrybos rinkinius, tyrinėja Lietuvos raštiją.

PRIE VYTAUTO KALNO 
ŠEŠTAdienis, 2018 m. VASARIO 3 d., www.naujasisgelupis.lt



Centrinės valdžios deficitas pernai buvo 156,3 mln. eurų ir
sudarė 0,4 proc. prognozuojamo 2017 metų bendrojo vidaus
produkto (BVP). 2016 metais centrinės valdžios sektoriaus
deficitas siekė 298,6 mln. eurų. Centrinės valdžios pajamos
pernai buvo 11,7 mlrd. eurų, išlaidos – 11,088 mlrd. eurų, o
sandoriai su nefinansiniu turtu – 768,9 mln. eurų.

PRIE VYTAUTO
KALNO

Stasė

Kraujo donorystės
akcijos „Kauno
regionas gali“
įmonių kategorijoje
laurus nuskynė
Birštono sanatorija
„Versmė“
VšĮ Nacionalinis kraujo
centras, radijo stotis TAU ir
VšĮ Kauno regiono plėtros
agentūra kvietė Kauno
regiono įmones, įstaigas
ir organizacijas prisijungti
prie kraujo donorystės
akcijos ir tapti metų
proveržiu, aukojant kraują.

Kraujo donorystės akcija
vyko 8 Kauno regiono savivaldybėse: Birštono, Jonavos
rajono, Kaišiadorių rajono,
Kauno miesto, Kauno rajono, Kėdainių rajono, Prienų
ir Raseinių rajonų.
Akcijos metu buvo fiksuojamas duoto kraujo kiekis, o
daugiausiai kraujo kiekvienoje kategorijoje davusi įmonė
gavo apdovanojimus. Birštone įmonių kategorijoje laimėjo sanatorija „Versmė“.
Sausio 31-ąją pasveikinti sanatorijos „Versmės“ direktorių Antaną Danį atvyko
Nacionalinio kraujo centro
donorų organizatorė Edita
Rimkienė, ryšių su visuomene specialistė Daiva Savickienė bei radijo stoties TAU
atstovai.
Pagrindinis prizas įmonei
– 150 nemokamų reklaminių garso transliacijų radijo
stoties TAU eteryje, jei buvo
atlikta kraujo donacijų iki 50
asmenų. Sanatorijoje „Versmė“ užfiksuotos 46 kraujo
donacijos.
SAVIVALDYBĖS inf. 

Lietuvos bankas (LB) šiemet tikrins banką „Citadele“
ir Medicinos banką, taip pat Lietuvos centrinę kredito
uniją, tai numatyta centrinio banko paviešintame šių
metų finansų rinkos dalyvių patikrinimų plane. Iš viso
numatoma atlikti 14 planinių patikrinimų.



Premjeras Saulius Skvernelis sako, kad šiuo metu
rengiamos pataisos aiškiai sureglamentuos valstybės
turto panaudojimą. Kartu jis teigia, jog, jo vertinimu,
valstybė neturėtų nemokamai suteikti patalpų
pelningoms organizacijoms. Dėl to per metus valstybės
biudžetas praranda apie 7 mln. eurų.

Ar dažnai kurorto gyventojai naudojasi
„Birštoniečio kortele“ ir jos teikiamomis
lengvatomis?
ASIPAVIČIENĖ

laikraščio priedas Birštono
savivaldybės gyventojams



Nuo 2017 metų sausio 1
dienos Birštono kurorto
gyventojai gali naudotis
„Birštoniečio kortele“,
su kuria turi galimybę
gauti nuolaidų Birštono
paslaugų įmonėse,
sanatorijose, restoranuose
ir kavinėse.

Taikant nuolaidas siekiama, kad kurorto gyventojai
kiek pigiau ir dažniau galėtų
apsilankyti sanatorijose, išbandyti įvairias procedūras,
apsilankyti kavinėse, restoranuose ar kitose maitinimo
įstaigose.
Šiuo metu „Birštoniečio
kortelę“ turi daugiau kaip
1200 savivaldybės gyventojų. Paklauskime, ar dažnai
birštoniečiai ja naudojasi ir ar
patenkinti, kad gali naudotis
tam tikromis nuolaidomis?
Asta Cikanavčienė: Taip,
„Birštoniečio kortelę“ turiu ir naudojuosi eidama į
„Eglės“ baseiną. Čia mūsų
šeima lankosi dažniausiai,
nes gera aplinka ir taikoma
gera nuolaida.
Genovaitė Veselienė: Kortelę turiu, bet dar nesinaudojau. Į baseinus neinu, o į procedūras kurioje nors sanatorijoje ruošiuosi nueiti.
Vytautas Gedminas, Birštono sveikos gyvensenos
klubo „Šilagėlė“ pirmininkas: Anksčiau, kol dar nebuvo įvesta „Birštoniečio
kortelė“, mūsų klubas buvo sudaręs sutartį su „Versmės“ sanatorija ir turėjome
didesnes nuolaidas. Dabar
nuolaida labai maža, tad ne
visi išgali dažniau nueiti į
baseiną. Galima sakyti, kad
mūsų klubo narių skaičius
ženkliai sumažėjo dėl to, kad
neturime didesnės nuolaidos.
Aš manau, kad buvo geriau,

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

kai mūsų klubo nariai galėjo
dažniau pasinaudoti baseinu
– juk visiems sveika pabūti
vandenyje, paplaukioti. Aš
asmeniškai skeptiškai žiūriu į „Birštoniečio kortelės“
nuolaidas. O mūsų šeima į
viešojo maitinimo įstaigas
nevaikšto, baseinu irgi retai
naudojamės, o kitų galimybių dar nespėjom išbandyti.
Nijolė Jakimonienė:
„Birštoniečio kortelė“ – labai geras sumanymas. Tai
kartu ir garbės dalykas. Naudojuosi kortelės nuolaidomis
bent 2–3 kartus per mėnesį,
daugiausia „Eglės“ sanatorijos baseinu ir pirčių kompleksu.
Pasikalbėjusi su kai kuriais
birštoniečiais, išgirdau, kad
šias korteles turi dar ne visi. Vieni skeptiškai į tai žiūri, nes nuolaidos tikrai labai
nedidelės, o jeigu žmogus
nevaikšto nei į baseinus, nei
į procedūras, tai gal jam nieko ir nereikia. Suprantama,
kad verslininkai nori daugiau
uždirbti ir pinigais nesišvaisto, bet...
Tačiau daugelis džiaugiasi,
kad naujos, modernios sanatorijos, tokios kaip „Eglė“ ir
„Vytautas Mineral Spa“, teikia nemažas nuolaidas, ten
jauki aplinka, o paslaugos
kokybiškos. Didesnė nuolaida taikoma ir „Royal SPA
Residence“. Pasak pakalbintų birštoniečių Jono ir Irenos
R., keista, kad seniausios
Birštono sanatorijos „Tulpė“ ir „Versmė“ taiko labai
mažas nuolaidas, o kainas
vis didina. Besilankantys
„Tulpėje“ birštoniečiai minėjo, kad čia ir dušai ne visi
veikia, ir saunos durys nesandarios, negaminamas ledas... Žodžiu, paslaugų kaina ne visai atitinka jų kokybę. Tad nėra ko stebėtis, kad
daugelis kurorto gyventojų
ir svečių jau renkasi naujas
sanatorijas, kurios yra drau-

LEIDĖJAS:

UAB „GĖLUPIS“ J. Brundzos g. 4-2, Prienai
REDAKCIJA:

Laikraštis „Naujasis Gėlupis“, J. Brundzos g. 4, Prienai.

giškesnės klientams.
Pensinio amžiaus žmonės
taip pat sakė, kad buvo geriau, kai visuomeninės organizacijos turėjo sutartis
ir galėjo baseinu naudotis
dažniau, nes reikėjo mažiau
mokėti. Juk ne visi gali sau
leisti pramogauti, kai reikia
skaičiuoti eurus, nes žiemą
kainuoja ir šildymas, o pensijos, nors šiek tiek ir padidėjo, bet, kaip sakė viena moteris, „tik papildomam pakeliui
sviesto“.
Kadangi Birštone vieni
kitus žino ir pažįsta, žmonės
nori likti anonimais kalbėdami apie lankymąsi viešojo
maitinimo įstaigose. Vienoje
iš jų apsilankęs žmogus sako
paklausęs, ar taikoma nuolaida su „Birštoniečio kortele“
(sąraše yra), tačiau aptarnaujanti padavėja atsakiusi, kad
nežinanti, reikia klausti šeimininko...
Dar vienas žmogus pasakojo (teko ir įsitikinti), kad
degalinė UAB „Borusta“,
turintiems „Birštoniečio kortelę“ taiko 0,02 ct nuolaidą
litrui degalų. Tačiau šioje
degalinėje degalai (bent dyzelinas) yra 3 euro centais

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

Birštono alumnai
inicijuoja
pokyčius savo
miestui

brangesni negu Paprienės
degalinėje... Anksčiau visada „Borustoje“ degalai buvo
keletu centų pigesni negu kitose degalinėse. Tad žmonės
įtaria, kad jų „pabrangimas“
susijęs su „Birštoniečio kortele“...
Visgi dauguma birštoniečių džiaugiasi, kad turi tokią kortelę, kuri vietiniams
gyventojams suteikia šiokių
tokių privilegijų, kurias galima įvertinti ir kaip kompensaciją už kartais patiriamus
nepatogumus, ypač sezono
metu.
Reikia paminėti, kad šiomis nuolaidų kortelėmis labiau suinteresuoti kurorto
žmonės (ypač jaunimas),
šiek tiek mažiau kaimiškųjų
vietovių gyventojai.
Naujausią informaciją apie
nuolaidas galima rasti Birštono savivaldybės svetainėje ir socialinio tinklo „Facebook“ „Birštono kurortas“
paskyroje.
Gyventojų prašymus registruoja, duomenų teisingumą tikrina ir korteles išduoda
Birštono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyrius.

Pokyčių dirbtuvės –
renginys, kuris telkia
Lietuvos jaunimą,
bendruomenių lyderius ir
savo gimtuosius miestus
mylinčius, tačiau kitur
gyventi išvykusius
profesionalus. Savaitgalį
Birštone vykusios
dirbtuvės buvo atvira idėjų
miestui erdvė, kurioje
dalyviai pristatė keturias
iniciatyvas, prisidėsiančias
prie krašto augimo.

Vienas renginio dalyvių, Vilniuje gyvenantis, dirbantis mokymų ir konsultavimo srityje,
birštonietis Balys Viršutis džiaugėsi proga susitikti su aktyviais
kraštiečiais: „Manau, jog yra visos galimybės prisidėti prie pokyčių Birštone, o šis renginys
– puikus to pavyzdys. Dalyviai
patyrė ir pamatė, kiek daug gali
žmonių būrys, turėdamas vieną
bendrą tikslą ir platformą susiburti.“
Balys po renginio kuruoja vienos iš iniciatyvų įgyvendinimą
– su Birštono alumnais ir vietos moksleiviais kuria neformalaus ugdymo programą. „Jeigu
norime, kad Birštono jaunimas
būtų lyderis, taptų asmeniškai
atsakingas ir iniciatyvus, reikia
prie to prisidėti, nes poreikis
aiškus, suvoktas ir išsakytas, liko tik jį patenkinti“, – teigia iniciatyvos moksleiviams kuratorius Balys.
Antroji iniciatyva buvo skirta
sprendimų paieškai, kaip sureguliuoti automobilių eismą bei
paskatinti miesto svečius keliauti dviračiais ar pėsčiomis Birštone sezono metu. Kelių eismo
saugumo specialistė, birštonietė
Renata Žaliauskaitė mano, kad
Birštone šiuo metu labai jaučiamas verslo palaikymas, tačiau po
truputį pradedami pamiršti patys
miesto gyventojai, kuriems ir yra
aktualiausias eismas kurorte.
Sezono metu eismo problema
neliks užmiršta, nes renginys subūrė ne tik vietos visuomenės
veikėjus, bet ir savivaldos atstovus. Pokyčių dirbtuvės įgyvendinamos pagal „CityAlumni“
iniciatyvos vykdomą projektą
„Jaunimo įsitraukimas į gimto
krašto vystymą“.
„CityAlumni“ organizacijos informacija 

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.
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Ugniagesiai lankys
gyventojus ir mokys gyventi
saugiau
Nuo vasario 1 d.
iki metų pabaigos
Priešgaisrinės
apsaugos ir
gelbėjimo
departamentas
šalyje organizuoja
prevencinę akciją
„Gyvenkime
saugiai“.

Jos metu valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspektoriai ir ugniagesiai gelbėtojai ketina aplankyti apie 100
tūkst. gyvenamųjų būstų visoje Lietuvoje, konsultuoti gyventojus ir teikti jiems
praktinius patarimus saugios
aplinkos ir saugaus būsto
klausimais. Svarbiausias šios
akcijos tikslas – ugdyti šalies
gyventojų saugios gyvensenos įpročius, gerinti gyvenamųjų būstų gaisrinę saugą ir
skatinti gyventojus namuose
įsirengti autonominius dūmų
detektorius.
Pernai gaisruose iš viso žuvo 103 žmonės. Gyvenamosios paskirties pastatuose kilo
2342 gaisrai, t. y. ketvirtadalis
visų gaisrų. Juose žuvo 91 gyventojas, iš jų ir 3 vaikai. Palyginti su 2016 m., gaisrų skaičius gyvenamosios paskirties
pastatuose padidėjo net 29
proc. Kad tokių nelaimių būtų mažiau, pats efektyviausias būdas yra įsirengti autonominius dūmų detektorius.

Nekilnojamasis
turtas

2 KAMBARIŲ BUTUS
2 k. bt. (V a., renovuotame name,
pakeista elektros instaliacija ir
santechnika, už renovaciją sumokėta) Statybininkų g. 19, Prienuose. 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.
2,5 ha žemės sklypą (6 400 Eur)
Mokyklos g., Prienlaukio k., Prienų r. Tel. 8 652 84089.
8,47 ha žemės ūkio paskirties
žemę Gineikonių k., Stakliškių
sen., Prienų r., Tel. 8 608 56398.

Pirktų arba išsinuomotų garažą
Prienuose. Tel. 8 606 08778.
Brangiausiai Lietuvoje miškus
(brandžius, jaunus, malkinius,
iškirstus), žemes, sodybas.
Atsiskaito iš karto. Tel. 8 676
41155.
Mišką. Gali būti su bendraturčiais, neatidalintas iš bendros
nuosavybės. Sutvarkau dokumentus, paveldėjimą. Tel. 8 644
55355.

PERKAME
MIŠKĄ

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

Tel. 8 680 81777

Kiaulę, triušius ir raudonųjų dobilų sėklą. Tel. 8 630 05924.
Mėsinę veršingą telyčią. Tel. 8
671 34428.
Vasarinius miežius sėklai. Tel. 8
674 66750.

1 KAMBARIO BUTUS

Perka

REKLAMA

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

Parduoda
1 k. bt. (I a.) Vytauto g., Prienuose. Domina keitimas į 2 k. bt.
Prienuose. Tel. 8 698 29149.

Pernai šalyje, suveikus šiems
detektoriams, buvo išgelbėta ne viena gyvybė. Neretai
gaisrai kyla naktį, tad, turint
šį prietaisą namuose, šaižus
jo garsas prikelia iš miego ir
tragedijos dažniausiai pavyksta išvengti.
Kaip ir praėjusiais metais,
priešgaisrinės priežiūros inspektoriai ir ugniagesiai, lankydami gyventojus, domėsis, ar tvarkingos jų būstuose
krosnys, elektros instaliacija,
ar valomi dūmtraukiai, nes
dažniausiai gaisrai gyvenamuosiuose namuose ir kyla dėl neatsargaus žmogaus
elgesio su ugnimi, elektros
įrenginių, prietaisų, elektros
instaliacijos gedimų ir krosnių, židinių bei dūmtraukių
įrengimo ir eksploatavimo
reikalavimų pažeidimų. Vilniaus apskrityje planuojama
aplankyti 19 600 būstų, Kauno – 16 000, Klaipėdos – 13
600. Ugniagesiai gyventojus lankys visose apskrityse. VPGT 

PERKAME MIŠKĄ

IŠNUOMOJA

Nebrangiai miežius. Tel. 8 606
86825.

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

Nebrangiai miežius ir kviečius.
Tel. 8 699 03190.

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

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

Žirnius „Respect“, valyti, tinka
sėklai (13 Eur/50 kg). Tel. 8 678
PERKAME86971.
Dirbantis tvarkingas vyras išsiMIŠKĄ
nuomotų 1-2 k. bt.ir apvaliąją
su baldais ir
medieną suTel.
žeme
buitine technika Prienuose.
amonio salietrą, sulfatą,
arba išsikirsti.
8 689 73885.
Atliekame sanitariniusazofoską
kirtimus ir kitas trąšas.

IŠSINUOMOJA

Trąšas:

Gerai įmitusius, liesus
ir traumuotus galvijus (AB „Krekenavos
agrofirma“ kainomis). Taip pat arklius.
Sveriame elektroninėmis
svarstyklėmis. Atsiskaitome
iš karto. Tel. 8 616 43646.
BRAngIAI PERKAME ĮVAIRIUS

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

bei retinimus. Konsultuojame.

Tel. 8 680 81777 Pristatome.

Automobiliai ir
jų dalys
Parduoda

„Audi A3“ (1998 m., 1,9 l, TDI, 81
kW, TA iki 2019 m. 08 mėn., yra
signalizacija, klimato kontrolė,
kondicionierius, tvarkingas, 1100
Eur). Tel. 8 656 03561.

Perka

Skubiai superkame visų markių lengvuosius automobilius,
mikroautobusus, keturačius,
priekabas.
Automobiliai gali būti su defektais, nevažiuojantys, daužti,
skirti ardymui ar utilizavimui,
surūdiję, be TA ir draudimo. Išsivežame patys. Atsiskaitome
iš karto, padedame sutvarkyti
visus reikiamus dokumentus.
Lauksime Jūsų pasiūlymų
tel. 8 666 70777.
Brangiai superka įvairius automobilius (tvarkingus ir gali būti su
defektais). Tel. 8 684 44304.

ŽEMĖS ŪKIS
PARDUODA

Išrašome sąskaitas.
Tel. 8 605 49513.

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. Atsiskaito vietoje, iš karto. Tel. 8
612 34503.
Vilniaus apskrities ūkininkas nuolat perka
arklius. Suteikia transporto paslaugas.
Tel.: 8 656 39189, 8 616 14424.
ŽŪB „Žara“ perka karves, jaučius, telyčias.
Atsiskaito iš karto.
Tvarko valstybines išmokas.
Sveria el. svarstyklėmis.
Pasiima patys. Tel.: 8 685
86121, 8 699 57191.
Superkame karves, bulius ir telyčias. KREKENAVOS
AGRO FIRMOS supirkėja Olga Smailienė.
Tel. 8 612 02125.
UAB

SŪDUVOS
GALVIJAI

tiesiogiai be tarpininkų
brangiai PERKA bulius,
PERKAME
ĮVAIRIUS
karves,
telyčias. Moka 6-21
Lietuvišką, svilintąBRAngIAI
kiaulienos
proc.
Sutvarko
dokumentus
ARKlIUS,
JAUČIUS,
skerdieną. Kaina tik 2,25 Eur/kg.
subsidijoms
TElYČIAS,
KARVES
. gauti. Sveria,
Atvežame. Tel. 8 607 12690.
pasiima iš kiemo.
Tel. 8 625 93 679
Atsiskaito iš karto.
Apie 200 kg kiaulę pjovimui ir
Tel.: 8 614 44299 („Bitė“),
ėringas arba su ėriukais avis. Tel.
8 620 35000 („Omnitel“),
8 613 79515 („Tele 2“).
8 620 62702.

Įmonė tiesiogiai galvijus aukščiausiomis ŽŪKB „Krekenavos
mėsa“ kainomis. Tel. 8 613
79515.
A. Bagdono PĮ – brangiai veršelius auginti. Moka 6–21 proc.
Sveria el. svarstyklėmis. Pasiima
patys. Tel.: 8 699 93682, (8 319)
69541.
Viena didžiausių įmonių Lietuvoje tiesiogiai perka karves, bulius,
telyčias. Sveria el. svarstyklėmis.
Moka 6 ir 21 proc. PVM. Atsiskaito iš karto. Tel. 8 635 07197
(Ričardas Lukauskas).
Sanitarinius raguočius. Tel. 8 602
48941.
Brangiai visoje Lietuvoje superkame galvijus: karves, jaučius,
telyčias. Atsiskaitome vietoje.
Vežame į užsienį. Tel. 8 615
28106.
Bet kokią žemės ūkio techniką,
pvz., traktorių, priekabą, sunkvežimį ir jų padargus. Gali būti
neveikiantys. Tel. 8 680 77728.
Sunkvežimio „MAZ“ 8 cilindrų variklį arba visą sunkvežimį „MAZ“.
Tel. 8 680 77728.

ĮVAIRIOS PREKĖS
PARDUODA

ŽIEMOS AKCIJA!

Lietuviški gydomieji lazeriai pripažinti Europoje,
sertifikuoti, gydo be vaistų
sąnarius, nugarą, prostatą.
www.laz.lt,
tel. 8 615 36522.
Vilniaus Lazerinės
technologijos centras.
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Nuolat prekiaujame lapuočių
malkomis. Skaldytos, kaladėmis
arba rąsteliais. Malkos tvarkingai
sukrautos. Skubus nemokamas
pristatymas. Taip pat parduodame DURPIŲ BRIKETUS. Tel. 8
672 51171.
Įvairias malkas (rąsteliais, kaladėmis ir skaldytas). Turime ir
sausų malkų. Atvežame įvairiais
kiekiais. Tel. 8 604 81933.
Įvairias malkas kaladėmis. Pristato. Tel. 8 671 94231.
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.
Šiltnamių išpardavimas!!! Išparduodami tvirti polikarbonatiniai
šiltnamiai. Didelis pasirinkimas,
daug priedų šiltnamiams. Pristatome į Jūsų namus nemokamai.
Esant poreikiui, meistrai surenka.
Tel. 8 659 08776.
Vaikiškus drabužėlius (iki 2 metų
mergaitei už simbolinę kainą). Tel.
8 602 52956 (rašyti SMS).
Pigiai veikiančią masažinę vonią
(300 Eur), unitazą (30 Eur), dieninius šviestuvus (tinka prekyboje,
6 vnt. po 20 Eur), kilimus (4x1,20
m ir ovalo formos 1,20 m). Naują
viengulę lovą su stalčiais (2x0,90
m, 100 Eur). 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.

PASLAUGOS
Suteikiame paskolas arba refinansuojame Jūsų skolas (taip pat
ir antstolių) iki 10 000 Eur. Konkurencingai mažiausios palūkanos
rinkoje. Galite įsigyti kredito
korteles „Hercus MasterCard“.
Draudimas: automobilio, būsto
bei gyvybės. Konsultacija pensijų
II–III kaupimo pakopų klausimais.
Tel. 8 601 50935.
UAB „INŽINERINĖ GEODEZIJA“.
Sklypų geodeziniai matavimai,
topografiniai planai, riboženklių
atstatymas, žemės sklypų padalijimas, sujungimas ir kiti geodeziniai darbai. Tel. 8 622 92902, el.
paštas: info@geoin.lt
REKLAMA

SKLYPŲ KADASTRINIAI
MATAVIMAI

♦ statinių kadastriniai matavi
mai – inventorizacija,
♦ geodeziniai ir topografiniai
matavimai,
♦ pastato ašių nužymėjimas,
♦ žemės sklypų formavimo ir
pertvarkymo projektai...

http://www.facebook.com/
labirintai

LAIDOJIMO PASLAUGOS

Katafalkas Salių nuoma Gėlės Drabužiai Kremavimas
Tel.

UAB „GEONETAS“
Adresas: Vytauto g. 11A,
Prienai (priešais Autobu
sų stotį, laiptais į rūsį).
Tel.: 8 683 98043,
8 614 38124.
Kaminų įdėklai, gaminimas,
montavimas, kaminų valymas.
Tel. 8 645 87304 (Vytautas).
Stogų dengimas, karkasinių namų
statyba, pamatų įrengimas, skardinimo darbai, skardų lankstymas, medinė lauko apdaila, pirtys
ir kiti statybos darbai. Dirbame
pagal verslo liudijimus. Tel. 8
603 35880.
Liejame pamatus, betonuojame.
Montuojame gipso kartoną,
glaistome, dažome, kalame dailylentes, dedame visų tipų grindis,
klojame plyteles, atliekame santechnikos, elektros instaliacijos
ir griovimo darbus. Prilydome
stogų dangą. Lankstome skardas.
Tel. 8 600 96399.
Šlifuojame, dedame ir lakuojame parketą, dengiame stogus,
lankstome skardas, skardiname,
šiltiname ir dažome namų fasadus. Statome karkasinius namus.
Kasame pamatus, mūrijame,
tinkuojame, betonuojame, montuojame tvoras, atliekame langų
apdailą, montuojame langus ir
duris. Tel. 8 620 85350.
Kokybiškai remontuojame butus: dažome, glaistome, klojame
laminatą, atliekame kitus darbus.
Tel. 8 606 46488.
Vidaus apdailos darbai: glaistymas, dažymas, tapetavimas. Tel.
8 616 74728.
Visi santechnikos darbai: šildymo, 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. Atvykstu bet kurią savaitės dieną ir
vakarais (atvykstu ir dėl smulkių
gedimų ir darbų) bei į rajonus.
Parenku ir atvežu medžiagas. Tel.:
8 684 55308, 8 619 54866.

Šiltn
a
Prie mių g.
nuo 8,
se

www.naujasisgelupis.lt

8 638 77387. Dirbame visą parą

DARBO
SKELBIMAI
REIKALINGA
Projektuojame bei gaminame
nestandartinius korpusinius baldus: virtuvės baldus, drabužines,
slenkančias sistemas, vonios,
jaunuolio, biuro ir kitus baldus.
Ilgametė patirtis, nedidelės kainos, laiku įvykdomi terminai. Tel.
8 699 26010.
Gaminame įvairias namų ir ūkinių
pastatų duris. Kokybę garantuojame. Žiemos laikotarpiu taikome
nuolaidą. Tel. 8 682 62195.

Remontuojame
skalbykles, džiovykles, el. virykles ir
kt. Suteikiame garantiją, taikome
nuolaidas! Atvykstame į
namus, dirbame ir savaitgaliais. Tel. 8 645 04370.
REMONTUOJAME automatines skalbimo
mašinas, indaplove s , v i r y k l e s ,
džiovykles.
Garantijos iki 24 mėn.
Tel.: 8 670 72013, 8 612 62443.
Remontuoju ir prijungiu skalbykles, džiovykles, elektrines
virykles, orkaites, indaploves.
Atvykstu į namus. Suteikiu 1 m.
garantiją. Tel. 8 647 36010.
Atliekame įvairius žemės kasimo, lyginimo darbus: kasame,
valome tvenkinius, darome pylimus, šlaitus, lyginame, tvarkome
teritorijas. Konsultuojame. Turime patirtį. Dirbame kokybiškai.
Tel. 8 640 50090.
Greitai ir kokybiškai MOBILIUOJU
GATERIU PJAUNAME medieną
(iki 11 m ilgio) jums patogioje vietoje. Elektra nebūtina. Dirbame
ir savaitgaliais. Tel. 8 657 57395,
www.7verslai.lt

Padavėja (-as). Ne jaunesnė (-is)
nei 20 metų. Patirtis – privalumas, tačiau galime ir apmokyti.
Taip pat reikalingas picų išvežiotojas (darbas pamainomis) ir
virėja. Kreiptis telefonu darbo
valandomis 8 650 41148.
Prienuose maisto prekių parduotuvei – pardavėja. Tel. 8 614
54126.
Pagalbinis darbininkas iki 40
metų, be žalingų įpročių, dirbti
prie stogų. Privalumas B vairuotojo kategorija. Tel. 8 673 72788.
UAB „Ąžuolija LT“ – miškininkas
ne pilnai darbo dienai. Pobūdis:
miško taksavimas. Reikalinga
patirtis. Tel. 8 650 80515.
Vairuotojai ir nevairuojantys padėjėjai (turintys pasą) nuvairuoti
lengvuosius automobilius į Ukrainą ir Rusiją. Tel. 8 608 55933.

Laikyti
negaliojančiais
Pamestus traktoriaus „2PTS-4“
dokumentus, valstybiniai numeriai 5803 ir registracijos liudijimas
Nr. P-246, laikyti negaliojančiais.

Kviečia
Jeigu turite problemų su alkoholizmu, Jums gali padėti Birštono
anoniminių alkoholikų draugija.
Susirinkimai vyksta: II, IV – 19
val., VII – 17 val., Birutės g. 10A
(„Carito” bendruomenės namai),
Birštone. Tel. 8 689 36747.
Prienų – Birštono diabeto klubas
„Versmė“ vasario 3 dieną (šeštadienį), kviečia į klubo narių susirinkimą tema „Diabeto valdymas
– mikrobiota“, kuris vyks Birštono
„Carito“ namuose, Birutės g. 10A,
Birštonas. Registracija 11 val.
Kviečiame prisijungti ir naujus
narius.

Kraujagyslių chirurgas konsultuoja dėl įvairios arterijų ir venų patologijos. Atliekamas doplerinis tyrimas.
Vasario 9 d. UAB „MediCa klinika“, Vytauto g. 40, Prienai.
Registracija būtina tel. 8 612 67461.

Informuoju, 2018 m. vasario 9 d. nuo 10.00 val. Žibutės
Cibulskienės įmonė atliks žemės sklypo Geležinkelio g.
15, Mauručių kaime, Veiverių sen., Prienų r. sav. kadastrinius matavimus. Gretimo sklypo (kad. Nr. 6962/0006:188)
savininkus Ramutę Grigaitienę, Vidmantą Vasiliauską, Genovaitę Smailienę, Valentiną Potockienę ar jų įgaliotus asmenis prašome atvykti į sklypo ribų ženklinimą.
Neatvykus su planu bus galima susipažinti ar pareikšti pretenzijas adresu: Laisvės al. 101A-42 kab., Kaunas,
per 30 dienų nuo matavimo pradžios. Informacija tel. 8
699 97461.
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Užjaučia

vos valstybės atkūrimo šimtmetį
Balandžio 4 d. Prienų kultūros ir
laisvalaikio centre – grupės „2 Donatai“ naujo albumo pristatymas
PARODOS PRIENŲ RAJONE
Nuo sausio 6 d. Prienų krašto
muziejuje – dailininko Petro Lincevičiaus tapybos darbų parodos
pristatymas.

Mirus buvusiam
ilgamečiam Prienų r.
medžiotojų ir žvejų
draugijos, Prienų
medžiotojų būrelio
pirmininkui
Donatui Seiliui,
skaudžią netekties ir
liūdesio valandą
nuoširdžiai užjaučiame
žmoną Zitą, dukras ir
kitus artimuosius.
Prienų būrelio
medžiotojai

Kviečia į renginius
ARTIMIAUSI RENGINIAI
PRIENŲ RAJONE
Vasario 7 d. Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje
– susitikimas su Europos instituto
direktoriumi, ambasadoriumi
Vygaudu Ušacku
Vasario 12–15 dienomis kviečiame dalyvauti akcijoje „Vienybės
žiedai“
Vasario 13 d. kviečiame į Užgavėnių
šventę Prienuose
Vasario 16 d. kartu švęskime Lietu-

Nuo sausio 9 d. 15 val. Prienų krašto muziejuje – parodos „Didžiojo
tikslo link: Lietuvių konferencijai
Vilniuje –100“ pristatymas. Paroda skirta Lietuvių konferencijos
Vilniuje 100-mečiui. Parodos rengėja – Lietuvos Respublikos Seimo
kanceliarija.
Pakuonio bibliotekoje sausio mėn.
eksponuojama Šarūno Šarkausko
tapybos darbų paroda
Nemuno kilpų regioninio parko
lankytojų centre Prienuose eksponuojama Arūno Aleknavičiaus
fotografijų paroda „Magiškoji
Norvegija“.
Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje eksponuojama
rašytojo Vytauto Bubnio 85-erių
metų jubiliejui skirta paroda „Vytauto Bubnio at(si)vėrimai“.
Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje eksponuojama
paroda „Justinas Marcinkevičius
ir Lietuvos valstybingumas“. Parodą parengė Lietuvos Respublikos
Seimo kanceliarijos Informacijos
ir komunikacijos departamento
Parlamentarizmo istorinės atminties skyrius.
ARTIMIAUSI RENGINIAI
BIRŠTONE
Vasario 3 d. 19.30 „Eglės“ sanatorijoje (Algirdo g. 22) A korpuse koncertų salėje koncertas „Klauskite ko

norite“. Dalyvauja – A. Vilčinskas.
Bilieto kaina – 5 Eur. Plačiau www.
sanatorija.lt.

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

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

Vasario 16 d. 19:00 Šokių vakaras
- „Versmės“ sanatorija

Vasario 5 d. 17.00 „Eglės“ sanatorijoje (Algirdo g. 22) B korpuse,
fojėje sportinis renginys. Draugiškos šachmatų varžybos. Renginys
nemokamas. Plačiau www.sanatorija.lt.
Vasario 6 d. 19.30 „Eglės“ sanatorijoje (Algirdo g. 22) A korpuse prie
gyvų gėlių sienos koncertas „Žiemos rapsodija“. Renginys nemokamas. Plačiau www.sanatorija.lt.
Vasario 7 d. 15.00 „Eglės“ sanatorijoje (Algirdo g. 22) A korpuse,
I aukšte, registratūroje ekskursija
pėsčiomis su gidu „Pažinkite Karališkąjį Birštono Kurortą“. Renginys
nemokamas.
Vasario 7 d. 19.00 „Eglės“ sanatorijoje (Algirdo g. 22) B korpuse, fojėje
muzikinis vakaras su V. Trakymu
„Jaunystės melodijos“. Renginys
nemokamas.
Vasario 7 d. 19.00 Birštono kultūros
centre (Jaunimo g. 4) kino filmas
„Grąžinti nepriklausomybę“. Režisierius: S. Baradinskas. Vaidina: R.
Cicėnas, G. Storpirštis, A. Dainavičius, M. Nedzinskas. Bilieto kaina 4
Eur. Bilietai parduodami nuo 18 val.
Plačiau www.birstonokultura.lt.
Vasario 08 d. 19:00 Šokių vakaras
- „Versmės“ sanatorija
Vasario 09 d. 14:00 Renginys skirtas
Vasario 16-ajai ir Lietuvos valstybės
atkūrimo 100-mečiui paminėti
- Birštono kurhauzas
Vasario 09 d. 19:30 Pramoginės
muzikos vakaras su Rūta Morozovaite ir Juozu Janušaičiu - „Versmės“ sanatorija
Vasario 09 d. 19:00 NeGaliu tylėti
NeGaliu mylėti - Birštono kultūros
centras
Vasario 09 d. 20:30 Tradicinis šokių
ir pramoginės muzikos vakaras
- „Eglės“ sanatorija
Vasario 10 d. 18:30 Virtuvės šefo
Dariaus Dabrovolskio degustacinė
vakarienė - Vytautas Mineral SPA
Vasario 13 d. 19:30 Šokių terapija
visiems „Linijiniai šokiai ir ne tik...“
- „Eglės“ sanatorija
Vasario 14 d. 19:30 Arvydo Vilčinsko estradinis koncertas - „Versmės“
sanatorija
Vasario 15 d. 19:00 Šokių vakaras
- „Versmės“ sanatorija

Lietuvos šimtmečio dainų
šventė „Vardan tos“

2018 m. birželio 30 – liepos 6 d.

Kaune:
Birželio 30 d. Dainų diena Dainų
slėnyje.
Vilniuje:
Liepos 1 d. Renginys „Šimtas Lietuvos veidų – sujunkime Lietuvą“
Rotušės aikštėje. Dainų šventės atidarymo koncertas Vingio parke.
Liepos 2 d. 14 val. Vaikų tradicinių
amatų miestelis prie Valdovų
rūmų, (Katedros a. 4);
Liepos 2 d. 16 val. Liaudies meno
paroda Švč. Mergelės Marijos
Ramintojos bažnyčioje (Savičiaus
g. 13).
Liepos 3 d. 10–22 val. Folkloro
diena „Didžių žmonių žemė“ Bernardinų sode, pilių teritorijoje,
Katedros aikštėje.
Liepos 3 d. 18 val. Kanklių koncertas „Skambėkite, kanklės“ Šv. Jonų
bažnyčioje, (Šv. Jono g. 12).
Liepos 3 d. 20 val. Vokalinių ansamblių koncertas Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje (Aušros
Vartų g. 5).
Liepos 4 d. 13–21 val. Teatro diena
„Sau, tautai, žmonijai“ senamiestyje, Bernardinų sode, Katedros
aikštėje.
Liepos 4 d. 22 val. Ansamblių vakaras „Tėvyne mūsų“ Kalnų parke.
Liepos 5 d. 13 val. Šokių diena
„Saulės rato ritimai“ Lietuvos futbolo federacijos stadione (dieninis
koncertas) (Liepkalnio g. 13).
Liepos 5 d. 18 val. Pučiamųjų instrumentų orkestrų koncertas „Vario audra“ „Siemens arenoje“(Ozo
g. 14).
Liepos 5 d. 21 val. Šokių diena
„Saulės rato ritimai“ Lietuvos
futbolo federacijos stadione (vakarinis koncertas) (Liepkalnio
g. 13).
Liepos 6 d. 14 val. Šventės dalyvių
eitynės iš Katedros aikštės į Vingio
parką.
Liepos 6 d. 17 val. Dainų diena
„Vienybė težydi“ Vingio parko
estradoje.

Legendinė grupė „VAIRAS“
pavargę. Tačiau jų reikia klausytojams. Kartą nesugrojome
sugrįžta!
„MUMS VISKAS GERAI“
– su tokiu nuotaikingu
pavadinimu Kovo 7 -tąją
Birštono kultūros centre
koncertuos legendinė
grupė „VAIRAS“.

Kolektyvas kone nuo pirmųjų egzistavimo dienų laikosi
principo, kad dainos neturėtų
būti pernelyg sudėtingos, tačiau
būtinai – nebanalios ir atliekamos nuoširdžiai.
Šalia grupės „VAIRAS“ jau
klasika tapusių šlagerių skambės pačios naujausios, bet jau
klausytojų pamėgtos dainos
“Aš nežinau”, “Tu mano žmona”, “Aš lieku”, “Būk nepasiekiama” ....
„Galbūt jau esame nuo kai
kurių senesnių dainų šiek tiek

„Riešutų žydėjimo“: nors nebuvome nušvilpti, tačiau žmonės po koncerto užsiminė taip
ir neišgirdę vienos laukiamos
dainos. Nuo to laiko stengiamės
atlikti viską, dėl ko mus publika myli, o naujas dainas, kurios,
mano galva, tikrai ne prastesnės, koncertuose grojame paeiliui su senomis. Esu tikras, kad
ir iš dabartinio albumo po kiek
laiko atsiras vadinamųjų šlagerių. Tiesiog dainai reikia subręsti. Kaip ir vynui“, - pasakojo grupės vokalistas Rolandas
Janušas. Šia proga kolektyvas
savo gerbėjams siūlo išskirtinį
gyvo garso koncertą.
„Nes tik gyva muzika yra
MUZIKA“, - toks ir yra „VAIRO“ motto. 

Birštono kurhauze
2018 m. vasario 9 d.
(penktadienį) 14.00 val.
Renginys skirtas Vasario 16-ajai ir
Lietuvos valstybės atkūrimo
100-mečiui paminėti.

Renginio programa:
14.00 val. – ,,Kazio Griniaus rašytinis palikimas
Lietuvos Centriniame Valstybės archyve“. Ramunė
Vainauskaitė, LCVA dokumentų sklaidos skyriaus
vyr. archyvistė.
14.15 val. – ,,1918 m. Vasario 16-osios akto
pasirašymo aplinkybės“.
Daiva Snapaitienė,
Birštono gimnazijos mokytoja metodininkė.
14.30 val. – ,,Prezidento Kazio Griniaus asmenybė
ir veikla“. Tomas
Kukauskas, Kazio Griniaus
memorialinio muziejaus vyr. fondų saugotojas.
14.45 val. – ,,Kazys Grinius ir Birštonas“. Angelė
Sabaliauskaitė, Birštono muziejaus vyr. fondų
saugotoja.
15.00 val. – Kazlų Rūdos savivaldybės
teatro ,,Žalvarnis“ spektaklis ,,Nerimstanti širdis“.
Renginio organizatorius
Birštono muziejus
RENGINYS NEMOKAMAS!
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Šeštadienis, vasario 3 d.

Sekmadienis, vasario 4 d.

F. T. Budrioji akis (23) 07:50 F. T.
Budrioji akis (24) 08:45 Sveikatos
ABC televitrina 09:00 Autopilotas
09:30 Apie žūklę 10:00 Pavariau
(2) 10:30 Pragaro katytė (17)
11:30 Didysis atodrėkis Amerikoje (2) 12:30 Vandenyno paslaptys
su Džefu Korvinu (61) 13:00 Reali
19.30 val.
19.30 val. mistika (13) 14:00 “Davis’o” taurės
turnyras. Lietuva - Estija 17:00 LKL
„Ivanas Vasiljevičius keičia
„Persis Džeksonas ir Olimčempionatas. Pieno žvaigždės profesiją“
po dievai. Žaibo vagis“
Neptūnas 19:30 Dainuok mano
dainą 21:30 MANO HEROJUS
Pagauk, jei gali 00:15 AŠTRUS
06:00 Lietuvos Respublikos him- KINAS Išvarymas 02:10 Juoda- 06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Beatos virtuvė 07:00 sis sąrašas (14) 02:55 Juodasis nas 06:05 Istorijos detektyvai
Premjera. Džiunglių būrys skuba sąrašas (15)
07:00 Dokumentinė apybraiža
į pagalbą 2 07:20 Premjera. Al„Mes nugalėjom” 07:30 Šventavinas ir patrakėliai burundukai 1 06:00 „Pražūtingi smaragdai“ (6) dienio mintys 08:00 Gimtoji žemė
07:30 Premjera. Detektyvė Mire- 06:40 „Geriausios nardymo vie- 08:30 Ryto suktinis su Zita Keltė 07:45 Premjera. Džeronimas tos“ 07:05 Programa 07:09 TV mickaite 09:00 Brolių Grimų pa3 08:10 Karinės paslaptys 09:00 parduotuvė 07:25 „Vandenyno sakos 10:00 Gustavo enciklopeLabas rytas, Lietuva 11:50 Pa- milžinai“ 08:25 „Vyrų šešėlyje. dija 10:30 Lietuvos tūkstantmečio
saulio dokumentika 13:40 Puaro Rašytoja Gabrielė Petkevičaitė- vaikai 11:25 Mūsų gyvūnai 11:50
13 15:15 Dokumentinė apybraiža Bitė“ 09:00 „Skinsiu raudoną rožę“ Pasaulio dokumentika 13:40 Pu„Mes nugalėjom” 15:45 Žinios. 09:30 „Vantos lapas“ 10:00 „Visa- aro 13 15:15 Laisvės vėliavnešiai
Orai (su vertimu į gestų kalbą) tos stebuklai“ 11:00 „Detektyvas 15:45 Žinios. Orai (su vertimu į
16:00 Sveikinimų koncertas 17:30 Morsas“ (4/1) 13:00 „Vera. Die- gestų kalbą) 16:00 Auksinis protas
Žinios (su vertimu į gestų k.) 17:55 vaičiai“ (3/3) 15:00 „MMA „King of 17:15 Klausimėlis.lt. HD. 17:30 ŽiSportas 17:58 Orai 18:00 Teisė the Cage“ II tarptautinis turnyras. nios (su vertimu į gestų k.) 17:55
žinoti 18:30 Nacionalinė paieškų Lietuva- Amerika. Atsakomosios Sportas 17:58 Orai 18:00 Keliai.
tarnyba 19:30 Stilius 20:25 Lote- kovos“ (2) 16:00 Žinios 16:18 Orai Mašinos. Žmonės 18:30 Prarijos „Keno Loto” ir „Jėga” 20:30 16:20 Mano Europos Parlamentas moginė laida „Editos šou” 19:30
Panorama 20:52 Sportas 20:57 16:50 „Pražūtingi smaragdai“ (32) Savaitė 20:30 Panorama 20:52
Orai 21:00 „Eurovizija 2018” 23:20 18:00 Žinios 18:27 Orai 18:30 „4 Sportas 20:57 Orai 21:00 PremjePremjera. Suvesti sąskaitas 01:05 kampai“ 19:00 Muzikiniai sveikini- ra. Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą.
Pasaulio dokumentika 02:45 Dvi- mai 20:00 Žinios 20:27 Orai 20:30 21:55 Įsimylėjęs Šekspyras 00:00
račio žinios 03:10 Teisė žinoti „Iljušinas ir Babkinas tiria. Marione- Švilpiko diena 01:40 Pasaulio do03:35 Keliai. Mašinos. Žmonės. čių šokiai“ (1; 2) 22:30 Žinios 22:57 kumentika 03:20 Laisvės vėliav04:00 Karinės paslaptys 04:45 Orai 23:00 „Detektyvas Morsas“ nešiai 03:45 „Eurovizija 2018”
Auksinis protas
(4/1) 01:00 „Pražūtingi smarag-

dai“ (7; 8) 02:40 „Vera. Dievaičiai“
06:30 Madagaskaro pingvinai (15)
06:30 Madagaskaro pingvinai (14) (3/3) 04:10 „Geriausios nardymo 06:55 Tomas ir Džeris (22) 07:20
06:55 Tomas ir Džeris (21) 07:20 vietos“ 04:30 „Detektyvas Mor- “Nickelodeon” valanda. Ančiukai
“Nickelodeon” valanda. Ančiukai sas“ (4/1)
Duoniukai (6) 07:45 Kung Fu PanDuoniukai (5) 07:45 Kung Fu
da (20) 08:10 Keista šeimynėlė
Panda (19) 08:10 Keista šeimy(21) 08:35 Tomo ir Džerio šou (1)
nėlė (20) 08:35 Tomo ir Džerio 06:15 Televitrina 06:30 Ledo ke- 09:00 Ogis ir tarakonai (13) 09:10
pasakos (13) 09:00 Ogis ir tara- lias 07:30 Įspūdingiausios atos- Ogis ir tarakonai (14) 09:20 Ogis
konai (10) 09:10 Ogis ir tarako- togų vietos 08:00 Įspūdingiausios ir tarakonai (15) 09:30 Tinginių
nai (11) 09:20 Ogis ir tarakonai atostogų vietos 08:30 Ekstremali miestelis (65) 09:55 Ogis ir tarako(12) 09:30 Tinginių miestelis (64) žvejyba 09:00 Vienam gale kablys nai (31) 10:05 KINO PUSRYČIAI
10:00 KINO PUSRYČIAI Pelėdų 09:30 Statybų gidas 10:00 Karys Knygų valdovas 11:30 Spidas
karalystės sargai 11:50 Bėgimas lenktynininkas 10:30 Lietuvos Reiseris 14:10 Terminalas 16:40
džiunglėse 13:45 Sniego diena mokyklų žaidynės 11:00 Išlikimas Ne vienas kelyje 17:20 Teleloto
15:30 Išleistuvės 17:30 Bus visko 12:00 Jokių kliūčių! 13:00 Įspū- 18:30 Žinios 19:25 Sportas 19:28
18:30 Žinios 19:25 Sportas 19:28 dingiausios atostogų vietos 13:30 Orai 19:30 Ivanas Vasiljevičius keiOrai 19:30 SUPERKINAS Mons- Įspūdingiausios atostogų vietos čia profesiją 21:25 Rizikingi ryšiai
trų biuras 21:25 PREMJERA Kung 14:00 PREMJERA. Didieji seno- 23:20 Kiti 01:15 Laukinės aistros.
Fu Joga 23:25 Laukinės aistros. vės statiniai 15:00 Ledo kelias Karšta ketveriukė
Karšta ketveriukė 01:10 Pasau- 16:00 Iš peties 17:00 Sandėlių
karai 17:30 Sandėlių karai 18:00
linis karas Z
Lietuvos talentai 21:00 Dainų dvi05:00 Paskutinis iš vyrų 05:25 Pakova 21:30 TV3 žinios 22:20 TV3
skutinis iš vyrų 05:50 Paskutinis iš
05:10 Paskutinis iš vyrų 05:30 sportas 22:25 TV3 orai 22:30 vyrų 06:15 Televitrina 06:30 AladiPaskutinis iš vyrų 05:55 Paskuti- Universalus karys 00:40 Svetim- nas 07:00 Ančiukų istorijos 07:30
nis iš vyrų 06:15 Televitrina 06:30 šalis 02:40 Kvailiausi pasaulio Keršytojų komanda 08:00 AladiAladinas 07:00 Ančiukų istorijos nutrūktgalviai
nas 08:30 Mamyčių klubas 09:00
07:30 Keršytojų komanda 08:00
Kulinariniai triukai 09:30 Penkių
Aladinas 08:30 Superekspertai
žvaigždučių būstas 10:00 Pasaulis
09:00 Virtuvės istorijos 09:30 06:00 Lietuvos Respublikos him- pagal moteris 10:30 Svajonių soGardu Gardu 10:00 PREMJE- nas 06:05 Duokim garo! 07:35 dai 11:30 Daktaras Dolitlis 2 13:10
RA. Aplink Lietuvą 11:00 Svajonių Kultūrų kryžkelė 08:05 Misija. Vil- Avalono mokykla 15:05 Čihuahua
ūkis 11:30 Šnipų vaikučiai. Laiko nija. 08:30 Maistas ir aistros 09:00 iš Beverli Hilso 16:55 Ekstrasensai
sergėtojas 13:10 Blondinės 15:05 Pažvelk į profesiją kitaip 09:30 detektyvai 18:00 Raudonas kiliSimpsonai 15:35 Ekstrasensai Mokslo sriuba 10:00 Rasos lašeliai mas 18:30 TV3 žinios 19:20 TV3
detektyvai 16:45 „LTeam“ žiemos 2017 12:20 Mano tėviškė. (kart.) sportas 19:25 TV3 orai 19:30 X
olimpinis festivalis 18:00 Misija: 12:35 Stilius 13:30 Tarptautinės Faktorius 22:30 VAKARO KINO
vestuvės 18:30 TV3 žinios 19:15 ristūnų lenktynės „Sartai 2018” TEATRAS. Transporteris 00:15
TV3 sportas 19:20 TV3 orai 19:25 15:30 Keliaukime kartu. Charko- Samsara 02:10 Bado žaidynės
Eurojackpot 19:30 ŠEŠTADIENIO vas 16:00 Euromaxx 16:30 Lietu- 04:40 Paskutinis iš vyrų
ŠEIMOS KINO TEATRAS. Persis vos menininkų portretai. Vieno buDžeksonas ir Olimpo dievai. Žai- to istorija. 17:30 Atspindžiai 18:00
bo vagis 21:55 ŠEŠTADIENIO Prisikėlimo ekspresas – šimtmečio 06:30 Galiūnų čempionų lyga
GERO KINO VAKARAS. Bado veidai 18:50 Klintas Istvudas. Gy- 07:30 F. T. Budrioji akis (25) 08:30
žaidynės 00:50 Ugnis ir ledas venimas kine 20:15 Stambiu pla- Tauro ragas 08:55 Pasaulio vete02:20 Olimpo apgultis 04:25 Pa- nu 21:00 Kino žvaigždžių alėja. ranų galiūnų čempionatas 09:45
Noriu palaikyti tavo ranką 22:35 Sveikinimai 12:00 “Davis’o” taurės
skutinis iš vyrų
LRT OPUS ORE 23:35 Muzikos turnyras. Lietuva - Estija 17:00 LKL
pasaulio žvaigždės 00:00 Dabar čempionatas. Vytautas – Žalgiris
06:00 F. T. Budrioji akis (22) 06:55 pasaulyje 00:30 Europos kinas
19:30 Kvapų detektyvas (3) 20:35

Pirmadienis, vasario 5 d.

Kvapų detektyvas (4) 21:40 Juodasis sąrašas (10) 22:35 Gyvi numirėliai (7) 23:50 Pagauk, jei gali
02:15 Reali mistika (12)
05:05 „Pasaulio turgūs. Atėnai“
05:35 „Vandenyno milžinai“ 07:05
Programa 07:09 TV parduotuvė 07:25 „Geriausios nardymo
vietos“ 08:00 „Darbščios rankos,
atviros širdys“ 08:30 „Geriausios
nardymo vietos“ 09:00 „Šiandien
kimba“ 10:00 Mano Europos Parlamentas 10:30 „Ekovizija“ 10:40
„Gurovo bylos 6. Bet kokia kaina“
(23; 24) 12:45 „Namas su lelijomis“ (15; 16) 15:00 „Geriausios
nardymo vietos“ 16:00 Žinios
16:18 Orai 16:20 „Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu“ 16:50
„Pražūtingi smaragdai“ (33) 18:00
Žinios 18:27 Orai 18:30 Mano Europos Parlamentas 19:00 „Juodosios katės“ (7) 20:00 Žinios 20:27
Orai 20:30 „Juodosios katės“ (8)
21:30 „24/7“ 22:30 Žinios 22:57
Orai 23:00 „MMA „King of the
Cage“ II tarptautinis turnyras. Lietuva- Amerika. Atsakomosios kovos“ (2) 00:00 „Rasputinas“ (1; 2)
02:00 „Gurovo bylos 6. Bet kokia
kaina“ (21; 22) 03:35 „24/7“ 04:15
„Vandenyno milžinai“
06:15 Televitrina 06:30 Ledo kelias 07:30 Įspūdingiausios atostogų 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 NAUJAS SEZONAS. Išlikimas 12:30
Jokių kliūčių! 13:30 Įspūdingiausios atostogų vietos 14:00 Didieji
senovės statiniai 15:00 Ledo kelias 16:00 Iš peties 17:00 Sandėlių
karai 17:30 Sandėlių karai 18:00
Elementaru 19:00 Nemirtingųjų
kronikos: nuostabūs sutvėrimai
21:30 TV3 žinios 22:20 TV3 sportas 22:25 TV3 orai 22:30 Nakties
TOP 23:00 Kvailiausi pasaulio
nutrūktgalviai
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 LRT OPUS ORE. Grupė „Such’a’Trip” 07:00 Mokslo
sriuba 07:30 Kultūrų kryžkelė
07:45 Kultūrų kryžkelė. Trembita.
08:00 Kultūrų kryžkelė. Menora.
08:15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus
sąsiuvinis 08:30 Krikščionio žodis 08:45 Kelias 09:00 Euromaxx
09:30 Premjera. Susipažink su
mano pasauliu 10:00 ARTS21
10:30 Pradėk nuo savęs 11:00
Septynios Kauno dienos 11:30
Durys atsidaro 12:00 Kultmisijos.
12:45 ARTi 13:00 Linija, spalva,
forma 13:30 Stop juosta 14:00
Legendos 14:45 Šventadienio
mintys 15:15 Vienuolynų kelias
Lietuvoje 15:45 Epochų mozaika.
Koncerte dalyvauja Šv. Kristoforo kamerinis orkestras, solistas
Liudas Mockūnas (saksofonas)
17:10 Kultūros teismas 18:00 Nes
man tai rūpi 18:45 Premjera. Kiotas. Romantiška pažintis su nacionalinėmis vertybėmis 19:30 Baltas II. Vilko kelionė 20:45 Mokslo
sriuba 21:00 Skambantys pasauliai su Nomeda Kazlaus. Svečias
– arfos virtuozas Xavier de Maistre (Prancūzija) 21:55 Kai mūzos
prabyla 22:30 Orkestro muzikos
koncertas. „Serenata notturna”
00:00 Dabar pasaulyje

21.00 val.
„Gelbstint eilinį Rajaną“

05:00 Seserys 06:00 Lietuvos
Respublikos himnas 06:05 Labas
rytas, Lietuva 08:35 Orai 08:37
Sportas 08:40 Labas rytas, Lietuva
09:05 Senis 10:05 Štutgarto kriminalinė policija 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 15:00
Žinios 15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios 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 „Keno
Loto” 20:30 Panorama 21:05 Dėmesio centre 21:20 Sportas 21:25
Orai 21:29 Loterija „Jėga” 21:30
LRT forumas 22:25 Premjera. Istorijos perimetrai. 23:15 Premjera.
Kolekcija 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
laida „Editos šou”
06:35 Didysis žvejys (16) 07:00
Madagaskaro pingvinai (13) 07:30
Tomas ir Džeris (23) 07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (40) 08:50
Volkeris, Teksaso reindžeris (41)
09:50 24 valandos 10:35 Yra, kaip
yra 11:35 24 valandos 12:30 Bus
visko 13:25 Rožių karas (86) 14:25
Dvi širdys (518) 14:55 Dvi širdys
(519) 15:25 Dvi širdys (520) 15:55
Dvi širdys (521) 16:30 Labas vakaras, Lietuva 17:35 24 valandos
18:30 Žinios 19:25 Sportas 19:28
Orai 19:30 KK2 20:00 Paveldėtoja
(4) 20:30 Nuo... Iki... 21:30 Žinios
22:24 Sportas 22:28 Orai 22:30
VAKARO SEANSAS Apgaulės
meistrai 00:45 Kortų namelis (11)
01:40 Rizikingi ryšiai
05:20 Paskutinis iš vyrų 05:45 Paskutinis iš vyrų 06:10 Televitrina
06:25 Kempiniukas 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 Miestas ar kaimas
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 Pagalba 18:30
TV3 žinios 19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai 19:30 Šviesoforas
20:00 Miestas ar kaimas 21:00
NAUJAS SEZONAS. Pasmerkti
4 21:30 TV3 vakaro žinios 22:15
TV3 sportas 22:25 TV3 orai 22:30
VAKARO KINO TEATRAS. Laiko
kilpa 00:55 Gaudynės 01:45 Kaip
išsisukt įvykdžius žmogžudystę
02:35 Specialioji jūrų policijos tarnyba 03:30 Tironas 04:30 Vilfredas
04:55 Paskutinis iš vyrų

06:40 F. T. Budrioji akis (26) 07:35
Prokurorų patikrinimas (370) 08:35
Muchtaro sugrįžimas (725) 09:35
Tokia tarnyba (45) 10:30 Sudužusių žibintų gatvės (19) 11:35 Stoties policija (18) 12:40 Teisingumo
agentai (31) 13:40 Prokurorų patikrinimas (371) 14:50 Muchtaro
sugrįžimas (726) 15:55 Tokia tarnyba (46) 16:55 Sudužusių žibintų
gatvės (20) 18:00 Info diena 18:25
Teisingumo agentai (32) 19:30 Stoties policija (19) 20:30 Farai 21:00
Gelbstint eilinį Rajaną 00:10 Išvarymas 02:10 Gyvi numirėliai (7)
03:10 Juodasis sąrašas (10)

Antradienis, vasario 6 d.

21.00 val.
„Žmogžudystė Baltuosiuose rūmuose“

05:00 Seserys 06:00 Lietuvos
Respublikos himnas 06:05 Labas
rytas, Lietuva a 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 15:00 Žinios 15:10
Laba diena, Lietuva 16:00 Žinios
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 Emigrantai 20:25
Loterija „Keno Loto” 20:30 Panorama 21:05 Dėmesio centre 21:20
Sportas 21:25 Orai 21:29 Loterija
„Jėga” 21:30 Nacionalinė ekspedicija 22:30 Istorijos detektyvai
23:20 Valdžios tvirtovė 01:00 LRT
radijo žinios 01:05 Valdžios tvirtovė 01:30 Klausimėlis.lt. 02:00 LRT
radijo žinios 02:05 Klauskite daktaro 03:00 LRT radijo žinios 03:05 Istorijos perimetrai 04:00 LRT radijo
žinios 04:05 Emigrantai

05:15 „Karo merginos“ (1/11)
06:00 „Geriausios nardymo vietos“ 06:25 Programa 06:29 TV
parduotuvė 06:45 Mano Europos
Parlamentas 07:15 „24/7“ 08:15
„4 kampai“ 08:45 „Vyrų šešėlyje.
Rašytoja Gabrielė PetkevičaitėBitė“. 09:20 „Likimo melodija“
(68) 10:25 „Vis tiek tu būsi mano“
(3) 11:30 „Delta“ (2/6) 12:35 „Gluchariovas“ (1/43) 13:40 TV parduotuvė 13:55 „Karo merginos“ (1/9)
15:00 „Gurovo bylos. Medžioklė“
(2) 16:00 Reporteris 16:47 Orai
16:50 „Rojus“ (98) 18:00 Reporteris 18:40 Lietuva tiesiogiai
18:47 Orai 18:50 „Gluchariovas“
(2/11) 20:00 Reporteris 20:27
Orai 20:30 Nuoga tiesa 22:30
Reporteris 23:15 Lietuva tiesiogiai
23:42 Orai 23:45 „Rasputinas“ (3)
00:45 „Svetimų troškimų sūkurys“
(3) 01:45 „Jaunikliai“. 02:15 „Moterų daktaras“ (2/57) 03:00 „Karo
merginos“ (1/11) 03:45 „Bitininkas“
06:35 Didysis žvejys (17) 07:00
(1/21) 04:30 „Rojus“ (77)
Madagaskaro pingvinai (14) 07:30
Tomas ir Džeris (24) 07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (42) 08:50
06:45 Televitrina 07:00 Kobra 11
Volkeris, Teksaso reindžeris (43)
08:00 Kaulai 09:00 Karys lenkty09:50 24 valandos 10:35 Yra,
nininkas 09:30 CSI kriminalistai
kaip yra 11:35 24 valandos 12:30
10:30 Kaip aš susipažinau su jūsų
Nuo... Iki... 13:25 Rožių karas
mama 11:00 Kaip aš susipažinau
(87) 14:25 Dvi širdys (522) 14:55
su jūsų mama 11:30 CSI elektroDvi širdys (523) 15:25 Dvi širdys
ninių nusikaltimų skyrius 12:30
(524) 15:55 Dvi širdys (525) 16:30
Kastlas 13:30 Rezidentai 14:00 6
Labas vakaras, Lietuva 17:35 Yra,
kadrai 14:30 Televitrina 15:00 Kaukaip yra 18:30 Žinios 19:25 Sporlai 16:00 CSI elektroninių nusikaltas 19:28 Orai 19:30 KK2 20:00
timų skyrius 17:00 Kastlas 17:55
Paveldėtoja (5) 20:30 Kitu kampu
CSI kriminalistai 18:55 Kobra 11
21:30 Žinios 22:24 Sportas 22:28
19:55 Rezidentai 21:00 Naša
Orai 22:30 VAKARO SEANSAS
Raša 22:00 Farai 23:00 Siaubo
Į saulę 00:30 Kortų namelis (12)
labirintas 00:45 Kobra 11 01:40
01:30 Apgaulės meistrai
Daktaras Hausas 02:30 Kaip aš
susipažinau su jūsų mama
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Džiazo muzikos vakaras. XXX tarptautinis džiazo festivalis „Vilnius Jazz 2017” 07:00
Mažieji sekliai ir Baltosios Damos
paslaptis 07:25 Lesė 07:50 Stop
juosta. 08:20 Atspindžiai. Paveldo kolekcija. 08:50 Kaip atsiranda
daiktai 6 09:15 Labas rytas, Lietuva. 12:00 DW naujienos rusų
kalba. 12:10 Durys atsidaro 12:40
Baltas II. Vilko kelionė 13:55 Misija.
Vilnija. 14:20 Lietuvos menininkų
portretai 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 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė. 18:30 Kelias į namus
19:00 ARTS21 19:35 Premjera.
Dangaus vardu 14 20:25 Prokurorai 21:15 Krymas. Įvykių kronika
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Kaip aš susipažinau su jūsų mama 11:00 Kaip aš susipažinau su
jūsų mama 11:30 CSI elektroninių
nusikaltimų skyrius 12:30 Kastlas
13:30 Rezidentai 14:00 Rezidentai 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 Eurolygos rungtynės. Kauno „Žalgiris“ - Maskvos
srities „Khimki“ 00:30 Vyras su
krepšiu 02:20 Kaip aš susipažinau
su jūsų mama

06:00 Lietuvos Respublikos him06:00 Lietuvos Respublikos himnas 07:05 Grizis ir lemingai 07:15
nas 06:05 Džiazo muzikos vakaPeliukas Lukas 07:25 Lesė 07:50
ras. XXVII tarptautinis džiazo fesVienuolynų kelias Lietuvoje 08:20
tivalis „Kaunas Jazz” 07:05 Grizis
Pažvelk į profesiją kitaip 08:50
ir lemingai 07:15 Peliukas Lukas
Kaip atsiranda daiktai 6 09:15 La07:25 Lesė 07:50 Linija, spalva,
bas rytas, Lietuva. 12:00 DW nauforma. 08:20 Lietuva mūsų lūpojienos rusų kalba. 12:10 Stop juosse 08:50 Kaip atsiranda daiktai 6
ta 12:40 Kultmisijos 13:25 Stambiu
09:15 Labas rytas, Lietuva. 12:00
planu 14:10 Skambantys pasauliai
DW naujienos rusų kalba. 12:10
su Nomeda Kazlaus. Svečias – arMaistas ir aistros 12:45 Anapus čia
fos virtuozas Xavier de Maistre
ir dabar. 13:35 Prisikėlimo ekspre(Prancūzija) 15:00 Mano tėviškė
sas – šimtmečio veidai 14:20 Do15:15 Mažieji sekliai ir Baltosios
kumentinė istorinė laida „Lietuvos
Damos paslaptis 15:40 Zoro krokolumbai” 15:15 Grizis ir lemingai
nikos 16:05 Kaip atsiranda daiktai
15:25 Peliukas Lukas 15:40 Le6 16:30 Laba diena, Lietuva. 18:00
sė 16:05 Kaip atsiranda daiktai 6
Mokslo sriuba 18:35 Lietuvos tūks16:30 Laba diena, Lietuva. 18:00
tantmečio vaikai 19:35 Premjera.
Kultūrų kryžkelė 18:30 NacionaDangaus vardu 14 20:30 Kultūlinis turtas 19:00 Lietuva mūsų
ros teismas 21:20 Europos kinas.
lūpose 19:35 Dangaus vardu 14
Premjera. Laimės kūdikis 22:55
20:30 Anapus čia ir dabar 21:15 06:40 F. T. Budrioji akis (30) 07:35
XII tarptautinis folkloro festivalis
Mano tėviškė 21:30 Keliaukime Prokurorų patikrinimas (374) 08:35
„Pokrovskije kolokola” 23:45 DW
kartu. Charkovas 22:00 Namai Muchtaro sugrįžimas (729) 09:35
naujienos rusų kalba
00:00 DW naujienos rusų kalba
Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

HOROSKOPAS
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VANDENIS
(01.21-02.18)

Arnoldas Lukošius
Stichija: Oras
Planeta: Uranas
Savaitės diena: šeštadienis
Akmuo: cirkonas ir granatas
Spalvos: violetinė ir pilka



AVINAS
(03.21-04.20)

Visą savaitę kamuos saviraiškos
problemos. Ypač skausmingai reaguosite į visokiausio plauko suvaržymus ir apribojimus. Savaitės pradžioje būsite itin energingas ir pilnas naujų idėjų. Savaitės
viduryje dienai ar dviem pasidarysite kur kas didesnis namisėda
nei paprastai. Savaitgalį jumyse
vėl turėtų nubusti nuotykių ieškotojo dvasia...



JAUTIS
(04.21-05.21)

Jūs aiškiai matote tikslą, o tai padės lengviau rinktis priemones.
Artimieji gali pasirodyti pernelyg
kritiški jūsų atžvilgiu, bet iš tiesų
jie tiesiog atviresni nei kiti žmonės. Žmonės jus stebins kaip tik
tuo momentu, kai jau manysite juos perpratęs. Ypač didelio
siurprizo galite tikėtis savaitės
viduryje.



DVYNIAI
(05.22-06.21)

Pirmoje savaitės pusėje saugokitės - jumis, jūsų galimybėmis
ar jūsų darbo vaisiais kažkas norės pasinaudoti savanaudiškais
tikslais. Konfidenciali informacija gali labai nesunkiai nutekėti
ir pasiekti visai nepageidautinas
ausis. Gero bičiulio patarimas, iš
pradžių atrodęs niekam tikęs, galų gale pasirodys esąs vienintelis
priimtinas. Savaitgalį saugokitės
neapgalvotu žodžiu įžeisti mylimą ar gerbiamą asmenį.



VĖŽYS
(06.22-07.22)

Pirmomis savaitės dienomis teks
nemažai laiko sugaišti sprendžiant svetimas problemas, užtat nuo savaitės vidurio ryžtingai
atsidėkite tik savo reikalams, net
jei dėl to tektų kažką ir įskaudinti
ar nuvilti. Visą savaitę stenkitės
būti malonus ir mandagus su
nepažįstamaisiais ar atvykėliais
iš toli. Penktadienį ar šeštadienį
jūsų laukia svarbus ir atsakingas
sprendimas. Jokiu būdu neskubėkite ir nesikarščiuokite.



LIŪTAS
(07.23-08.21)

Pirmoje savaitės pusėje apdairių
ir atsargių Liūtų laukia finansinė
sėkmė. Tai gali būti tiek grynieji
pinigai čia ir dabar, tiek sėkminga
ilgalaikė investicija. Ketvirtadienį
ar penktadienį padaužos gali pakliūti į kvailą ar nemalonią situaciją. Savaitgalį tikrą malonumą
patirsite padėdamas kitiems.
Paskutinės savaitės dienos bus
kiek chaotiškos, bet paliks malonius prisiminimus.



MERGELĖ
(08.22-09.23)

Savaitės pradžioje galite būti
smarkiai įžeistas ar kaip kitaip
įskaudintas. Kaltininkas tikriausiai nė nesuvoks ką padaręs, tad
nelaikykite širdyje pikto. Bene
svarbiausios dienos bus ketvirtadienis ir penktadienis. Nesivaržykite ginti savo poziciją. Savaitgalį
tikriausiai verta paklusti instinktyviam norui kiek galima daugiau
laiko praleisti namuose.



SVARSTYKLĖS
(09.24-10.23)

Dusyk pagalvokite prieš dalindamasis savo rūpesčiais su draugu,
kuriam sunkiai sekasi išlaikyti
paslaptį. Galite turėti labai konkrečių bėdų dėl svetimo palaido liežuvio. Tarnybos ar verslo
reikalus tvarkyti ypač gerai seksis ketvirtadienį ir penktadienį.
Savaitgalį turėsite rūpesčių dėl
kažkieno sąmoningai skleidžiamų paskalų, užtat seksis žaisti
loterijoje, kur bilietą reikia traukti pačiam.



SKORPIONAS
(10.24-11.22)

Pirmoje savaitės pusėje trokšite
vien tylos ir ramybės - tik taip
galėsite susikaupti laukiančiam
atsakingam žingsniui ketvirtadienį ar penktadienį. Atgaivinkite
seną, bet iki šiol dar neįgyvendintą idėją. Jos metas pagaliau
atėjo. Savaitgalį pasistenkite neišleisti pinigų, kurių dar neturite,
negirkite pažįstamam prekės,
kurios pats dar nematėte.



ŠAULYS
(11.23-12.22)

Pirmadienį ir antradienį bendraujant su naujais žmonėmis
gali kilti labai įdomių minčių.
Šią savaitę žaiskite tik pagal savo paties taisykles ir nesiduokite
išmušamas iš vėžių. Ėmęsis iniciatyvos ketvirtadienį ar penktadienį, galite būti apkaltintas
nebūtais dalykais, bet tai nėra
priežastis lįsti į kampą. Drąsiai
stokite ginti savo pozicijos.



OŽIARAGIS
(12.23-01.20)

Saugokitės malonių ir mandagių žmonių, norinčių su jumis
apie kažką pasišnekėti. Galite patirti smulkių materialinių
nuostolių ir ilgam susigadinti
nuotaiką. Pirmomis savaitės
dienomis nuveiksite tikrai nemažai darbų, bet nuo trečiadienio turėtumėte pajusti augantį
pasipriešinimą jums. Teks įdėti
daugiau pastangų tam pačiam
tikslui pasiekti.



VANDENIS
(01.21-02.18)

Jau pirmomis savaitės dienomis
jus gali išmušti iš vėžių netikėtos naujienos. Jums atrodo, kad
visi jus tyčia erzina ir persekioja.
Neieškokite atpirkimo ožio, jei
jums nesiseka! Neverskite savęs
per jėgą daryti to, kas iš esmės
prieštarauja jūsų įpročiams. Savaitgalį kivirčas su partneriu paliks nemalonių nuosėdų ir pareikalaus prievartinio kompromiso
iš jūsų pusės.



ŽUVYS
(02.19-03.20)

Darbe galima įtampa. Antroje
savaitės pusėje jums gali padaryti didelį įspūdį naujasis pažįstamas. Būkite atsargus - didelė
tikimybė, kad tai - nepatikimas
žmogus. Savaitgalį iš nieko nesitikėkite pernelyg daug ir tuoj
pat. Jei nuolat prisiminsite savo šeimos vertybes, reikiamu
momentu jums nebus sunku
pasakyti “ne”.
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Dievo Žodis
turi virsti mumyse
gerais darbais
Šventasis Raštas tai gyvas
žodis, kuriuo Dievas kreipiasi į mus, sakė popiežius Pranciškus trečiadienio bendrosios
audiencijose dalyviams. Tęsdamas katechezę apie Mišių auką,
šį kartą popiežius kalbėjo apie
Žodžio liturgiją, tai yra tą Mišių dalį, kurioje klausomės ką
Dievas nuveikė dėl mūsų ir ką
jis dar nori padaryti.
Dievas mums kalba ir jis
nori, kad mes su tikėjimu jį išklausytume. Šventoji Dvasia,
„kalbėjusi per pranašus“, įkvėpė šventųjų tekstų autorius, kad
Dievo Žodį išgirstų mūsų ausys
ir priimtų mūsų širdys. Mums
reikia jį girdėti! – sakė Pranciškus. Mums jo reikia, kad galėtume gyventi, nes juk „žmogus
gyvas ne viena duona, bet ir
kiekvienu žodžiu, kuris išeina
iš Dievo lūpų“ (Mt 4,4). Dėl to
Žodžio liturgija vadinama „Žodžio stalu“, kurį Viešpats nukloja dvasiniu maistu. Šis stalas
gausiai nuklotas Šventojo Rašto gėrybėmis, paimtomis tiek iš
Senojo, tiek iš Naujojo Testamentų. Mus palydi trejų metų
sekmadienių ciklai, kuriuose
skaitomos sinoptinės Evangelijos. Popiežius taip pat priminė
atliepiamosios psalmės svarbą,
kuri padeda medituoti prieš ją
girdėtą skaitinį. Pasak popiežius, patartina psalmę ar bent
jos priegiesmį giedoti.
Žodžio liturgijos skaitiniai,
taip pat pagal Šventąjį Raštą
sukurtos giesmės, išreiškia bažnytinę bendrystę ir ją skatina,
palydi kelionėje visą bendruomenę ir kiekvieną jos narį. Tad
savaime supranta, sakė popiežius, kad negalima savavališki
keisti ar praleisti Šventojo Rašto skaitinių ar vietoj jų skaityti kitus ne bibliniais tekstus.
Dievo Žodžio pakeitimas kitu
tekstu sutrukdytų ir sumenkintų Dievo dialogą su savo tauta.
Popiežius taip pat paminėjo
peiktiną Dievo Žodžio klausytojų išsiblaškymą, dėmesio stoką ar net kartais pasitaikančius
atvejus kai Mišių metu, vietoj
dėmesio Dievo Žodžiui, skaiREKLAMA

tomas laikraštis.
Dievo Žodis yra labai reikalinga pagalba, kad nepasiklystume. Psalmininkas, kreipdamasis į Viešpatį, sako: „Tavo žodis – žibintas man kojoms ir šviesa mano takui“ (Ps
119,105). Kaip gi galėtume
leistis į kasdieninę gyvenimo
kelionę, su visai vargais ir išbandymais, jei reguliariai nesimaitintume liturgijoje skambančiu Dievo Žodžiu ir jis
mums nešviestų?
Žinoma, sakė popiežius, negana tik ausimis klausytis Dievo Žodžio, bet reikia jį priimti į
širdį ir leisti, kad jis subrandintų
vaisius.Atsiminkime palygimą
apie sėjėją ir apie skirtingus
sėjos rezultatus, priklausomai
nuo dirvos, į kurią krito grūdas. Šventosios Dvasios veikimui reikia paruoštų širdžių,
sugebančių paversti gyvenimo
tikrove tai, kas išgirstama Mišių metu. Apaštalas Jokūbas
įspėja: „Būkite žodžio vykdytojai, o ne vien klausytojai,
apgaudinėjantys patys save“
(Jok 1,22).
Dievo Žodis veikia mumyse. Mes jį išgirstame ausimis,
tačiau jis nepasilieka ausyse,
bet pasiekia širdį, o iš širdies
turi pasiekti rankas, tapti gerais
darbais. Toks yra Dievo Žodžio
mumyse kelias – nuo ausų, per
širdį, į rankas. Įsidėmėkime tai,
- sakė Pranciškus.
VATIKANO RADIJAS

Ir katalikai šypsosi

Vienas kunigėlis labai jaudinosi, kad niekaip negalėdavo pasakyti pamokslo. Niekaip nemokėjo, sakydavo,
o visi žmonės užmigdavo.
Nuvažiuoja jis pas vyskupą
ir sako:
– Negaliu. Viskas. Išeinu iš
kunigų, nes negaliu pamokslų sakyt.
Vyskupas sako:
– Gerai. Aš tave pamokysiu. Tu paimk, pasakyk, pavyzdžiui, kokį nors intriguojantį dalyką, pavyzdžiui, sakyk: Aš įsimylėjau moterį... Ir
kada visi (Ooo) taip nustebs,
tu staiga susakyk visus svarbiausius dalykus, kuriuos reikia, kol jie klauso, ir paskiau
sakyk: Ta moteris yra mergelė Marija.
Tas:
– Gerai, – sako.
Parvažiavo namo, išeina
jau pamokslo sakyt ir sako:
– Tai va, mieli parapijiečiai, mūsų vyskupas įsimylėjo moterį... Vardo neatsimenu, tai dabar pasakysiu
homiliją...

Dainų šventė suvienys skirtingų
kartų ir tautų Lietuvos žmones

ATKelta IŠ 1 p.
Viena kitą papildydamos
šventės programos kalbės
apie tai, kas stiprina mus kaip
tautą ir valstybę – apie istorinę atmintį, tradicijas, pagarbą
Tėvynei, ją kūrusiems ir tebekuriantiems žmonėms.
„Džiaugiamės, kad garsas apie unikalų mūsų kultūros reiškinį – Dainų šventę
– sklinda plačiai po pasaulį ir
kaskart pritraukia vis daugiau
dalyvių ir žiūrovų ne tik iš Lietuvos, bet ir iš užsienio. Šventėje, kuriai ruošėmės ištisus
ketverius metus, bus surengta
14 masinių renginių, dalyvaus
iki 40 000 atlikėjų. Tai bus vienas didžiausių Valstybės šimtmečio minėjimo renginių, ir
jį dovanosime Lietuvai. Kviečiame visus atvykti ir šią iškilmingą sukaktį paminėti kartu
su švenčiančia ir dainuojančia
tauta“, – sakė Dainų šventę organizuojančio Lietuvos nacionalinio kultūros centro direktorius Saulius Liausa.
Pirmą kartą Nepriklausomos Lietuvos istorijoje liepos
1 d. Vilniaus Rotušės aikštėje
vyks specialiai pasaulio lietuviams ir Lietuvoje gyvenančioms tautinėms bendrijoms
skirtas renginys „Šimtas Lietuvos veidų – sujunkime Lietuvą“. Tai bus renginys, kuris
suburs, sujungs ir suvienys
skirtingų kartų, tautų bei Lietuvos žmones, siekiančius išlaikyti, kurti bei ugdyti lietuvių kalbą, kultūrą, papročius,
tradicijas. Visą dieną Rotušės
aikštėje veiks lietuvių bendruomenių paviljonų miestelis, scenoje koncertuos pasaulio lietuvių ir tautinių bendrijų
mėgėjų meno kolektyvai, bus
atidaryta užsienio lietuvių meno darbų paroda.

Į Lietuvos šimtmečio dainų šventę atvyksta itin gausi
pasaulio lietuvių kolektyvų
delegacija – per 1700 dalyvių
iš 16 pasaulio šalių: Airijos,
Argentinos, Australijos, Austrijos, Belgijos, Brazilijos,
Didžiosios Britanijos, JAV,
Kanados, Latvijos, Lenkijos,
Rusijos, Švedijos, Ukrainos,
Urugvajaus, Vokietijos.
Dainų dienoje dainuos net
29 pasaulio lietuvių chorai
– 650 choristų. Beveik 800
šokėjų tikimasi sulaukti Šokių dienoje, Folkloro dienoje
muzikuos 12 išeivijos folkloro
ansamblių. Šventėje dalyvaus
ir kanklių ansamblis „Vaidilutė“ iš Australijos. Ansamblio
vadovas Stasys Eimutis – buvęs čiurlionietis, kanklėmis
grojęs legendiniame „Čiulionio ansamblyje“ (1949–1991).
S. Eimučiui šiemet sukanka
102 metai.
Vienas didžiausių Lietuvos
valstybės atkūrimo šimtmečio
minėjimo renginių, Lietuvos
dainų šventė „Vardan tos...“,
vyks 2018 m. birželio 30 – liepos 6 d. Kaune ir Vilniuje.
Žiūrovų lauks net septynios muzikos, dainų, šokių ir
nepamirštamų įspūdžių kupinos dienos. Sostinės aikštėse,
parkuose, bažnyčiose, koncertų salėse vyks renginiai ir
koncertai, kuriuose pasirodys
chorai, dainų ir šokių ansambliai, pučiamųjų ir liaudies
instrumentų orkestrai, folkloro kolektyvai, senųjų amatų
meistrai, mėgėjų teatrai.
Kulminacija taps liepos
6-ąją vyksianti Dainų diena
„Vienybė težydi“. Kai suskamba tūkstančiai vyrų ir
moterų, vaikų ir jaunuolių balsų ir daina tampa tautos gyvybės balsu. LNKC 

„(Ne) Galiu tylėti, (Ne) Galiu
mylėti!” ,,RASOS-BASOS”
Birštono kultūros centre

Po Lietuvą turą tęsianti
subtiliai intelektualaus
humoro prisodrinta
„Kitokio Teatro“ komedija
„(Ne) Galiu tylėti, (Ne)
Galiu mylėti! RASOSBASOS” (rež. Ričardas
Vitkaitis) – Birštone
lankysis vasario 9 d. 19 val.

Komedijoje susitiks keturios charizmatiškos, krykštaujančios supermoterys, gyvenančios amžiaus tarpsniuose
nuo 25 iki 55 m. Viena per
kitą jos kleketuoja savo istorijas – ir dūzgia, lyg bičių avilys, aliarmo metu! Čia net patys privačiausi niuansai išparceliuojami draugių teismui.
Stebint neįtikėtinas moterų
gyvenimo situacijas, nevalingas kvatojimas palaipsniui
apsėda visą salę. Ir nebelieka
kitos išeities – kaip tik prisijuokti į valias!
Komedijos aktoriai – žiūrovams puikiai pažįstami iš
TV laidų, kino filmų, įvairių
teatro projektų - Aušra Štukytė, Lina Rastokaitė, Žemyna
Ašmontaitė, Ramūnas Šimukauskas, Gabija Ryškuvienė,
Eglė Mikulionytė žada nepa-

kartojamas emocijas.
Komedija atskleis: moteris – tai tūkstančiai veidų ir
vaidmenų; žemėje visi keliai
veda į moterį, o ne į Romą;
moteris tai deivė, gundytoja,
kerėtoja ir pinčukas viename! Bet kaipgi pasaulis be
moterų?!
Užgriuvus netikėtai didžiuliam pasisekimui, kūrybinė
komanda pakeitė aktorių garderobą, žiūrovus herojės stebins naujomis, spalvingomis
suknelėmis. Laukia ir daugiau
staigmenų.
„(Ne) Galiu tylėti (Ne) Galiu mylėti“ – tai kultine pretenduojanti tapti komedija,
subalansuota ir moterims, ir
jas labiau trokštantiems suprasti vyrams. Misija - neįmanoma? Susitikime ir pažiūrėsime.

Vaidina:
Lina Rastokaitė/
Žemyna Ašmontaitė,
Aušra Štukytė,
Gabija Jaraminaitė,
Eglė Mikulionytė/
Rimantė Valiukaitė,
Ramūnas Šimukauskas. 

www.naujasisgelupis.lt

http://www.facebook.com/labirintai
Los Andželo (Los Angeles) lietuvių jaunimas
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Vasario 3 d.
ŠEŠTADIENIS
Šv. Blažiejus, Linų diena
Saulė teka 08:08
leidžiasi 16:59
Dienos ilgumas 08.51
Pilnatis (18 mėnulio diena)
Oskaras, Blažiejus, Radvilas,
Radvilė, Blažys, Asta
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas naikinti piktžoles, dirbti sodo darbus, netinkamas laikas kaupti ir konservuoti daržoves.

Matematinis galvosūkis

Įrašykite skaitmenis nuo 1 iki 9
taip, kad matematiniai veiksmai
atitiktų gautus rezultatus.
Kiekvienas skaitmuo gali būti panaudotas tik vieną kartą.
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Šio kryžiažodžio atsakymas – GARDENIJOS.

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

Lošimas
Nr. 1299
2018-01-31

SKAIČIAI
Pagrindiniai skaičiai: 15, 16, 33,
34, 38, 45
Vikingo skaičius: 7

Vieno derinio laimėjimų
lentelė:
6+1 - 11 633 912,50 € (-)
6 - 256 717 € (-)
5+1 - 15 168 € (-)
5 - 462 € (6)
4+1 - 133 € (25)
4 - 10,50 € (207)

(šio numerio atsakymai)

Sudoku

KLAIPĖDA

Savaitė istorijos puslapiuose

1923

vasario 3 d.: Tautų Sąjun-

gos Taryba panaikino tarp
Lenkijos ir Lietuvos buvusią „neutraliąją
zoną“, po pusę jos paskiriant kiekvienai
valstybėms. Nustatyta demarkacijos
linija vėliau paskelbta valstybių siena
(Lietuva to nepripažino).
vasario 3 d.: Šveicarijoje įkuriamas pirmasis pasaulyje
komercinis sūrio fabrikas.
vasario 3 d.: Mėnulyje
pirmą kartą nutūpė radijo ryšiu valdomas kosminis aparatas
– sovietų mėnuleigis „Luna IX“.

1815
1966

2+1 - 1,25 € (4 824)
2 - 0,75 € (33 287)

vikinglotto bilieto kaina 3 Eur
Eurojackpot bilieto kaina 4 Eur
Teleloto bilieto kaina 2 Eur
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-4
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-5

-5

-4

-3

-2

[LEDO STORIS, cm]

3 - 1,50 € (4 408)

13,6 mln. Eur

9

-5

VANDENS TEMPERATŪRA

3+1 - 5 € (648)

Kito tiražo prognozė:

VASARIO

-4

KET VIRTADIENIS

VILNIUS

-8

-1

TREČIADIENIS

-10 -7

Vasario 6 d.
ANTRADIENIS
Tarptautinė saugesnio
interneto diena
Saulė teka 08:02
leidžiasi 17:05
Dienos ilgumas 09.03
Pilnatis (21 mėnulio diena)
Darata, Paulius, Alkis,
Žyvilė, Titas, Povilas, Živilė,
Urtė, Oksana
Tinkamas laikas sėti:
bulves, topinambus, svogūnus,
česnakus, ridikus, ridikėlius,
morkas, pastarnokus, braškes,
žemuoges, svogūnines gėles.
Sode, darže:
tinkamas laikas laistyti,
pjauti žolę.
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ANTRADIENIS

VILNIUS

-8

0

PIRMADIENIS

-10 -7
VASARIO

+2

SEKMADIENIS

VASARIOO

Vasario 5 d.
PIRMADIENIS
Šv. Agota, Duonos diena
Saulė teka 08:04
leidžiasi 17:03
Dienos ilgumas 08.59
Pilnatis (20 mėnulio diena)
Agota, Gaudvinas, Birutė
Tinkamas laikas sėti:
ridikus, ridikėlius.
Sode, darže:
netinkamas laikas laistyti.

Vasario 8 d.
KETVIRTADIENIS
Saulė teka 07:58
leidžiasi 17:09
Dienos ilgumas 09.11
Delčia (23 mėnulio diena)
Aldona, Jeronimas, Dromantas,
Daugvilė, Saliamonas,
Honorata, Salys
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti
Sode, darže:
tinkamas laikas laistyti,
pjauti žolę.

Š E ŠTA D I E N I S

VASARIO

-2

Vasario 4 d.
SEKMADIENIS
Pasaulinė kovos su vėžiu diena
Pasaulio cepelinų diena
Saulė teka 08:06
leidžiasi 17:01
Dienos ilgumas 08.55
Pilnatis (19 mėnulio diena)
Andriejus, Vydmantas, Arvilė,
Joana, Andrius, Vidmantas
Tinkamas laikas sėti:
bulves, topinambus, burokėlius, morkas, pastarnokus, petražoles.
Sode, darže:
netinkamas laikas laistyti.

Vasario 7 d.
TREČIADIENIS
Saulė teka 08:00
leidžiasi 17:07
Dienos ilgumas 09.07
Delčia (22 mėnulio diena)
Ričardas, Vildaugas, Jomantė,
Romualdas, Vilgirdas, Vilgirdė
Tinkamas laikas sėti:
burokėlius.
Sode, darže:
tinkamas laikas laistyti,
pjauti žolę.

ORAI

1938

vasario 4 d.: Adolfas Hitleris

(Adolf Hitler) tapo Vokietijos
karo ministru, o Joachimas fon Ribentro-

pas (Joachim von Ribbentrop) – užsienio
reikalų ministru.
vasario 5 d.: Įkurta Laisvoji Kongo valstybė, tapusi
Belgijos karaliaus Leopoldo II privačia
nuosavybe.
vasario 5 d.: 89 metų Edvinas Taunzendas atliko šuolį
su parašiutu ir tapo seniausiu parašiutininku žemėje.
vasario 6 d.: iš Antverpeno į
Klaipėdą laivu atgabenti 35
varpai skirti Kauno Vytauto Didžiojo Karo
muziejaus bokšto karilionui.
vasario 6 d.: Anglų admirolas Robertas Ficrojus įspėjo
išplaukiančius laivus apie štormą jūroje.
Tai pirmoji žinoma orų prognozė.
vasario 7 d.: Sudaryta
Christburgo taika, pabaigusi 1242–1249 m. prūsų sukilimą. Prūsai
sutiko priimti krikščionybę ir pripažinti

1885

1986
1937

1861

1249

kryžiuočių valdžią.
vasario 7 d.: Šveicarijoje
referendume nuspręsta,
kad moterims turi būti suteikta rinkimų teisė.
vasario 7 d.: JAV astronautas
Briusas Makandlesas pirmą kartą istorijoje išėjo į atvirą kosminę
erdvę neprisijungęs prie erdvėlaivio.
vasario 7 d.: įkurta Europos
Sąjunga: Nyderlanduose
pasirašyta Mastrichto sutartis (įsigaliojo
1993 m. lapkričio 1 d.).
vasario 8 d.: Marijai Stiuart,
Škotijos karalienei nukirsta galva už dalyvavimą sąmoksle prieš
Anglijos karalienę Elžbietą.
vasario 9 d.: Maskvoje pasirašytas Litvinovo protokolas dėl karo atsisakymo. Protokolą
pasirašė Rusija, Lenkija, Rumunija, Estija ir Latvija.

1971

1984
1992

[0] NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
[5] KAUNO MARIOS
+3 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
0 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

SAULĖS AKTYVUMAS

G0
S0
R0

Geomagnetinių audrų
nenumatoma.

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

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

1587

1929

GAMA RADIACINIS FONAS

37
38

KAUNE

nSv/val.

FUKUŠIMOS AE
13000 nSv/val.

ALYTUJE ČERNOBYLIO AE
nSv/val. 5150 nSv/val.

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

