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Kodėl kasmet Užgavėnių
blynus bei Velykų pusryčius
ruošiame skirtingu laiku?

Mantvydas

PREKEVIČIUS
Baigiant seniesiems
metams bei naujųjų
pradžioje į rankas
imame kalendorių, kad
pasižiūrėtume, kurią
savaitės dieną kitais
metais pasitiksime vieną
ar kitą šventę, tačiau
visuomet didžiausiu
klaustuku lieka Velykos.

Tiesa, dedant klaustuką prie
Velykų datos visada tenka dėti
klaustuką ir prie Šeštinių, Se-

kminių bei Devintinių. Visų
šių švenčių data kasmet kinta. Negana to, kinta ir vienos
iš linksmiausių švenčių Užgavėnių, po kurių prasideda
gavėnia, data. Jeigu pasiėmę
paprastą kalendorių Velykų
datą galime nuspėti pagal
raudonąjį, antrosios Velykų
dienos ir kartu nedarbo, pirmadienį, tai visos kitos datos,
tarp jų ir Užgavėnių, lieka paslaptis. Tiesa, paslaptis tiems,
kurie nežino, kodėl šios datos kinta.
Kad ir kaip bebūtų keista,
šios datos kinta ne tiek dėl

nustatytos Bažnyčios tvarkos,
kiek dėl pamatinio mūsų pasaulio veiksnio – astronominio planetų judėjimo.
Šį kartą pats didžiausias
kaltininkas, kuriam suverčiame žmonių psichinės sveikatos svyravimo, augalų augimo, potvynių bei atoslūgių ir
dar visą puokštę kitų bėdų bei
veiksnių, yra Mėnulis. Taip,
tas pats Mėnulis, kuris giedromis naktimis mus erzina į
kambarį per langus nutvieksta
šviesa, tas pats, kuris stebina
savo priartėjimais, nutolimais
NUKelta Į 3 p. 

SKAITYKITE 4 p.

Birštono
savivaldybė –
viena saugiausių
šalyje

SKAITYKITE 7 p.
REKLAMA

Kaina

150 tūkst. mokesčių
mokėtojų atleisti nuo
delspinigių Virvilienė.

SKAITYKITE 4 p.

Ne visi
gyventojai
medicinines
kaukes naudoja
tinkamai

http://www.facebook.com/labirintai

„Sodra“ fiksuoja išaugusį nedarbingumo
pažymėjimų skaičių
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Valstybinė mokesčių
inspekcija (VMI)
praneša nuo delspinigių
automatiškai atleidusi 150
tūkst. mokesčių mokėtojų.
Inspekcija tikisi, kad iki
liepos 1 dienos gyventojai
ir įmonės pasinaudos
vienintele galimybe
deklaruoti praeityje
pamirštas ar nuslėptas
pajamas ir mokesčius
sumokėti be nuobaudų.

Apie 125 tūkst. gyventojų
ir 25 tūkst. įmonių sulauks
VMI elektroninių laiškų su
informacija apie atleidimą
nuo delspinigių. Jiems nurašyta delspinigių suma – per
7 mln. eurų (3,4 mln. eurų
gyventojams ir 3,6 mln. eurų
įmonėms). Delspinigius VMI
nurašė automatiškai – jokių
papildomų prašymų teikti nereikia. Jiems telieka sumokėti
mokesčius.
„Kai mokesčių mokėtojas
yra pateikęs mokesčių deklaraciją dar iki 2019 metų
sausio 1 dienos, tačiau mokesčių nesumokėjo ir todėl
nuo susidariusios mokėtinos
mokesčių sumos jam apskaičiuoti delspinigiai, tai tokie
gyventojai ir įmonės nuo
nesumokėtų delspinigių yra
atleisti, o jie patys apie tai
informuojami e. laiškais“, –
pranešime teigia VMI Teisės
departamento direktorė Rasa

Inspekcija viliasi, kad atleistieji nuo delspinigių gyventojai bei įmonės per pusmetį pasinaudos mokesčių
amnestija (antraip lėšos bus
išieškomos įprasta tvarka), o
kartu šis delspinigių nurašymas taps paskata ir kitiems.
„Tiems mokesčių mokėtojams, kuriuos atleidome automatiškai, norime juos informuoti, nuo kokios sumos
delspinigių juos atleidome ir
taip norime paskatinti tą mokestį sumokėti. (...) Čia jau ta
kategorija žmonių, apie kurių
skolą mes žinome (...) Norėtume tikėti, kad tai bus pakankama paskata gyventojams.
Juo labiau, kad didžiosios
daugumos skolos nesiekia ir
30 eurų“, – BNS sakė VMI
atstovė Rūta Asadauskaitė.
Atleidimas nuo baudų ir
delspinigių negalios deklaruotoms pajamoms iš neteisėtos, nusikalstamos veiklos.
„Jeigu pardavinėjote narkotikus, ginklus arba vertėtės kita neteisėta veikla, tai,
žinoma, kad tokių pinigų legalizuoti per šitą mūsų siūlomą institutą negalima. Tai yra
vienintelė galimybė sumokėti
praeityje nesumokėtus mokesčius iš teisėtos veiklos“,
– pridūrė VMI atstovė.
Mokesčius bus galima sumokėti ir dalimis, per dvejų
metų laikotarpį. BNS

Prenumeruokite Nemuno krašto laikraštį „Naujasis Gėlupis“ 2019 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

0,50 €

 atgarsiai

ŠEŠTAdienis, 2019 m. vasario 2 d., www.naujasisgelupis.lt

Socialinių būstų situacija Neringoje neskaidri

Pažeidimai dviejų rusiškų kanalų transliacijose

Situacija dėl socialinio būsto administravimo ir nuomos Neringos
savivaldybėje yra ydinga bei neskaidri, nes socialinius būstus
galintys gauti asmenys, sau nuosavybės teise priklausantį turtą
gali neteisėtai išnuomoti, skelbia Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT).

Radijo ir televizijos komisija (LRTK) trečiadienį paskelbė nustačiusi
pažeidimus dviejų rusiškų kanalų - „Pirmais Baltijas Kanals
Lietuva“ ir „NTV Mir Lithuania“ transliacijose apie partizanus, bet
teigia kol kas neturinti galimybių riboti jų transliacijas Lietuvoje.

Atidarytas atnaujintas Stakliškių gimnazijos ikimokyklinio
500 eurų banknotai į
skyrius
apyvartą nebebus leidžiami, ugdymo
mažai pokyčių ir vienas svarSausio 28 d. vyko
– darželio renovacija.
atnaujinto Stakliškių
tačiau jais ir toliau galima gimnazijos ikimokyklinio biausių
Man, kaip savivaldybės vadovui, labai svarbu, kad galime
ugdymo skyriaus pastato
100 ir 200 eurų banknotai.
pagerinti sąlygas patiems maatidarymas.
Šia
proga
į
atsiskaityti
žiausiems gyventojams – vaišventę susirinko daug

Nuo sausio 26 dienos
Lietuvos bankas, kaip ir
kiti euro zonos centriniai
bankai, į apyvartą nebeleis
500 eurų banknotų, tačiau
tokių pinigų turintys
gyventojai ir toliau galės
jais atsiskaityti.

„500 eurų banknotais santaupas laikantys gyventojai
gali būti visiškai ramūs – bet
kuriuo metu šio nominalo
banknotais jie galės sumokėti
už pirkinius ar išsikeisti į kito
nominalo pinigus. 500 eurų
banknotai Lietuvoje ir visoje euro zonoje toliau neribotą
laiką bus teisėta atsiskaitymo
priemonė, taigi juos ir toliau
galima naudoti prekybos vietose“, – sako Lietuvos banko
Grynųjų pinigų departamento direktorius Deivis Stankevičius.
Lietuvos bankas per daugiau kaip ketverius metus nuo
euro įvedimo išleido į apyvartą 1,4 mln. vnt. šių banknotų,
o tai sudaro tik 4 proc. visų
išleistų eurų vertės. Populiariausi Lietuvoje, kaip ir visoje
Europoje, tebėra 50 ir 20 eurų
banknotai, jie sudaro atitinkamai 52 ir 21 proc. visų apyvartoje esančių banknotų.
Sprendimą nebeleisti 500
eurų banknotų Europos Centrinis Bankas priėmė dar 2016
metais. Gegužės 28 d. apyvartoje pasirodys paskutiniai
naujosios serijos „Europa“

Informacija
gyventojams

1.Ką daryti, jei prekybininkas atsisako priimti 500 eurų
banknotą? Prekybininkai turi teisę atsisakyti priimti 500
eurų banknotus dėl pateisinamų priežasčių, pvz., jei neturi pakankamai grąžos. Todėl
perkant mažos vertės prekę
(autobuso bilietą ar kavos
puodelį) turėtų būti naudojami abiem šalims priimtini nominalai. 500 eurų banknotus į
kito nominalo banknotus galima nemokamai iškeisti Lietuvos banko kasose.
2.Kur galima iškeisti 500
eurų banknotus į kitų nominalų banknotus? Nemokamai ir neribotą laiką 500 eurų banknotus galima išsikeisti
Lietuvos banko kasose. Šiuos
banknotus turėtų priimti ir komerciniai bankai.
3.Ką daryti, jei abejojama 500 eurų banknoto tikrumu? Banknoto tikrumą
galima nesunkiai patikrinti
apčiuopk–pakreipk–pažvelk
būdu. Jei vis dėlto kyla abejonių dėl banknoto tikrumo,
kreipkitės į Lietuvos banko
kasas – banknotas bus pakeistas iš karto arba bus priimtas
tikrumo tyrimui. Jei jo metu nustatoma, kad banknotai
yra tikri, ekspertizei pateiktų
banknotų vertę atitinkanti suma pervedama gyventojui į
sąskaitą. LB 

svečių.

Prienų r. savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas
perkirpo simbolinę atidarymo
juostelę, naujai remontuoto
pastato patalpas pašventino
Stakliškių parapijos klebonas
Gediminas Mieldažis.
Sveikindamas lopšelio-darželio ir gimnazijos kolektyvą,
vaikučius bei jų tėvelius meras palinkėjo puoselėti jaukius
namus ir gražius tarpusavio
santykius. „Stakliškėse yra ne-

Sausio 25–27 d. Vilniuje,
LITEXPO rūmuose, vyko
tarptautinė turizmo ir
aktyvaus laisvalaikio
paroda „Adventur 2019“,
kurioje jau ketvirtus metus
iš eilės dalyvavo ir Prienų r.
savivaldybės komanda.

Šiais metais stendą pristatė
mero patarėja Jūratė Zailskienė, Kultūros, sporto ir jaunimo skyriaus vedėjas Rimantas Šiugždinis, šio skyriaus
vyr. specialistė Edita Jakimavičiūtė, Prienų krašto muziejaus muziejininkės Viktorija
Bielevičienė ir Ernesta Juodsnukytė.
„Potyrių turizmas“ – tokia
buvo šių metų parodos tema.
Prienų r. savivaldybė siūlė autentiškus maršrutus ir unikalią,
emocinę patirtį, pristatydama
Pociūnus – sklandytojų ir pa-

UAB „GĖLUPIS“ J. Brundzos g. 4-2, Prienai
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ros vadovai, bendruomenės,
tėvelių atstovai.
Šiuo metu atnaujintame ikimokyklinio ugdymo skyriuje
veikia trys vaikučių grupės,
kurias lanko 44 vaikai, bet
grupės dar vis pildomos.
Stakliškių gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus
pastato kapitalinis remontas
kainavo beveik 305 000 eurų,
iš jų virš 137 000 eurų – savivaldybės biudžeto lėšų dalis.
Kaip pabrėžė meras A. Vaice-

kauskas, tai ne visi pastaruoju
metu atlikti ir numatyti darbai
Stakliškėse. Gyvenvietėje jau
nutiesti vandentiekio ir nuotekų tinklai, visoje atnaujintas
gatvių apšvietimas, suremontuota biblioteka. Greitai prasidės labai lauktas Stakliškių
kultūros ir laisvalaikio centro
remontas, bus tęsiami Stakliškių gimnazijos modernizavimo darbai.
Prienų r. savivaldybės
informacija 

Prienų rajono savivaldybė – parodoje „Adventur 2019“
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kams. Ir ne tik mieste, bet ir
seniūnijose. Tikiu, kad kolektyvas dirbs sėkmingai, bendradarbiaus su seniūnija, kitomis
įstaigomis ir įmonėmis, o darželyje niekada netrūks vaikučių“, – kalbėjo meras.
Prie savivaldybės vadovo
sveikinimų prisijungė ir vicemeras Algis Marcinkevičius
bei administracijos direktoriaus pavaduotoja Rima Zablackienė, taip pat Stakliškių
gimnazijos, seniūnijos, kultū-

rašiutizmo sporto lopšį, Stakliškes su garsia „Lietuviško
midaus“ gamyklos muziejaus ekspozicija, Prienų krašto muziejų ir jo filialą Šilavoto
Davatkyną. Didelių lankytojų
simpatijų sulaukė pagrindinis
savivaldybės stendo akcentas
– sklandytuvas, kurio maketą
mielai paskolino UAB „Termikas“.
Prienų r. savivaldybės ekspozicijoje buvo pristatyti ir
krašto verslininkai, Vinco Mykolaičio-Putino premija, poeto
Justino Marcinkevičiaus atminimo įamžinimo idėja, turistiniai objektai, garsūs žmonės,
edukacijos, svarbiausi renginiai, UAB „Lietuviškas midus“ edukacija.
Parodos lankytojai galėjo dalyvauti viktorinoje apie
Prienų kraštą ir laimėti ver-

tingų dovanų: Pociūnuose
įsikūrusio parašiutininkų klubo prizų – šuolių parašiutu su
instruktoriumi, apžvalginių
skrydžių lėktuvu, nuolaidų kuponų šuoliams parašiutu, taip
pat kvietimų į kovo 23 d. LKL
krepšinio rungtynes Prienų
„ScyCop“ – Vilniaus „Rytas“
Prienų sporto arenoje. Lankytojų taip pat laukė UAB „Du
medu“, UAB „Ekofrisa“, bitininkystės reikmenų įmonės
UAB „Wilara“, UAB „Išlaužo
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Laima DUOBLIENĖ tel. 8 682 12642

SKELBIMAI, REKLAMA
tel. 8 604 80 752
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Užsakomieji straipsniai, reklama
Neapmokami pranešimai spaudai
Skaitytojų straipsniai

žuvis“, Visuomenės harmonizavimo parko, Prienų krašto
muziejaus ir, žinoma, Prienų
r. savivaldybės dovanos.
Parodos metu Lietuvos naujienų portalas „Delfi“ atrinko
įdomiausius stendus ir kvietė
skaitytojus balsuoti bei išrinkti gražiausią. Prienų r. savivaldybė stendas buvo devintas
iš dvidešimties atrinktų įdomiausių stendų.
Prienų r. savivaldybės
informacija 
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Pašalino „Huawei“ iš viešųjų pirkimų konkurso

JAV įvykdyta pirmoji 2019 metų egzekucija

Čekijos mokesčių inspekcija pašalino Kinijos telekomunikacijų
milžinę „Huawei“ iš maždaug 20 mln. eurų vertės viešųjų pirkimų
konkurso. Anot Čekijos žvalgybos atskaitos, kinų diplomatai
užsiima šnipinėjimu šioje 10,6 mln. gyventojų turinčioje šalyje.

Jungtinėse Valstijose trečiadienį įvykdyta pirmoji šių metų
egzekucija – mirties bausmė skirta vyrui, nuteistam už policininko
nužudymą prieš 30 metų. 61 metų R. M. Dženingsas 1988 metais
knygų parduotuvėje nušovė vyrą mėgindamas jį apiplėšti.

Kodėl kasmet Užgavėnių blynus bei Velykų Ar žinote, kaip
nustatoma
pusryčius ruošiame skirtingu laiku?
ATKelta IŠ 1 p.
bei besikeičiančia išvaizda,
tas pats, kurį prisimename dar
iš Žiulio Verno knygos ekranizacijos – baltu veidu ir į vieną akį įsmigusia raketa.
Besikeičiantis Mėnulis ir
yra ta priežastis, kodėl planuodami kitų metų atostogas
bei iškilmes skubame ieškoti
išsamaus kalendoriaus, kuriame būtų aiškiai parašyta,
kada kuri šventė bus, o tokio
kalendoriaus neradę, bėgame
ten, kur visada skubame, jeigu
nutinka kokia nors neišsprendžiama bėda – į bažnyčią. Būtent katalikiškieji apaštalai
– kunigai arba katalikų bendruomenės išleisti liturginiai
maldynai ir atsako į mums
iškilusį klausimą.
Tačiau į šį klausimą atsakyti galime ir paprasčiau. Žinoma, šis atsakymas pareikalaus
daugiau laiko ir skaičiavimų,
tačiau juos mes galėsime atlikti ir be konkrečių, storose
knygose aprašytų, duomenų.

Taigi, kaip bebūtų keista,
daugelis mūsų švenčių yra
itin susiję su astronominiais
veiksniais. Pavyzdžiui, kasmet Jonines švenčiame birželio 23-iosios vakare, nors pats
Jonų vardadienis yra birželio
24 d. Ir ne vienas yra pastebėjęs, kad Joninės dar vadinamos Rasos švente. Kodėl?
Atsakymas labai paprastas –
ši senovinė ne tik baltų, bet ir
kitose kultūrose švęsta šventė
sutampa su vasaros saulėgrįža – ilgiausia metų diena bei
trumpiausia naktimi, kai skubame ieškoti mitinio paparčio
žiedo. Tiesa, vasaros saulėgrįža būna birželio 21–22 dienomis, tačiau dėl kalendoriaus
pasikeitimų ir klystkelių ši
diena pastumta į 23 d.
Priešinga vasaros saulėgrįREKLAMA

žai yra, žinoma, žiemos saulėgrįža – trumpiausia diena
ir ilgiausia naktis. Tai trunka
6–8 dienas. Ir, keistas sutapimas, tą savaitę mes švenčiame Kalėdas.
Per metus turime ir du lygiadienis – rudens ir pavasario. Tai laikas, kai diena ir
naktis susilygina. Rudens lygiadienio, rugsėjo 21–23 d.,
metu Lietuvoje švenčiame
Baltų vienybės dieną. Na, o
mums šįkart aktualiausias yra
pavasario lygiadienis, kuris
kasmet būna kovo 20–21 d.
Pavasario lygiadienis ir
yra Velykų iškilmių bei nuo
jų priklausančių švenčių pradinis atskaitos taškas. O prie
šio skaičiavimo prisijungia
ir mūsų neklaužada Mėnulis.
Tiksliau – jo fazės.
Mėnulio fazių ciklas apeina
savo ratą nuo pradžios iki pabaigos šiek tiek mums nepatogiai – per 29,53 paros. Taigi, kasmet mes gauname šiokią tokią paklaidą ir negalime

tiksliai pasakyti, kada numatoma kokia fazė, neturėdami
pradinės informacijos – konkrečios fazės tikslios datos.
Žinoma, tai galima nustatyti
stebėjimų metu, bet, suprantama, užtruksime ilgėliau, todėl
užtenka po ranka turėti sodininko ar kitokį kalendorių, kuriame rastume Mėnulio fazių
kalendorių.
Turint po ranka kalendorių,
užtenka susirasti pirmąją pilnatį po pavasario lygiadienio.
Radus pirmąją pilnatį, atsakymas tampa akivaizdus – Velykos švenčiamos pirmąjį sekmadienį per pirmąją pilnatį
po pavasario lygiadienio.
Atsižvelgiant į tai, kad planetų judėjimas nėra identiškas mūsų skaičiuojamam laikui ir sudarytam kalendoriui,

Mėnulio fazių datos nuolat
kinta. Turėdami skirtingą mėnesių dienų skaičių ir konkretų Mėnulio fazių ciklo dienų
skaičių (dar netgi matematiškai, su šimtosiomis dalimis),
turime ir kintančią Velykų
šventės datą.
Aiški Velykų data suteikia
galimybę rasti gavėnios pradžią. Gavėnia trunka 6 savaites iki pat Didžiojo trečiadienio – Didžiosios, Velykų,
savaitės vidurio. Taigi, ji ir
prasideda trečiadienį. Užgavėnės visada būna gavėnios
pradžios išvakarėse – antradienį. Turėdami Velykų datą, Užgavėnių datą, galime
apskaičiuoti ir kitų švenčių
datas.
Šeštinės – Kristaus dangun
įžengimo šventė – būna šeštąją savaitę po Velykų – ketvirtadienį. Tačiau Lietuvoje
ši šventė dažniausiai keliama į tos pačios savaitės sekmadienį.
Sekminės – Šventosios
Dvasios nužengimo į žemę
Sekminių dieną šventė. Ši
šventė švenčiama septintą
savaitę po Velykų, taip pat
sekmadienį.
Devintinės – bažnytinė
krikščionių Švenčiausiojo
Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė, kuri, kaip jau galima spėti iš pavadinimo, švenčiama
devintąją savaitę po Velykų,
ketvirtadienį. Lietuvoje, sudarant sąlygas ją švęsti visiems
tikintiesiems sekmadienio šv.
Mišių metu, ji taip pat keliama
į tos savaitės sekmadienį.
Taigi, žinodami, jog mūsų gyvenamame šiauriniame
Žemės pusrutulyje pavasario
lygiadienis dabar, kaip ir visame pasaulyje, yra minimas
kovo 20 d., o pirmoji Mėnulio pilnatis po jo šiemet prasideda balandžio 18 d., galime be jokių papildomų žinių
apskaičiuoti ir netgi lauke ant
žemės rykštele išbraižyti visų
su Velykomis susijusių krikščioniškų švenčių kalendorių
ir sužinoti, kada kepsime tuos
gardžius Užgavėnių blynus,
valgysime jų iki soties ir kitus
vaišinsime!

Velykų data? Su
kuo asocijuojasi
ši šventė?

Mintimis dalijasi
praeiviai

Kalbina ir fotografuoja Laima Duoblienė

Vaidas Miknevičius
Joana Acevičiūtė

Justinas Šalčius

Nežinau, kaip tą datą nustato, bet žinau, kad Velykos
vienais metais būna kovo
mėnesį, kitais – balandį. O
tikslią datą sužinau paprasčiausiu būdu – pavartau kalendorių. Iki šiol namuose
stengiamės laikytis senųjų
tradicijų, kad ir vaikai bei
anūkai žinotų. Svarbiausia
tradicija – sekmadienio rytą
nueiti į bažnyčią, gražiausia
– visiems susirinkti į būrį
prie velykinio stalo.

Žinau, kad Velykos pastovios datos neturi, bet
niekuomet nesusimąsčiau,
kodėl ir pagal ką ta diena
nustatoma. Mūsų šeima
Velykas nelabai švenčiam,
kiaušinių nemarginam, nes
paprastų nevalgom (alergiški), tad tądien turim tik
šokoladinių. Man Velykos
labiau pavasario atbudimo,
o ne religinė šventė.

Ona Matusevičiūtė

Janina Blekaitienė

Aleksandra Danilevičienė

Reikia pasižiūrėti, kas
rašoma Biblijoje. Velykos
– turėtų būti tarsi Jėzaus prisikėlimas. Mes švenčiame
jo gimimą, nors nežinome
tikslios gimimo datos, žinome tik kada mirė, nes tai
užrašyta Biblijoje. Ir mes,
krikščionys, turime švęsti
tik jo mirtį, nes tuomet Dievo sūnus buvo paaukotas už
mūsų nuodėmes. Biblijoje
parašyta, kad Jėzus mirė
Nisan mėnesio 14 dieną, tai
yra kovo–balandžio mėnesį, o prisikėlė po trijų dienų.
Dauguma Velykas švenčia
nesiremdami niekuo, net
Biblijos nežinodami.

Nežinau, kada Velykos
būna, kodėl kasmet skiriasi
jų data – kalendoriuj pasižiūriu ir sužinau. Man Velykos asocijuojasi pirmiausia
su margintais kiaušiniais bei
susitikimu su artimaisiais.

Žinau, kad Velykų data
kasmet vis kita ir tai susiję su mėnulio pilnatimi,
bet pagal ką tiksliai nustatoma, nežinau. Velykų diena iki šiol mums prasideda
šv. Mišiomis, po bažnyčios
aplankome artimųjų kapus
ir uždegame žvakeles, po
to grįžtam namo ir valgom
velykinius pusryčius. Svarbiausias patiekalas – margučiai. Gaila, kad jau neliko
papročio kiaušiniauti, ridenti kiaušinius. Mano vaikystėje, kuri prabėgo Aukštadvario krašte, pirmosios
Velykų dienos pavakare į
kiemą užsukdavo ir lalautojai, kurie giedodavo velykines giesmes ar tai dienai
tinkamas dainas ir rinkdavo
dovanas. Mama į jų krepšį
įdėdavo ne tik margučių, bet
ir sūrį, sviesto, dešrą ir dar
butelaitį. Iki šiol pas mus
per Velykas vaikus aplanko
Velykų bobutė, o aš būtinai
pati kepu mielinį pyragą,
verdu šaltieną.

Žinau, kad Velykų data
susijusi su mėnulio pilnatimi ir pavasario lygiadieniu,
bet kaip tiksliai ją nustato,
nežinau. Septynias savaites
iki Velykų trunka gavėnia,
o likus savaitei švenčiam
Verbas. Didžiąją savaitę
prasideda šventės laukimas
– ketvirtadienį nuo vakarinių
Mišių – Paskutinės vakarienės, penktadienį pagarbinus
Kryžių, šeštadienį – pašventinus ugnį ir vandenį, sulaukiam svarbiausio –Velykų
nakties, kai sugaudžia vargonai ir suskamba varpai. Man
per Velykas svarbiausi yra
dvasiniai dalykai, bet neapsieiname ir be maisto. Šiais
laikais jau sunku kuo nors
nustebinti. O mano mamytė visuomet per Velykas virdavo rūkytą kumpį, kepdavo mielinį pyragą, arba kaip
mes vadindavome „bulką“,
kurį dar šiltą aptepdavo su
cukrumi plaktu kiaušinio
baltymu, ant stalo visuomet būdavo šviežių krienų.
Mūsų krašte (Švenčionyse)
margučius margindavo svogūnų lukštuose, dar kartais į
skudurėlį įvyniotus, o verba
– tai ne vien tik kadagio šakelė, būtinai turėjo būti įdėta
ir karklo kačiukų šakelė. Bet
svarbiausia – širdyje jausti
prisikėlimo džiaugsmą.

 Verta žinoti
ŠEŠTAdienis, 2019 m. vasario 2 d., www.naujasisgelupis.lt

Estijoje leista tuoktis per vaizdo ryšį su notaru

Leido bažnyčiai pasilikti Hitleriui skirtą varpą

Estijos parlamentas priėmė įstatymą, leisiantį gauti notaro
paslaugas per vaizdo ryšį priemones, fiziškai su juo nesusitinkant:
registruojant santuoką ar ją nutraukiant, gaunant paveldą ar jo
atsisakant, patvirtinant tam tikrus įgaliojimus.

Vokietijos apeliacinis teismas atmetė vieno žydo skundą dėl
miesto tarybos sprendimo palikti Adolfui Hitleriui skirtą nacių laikų
varpą Herksheimo bažnyčios varpinėje, ant kurio išlikęs svastikos
ženklas ir užrašas „Viskas Tėvynei – Adolfas Hitleris“.

reklaminio stendo pakabintame
rinkiminiame plakate pamatė
ant nuotraukos nupieštą svastiką
ir ūsus.

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

2019-01-24 apie 20.00 val. Prienuose S. K. (gim. 1958 m.) grįžęs namo,
virtuvėje tarpusavio konflikto metu
savo sugyventinei D. Č. (gim. 1966
m.), keturis kartus ranka smogė į
dešinę akį, smakrą, nosį ir kairės
rankos plaštaką, nukentėjusiajai sukeldamas fizinį skausmą.
Pirminiais duomenimis, moteris
nesikreipė anksčiau, nes bijojo
sugyventinio. Dėl smurto artimoje
aplinkoje S. K. laikinai sulaikytas 48
valandoms ir uždarytas į areštinę.
2019-01-24 apie 08.18 val. pranešta,
kad Veiverių sen., Byliškių k., Byliškių g. dega šiukšlių konteineris.
Plastikinis konteineris sudegė
visiškai.
2019-01-27 apie 18.30 val. Prienų r.,
Pabališkių k., Kubilo g., namuose,
konflikto metu, neblaivus (2,43
prom. alkoholio) vyras (gim. 1976
m.) smurtavo prieš savo nepilnametę dukrą (gim. 2002 m.).
Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas
į areštinę.
2019-01-27, 14.53 val., gautas pranešimas, kad Jiezno sen. Jiezno
Kolonijų k. miške dega didelis
laužas. 1x1 m plote degęs laužas
užkastas sniegu.
2019-01-28 apie 17.15 val. Prienuose, J. Basanavičiaus g./ J. Brundzos
g., moteris (gim. 1965 m.) ant

2019-01-28 ugniagesiai gelbėtojai
09.36 val. gavo pranešimą, kad
dega kaminas. Medinio namo
(dengto šiferiu) kamine degė
suodžiai, ugniagesiai budėjo, kol
suodžiai išdegė.
2019-01-28 apie 00.40 val. į Alytaus
ligoninę dėl dešinės plaštakos
antro piršto dalinės amputacijos
kreipėsi jaunuolis (gim. 1996 m.),
kuris medikams paaiškino, kad
sausio 27 d. apie 23.30 val. Prienų
r., Balbieriškio sen., apžvalgos
aikštelėje, susižalojo sprogdindamas petardą. Nukentėjusiajam
suteikta med. pagalba, jis gydomas
ambulatoriškai.
2019-01-28 apie 19.20 val. Prienuose, F. Martišiaus g., neblaivų (1,35
prom. alkoholio) vyrą (gim. 1977
m.) sumušė nepažįstami asmenys.
Nukentėjusiajam nustatytas nosies
ir kairės rankos nykščio lūžiai.
Suteikus med. pagalbą išleistas
gydytis į namus.
2019-01-28 apie 11.16 val. Prienų
r., kelio Kaunas–Prienai–Alytus 34ame kilometre automobilis „Toyota
Starlet“, vairuojamas vairuotojo
(gim. 1941 m.), esant slidžiai kelio
dangai, išvažiavo į priešingą eismo
juostą ir susidūrė su krovininiu automobiliu „Volvo FH 440“, vairuojamu
vairuotojo (g. 1988 m.). Per eismo
įvykį sužaloti automobilio „Toyota“
vairuotojas, kuris tą pačią dieną
apie 12.50 val. pristatytas į Kauno
ligoninę mirė, bei kartu važiavusios
mergina (gim. 1999 m.), kuri dėl
įvairių kūno sužalojimų paguldyta
į Kauno ligoninę, ir moteris (gim.
1944 m.), kuri po med. apžiūros
gydoma ambulatoriškai.

Įvykis Prienų r., kelio Kaunas–Prienai–Alytus 34-ame kilometre
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UNESCO mini periodinės cheminių elementų lentelės
150-ąsias metines
Periodinei cheminių
elementų lentelei
šiemet sukanka 150
metų, todėl Jungtinių
Tautų švietimo, mokslo
ir kultūros organizacija
(UNESCO) organizuoja
virtinę renginių šiai progai
paminėti.

Visi, kas mokėsi chemijos,
prisimena rusų mokslininko
Dmitrijaus Mendelejevo 1869
metais pristatytą lentelę, kurioje cheminiai elementai yra

išdėstyti pagal protonų atome
skaičių ir kitas savo savybes.
Antradienį UNESCO paskelbė „Tarptautinių periodinės cheminių elementų
lentelės metų“ pradžią. Iškilmingoje ceremonijoje dalyvavo Nobelio chemijos
premijos laureatas, Rusijos
mokslo ministras ir kiti garbingi svečiai.
Minint D. Mendelejevo
lentelės metus UNESCO organizuoja internetinį konkur-

są vidurinių mokyklų moksleivių žinioms patikrinti, viso
pasaulio mokyklose bus orga-

nizuojami įvairūs moksliniai
eksperimentai, vyks kiti šiai
progai skirti renginiai. BNS

Gripo epidemija plinta: gyventojai šluoja iš vaistinių
medicinines kaukes, tačiau ne visi jas naudoja tinkamai
Sparčiai daugėjant gripo
atvejų ir daugelyje
savivaldybių sergamumui
jau pasiekus epideminį
lygį, sveikatos specialistai
primena prevencijos ir
apsisaugojimo nuo gripo
svarbą.

Skaičiuojama, kad vienas
sergantis užkrečia vidutiniškai
4 sveikus asmenis. Kad to pavyktų išvengti, svarbu laikytis
higienos taisyklių, laikytis poilsio režimo, stiprinti imunitetą. Vaistininkai pastebi, kad
paskutinėmis savaitėmis gyventojai šluoja iš vaistinių ir
medicinines kaukes. Tai taip
pat yra svarbi priemonė apsisaugoti nuo viruso, tik reikia
dėvėti ją reikia teisingai.
„Eurovaistinės“ vaistininkė Regina Molotkova sako,
kad visuomenėje dar pasitaiko nuomonių, jog dėvėti
medicininės kaukes keista ar
negražu. Vis dėlto, sausį fiksuojamas šių kaukių poreikis
rodo, kad žmonių sąmoningumas didėja.
„Lyginant šių metų sausio
mėnesį su praėjusių metų sausiu, matome, kad žmonių susidomėjimas medicininėmis
kaukėmis išaugo dvigubai.
Gyventojai pradeda suprasti,
jog apsauga labai svarbi tiek
sveikam, tiek sergančiajam.
Medicininė kaukė sudaro fizinį barjerą, kuris kosint ar
čiaudint neleidžia išplisti pasklidusiems viruso lašeliams,
kuriais gali būti perduotas vi-

rusas, o sveiki žmonės, kurie slaugo sergantį asmenį ar
lankose žmonių susibūrimo
vietose, dėvėdami kaukę sumažina tikimybę užsikrėsti“,
– pažymi vaistininkė.

Dėvėti teisingai
Vis dėto apsaugoti save ir
aplinkinius galima tik teisingai dėvint medicininę kaukę.
Ją užsidėti reikėtų prieš tai

kruopščiai nusiplovus rankas
su muilu. O norėdami įsitikinti, kad kaukę užsidėjote teisingai, galite giliai pakvėpuodami – įkvepiant ir iškvepiant
oras turėtų neprasiskverbti pro
kaukės plyšius.
„Teisingai uždėta kaukė
turėtų apimti nosies, burnos
ir smakro sritis, o jos kraštai
turėtų būti tvirtai, bet patogiai prispausti ties nosimi ir
skruostais, kad neliktų plyšių. Jeigu kaukė yra su raiš-

teliais, ji turi būti rišama ties
galvos viduriu ir kaklu arba
tvirtinama už ausų kilpelėmis“, – svarbiausius principus pateikia „Eurovaistinės“
vaistininkė.
Viena svarbiausių taisyklių
– laiku kaukę pakeisti. Sergančiajam būtina keisti kaukę
kas 3-4 val. arba dar dažniau,
kai tik ši sudrėksta, nes šilta
ir drėgna aplinka yra palanki

terpė daugintis bakterijoms.
Sveikam žmogui, ši taisyklė nėra tokia svarbi, galima
kaukę užsidėti net antrą sykį,
tačiau ir to geriau vengti dėl
higienos. Pasak vaistininkės,
tiek sveikam žmogui, tiek sergančiajam, optimalu pakeisti
1-2 kaukes per dieną.

Papildoma apsauga
R. Molotkova primena, kad
apsaugai nuo siaučiančio gripo ir peršalimo ligų svarbu

laikytis ir kitų profilaktikos
priemonių – vėdinti patalpas,
vengti streso, laikytis dienos
rėžimo, gerai pailsėti. Jei pajutote pirmus simptomus, geriau
likti namuose, neiti į darbą. O
bene svarbiausia – tinkami higienos įpročiai.
„Kiekvieną sykį grįžus iš
lauko ar prieš valgant reikėtų kruopščiai nusiplauti rankas su vandeniu ir muilu.
Neskubėkite, išmuiluokite
ne tik delnus, bet ir plaštakų
viršų, tarpupirščius, panages,
galiausiai, bent 10 sekundžių
palaikykite po tekančiu vandeniu ir nusausinkite asmeniniu rankšluosčiu“, – pažymi
R. Molotkova ir primena prieš
plovimą nusiimti rankų aksesuarus, antraip po jais esantys
nešvarumai nenusiplaus.
Ne ką mažiau svarbi higienos taisyklė – iš karto išmesti vieną kartą panaudotą
vienkartinę nosinaitę. Išmesta nosinaitė neturės kontakto
su aplinka ir taip apsaugosite
aplinkinius nuo užkrato.
Apsisaugoti nuo gripo ir
peršalimo ligų padeda ir organizmo stiprinimas C ir D
vitaminais, naudingi yra žuvų taukai, ežiuolės ekstraktas. Vaistininkė primena, kad
vitamino C gausu šviežiuose
vaisiuose ir daržovėse – raudonose paprikose, kopūstuose, brokoliuose, apelsinuose,
o D vitamino galima gauti
valgant kiaušinio trynį, riebią
lašišą, silkę, ungurį. 

verta žinoti 
ŠEŠTAdienis, 2019 m. vasario 2 d., www.naujasisgelupis.lt

„Sodra“
fiksuoja
išaugusį
nedarbingumo
pažymėjimų
skaičių
Išduotų nedarbingumo
pažymėjimų skaičius
pastarąsias savaites
Lietuvoje auga. „Sodros“
duomenimis, per pirmas
dvi šios savaitės dienas
išduota 38,3 tūkstančio
laikino nedarbingumo
pažymėjimų. Per visą
praėjusią savaitę
išduota dvigubai
daugiau nedarbingumo
pažymėjimų – 74,4
tūkstančio.

Palyginti lapkritį ir gruodį
vidutiniškai per savaitę buvo
išduodama po 50 – 60 tūkst.
nedarbingumo pažymėjimų.
Iki šių metų sausio 29 dienos išduota 288 tūkst. nedarbingumo pažymėjimų. Palyginti, praėjusių metų sausį iš
viso išduota 330 tūkst. nedarbingumo pažymėjimų, gruodį
– 240 tūkst.
Pernai peršalimo ligų epidemija Lietuvoje piką buvo
pasiekusi vasario viduryje.
Tuomet per mėnesį išduota
340 tūkst. nedarbingumo pažymėjimų, o per savaitę piko
metu – 93 tūkst. nedarbingumo pažymėjimų.
„Sodra“ primena, kad susirgus kiekvienas dirbantys
gyventojas, apdraustas ligos
socialiniu draudimu, taip
pat ir užsiimantys savarankiška veikla, gali gauti ligos
išmoką.
Už pirmas dvi dienas iki
100 proc. buvusių pajamų
kompensaciją moka darbdavys, o nuo trečios dienos –
62,06 proc. kompensuojamojo darbo užmokesčio dydžio
išmoką moka „Sodra“.
Ligos išmokos mokamos
ir slaugant šeimos narį – vaiką ar sutuoktinį. Tokiu atveju
nuo pat pirmos dienos 65,94
proc. išmoką moka „Sodra“.
Norint gauti išmoką reikia
pateikti prašymą „Sodrai“.

SODRA
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Kratos Rygos mero biure ir namuose

Aukso kaina pasiekė gegužės vidurio lygį

Latvijos korupcijos prevencijos biuro (KNAB) pareigūnai trečiadienį
atliko kratas Rygos mero Nilo Ušakovo darbo kabinete ir
gyvenamojoje vietoje, ir jos yra susijusios su anksčiau pradėta
baudžiamąja byla, pranešė pareigūnai.

Investuotojams laukiant JAV federalinio rezervo sistemos (FRS)
posėdžio rezultatų, aukso kaina pasiekė aukščiausią nuo gegužės
vidurio lygį. Balandžio mėnesio ateities sandorių aukso kaina
paūgėjo 0,2 proc. iki 1318,6 JAV dolerio už unciją.

Pėsčiųjų žygis (10 km.),
skirtas KAUTYNIŲ
SU BOLŠEVIKAIS
JIEZNE PERGALĖS
100-MEČIUI
PAMINĖTI
Žygis vyksiantis 2019 m.
vasario mėn. 2 d. (šeštadienį) skirtas jaunimui ir visiems
norintiems, skatinantis patriotiškumą, pilietiškumą ir savo
krašto istorijos pažinimą.
Žygio startas Žvirgždėnų
kaime aikštelėje prie paminklo Lietuvos partizanams –
Paverknių mūšio didvyriams.
Žygiuosime Babronių kaimo
(Birštono sav.) keliais, operėjusVerkėsupę - Jiezno seniūnijos Voseliūnų, Sokonių, Jiezno
Kolonijų kaimų, Jiezno miesto
gatvėmis.
Žygio metu keliausime Lietuvos partizanų kovų vietomis,
Lietuvos savanorių pergalingo
žygio keliu, aplankysime ir pagerbsime Jiezno kautynių su
bolševikais mūšio vietą, pirmojo pasaulinio karo vokiečių
karių kapines ir atiduosime pagarbą Lietuvos savanoriams,
žuvusiems kautynėse su bolševikais. Žygio pabaigoje prie
laužo ragausime šaulių išvirtą
košę, klausydami Jiezno kultūros ir laisvalaikio centro saviveiklininkų dainų, linksminsimės su Jiezno miesto bendruomene ir seniūnaičiais.
Visus norinčius prisijungti
prie prasmingos misijos, kviečiame dalyvauti.

Žygio programa:
10.00 – 10.20 val. Susirinkimas aikštelėje prie paminklo
Lietuvos partizanams Žvirgždėnų k., Birštono sav., galutinė
registracija.
10.20 – 10.30 val. Iškilminga rikiuotė, žygio atidarymas,
sveikinimai, žygio programos
pristatymas.
10.30 - 11.30 val. Žygio startas, pirmas etapas 4

km.Žvirgždėnai – Babronys
(Birštono sav.) – Voseliūnai
– Sokonys (Jiezno sen.).
11.30 – 11.45 val. Poilsis
Sokonių k., Trumpa edukacinė programa.
11.45 – 12.30 val. Antras
žygio etapas 3 km.Sokonių k.,
Jiezno Kolonijų k.
12.30 - 12.45 val. Sustojimas Jiezno kautynių su bolševikais vietoje (Lietuvos
savanorių pagerbimas prie
kryžiaus,žyminčio kautynių
vietą. Šaulių garbės salvės).
12.45 – 13.30 val. Trečias
etapas 2 km. Jiezno Kolonijų
k. - Jiezno m. gatvėmis iki Jiezno senųjų kapinių (trumpas sustojimas pirmo pasaulinio karo
vokiečių karių kapinėse).
13.30 – 13.50 val. Lietuvos
savanorių, žuvusių Jiezno kautynėse su bolševikais, pagerbimas Jiezno senose kapinėse,
šaulių garbės salvės, trumpa
istorijos pamoka.
13.50 – 14.15 val. Ketvirtas
etapas 1,5 km. Žygiavimas į finišo vietą prie Jiezno kultūros
ir laisvalaikio centro.
14.15 – 15.30 val. Finalinis žygio etapas. Šaulių vaišės prie laužo, kartu su Jiezno
kultūros ir laisvalaikio centro
folkloro ansambliu „Jieznelė“
dainuosime Lietuvos savanorių dainas.
15.30 – 15.45 val. Žygio dalyvių pažymėjimų įteikimas,
renginio pabaiga.
Organizatoriai: Jiezno seniūnija ir LŠS Kauno Vytauto Didžiojo II-osios rinktinės
Prienų 206 kuopa.
Partneriai: Prienų rajono
savivaldybė, Jiezno kultūros
ir laisvalaikio centras, Jiezno gimnazija, Jieznomiesto
bendruomenė, Jiezno seniūnijos seniūnaičiai, LŠS
Vlado Putvinskio – Pūtvio
klubas.
Žygio dalyvių registracija išankstinė: mob. 8 687
25919, 8 610 01936.

 EVANGELIJOS TAKU
ŠEŠTAdienis, 2019 m. vasario 2 d., www.naujasisgelupis.lt

Mažmeninė prekyba Latvijoje pagyvėjo 4 proc.

Londonas svarsto kelis „Brexit“ variantus

Mažmeninės prekybos apyvarta Latvijoje 2018-aisiais
palyginamosiomis kainomis buvo 4,0 proc. solidesnė nei 2017
metais. Prekyba maisto produktais pagyvėjo 4,2 proc., ne maisto
prekėmis, neskaitant degalų, – 4,2 proc., degalais – 2,9 procento.

Didžiosios Britanijos premjerė Tereza Mei trečiadienį pareiškė,
kad jos vyriausybė kol kas tiksliai neapsisprendė, kaip mėgins
keisti „skyrybų“ su Europos Sąjunga sutartį, siekdama nuraminti
parlamentarus dėl Airijos sienos likimo.

Popiežius:
kol jaunimas sakys
„Štai aš“, tol
pasaulis turės ateitį

REKLAMA

Trečiadienio rytą Vatikane
vykusios bendrosios audiencijos dalyviams, kaip įprasta
po apaštališkųjų kelionių, popiežius Pranciškus pasakojo
apie savo vizitą Panamoje ir
dalyvavimą Pasaulio jaunimo
dienose.
Popiežius dar kartą dėkojo
Panamos prezidentui ir vyriausybei, vyskupams ir tikinčiųjų
bendruomenei už nuoširdų,
šiltą, šeimynišką priėmimą,
už sutiktų žmonių tikėjimą ir
entuziazmą. Pranciškus sakė,
kad jam paliko didžiulį įspūdį žmonės su mažais vaikais.
Jie kėlė vaikus ant rankų, tarsi
norėdami pasakyti: „Aš juo didžiuojuosi. Jis mano džiaugsmas, mano ateitis“. Vaikai yra
šeimos pasididžiavimas. Koks
tai iškalbus ženklas mums, kurie gyvename demografinės
žiemos kaustomoje Europoje,
sakė popiežius.
Nors pagrindinis tikslas buvo dalyvavimas Pasaulio jaunimo dienose, tačiau kai kurie
kelionės programos renginiai
buvo skirti Panamos gyventojams ir tikinčiųjų bendruomenei. Popiežius paminėjo
susitikimus su valdžios ir visuomenės atstovais, su vyskupais, kunigais ir vienuoliais, su
nuteistais nepilnamečiais, apsilankymą sergančiųjų globos
namuose. Prieš susitikimą su
visais Pasaulio jaunimo dienų
dalyviais buvo surengtas susitikimas su Lotynų Amerikos
čiabuvių ir afroamerikiečių
jaunimu. „Buvo gera žiūrėti
į jaunimo iškeltas vėliavas,
į susitikimu besidžiaugiantį
jaunimą. Tai buvo pranašiškas ženklas, kad jaunimas eina prieš srovę, prieš nesantarvę

skleidžiančius nacionalizmus,
kurie stato sienas ir atsitveria
nuo visuotinumo, nuo tautų
bendravimo. Tai buvo ženklas,
kad jaunimas yra taikos raugas
dabartiniame pasaulyje.“
Trečiadienio rytą sakytoje
kalboje popiežius priminė, kad
visą jaunimo susitikimą lydėjo Mergelės Marijos žvilgsnis ir kad šių Pasaulio jaunimo dienų tema buvo angelui
tarti Marijos žodžiai: „Štai
aš Viešpaties tarnaitė, tebūna
man, kaip tu pasakei“ (Lk 1,
38). Jaunimo iš penkių žemynų lūpos kartojo šiuos žodžius;
jie spindėjo jaunimo veiduose. „Kol jaunoji karta sugebės
sakyti Dievui: „Štai aš“, tol
pasaulis turės ateitį“, – sakė
Pranciškus.
Pasaulio jaunimo dienų viršūnė buvo maldos vigilija ir
baigiamosios Mišios. Popiežius priminė gyvą dialogą su
jaunuoliais ir jaunuolėmis,
sugebančiais labai džiugiai
išreikšti savo entuziazmą, bet
mokančiais ir tyliai klausytis,
giliai susikaupus melstis. Vakaro maldos budėjimo metu
visi kartu apmąstė Marijos
nuoširdžiai ir nuolankiai tarto
„taip“ Dievui įtaką pasaulio

melstis, kad Šventoji Dvasia
apdovanotų nauju vaisingumu
Bažnyčios šeimą Panamoje ir
visame pasaulyje, kad jaunimas tęstų savo piligrimystę,
kad jauni žmonės būtų Jėzaus
mokiniai ir misionieriai dabartiniame pasaulyje.

istorijai; sekmadienio Mišių
metu jaunimas buvo raginamas būti „Dievo dabartimi“,
ne tik ruoštis ateičiai, ne tik
laukti neapibrėžto „kada nors“,
bet „dabar“ gyventi pagal
Evangeliją.
Popiežius taip pat paminėjo
Mišias Panamos arkivyskupijos katedroje, naujo altoriaus
konsekravimą, o taip pat susitikimą su visos Centrinės
Amerikos vyskupais. Jiems
buvo primintas tik prieš kelis dešimtmečius gyvybę už
Kristų paaukojęs vyskupas
kankinys Oskaras Arnulfas
Romero, jo buvimas ir „jautimas“ su Bažnyčia, dabartiniams vyskupams jo paliktas
Dievo tautą mylinčio ganytojo
pavyzdys.
Baigdamas savo kalbą trečiadienio rytą vykusios bendrosios audiencijos dalyviams
popiežius prašė juos kartu

nėmis vertybėmis – vienybe
ir ištikimybe, sakė Pranciškus.
Kad šios dvi vertybės turėtų
saistomą juridinę galią sutuoktiniams, jos turi būti tvirtai įsišaknijusios iš krikšto plaukiančiame tikėjime. „Kai sutuoktiniai gyvena įkūnydami vienybės ir ištikimybės vertybes,
tuomet jie atspindi Dievo veidą, yra jo paveikslas ir panašumas“. Pasak popiežiaus, toks
sutuoktinių liudijimas labai
svarbus ir Bažnyčios sielovadai. Tai liudijimas, kad gyventi vienybėje ir būti ištikimiems
yra įmanoma, kad toks gyvenimas teikia džiaugsmą. Tai gera
žinia visai Bažnyčiai.
Šios dvi pamatinės vertybės, gaunamos kaip dovanos,
neatlyginamai suteikiamos
kaip Dievo malonė, turi būti
nuolatos palaikomos ir puoselėjamos. Dėl to sielovadinio palydėjimo reikia ne tik

Popiežius Romos
Rotai: šeimos pamatas – vienybė ir ištikimybė

Vienybė ir ištikimybė – tai
dvi pagrindinės vertybės, kuriomis remiasi santuoka ir šeima, sakė popiežius Pranciškus
antradienį susitikęs su Romos
Rotos teisėjais.
Romos Rotos tribunolas,
greta kitų funkcijų, yra aukščiausios kasacinės instancijos
teismas santuokos galiojimo
byloms, tad ir šia proga sakytos popiežiaus kalbos centre – Bažnyčios rūpinimasis
šeimos ir santuokos tvarumu
ir gerove.
Ir šeimos teologija, ir santuoką liečiančios kanonų teisės normos, pagaliau ir viskas
Bažnyčioje, pati Bažnyčios
esmė, remiasi dviem pamati-

santuokai besirengiantiems
sužadėtiniams, bet ir sutuoktiniams. Už šeimos sielovadą vietinės Bažnyčios mastu
yra atsakingi vyskupas bei jo
bendradarbiai kunigai, ypač
parapijų bendruomenėms vadovaujantys klebonai, tačiau į
aktyvų sielovadinį darbą turi
būti įtrauktos ir šeimos. Kalbėdamas apie šeimų įtraukimą į
sielovadą popiežius paminėjo
apaštalo šv. Pauliaus bendradarbius sutuoktinius Akvilą ir
Priską. „Prašykime Šventąją
Dvasią“, – sakė popiežius, –
„kad duotų Bažnyčiai kunigų,
sugebančių suprasti ir branginti sutuoktinių charizmas, tikėjimą ir apaštališkąją dvasią“,
kad sugebėtų juos branginti taip, kaip Paulius brangino
Akvilą ir Priską.
Moteris ir vyras sudaro santuoką visam gyvenimui. Santuoka neatšaukiama, tačiau ne
visais atvejais santuoka sudaroma teisėtai, tai yra ne visada
įvykdomos visos sąmoningam
ir laisvam santuokos sudarymui keliamos sąlygos. Tokiais
atvejais bažnytinis teismas gali
nustatyti, kad santuoka negalioja. Iki 2015 m. buvo reikalaujama, kad pirmosios instancijos (vyskupijos) bažnytiniam
teismui nustačius santuokos
negaliojimą, tą patį patvirtintų ir antrosios instancijos teismas. Jei dviejų teismų sprendimai nesutapdavo, buvo galima
kreiptis į trečiosios instancijos
teismą – Romos Rotą. 2015 m.
pabaigoje popiežiaus Pranciškaus sprendimu buvo įvesta
keletas pakeitimų: visų pirma,
buvo supaprastinta santuokos
bylas sprendžiančių teismų
sudarymo tvarka, taip pat buvo atsisakyta reikalavimo, kad
pirmosios instancijos teismo
sprendimą visada patvirtintų
ir antrosios instancijos teismas;
galiausiai buvo suteikta teisė
vyskupui paskelbti santuoką
negaliojančia tais atvejais, kai
negaliojimo faktas yra visiškai
akivaizdus. Tąkart popiežius
patvirtino, kad santuokos bylose ir toliau Romos Rotos tribunolas yra aukščiausios instancijos teismas. Buvo taip pat
nurodyta, kad Romos Rota bylas spręstų neatlyginamai, paliekant moralinę pareigą tiems,
kas gali, paremti tribunolą auka. VATICAN NEWS
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Apie 4 proc. gavo kompensacijas už šildymą

Gripas pasiglemžė 8 žmonių gyvybes – ULAC

2018 metų pabaigoje kompensacijas už šildymą gavo 122,6
tūkst., arba 4,4 proc. šalies gyventojų. Dažniausiai dėl paramos
kreipiasi vyresnio amžiaus žmonės iš rajonų, kur didžiausias
nedarbas. Kasmet kompensacijoms skiriama apie 22 mln. eurų.

Šiemet gripas nusinešė aštuonių žmonių gyvybes. Visi jie nebuvo
paskiepyti, o kai kurie turėjo ir kitų ligų. Keturi žmonės nuo gripo
mirė Panevėžio, du žmonės – Klaipėdos ir po vieną – Šiaulių ir
Kauno apskrityse. Aukų amžius svyruoja nuo 50 iki 95 metų.
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Birštono savivaldybė – viena saugiausių šalyje
Laima

DUOBLIENĖ
Sausio 30 d. buvo aptarti
Alytaus apskrities
VPK Birštono policijos
komisariato 2018 m.
veiklos rezultatai.
Susirinkime dalyvavo
Birštono savivaldybės
vadovai, prokuratūros,
Birštono įmonių, įstaigų,
organizacijų ir saugos
tarnybų atstovai, rėmėjai
bei policijos pareigūnai.

Dėmesys – veiklos
kokybei
Birštono PK viršininkas
Rolandas Stiklius pasidžiaugė, kad nuolat auga visuomenės pasitikėjimas policijos pareigūnais, kad pernai komisariate įsteigta administratoriaus
pareigybė, kad vyksta ne tik
organizaciniai pokyčiai, bet
ir gerėja materialinis aprūpinimas, nuolat vyksta pareigūnų
mokymai, daug dėmesio skiriama veiklos kokybei.
Kalbėdamas apie kriminogeninę būklę, R. Stiklius
pabrėžė, kad Birštono savivaldybė ir toliau išlieka viena
saugiausių šalyje.

Neblaivių vairuotojų
nemažėja
Pernai savivaldybėje buvo
užfiksuotos 65 nusikalstamos
veikos (2017 m. taip pat 65).
Dominuoja – vagystės (18)
ir smurtas artimoje aplinkoje (19). Pasak komisariato
vadovo, vagystes dažniausiai įvykdo į Birštoną atvykę
REKLAMA

Birštono PK viršininkas R. Stiklius

pailsėti arba pravažiuojantys
asmenys, o nuo jų pastaruoju metu labiausiai nukenčia
sanatorijos, viešbučiai, maitinimo įstaigos. Nemažėja ir
neblaivių vairuotojų. Pernai
buvo nustatyti 9 vairuotojai,
kuriems nustatytas didesnis
nei 1,5 promilės girtumas.
Buvo ištirtos 38 arba beveik
60 proc. nusikalstamų veikų
ir, R. Stikliaus teigimu, beveik
visos (išskyrus vieną) – ekonomiškesnio proceso būdu.
Kalbėdamas apie administracinius nusižengimus, komisariato vadovas informavo, kad pernai buvo nustatyta1115 Kelių eismo taisyklių
(KET) pažeidimo atvejų ir
139 kiti administraciniai nusižengimai.
KET pažeidėjų skaičių labai padidina greičio matuoklių užfiksuoti pažeidimai.
Dėl kitų administracinių
pažeidimų daugiausiai pažeidėjų – 32 – nustatyta už alkoholinių gėrimų vartojimą vie-

šose vietose arba neblaivaus
asmens pasirodymą viešoje
vietoje, 29 pažeidėjai nubausti
už smulkias vagystes, 18 – už
viešosios rimties trikdymą, 2
– už neteisėtą stipraus alkoholio gaminimą, įsigijimą,
laikymą ar pardavimą, 7 – už
melagingus policijos pareigūnų iškvietimus, 6 – už gyvūnų (visais atvejais – šunų)
laikymo taisyklių pažeidimus,
3 – už narkotinių medžiagų
vartojimą.
Pernai 4 eismo įvykiuose
vienas žmogus žuvo, 5 – sužeisti.

„Karštų“ taškų
kontrolė duoda
teigiamų rezultatų
Kalbėdamas apie prevencinių priemonių taikymą, Birštono komisariato viršininkas
pasidžiaugė, kad sudaryti rizikingiausių vietų, kur įvykdoma daugiausiai pažeidimų,
ir didžiausią rizikos laipsnį
turinčių asmenų, įvykdančių

daugiausiai pažeidimų, sąrašai ir „karštos“ vietos (Vienkiemio g. 3) bei asmenų kontrolė davė teigiamų rezultatų – net 40 proc. sumažėjo
pranešimų apie tame pastate
vykdomus teisės pažeidimus,
nei vienas iš kontroliuojamų
asmenų nusikalstamų veikų
neįvykdė ir perpus sumažėjo jų daromų administracinių nusižengimų skaičius, o
vienas asmuo nenusižengė
nė karto.
Policijos pareigūnai, vykdydami savo pareigas, glaudžiai bendradarbiauja su savivaldybės įstaigomis, švietimo institucijomis, visuomeninėmis organizacijomis,
seniūnaičiais, saugios kaimynystės grupėmis bei policijos
rėmėjais.
„Operatyviai reaguoti į
pranešimus apie įvykius, užtikrinti saugią aplinką kurorte ir visoje savivaldybės teritorijoje, efektyviai vykdyti
prevencinę veiklą, operatyviai atskleisti ir ekonomiškai
tirti nusikalstamas veikas“,
– tokius svarbiausius šių me-

tų veiklos prioritetus vardijo
R.Stiklius.

Padėkojo
pareigūnams ir jų
pagalbininkams
Policijos pareigūnams bei
jų pagalbininkams dėkojo ir
jų darbą labai gerai vertino
Birštono merė N. Dirginčienė ir Alytaus apskrities VPK
viršininko pavaduotojas R.
Jaciunskas.
Merė džiaugėsi, kad Birštonas keičiasi, auga, atnaujinama infrastruktūra, mažėja
apleistų pastatų, o vis augantis
turistų srautas nepadidina nusikalstamų veikų skaičiaus. Ji
apgailestavo, kad apleistą pastatą nusipirkę nauji savininkai
ne visada skuba jį tvarkyti.
„Jaunimas kartais „paišdykauja“, bet miestui daugiau
žalos padaro gamta“, – teigė
savivaldybės vadovė.
Kalbėdama apie saugumą mieste, merė sakė, kad
šiais metais prie įvažiavimų
į miestą numatyta įrengti dvi
itin galingas kameras, kurios
nuskaitys ir automobilių nu-

Prenumeruojamas

merius.
R. Jaciunskas kalbėjo apie
besikeičiančius policijos veiklos modelius, dėl ko pareigūnams tenka daug mokytis,
apie didėjantį visuomenės pasitikėjimą, kuris įpareigoja.
„Pareigūnai turi būti ne tik
baudėjai, bet ir gelbėtojai“, –
teigė R. Jaciunskas, priminęs,
kad pareigūnai taip pat mokosi, kaip gelbėti žmogų ekstremaliose situacijose. Tačiau, jo
teigimu, visuomenė keičiasi
lėtai. Tai ypač matyti iš nemažėjančio nustatytų neblaivių
vairuotojų skaičiaus, o pati
visuomenė į pažeidėjus irgi
žiūri nebendruomeniškai, neatsakingai. Jis džiaugėsi, kad
rezultatų duoda prevencija –
didesnis pareigūnų dėmesys
„karštiems“ taškams.
Taip pat buvo diskutuota
apie narkotikų (kanapių) vartojimo paplitimą ir kaip dėl
to lengvai galima susigadinti
gyvenimą, apie dėmesį šeimų problemoms, atsakingą
visuomenės požiūrį į negeroves ir kitomis aktualiomis
temomis.
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Nepritarė PVM lengvatai maisto produktams

Šildymo katilams – 14 mln. eurų ES parama

Vyriausybė trečiadienį nepritarė parlamentarų siūlymui nustatyti
9 proc. pridėtinės vertės mokesčio (PVM) lengvatą maisto
produktams. Ją priėmus, per metus valstybės biudžetas netektų
337 mln. eurų.

Šildymo katilus būstui šildyti naudojantys gyventojai naujiems,
efektyvesniems katilams galės gauti iki 50 proc. jų kainos
kompensaciją. Iki 2022 metų jiems bus paskirstyta 14 mln. eurų
Europos Sąjungos paramos, praneša Energetikos ministerija.

„Caritui“ žmogus – didelė vertybė

Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Sausio 28 dieną Birštono
bendruomenės namuose
vyko „Carito“ įkūrimo 30ųjų metinių minėjimas ir
ataskaitinis susirinkimas.
Šventėje dalyvavo
Kaišiadorių „Carito“
direktorius Rimvydas
Jurkevičius ir reikalų
tvarkytoja Giedrė AdlytėCheveduk.

„Carito“ veiklos
istorija Lietuvoje
Renginį pradėjo „Carito“
savanorė Inesa Rutkauskienė
daina „Laisvė“. Apie „Carito“ organizacijos veiklą Lietuvoje kalbėjo „Carito“ reikalų vedėja Vilma Burbienė.
Lietuvoje „Carito“ federacija
pradėjo veikti 1926 metais,
tačiau 1940 metais, Sovietų Sąjungai okupavus mūsų
kraštą, organizacijos veikla
buvo nutraukta.
Nuo 1988 metų prasidėjo organizacijos atgaivinimo
darbai. Rugpjūčio 26 dieną
slapta susitikusi septynių moterų iniciatyvinė grupė, kuriai
vadovavo vienuolė Albina Pa-

jarskaitė, pasirašė katalikiško
moterų sambūrio „Caritas“
įkūrimo aktą, o 1989 m. balandžio 15–16 d. Kauno sporREKLAMA

to halėje įvyko steigiamasis
„Carito“ suvažiavimas, kuriame dalyvavo 812 delegačių ir
daugiau nei 3000 svečių. Iniciatyvinėje grupėje dalyvavo
ir dvi birštonietės: Stasė Belickienė ir Onutė Valatkaitė.
Nuo 1991 metų organizacija vadinama Lietuvos „Carito“ federacija (LCF). Federacijos nariais galėjo tapti ir
vyrai (anksčiau pagal įstatus
tegalėję būti rėmėjais). LCF
prezidentu tapo vyskupas Sigitas Tamkevičius, generaline sekretore – sesuo Albina
Pajarskaitė.
Birštone 1994 m. „Caritui“
pradėjo vadovauti klebonas
monsinjoras Jonas Dalinevičius, o S. Belickienė buvo
reikalų tvarkytoja.
Nuo 2002 m. Lietuvos „Caritas“ kaip siunčiančioji ir
priimančioji organizacija dalyvauja Europos Sąjungos
finansuojamoje programoje
„Europos savanorių tarnyba“,
t.y. siunčia jaunuolius savanoriškam socialiniam darbui į
užsienio šalis ir priima užsieniečius, pageidaujančius darbuotis „Carito“ projektuose
Lietuvoje.

Pagrindinės Birštono

„Carito“ veiklos
sritys
Svarbiausia „Carito“ veikla
yra socialinis darbas. Tai pa-

galba seniems, vienišiems ir
ligoniams, jų lankymas, slauga ir priežiūra. Svarbi ir labdarinė veikla, drabužių ir maisto produktų bei vaistų dalinimas, pagalba
grįžusiems iš
įkalinimo vietų bei kitiems
nepasiturintiems asmenims, daugiavaikėms šeimoms. Svarbus ir savanorystės idėjų skleidimas
visuomenėje,
paskaitų įvairiomis temomis organizavimas, bendravimas ir bendradarbiavimas su kitomis visuomeninėmis organizacijomis
bei dalyvavimas projektinėje
veikloje.
S. Belickienė sakė: „Caritas“ – tai tautos žmonių atgimimas. Per ilgą tarybinį laikotarpį buvome slopinami ir niekinami. Manau, kad „Caritas“
– tai Dievas ir krikščionybės
istorija. Atgavus nepriklausomybę, pradėjome skleisti
tikrą krikščionybės dvasią ir
turėjome savo veiksmais tai

patvirtinti, palaikyti ryšį su
žmonėmis, padėti ligoniams
ir kenčiantiems, turintiems
problemų.“

O. Valatkaitė, J. B. Jasiulaitienė, J. Jakimavičienė ir
kitos pirmosios karitietės paminėjo, kad ši veikla teikia
džiaugsmo, nes gali padėti

tiems, kuriems reikia pagalbos ir globos. „Caritas“ – gerų
darbų organizacija, „Caritas“
–gyvenimo būdas, nes laimė
padėti žmogui kiek gali, ypač
tada, kai jie negali patys.
2018 m., minint Pasaulinę
ligonių dieną, ir Lietuvos valstybės 100-mečio proga Birštono karitiečiai aplankė 100
ligonių ir paruošė jiems 100
dovanėlių komplektų. 100
šokoladų padovanojo UAB
„Ernas“.
Kalbėdami apie „Carito“
veiklą per 30 metų, V. Burbienė, Birštono dekanato
„Carito“ koordinatorė Nijolė Jakimonienė ir klebonas
monsinjoras J. Dalinevičius
akcentavo, kad visą šį laikotarpį buvo stengiamasi padėti
ne tik vienišiems ir ligotiems
žmonėms, bet ir daugiavaikėms šeimoms apsirūpinti
drabužiais bei avalyne, patalyne ir kitais buityje reikalingais daiktais. Prieš mokslo metų pradžią buvo orga-

nizuota akcija „Sėkmingas
pasiruošimas rugsėjo 1-ajai“,
kuria pasinaudojo per 20 šeimų. Nemažai prie nepasiturinčių šeimų gerovės prisidėjo
ir kita akcija „Gerumas mus
vienija“, kurios metu buvo
surinkta daugiau kaip 1 tona
maisto produktų, prieš žiemos
šventes vyksta kalėdinė žaislų
akcija, kai vaikams padovanojama žaislų.
Paramą ir įvairių dovanų
birštoniečiai gauna ne tik iš
savo savivaldybės gerų žmonių, bet ir iš Švedijos bei Vokietijos.
Jau tapo tradicija, kad kiekvienais metais kalėdinės
eglės įžiebimo metu karitiečiai renka aukas (parduodami savo rankomis keptus sau-

niškumo dvasia, virto realybe.
Visoms projekte dalyvavusioms NVO sutelkus savo jėgas, Birštone duris atvėrė nauji Birštono parapijos „Carito“
bendruomenės namai“, – sakė
J. Dalinevičius.
Jaukiame ir gražiai įrengtame pastate po vienu stogu
įsikūrė daugelis nevyriausybinių organizacijų, aktyviai veikiančių mieste. Organizacijos
įgijo jaukius kabinetus kasdieniniam darbui, erdvią salę
bendrai veiklai, renginiams ir
susitikimams.
Šie namai organizacijoms
atvėrė didesnes veiklos galimybes – teikti socialines,
kultūrines, švietimo ir kt.
paslaugas Birštono savivaldybės žmonėms, svečių vieš-

sainius bei pačių pagamintas
žvakutes), kurias skiria nepasiturintiems ir vargstantiems
žmonėms bei šeimoms.

nagei. Šis projektas buvo
vienas iš pirmųjų Lietuvoje.
Bendruomenės namai buvo
iškilmingai atidaryti per Šv.
Antano Paduviečio titulinius
atlaidus.
Vėliau buvo įrengtas keltuvas, parašytas projektas autobuso įsigijimui.

Pirmas projektas
– Birštono
parapijos „Carito“
bendruomenės namai
Pats pirmas rimtas projektas, kuris buvo įgyvendintas
2006 metais, – „Carito“ bendruomenės namai.
Klebonas pažymėjo, kad šį
projektą finansavo bendradarbiaujantys Nyderlandų fondai Centrinei ir Rytų Europai
remti, Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo
ministerija, Lecko savivaldybė, Birštono savivaldybė.
„Idėja įkurti bendruomenės
namus, atvirus visiems, ieškantiems pagalbos, kuriuose įsikurtų daugelis Birštone
veikiančių nevyriausybinių
organizacijų (NVO), neturinčių nuolatinės savo buveinės,
kuriuose jaustųsi bendruome-

Įgyvendinti ir kiti
projektai
Labai svarbią tolesnę projektinę veiklą pristatė „Carito“ vadovas monsinjoras J.
Dalinevičius.
Sėkmingai buvo įgyvendinti dideli projektai: „Birštono parapijos „Carito“ gebėjimų stiprinimas siekiant
gerinti teikiamas socialines
paslaugas rizikos grupėms
bei pasirengti teikti naujas
sociokultūrines paslaugas“,
finansuotas Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos
finansinio mechanizmo subsidijų schemos „Nevyriausybinių organizacijų stiprinimas

laikraščio priedas Birštono
savivaldybės gyventojams
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Lietuvoje“ ir Lietuvos Respublikos lėšomis, bei projektas
„Birštono savivaldybės socialinės rizikos ir socialinės atskirties asmenų integravimas
į darbo rinką“.
„Įgyvendinant projektą
„Birštono savivaldybės socialinės rizikos ir socialinės atskirties asmenų integravimas
į darbo rinką“ buvo apmokyta
90 žmonių, per trejus metus
30 žmonių įdarbinta, daugelis
patys rado darbą, įgijo naujų
patirčių“, – džiaugėsi klebonas puikiu projektu.
J. Dalinevičius paminėjo,
kad patikrinti, kaip vykdomi
šie projektai, atvykusi komisija iš Europos socialinio fondo
agentūros projektų valdymo
skyriaus liko patenkinta tuo,
ką pamatė Birštone.
Projekto metu asociacija
taip pat siekė sustiprinti savo įvaizdį. Sukurtas Birštono
„Carito“ logotipas, renginių
kvietimų ir skelbimų maketai,
svetainė, parengta prezentacija. Projekto metu, įgyvendinant savanorių pritraukimo
ir motyvavimo programas,
kuriant sociokultūrinių paslaugų tiekimo koncepciją, organizuojant mokymus, nariai
įgijo žinių ir įgūdžių, būtinų
sėkmingai asociacijos veiklai.
Įgyvendinant projektą buvo
konsultuotasi su užsienio ir
Lietuvos ekspertais, dirbančiais šioje srityje ir kt.

Svarbi ir kitokia veikla
Birštono dekanato „Carito“ koordinatorė N. Jakimonienė pristatė organizacijos
sociokultūrinę veiklą. Anot
jos, reikėjo daug ko išmokti
patiems, o vėliau pamokyti ir kitus. Karitietės išmoko
lieti žvakes, marginti margučius, kepti sausainius. Bažnyčios šventoriuje stovintį
didelį kiaušinį-margutį jos
pagamino kartu su gimnazijos
technologijų mokytoju Algio
Guobiu. Beje, kiaušinis jau
buvo tris kartus atnaujintas,
perdažytas.
„Caritas“ organizuoja vaikams Velykėlių šventę, o
prieš Rugsėjo 1-ąją taip pat
rengiama šventė pirmokų šeimoms, rengiami vakarai jaunoms šeimoms, o kalėdinių
meduolių kepimo edukacija
vyksta nuo 2012 metų. ŽmoREKLAMA

Investuos 4 mlrd. eurų į automobilių kūrimą

Estijos mažmenininkų apyvarta padidėjo

Pirmaujanti pasaulyje automobilių dalių tiekėja „Robert Bosch“
į autonominių automobilių kūrimą iki 2022 metų pabaigos
investuos 4 mlrd. eurų. Ji planuoja per penkerius metus įdarbinti
dar 25 tūkst. specialistų, kuriems bus pavesta kurti tokią įrangą.

Estijos mažmeninės prekybos įmonių apyvarta 2018 metais
palyginamosiomis kainomis buvo 1 proc. solidesnė nei 2017aisiais ir siekė 7,1 mlrd. eurų. Maisto produktų mažmenininkų
pajamos sumenko 1 proc., degalų – smuko 6 procentais.

nės noriai renkasi į vakarus
„Kalėdų belaukiant“, vaikai
rašo laiškus su savo norais
Kalėdų Seneliui, o vieniši
žmonės renkasi į bendrą Kūčių vakarienę.
„Carito“ organizacija Birštone vienija 33 asmenis, kurie
bendrauja ir bendradarbiauja
ne tik su kitomis visuomeninėmis organizacijomis, bet
aplanko ir kitas savivaldybes,
vyksta į piligrimines keliones,
pabuvojo ne vienoje sakralioje vietoje. Birštoniečiai buvo
išvykę vizito į „Carito“ organizaciją Helsinkyje, viešėjo
Europarlamente, lankėsi Krokuvoje, ir kt. Birštono „Carito“ moterys skaitė paskaitas ir
dalyvavo seminaruose Klaipėdoje, Kėdainiuose, viešėjo pas Latvijos ir Vokietijos
karitiečius.

Demografinė situacija
Birštone negerėja
Prasidėjus naujiems
metams Birštono
savivaldybėje, kaip
ir kitose Lietuvos
savivaldybėse, CMS ruošia
metines ataskaitas.
Iš jų ir sužinome savo
savivaldybės demografinę
situaciją – kiek mūsų čia
gyvena, kiek gimė, mirė,
susituokė ar išsiskyrė,
atvyko ar išvyko.

Tradiciniai merės pusryčiai
su verslo atstovais:
Birštonas krypties nekeis

Stasė

R. Akelienė

ASIPAVIČIENĖ

Nors ir nelabai malonu, taSausio 29 dieną Birštono
čiau Birštono savivaldybės vyrų – 75 metai.
Malonu, kad padaugėjo kurhauze vyko tradiciniai
teritorijoje, kaip ir visoje LieBirštono savivaldybės
tuvoje, gyvenančių žmonių santuokų. 2017 m. buvo už- merės verslo pusryčiai su
mažėja kiekvienais metais, registruota 85, o pernai – 91 Birštono verslo atstovais.
miršta taip pat daugiau, ne- santuoka. Jaunavedžiams
Pusryčiuose dalyvavo Biršgu gimsta, be to, vis dar daug Birštonas patrauklus ne tik tono savivaldybės administražmonių išvyksta ieškoti geres- fotografijose įsiamžinti, bet cijos atstovai, taip pat svečiai.
ir tuo, kad CMS darbuotojos
nio gyvenimo kitur.
Apdovanojimai
Tarp jų buvo AB Šiaulių banBirštono savivaldybėje gy- vyksta į jų pasirinktas vietas ko Kauno filialo direktorius
Prieš dėkodamas už aktyvena 4540 gyventojų, dekla- ir ten sutuokia.
Mindaugas Plečkaitis, „Royal
vią veiklą ir svarų indėlį dirTik liūdina ištuokų skaičius,
ravusių čia savo gyvenamąją
SPA Residence“ atstovė Jūrabant „Carito“ organizacijoje,
vietą. Birštono mieste gyvena kuris padidėjo nuo 11 (2017 tė Poškienė, naujoji sanatoriR. Jurkevičius pasidžiaugė
3349 gyventojai, o seniūnijo- m.) iki 14 pereitais metais.
jos „Versmė“ direktorė Rasa
gerais ir nuoširdžiais darbais.
„Demografinė situacija
je – 1191.
Noreikienė, taip pat „Tulpės“
Svečias iš Kaišiadorių vyskuGalima ir pasidžiaugti, kad gąsdina. Dėl mažo gimsta- sanatorijos direktorė Liucija
pijos pabrėžė, kad meilė Diepraeitais metais į Birštoną mumo ir didelio mirčių skai- Patinskienė, „Eglės“ sanatovui turi būti lygi meilei žmogyventi iš kitų savivaldybių čiaus situacija Birštone ir vi- rijos direktorius Artūras Salda
gui. Pasak jo, tikėti lengva,
atvyko 126 gyventojai. Dau- soje Lietuvoje toliau blogėja. bei kiti kurorto verslininkai.
bet gyventi tikėjimu – iššūgiausia Birštoną pasirinko Prognozuojamas gana spartus
Merė Nijolė Dirginčienė
kis. „Caritas“ žvelgia į žmogų
kaimynai. Iš Prienų atvyko gimusių vaikų skaičiaus ma- savo įžanginiame žodyje apkaip į didelę vertybę. Žmogus
42 asmenys, iš Vilniaus –- žėjimas. 2018–2022 metais žvelgė Birštono perspekty– vertybė,nesvarbu, ar jis ma16, iš Kauno – 13, iš Alytaus naujagimių skaičiaus mažėji- vas ir užtikrino, kad „Birštožas, jaunas, ligotas, ar senjomui didžiausios įtakos turi dvi
– 6 ir kt.
nas savo krypties nekeis“. O
ras. Džiaugiuosi, kad esame
50 birštoniečių išvyko gy- priežastys: spartus reproduk- tai reiškia, kad ir toliau liks
viena didelė šeima, liudijanti
cinės kartos gyventojų skaiventi įsituacija
užsienį. Birštone
Daugiausia
negerėja
tylus ir ramus kurortas su visavo tarnystę“, – sakė R.Demografinė
Ju(18) iškeliavo į Jungtinę Ka- čiaus mažėjimas ir vidutinio somis savo privilegijomis, tarevičius, įteikdamas padėkos
ir pirmąkaip
vaikąirgimralystę,
9 – į Norvegiją,
4 – į gimdančių
naujiems
metams Birštono
savivaldybėje,
kitosečiau gerins paslaugų kokybę.
raštus S. Belickienei, O.Prasidėjus
Vadančių
moterų
amžiaus
Airiją,
3 – į Daniją,
po 2ruošia
– į metines ataskaitas. IšilgėjiLietuvos
savivaldybėse,
CMS
jų ir „Drąsiai galiu pasakyti, kad
latkaitei, N. Jakimonieneisužinome
ir V.
– sakė Birštono
CMSčia
savo irsavivaldybės
– kiek mūsų
Turkiją
Šveicariją, tikdemografinę
po 1 mas“,situaciją
Birštone lūžio taškas buvo
Burbienei už nuoširdų darbą
gyvena,–kiek
gimė,
mirė, susituokė arvedėja
išsiskyrė,
atvyko
ar išvyko.
Renata
Akelienė.
ir į kitas
šalis.
sanatorijos „Eglė“ atėjimas,
ir meilę žmonėms.
Nors ir nelabai
tačiau Birštono savivaldybės
teritorijoje,
kaip ir
Tačiau reikia
tikėtis, kad
2018 malonu,
metais savivaldybėje
Apdovanojimus pirmovisoje Lietuvoje,
gyvenančių
kiekvienais
mirštao dar didesnį postūmį davė
Birštono
mieste metais,
padaugėgimė tik 31
kūdikis, ožmonių
Ana- mažėja
„Vytautas mineral SPA“, – sasioms karitietėms įteikė merė
taip pat daugiau, negu gimsta, be to, visjus
dargyvenamo
daug žmonių
išvyksta
ploto
atsirasieškoti
pilin iškeliavo daugiau negu
kė merė.
gyvenimo kitur.
N. Dirginčienė, kuri labaigeresnio
geir daugiau gyventojų. O čia
– 71 gyvena
gyventojas.
Birštonodvigubai
savivaldybėje
4540 gyventojų, deklaravusių čia savo Kalbėdama apie 2018 m.
rai vertino jų veiklą. „Carito“
gyvenantys
nenorės oniekur
2018vietą.
m. mirusių
amžiaus
Birštono
miestevi-gyvena
3349 gyventojai,
seniūnijoje
–
kurorto
veiklos rezultatus,
organizaciją su gražiu gyvenamąją
jubidurkis: moterų – 81,5 metų, išvykti. NG
1191.
merė
pabrėžė,
kad Birštone
liejumi sveikino visų Birštoteikiamos
sveikatinimo,
SPA
no visuomeninių organizacijų
Gyventojų,Gyventojų,
deklaravusių
savo gyvenamąją
vietą vietą
Birštono
deklaravusių
savo
gyvenamąją
Birštono
paslaugos,
apgyvendinimas,
atstovai.
savivaldybėje,skaičius
pagal amžiaus
grupes 2018
savivaldybėje,skaičius
pagal amžiaus
grupesm.2018 m.
maitinimas, kultūros, sporto
„Carito“ pirmininkas klerenginiai – viskas orientuobonas monsinjoras J. DalineGrupė
Vyrų
Moterų Iš viso
ta į kokybę ir Birštono, kaip
vičius pasidžiaugė „Carito“
iki 7 metų
123
111
234
kurorto, savitumą. Džiaugdasavanorių veikla, įteikė panuo 7 metų iki 16 metų
157
169
326
masi augančiu turistų ir svečių
nuo 16 metų iki 18 metų 39
38
77
dėkas visai grupei moterų ir
skaičiumi, merė paminėjo,
nuo 18 metų iki 25 metų 152
154
306
pasveikino karitietes, kurios
kad tai kelia ir kitokių iššūkių
nuo
25
metų
iki
45
metų
569
540
1109
neseniai atšventė savo jubinuo
45
metų
iki
65
metų
649
802
1451
liejinius gimtadienius.
nuo 65 metų iki 85 metų 304
562
866
Renginio pabaigoje visų
nuo
85
metų
40
131
171
laukė gražus ir skanus jubiiš viso
2033
2507
4540
liejinis tortas.
Galima ir pasidžiaugti, kad praeitais metais į Birštoną gyventi iš kitų
savivaldybių atvyko 126 gyventojai. Daugiausia Birštoną pasirinko
kaimynai. Iš Prienų atvyko 42 asmenys, iš Vilniaus –-16, iš Kauno – 13, iš
Alytaus – 6 ir kt.
50 birštoniečių išvyko gyventi į užsienį. Daugiausia (18) iškeliavo į
Jungtinę Karalystę, 9 – į Norvegiją, 4 – į Airiją, 3 – į Daniją, po 2 – į
Turkiją ir Šveicariją, tik po 1 – ir į kitas šalis.

bei problemų. Iš jų bene aktualiausia yra gyvenamo ploto problema, nes darbo vietų
sukurta pakankamai.
Birštono turizmo informacijos centro (TIC) direktorė
Rūta Kapačinskaitė pristatė
2018 m. turizmo rezultatus ir
pasidalino mintimis ir įžvalgomis 2019 metams.
Birštonas – visus metus veikiantis kurortas, todėl sezoniškumas čia neegzistuoja. Šiuo
metu iš viso Birštone galima
apnakvindinti 3000 turistų.
Remiantis statistika, Birštonas tampa mėgstamas latvių
(60 proc.), britų (47 proc.),
izraeliečių (40 proc.), taip pat
Birštonas vėl populiarus tarp
baltarusių (96 proc.). Direktorė supažindino ir su esminiais
2018 m. pokyčiais: nuo 2018
m. likviduojamas Valstybinis
turizmo departamentas prie
Ūkio ministerijos, įkuriama
VšĮ „Keliauk Lietuvoje“, nauja veiklos sritis – turizmo rinkodara, visas turizmo paslaugų tiekėjų priežiūros funkcijas
perima Valstybinė vartotojų
teisių apsaugos tarnyba.
R. Kapačinskaitė pasidžiaugė, kad vėl į rinką grįžo baltarusiai, padaugėjo britų ir
svečių iš Izraelio, kurie čia
pabūna ne mažiau kaip porą
savaičių.
TIC direktorė paminėjo,
kad šiais metais dar intensyviau Birštonas bus pristatomas ne tik Lietuvoje, bet ir
Latvijoje, Estijoje, taip pat
Izraelyje, bus dirbama ir su
Švedija, rengiami pažintiniai
turai žiniasklaidos atstovams.
Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vedėjas Mantas Michaliunjo pristatė, kaip
NUKelta Į 10 p. 
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Tikisi pritraukti per 425 mlrd. JAV dolerių

Saudo Arabijoje per potvynius žuvo 12 žmonių

Siekdama mažinti priklausomybę nuo naftos, Saudo Arabija
šią savaitę pradėjo įgyvendinti plataus užmojo programą, kuria
tikimasi į pramonės ir logistikos sektorius pritraukti 427 mlrd. JAV
dolerių investicijų.

Saudo Arabijos šiaurės vakaruose šią savaitę per smarkių liūčių
sukeltus potvynius žuvo 12 žmonių ir dar daugiau nei 170 buvo
sužeisti. Smarkių liūčių sukelti potvyniai užliejo slėnius. Dėl to teko
uždaryti mokyklas.

Tradiciniai merės pusryčiai
su verslo atstovais:
Birštonas krypties nekeis
ATKelta IŠ 9 p.
Birštonas augo ir keitėsi per
8 metus, kaip pakito kurorto estetika ir architektūriniai
sprendimai: galima džiaugtis
sutvarkytais skverais, erdvėmis renginiams, skulptorių,
puošiančių Birštono viešąsias
erdves, darbais.
M. Michaliunjo pasidžiaugė, kad jau užbaigta Birštono
gimnazijos ir Pirminio sveikatos priežiūros centro renovacija, plečiama paslaugų įvairovė, jau renovuoti 35 daugiabučiai. Vyksta rekreacinių
takų plėtra, asfaltuojami takai
ir keliai kaimiškose vietovėse,
atnaujinami takai ir daugiabučių teritorijose. Jis paminėjo,
kad renovacijos dar laukia
meno mokykla, muziejus ir
vaikų lopšelis-darželis „Giliukas“, kuriam yra parengtas
gražus projektas.
Kurortas dar neatsisako
planų įrengti lynų kelią per
Nemuną, kitos Nemuno pusės kranto plėtros, kas vėliau
sudarytų galimybes pasistatyti ir tiltą.
Taip pat pristatyti jau realūs ateities planai: viadukas
per A16 kelią, Vytauto kalno
rekonstrukcija, pradedamas
statyti aukščiausias Lietuvo-

je apžvalgos bokštas, Vytauto
parko sutvarkymo projektas,
„Birštono vartų“ projektas.
Verslo pusryčių metu pasaulio ir Lietuvos ekonomikos tendencijas pristatė Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos instituto
dėstytojas, hab. mokslų dr.
prof. Rimantas Rudzkis. Profesorius įvardijo ir Birštono
kurorto privalumus, perspektyvas, kurios, anot jo, geros:
puiki miesto geografinė padėtis; vis daugiau žmonių,
gyvenančių kurorte; galimybė gyventi ir dirbti unikalios gamtos apsuptyje; darbas nuotoliniu būdu; miesto estetika; funkcionalumas.
VšĮ „Laisvalaikio terapija“
vadovas, Jaunimo klubo atstovas Helmanas Lik supažindino verslo atstovus su
naujiena – neseniai startavusia
atvira jaunimo erdve, įsikūrusia Birštono kultūros centro
patalpose. Čia vyksta diskusijos, žaidimų vakarai – didėja jaunų žmonių užimtumas.
Verslo pusryčių pabaigoje
merė dėkojo verslo atstovams
už puikų bendradarbiavimą,
idėjas, pasiūlymus ir linkėjo
sėkmingai bei darniai dirbti
Birštono labui.

Žiemos šventė ir geriausiųjų titulai „Eglės sanatorijoje“

„Metų darbuotojai“

Nors didžiosios žiemos
šventės jau nuvilnijo,
tačiau pati žiema dar tik
spėjo įsibėgėti ir trauktis,
regis, niekur nežada.
Orui atšalus ir kelius
nuklojus storam sniego
sluoksniui, sausio viduryje
„Eglės sanatorijos“
darbuotojai rinkosi į
žiemos šventę ir geriausių
2018 metų darbuotojų
apdovanojimus.

Atgal į ateitį
Linksmybių temą organizatoriai parinko išties išradingai. Šventėje dalyvausiančių
Egliečių („Eglės sanatorijos“
darbuotojų – red. past.) buvo
prašoma drabužius pasirinkti
atitiksiančius temą „Atgal į
ateitį“. Originalus aprangos
kodas ne juokais privertė pasukti galvą tuos, kurie vakarėlyje norėjo išties suspindėti
ir išsiskirti iš minios. Labiausiai originalumu pasižymėjo
Birštono „Eglės sanatorijoje“ dirbantys kineziterapeutai – visi, lyg vienas kumštis,
apsivilkę 80-tųjų stiliumi: ryškiomis spalvomis, sportiniais
bateliais, įvairiais perukais ir
panašiai. Aprangos kodas žiemos šventei suteikė dar daugiau savito žavesio, padėjo
atsipalaiduoti, darbus palikti
užmaršty, pasidžiaugti buvimu kartu ir, žinoma, savo ir
savo kolegų nuopelnais 2018
metais.
Oficialioje šventės dalyje
darbuotojus pasitiko „Eglės
sanatorijos“ generalinis direktorius Artūras Salda ir direktorius medicinai Arvydas
Balčius, kuriems aprangos
kodas pagal temą „Atgal į
ateitį“ taip pat buvo ne išimtis. Renginį vedė A. Salda,

teikti apdovanojimus Birštone jam padėjo 2017 metais
išrinkta geriausia marketingo
padalinio darbuotoja – Edita
Mazuronytė. Apdovanojimų
metu netrūko nei nuoširdaus
džiaugsmo savimi, savo kolegomis, nei gausių ovacijų. Iš
viso žiemos šventėje Birštono „Eglės sanatorijoje“ apdovanoti 43 darbuotojai, jiems
įteikta premija ir garbingas
2018 metų geriausiojo titulas.
Džiugu, kad kai kurie darbuotojai buvo apdovanoti net keliose nominacijose!

Klientų įvertinti
20 geriausiųjų darbuotojų
buvo renkami atsižvelgiant į
klientų vertinimus, tad ne be
reikalo po viešnagės „Eglės
sanatorijos“ svečių prašoma
įvertinti darbuotojus, pasidalinti savo mintimis, įspūdžiais apie čia praleistą laiką
ir juos aptarnavusį personalą.
Klientų įvertinimas itin svarbus norint visapusiškai augti
ir tobulėti.
2018 metais geriausiai klientų įvertinti Egliečiai Birštone: FMR gydytojos Irena
Besusparienė, Brigita Sarkanaitė, Judita Menkevičienė,
Ieva Rutkauskienė, masažuotojos Renata Balčiūnienė, Dagmara Milerytė, Eglė
Glašakovienė, Zita Gempler,
Evelina Pociūtė, masažuotojai Tomas Karčiauskas, Mindaugas Buinauskas, kineziterapeutės Ugnė Banienė,
Raminta Kriščiūnaitė, kineziterapeutas Ričardas Būrė,
kineziterapeutas-masažuotojas Tomas Greičius, registratorės Oksana Voronkova,
Rūta Juodžbalienė, Evelina
Mačiulionytė ir pardavimų
vadybininkės Dovilė Žiūkie-

nė bei Dovilė Zinkienė.
Sanatorijos svečių dėka
gautas apdovanojimas – didelė garbė, nes buvote pastebėtas ir apdovanotas už tai, kad
ne tik puikiai atliekate jums
skirtas pareigas, bet esate
draugiški, paslaugūs ir visada ištiesiate pagalbos ranką
ištikus bėdai. Paskata ir toliau
stengtis – garantuota, juk kitąmet nesinori nuvilti nei savęs,
nei savo klientų.

Metų darbuotojai
Pagal nominaciją „Geriausias 2018 metų skyriaus darbuotojas“, Birštone įteikti 26
apdovanojimai, kurie džiugino įvairių skyrių atstovus.
Apdovanojimą pelnė: biuro
administratorė Asta Giraitienė, pardavimų vadybininkė
Dovilė Zinkienė, renginių
organizatorė Larisa Šaltienė,
FMR gydytoja Judita Menkevičienė, kineziterapeutė Dovilė Suvaizdytė, ergoterapeutė
Ugnė Butkienė, masažuotojos Rasa Žitkuvienė, Aušra
Ramanauskienė, Renata Balčiūnienė, slaugytojos padėjėja Rima Černevičienė, bendrosios praktikos slaugytoja
Rasa Brazionienė, grožio terapeutė Zita Lukoševičiūtė,
budinti registratorė Oksana
Voronkova, registratorė Laura Skinkienė, vyr. padavėja
Nijolė Žuvininkienė, vyr. barmenė Virginija Valkauskienė,
virėja Gintarė Simonaitytė,
virėjas Tomas Būras, sandėlio vedėja Rasa Jaškevičienė,
kambarinės Jolita Vilkienė,
Jūratė Klimienė, Aušra Kazlauskienė, valytoja Aistė Šovienė, skalbėja Džuljata
Petraškienė, purvo paruošėjas Vladas Miliauskas, stalius
Mindaugas Martynaitis.

Pagal nominaciją „Geriausias 2018 metų padalinio
darbuotojas“, išrinkta administracijos padalinio biuro
administratorė Asta Giraitienė, ambulatorinės reabilitacijos skyriaus FMR gydytoja
Judita Menkevičienė, kineziterapeutų padalinio kineziterapeutė Dovilė Suvaizdytė,
slaugos padalinio grožio terapeutė Zita Lukoševičiūtė,
registratorė Laura Skinkienė,
kambarių priežiūros ir skalbyklos padalinio kambarinė
Aušra Kazlauskienė ir ūkio
padalinio stalius Mindaugas
Martynaitis.
„Geriausia 2018 metų darbuotoja“ Birštone tapo vyr.
barmenė Virginija Valkauskienė, kukliai sakydama:
„Nėra žodžių kalboje tokių,
nes apsakyti negaliu, ką tą
vakarą jaučiau... Ir padėkos
tikrai čia maža. Gaila iš tiesų,
nes daugiau aš nieko negaliu,
tik ištart žodelį – ačiū“.

Linksmybės tęsiasi
Neslėpdami šypsenų ir pasididžiavimo, apdovanoti,
pasveikinti ir ovacijomis palydėti 2018 metų geriausieji
Egliečiai kartu su savo kolegomis ir toliau tęsė linksmybes: vaišinosi įvairias užkandžiais, bendravo tarpusavyje,
dalyvavo loterijoje, kurioje
burtų keliu buvo galima laimėti įvairių prizų, smagiai
trypė ir dainavo šokių aikštelėje mėgaudamiesi Baibos
Skurstenes-Serdiukės ir jos
grupės koncertu. Taip linksma gaida užbaigę žiemos vakarėlį, Egliečiai išsiskirstė į
namus, kad kitą dieną „Eglės
sanatorijos“ klientams ir toliau galėtų skleisti savo šilumą ir šypsenas. 

„Metų numylėtiniai“
Tel. 8 604 80752
El. p. redakcija@naujasisgelupis.lt
www.naujasisgelupis.lt
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tika . JAV. 2009 m. N-7. “ 16:00
Žinios 16:18 Orai 16:20 Čempionai 16:50 „TV Europa pristato.
Vyrų šešėlyje. Jadvyga Juškytė-Širšė“. Dokumentinių filmų
ciklas. Lietuva. 2015 m.” 17:25
„Neišsižadėk“ (77) 18:00 Žinios
18:28 Orai 18:30 „Neišsižadėk“
(77 tęs.; 78) 20:00 Žinios 20:23
Orai 20:25 „Gurovo bylos. Maitvanagiai“ (2/1; 2/2) 22:00 Žinios
22:28 Orai 22:30 „Gurovo bylos.
Maitvanagiai“ (2/2 tęs.) 23:10
„Mentų karai: Kijevas. Kobros
bučinys“ (9/3; 9/4) 00:45 „Gurovo bylos. Trys dienos“ (4/3; 4/4)
02:10 „Merdoko paslaptys“ (5/6;
5/7). Detektyvinis serialas. Vaid.
Y.Bisson, Th.Craig, H.Joy. Kanada, D. Britanija. 2012 m. N-7.

06:25 Dienos programa 06:30
Tomas ir Džeris (8) 06:55 Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas (78) 07:20 “Nickelodeon”
valanda. Keista šeimynėlė (23)
07:45 Neramūs ir triukšmingi
(19) 08:10 Riterių princesė Nela
(30) 08:35 Tomo ir Džerio pasakos (5) 09:00 Ogis ir tarakonai (20) 09:10 Ogis ir tarakonai
(21) 09:15 Ogis ir tarakonai (22)
09:25 KINO PUSRYČIAI Laukiniai nuotykiai 11:00 Paskutinė
mimzė 12:50 Mažieji genijai
14:45 Skola tėtušiui 17:00 Gyvūnų pasaulis 17:30 Bus visko 18:30 Žinios 19:25 Sportas
19:28 Orai 19:30 SUPERKINAS
Šrekas Trečiasis 21:15 KeisTV6
tas penktadienis 23:10 Juok06:15 Televitrina 15 06:30 Ledo
darių vakarienė 01:30 Nakties
kelias 7/8s. (kart.) 07:30 Žmoįstatymai
gus, gepardas, gamta 1/102s.
(kart.) 08:30 Sandėlių karai
TV3
06:15 Televitrina 10 06:30 Či- 1/14s. (kart.) 09:00 Vienam gale
pas ir Deilas skuba į pagalbą kablys 20/4s. (kart.) 09:30 Staty1/141s. (kart.) 07:00 Transforme- bų gidas 5/22s. 10:00 Gazas
riai. Maskuotės meistrai 4/409s. dugnas 2/5s. 10:30 Autopilotas
07:30 Aladinas 1/134s. 08:00 2/5s. 11:00 Lietuvos mokyklų
Čipas ir Deilas skuba į pagal- žaidynės 3/18s. 11:30 Sandėlių
bą 1/142s. 08:30 Kempiniukas karai 1/15s. 12:00 Jokių kliūčių!
Plačiakelnis 10/210s. 09:00 Vir- 2/207s. 13:00 Gepardai. Lenktuvės istorijos 9/5s. 09:30 Gardu tynės dėl valdžios 14:00 Žvejo
Gardu 7/6s. 10:00 Svajonių ūkis nuotykiai 3/9s. 15:00 Ledo kelias
5/22s. 10:30 Būk sveikas! 1/1s. 7/9s. 16:00 Rizikingiausi skry11:00 Daktaras Dolitlis 12:40 Iš- džiai pasaulyje 1/105s. 17:00
dykėlis Danstonas 14:20 Jauna- Sandėlių karai 1/16s. 17:30 Sanvedžiai 16:15 Ekstrasensų mūšis dėlių karai 1/17s. 18:00 Jukono
18/6s. 18:00 Raudonas kilimas vyrai 202 19:00 Amerikos dievai5/5s. 18:30 TV3 žinios 33 19:17 tis 16/1s. 21:00 Žinios 33 21:52
TV3 sportas 19:22 TV3 orai 33 Sportas 21:57 Orai 33 22:00 Iks19:25 Eurojackpot 5 19:30 Guli- menai 00:05 Auklė nakčiai (kart.)
verio kelionės 21:10 Geri metai 01:35 Iksmenai (kart.)
23:35 Kaip mylėtis angliškai?
01:25 Galingieji reindžeriai (kart.)
05:05 Stilius (su vertimu į gestų
03:30 Aukšta klasė (kart.)
k.). Gyvenimo būdo žurnalas.
Ved. Violeta Baublienė. (kart.
06:15 Varom! (16) 06:40 Varom! 06:00 Lietuvos Respublikos
(17) 07:05 Varom! (18) 07:30 himnas 06:05 Duokim garo! Ved.
Vaikai šėlsta (6) 08:00 Vaikai Loreta Sungailienė ir Stanislovas
šėlsta (39) 08:29 „Top Shop“ Kavaliauskas 07:30 Misija: Viltelevitrina 08:45 Sveikatos ABC nija 08:00 Gimtoji žemė 08:30
televitrina 09:00 Lietuvos galiū- ARTS21. Meno ir kultūros žurnanų čempionato atrankinis etapas las (ARTS21) 09:00 Mano mama
10:00 Nutrūkę nuo grandinės gamina geriau! Ved. Martynas
(19) 10:30 Keturios stichijos Starkus. (kart.) 10:00 Į sveika(3) 11:40 Velniški Stivo Ostino tą! Sveiko gyvenimo būdo laida
išbandymai (11) 12:40 Gordo- 10:30 Garsiau 11:00 Pradėk
nas Ramzis. Iki pragaro ir atgal nuo savęs 11:30 Mokslo sriuba
(4) 13:40 Ekstrasensų mūšis 12:00 Mokslo ekspresas 12:15
(2) 16:05 Amžiaus nusikaltimai Premjera. Bravo! 2 (Bravo! 2)
(5) 17:00 Betsafe–LKL. Lietka- 13:30 Tarptautinės ristūnų lenkbelis - Šiauliai 19:30 Muzikinė tynės „Sartai 2019” 15:30 Kultūrų
kaukė 22:00 MANO HEROJUS kryžkelė. Rusų gatvė. Ved. OleMiestas 00:25 AŠTRUS KINAS gas Kurdiukovas. (subtitruota)
16:00 Euromaxx 16:30 KlauskiStebėtojų lyga
te daktaro (su vertimu į gestų k.)
17:20 Stilius (su vertimu į gestų
06:15 „Pasaulis iš viršaus“. Do- k.) 18:15 „Į raketą sėsčiau 19:05
kumentinis serialas. JAV. 2012 Kauno bažnyčios: miesto tapam. N-7. “ 06:40 Kitoks pokal- tumo kodas. Šv. Jurgio Kankinio
bis su D.Žeimyte. Pokalbių lai- (Pranciškonų) bažnyčia. (kart.)
da. 07:00 Programa 07:04 TV 19:15 Premjera 19:45 Stambiu
parduotuvė 07:20 „TV Europa planu 20:30 Panorama (su verpristato. Vyrų šešėlyje. Filome- timu į gestų k.) 20:52 Sportas.
na Grincevičiūtė“. Dokumenti- Orai (su vertimu į gestų k.) 21:00
nių filmų ciklas. Lietuva. 2016 Kino žvaigždžių alėja. Žemynų
m.” 07:55 „Pasaulis iš viršaus“. atskirti 22:40 Kauno m 00:15
Dokumentinis serialas. JAV. Kino žvaigždžių alėja. Žemynų
2016 m.” 08:30 10 min iki tobu- atskirti 01:55 Kauno m. simfonilybės su Jurijumi 08:45 Skinsiu nio orkestro ir solistų koncertas
raudoną rožę 09:30 Vantos la- maestro Dmitrijui Chvorostovspas. Laida apie pirties malo- kiui atminti (kart.) 03:15 Audrys.
numus. N-7. 10:00 Skonio rei- Dokumentinis filmas. Rež. A.
kalas 10:30 Kitoks pokalbis su Matvejevas. HD (kart.) 04:15 PaD 11:00 „Detektyvas Morsas“ saulio kultūros paveldo objektai
(2/4) 13:00 „Šeimininkė“ (1/19; Japonijoje 04:35 Vilniečiai. Jur1/20) 15:10 „Pasaulio turgūs. gis Plesčiauskas. Rež. Vytautas
Mumbajus“. Kelionių dokumen- Damaševičius. (kart.)
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06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 Beatos virtuvė
07:00 Šventadienio mintys
07:30 Klausimėlis 08:00 Gyventi kaime gera 08:30 Ryto
suktinis su Zita Kelmickaite
09:00 Brolių Grimų pasakos
10:00 Gustavo enciklopedija
10:30 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai 11:30 Mūsų gyvūnai
12:00 Pasaulio dokumentika.
Namibo dykumos karalystė
12:55 Pasaulio dokumentika.
Davidas Attenborough. Gyvojo pasaulio šviesa 13:50 Puaro
15:25 Klausimėlis 15:43 Loterija „Keno Loto” 15:45 Žinios.
Orai 16:00 Istorijos detektyvai
16:45 Savaitė su „Dviračio žiniomis” 17:30 Žinios. Sportas.
Orai 18:00 Duokim garo! 19:30
Savaitė 20:25 Loterijos „Keno
Loto” ir „Jėga” 20:30 Panorama 20:52 Sportas 21:00 Keliai
21:30 Premjera. Laisvės kaina.
Disidentai 22:35 Tapatybės
vagilė 00:00 LRT radijo žinios
00:10 Štutgarto kriminalinė policija 4 01:00 LRT radijo žinios
01:05 Savaitė 02:00 LRT radijo
žinios 02:05 Klauskite daktaro
03:00 LRT radijo žinios 03:05
TV žaidimas „Kas ir kodėl?”
03:30 Dviračio žinios 04:00
LRT radijo žinios 04:05 Vartotojų kontrolė 05:00 Seserys
06:20 Dienos programa 06:25
Tomas ir Džeris (9) 06:55 Žvėrelių būrys (1) 07:20 “Nickelodeon” valanda. Keista šeimynėlė (24) 07:45 Neramūs
ir triukšmingi (20) 08:10 Riterių princesė Nela (31) 08:35
Tomo ir Džerio pasakos (6)
09:00 KINO PUSRYČIAI Kiškių mokykla 10:30 Muzikinė
kaukė 13:00 Sniego diena
14:50 Asteroidas. Lemiamas
susidūrimas 16:40 Ne vienas
kelyje 17:20 Teleloto 18:30
Žinios 19:25 Sportas 19:28
Orai 19:30 Lietuvos balsas.
Vaikai 21:45 Kaip diena ir
naktis 23:50 Eskobaras. Kruvinas rojus 02:00 Juokdarių
vakarienė

TV3

06:15 Televitrina 10 06:30 Čipas ir Deilas skuba į pagalbą
1/142s. 07:00 Transformeriai.
Maskuotės meistrai 4/410s.
07:30 Aladinas 1/135s. 08:00
Čipas ir Deilas skuba į pagalbą 1/143s. 08:30 Mamyčių
klubas 21/5s. 09:00 Kulinarinis
detektyvas 2/5s. 09:30 Penkių
žvaigždučių būstas 6/5s. 10:00
Pasaulis pagal moteris 7/5s.
10:30 Svajonių sodai 22 11:30
Sužvejok dingusią žuvį 13:30
Gerbėja 15:20 101 dalmatinas
17:30 Visi mes žmonės 2/1s.
18:30 TV3 žinios 34 19:25
TV3 orai 34 19:30 X Faktorius
6/20s. 22:30 Svetimas kūnas
00:10 Geri metai 02:20 Kikboksininkas 04:00 Kaip mylėtis angliškai?
06:30 Lietuvos galiūnų čempionato atrankinis etapas 07:30
Keturios stichijos (3) 08:30
Tauro ragas 09:00 Sveikatos
kodas 09:30 Sveikatos kodas
televitrina 10:00 Nutrūkę nuo
grandinės (20) 10:30 Keturios

stichijos (4) 11:40 Velniški Stivo
Ostino išbandymai (12) 12:40
Gordonas Ramzis. Iki pragaro
ir atgal (5) 13:40 Ekstrasensų
mūšis (3) 16:00 Nusikaltimų
miestas (22) 16:30 Čepas meta 17:00 Betsafe–LKL. Žalgiris
- Skycop 19:30 Žandaras veda 21:20 Antrininkas (6) 22:30
Kortų namelis (4) 23:35 Nėra
kur bėgti 01:25 Stebėtojų lyga
07:00 Programa 07:04 TV parduotuvė 07:20 „TV Europa pristato. Vyrų šešėlyje. Sofija Vytautaitė“ 07:55 „Gluchariovas“
(2/7; 2/8) 10:00 Šiandien kimba 11:00 „Detektyvas Morsas“
(3/1) 13:00 „Bitininkas“ (1/13;
1/14; 1/15) 16:00 Žinios 16:18
Orai 16:20 Krepšinio pasaulyje
su V 17:00 10 min iki tobulybės
su Jurijumi 17:15 Skinsiu raudoną rožę 18:00 Žinios 18:28
Orai 18:30 „Inspektorius Luisas. Didysis darbas“ (9/3; 9/4)
20:00 Žinios 20:23 Orai 20:25
„Inspektorius Luisas. Didysis
darbas“ ( 9/4 tęs.) 21:00 „24/7“
22:00 Žinios 22:28 Orai 22:30
„Detektyvas Morsas“ (1/4)

TV6

06:15 Televitrina 15 06:30 Ledo kelias 7/9s. 07:30 Gepardai.
Lenktynės dėl valdžios 08:30
Sandėlių karai 1/16s. 09:00
Gyvūnų manija 3/22s. 09:30
Vienam gale kablys 20/5s.
10:00 Praeities žvalgas 4/22s.
10:30 Sekmadienis su Kauno
“Žalgiriu” 2/14s. 11:00 Įspūdingiausios atostogų vietos 1/1s.
11:30 Sandėlių karai 1/17s.
12:00 Jokių kliūčių! 2/208s.
13:00 Svečiuose drambliai
14:00 Žvejo nuotykiai 3/10s.
15:00 Ledo kelias 7/10s. 16:00
Rizikingiausi skrydžiai pasaulyje 1/106s. 17:00 Sandėlių karai 1/18s. 17:30 Sandėlių karai 1/19s. 18:00 Jukono vyrai
203 19:00 Amerikos dievaitis
16/2s. 21:00 Žinios 34 21:55
Orai 34 22:00 Nakties TOP
8/1s. 22:30 X Faktorius 5/4s.
01:05 Paktas 2
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 Bravo! 2 07:15
ARTi. Veidai 07:30 Kultūrų
kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis
07:45 Kultūrų kryžkelė. Menora
08:00 Kultūrų kryžkelė. Trembita 08:15 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus albumas 08:30 Kelias
08:45 Krikščionio žodis 09:00
Premjera. Pažinimo džiaugsmas 09:30 Euromaxx 10:00
Pasaulio lietuvių žinios 10:30
Atspindžiai 11:00 7 Kauno dienos 11:30 Linija, spalva, forma
12:00 Lietuva mūsų lūpose
12:30 Vienuolynų kelias Lietuvoje 13:00 Stop juosta 13:30
Muzikinė pramoginė programa
„Du balsai – viena širdis” 15:35
Šventadienio mintys 16:00 Projektas Pi 16:30 Mokslo sriuba
17:00 Kauno bažnyčios: miesto tapatumo kodas. Šv. Mikalojaus (Benediktinių) bažnyčia.
17:05 (Ne)emigrantai 18:00
Kultūringai su Nomeda 18:45
Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą 19:30 Premjera. Dauntono abatija 2 20:30 Panorama
20:52 Sportas. Orai 21:00 Legendos 21:45 Kitas rakursas
23:30 Anapus čia ir dabar

Pirmadienis, vasario 4 d.

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios 06:37 Labas rytas,
Lietuva 07:00 Žinios 07:10 Labas
rytas, Lietuva 07:30 Žinios 07:40
Labas rytas, Lietuva 08:00 Žinios
08:07 Labas rytas, Lietuva 08:30
Žinios 08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios 09:10 Labas rytas,
Lietuva 09:20 Senis (Der Alte)
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 4 (SOKO Stuttgart 4) 11:15
Aukštuomenės daktaras 1 (Royal Pains 1) 12:00 Beatos virtuvė.
Ved. Beata Nicholson (subtitruota, kart.) 13:00 Klauskite daktaro 13:58 Loterija „Keno Loto”
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 (Seis
hermanas/Six Sisters) 17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu
į gestų k.) 18:00 TV žaidimas
„Kas ir kodėl?” 18:30 Klauskite
daktaro 19:30 Vartotojų kontrolė
20:25 Loterija „Keno Loto” 20:30
Panorama 21:00 Dienos tema
21:20 Sportas 21:29 Loterija
„Jėga” 21:30 LRT forumas 22:30
Dviračio žinios 23:00 Premjera.
Genijus. Pikasas (Genius 2: Picasso) 00:00 LRT radijo žinios
00:10 Štutgarto kriminalinė policija 4 (SOKO Stuttgart 4) 01:00
LRT radijo žinios 01:10 Istorijos
detektyvai. Istorinė publicistika.
Ved. Virginijus Savukynas (subtitruota, kart.) 02:00 LRT radijo
žinios 02:05 Klauskite daktaro.
Ved. Alvydas Unikauskas ir Liepa Norkevičienė. (kart.)
06:05 Mano gyvenimo šviesa
(601) 06:35 Mano gyvenimo
šviesa (602) 07:05 Mano gyvenimo šviesa (603) 07:35 Tomas
ir Džeris (10) 08:00 Volkeris,
Teksaso reindžeris (93) 09:05
Monikai reikia meilės (4) 09:40
Namai, kur širdis (45) 10:25 KK2
penktadienis 12:00 Mano likimas
(12) 13:00 Gyvenimo daina (167)
14:00 Aukštakulnių kerštas (59)
14:55 Dvi širdys (1438) 15:25
Dvi širdys (1439) 15:55 Dvi širdys (1440) 16:30 Labas vakaras, Lietuva 17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios 19:25 Sportas 19:28
Orai 19:30 KK2 20:00 Nuo... Iki...
20:30 Paveldėtoja 2 (14) 21:00
Monikai reikia meilės (15) 21:30
Žinios 22:24 Sportas 22:27 Orai
22:28 Telefoninė loterija 1634
22:30 VAKARO SEANSAS.
PREMJERA Vyras su krepšiu
00:45 Juodasis sąrašas (11)
01:40 Kaip diena ir naktis

TV3

06:10 Televitrina 12 06:25 Transformeriai. Maskuotės meistrai
4/409s. (kart.) 06:55 Simpsonai
10/14s. (kart.) 07:25 Simpsonai
10/15s. (kart.) 07:55 Svajonių
sodai 22 (kart.) 08:55 Meilės sūkuryje 136 10:00 Meilės žiedai
95 11:00 Meilės žiedai 96 12:00
Svotai 5/1s. 13:00 Pažadėtoji
6/93s. 13:30 Pažadėtoji 6/94s.
14:00 Pažadėtoji 6/95s. 14:30
Pažadėtoji 6/96s. 15:00 Simpsonai 10/16s. 15:30 Simpsonai
10/17s. 16:00 TV3 žinios 24
16:25 TV3 orai 24 16:30 TV Pagalba 12/41s. 18:30 TV3 žinios
35 19:25 TV3 orai 35 19:30 Namas 1/2s. 20:30 Moterys meluoja

geriau 11/73s. 21:00 TV3 vakaro
žinios 19 21:55 TV3 orai 19 22:00
Vampyrų akademija 00:05 Kaulai
12/8s. 01:00 Iš Los Andželo į Vegasą 1/3s. 01:30 Iš Los Andželo
į Vegasą 1/4s. 01:55 Rouzvudas
2/20s. 02:45 Ekstrasensai tiria
6/99s. 04:10 Kaulai 12/8s. (kart.)
05:00 Iš Los Andželo į Vegasą
1/3s. (kart.) 05:25 Iš Los Andželo į Vegasą 1/4s. (kart.)
07:15 Vaikai šėlsta (10) 07:40
Stoties policija (13) 08:40 Sudužusių žibintų gatvės (34) 09:40
Įteisintas faras (29) 10:45 Gelbėtojai - 112 (73) 11:15 Ekstrasensų
mūšis (3) 13:40 Stoties policija
(14) 14:40 Sudužusių žibintų
gatvės (35) 15:45 Įteisintas faras
(30) 16:50 Gelbėtojai - 112 (75)
17:25 Gelbėtojai - 112 (76) 18:00
Info diena 18:35 Mentalistas (5)
19:30 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (9) 20:30 Varom! (19) 21:00 Mobilusis 22:55
Miestas 01:15 Antrininkas (6)
02:10 Kortų namelis (4)
05:20 „Mentų karai. Odesa“
(2/12). Kriminalinis serialas. Vaid.:
P.Dubravinas, M.Šamigulovas,
I.Golovinas. Ukraina. 2017 m.
N-7. 06:09 Programa 06:10 TV
parduotuvė 06:30 Kitoks pokalbis su D 07:00 Šiandien kimba
08:00 „Pražūtingi smaragdai“
(62) 09:00 „Namas su lelijomis“
(24) 10:00 „Šėtono medžioklė“
(14) 11:10 „Mentalistas“ (5) 12:20
„Albanas“ (55) 13:30 TV parduotuvė 13:45 „Miškinis“ (3/1) 14:55
„Gluchariovas“ (3/32) 16:00
Reporteris 16:58 Orai 17:00
„Gyvybės langelis“ (1/13) 18:00
Reporteris 18:48 Orai 18:55
„Gluchariovas“ (3/44) 20:00 Reporteris 20:28 Orai 20:30 Nuoga
tiesa 22:00 Reporteris 22:53 Orai
22:55 Rubrika „Mes europiečiai”.
23:00 „Gluchariovas“ (3/32; 3/33)
01:05 „Albanas“ (44) 02:10 „Kelrodė žvaigždė“ (29) 03:00 „Svarbiausia - įstatymas“ (1) 03:50
„Šeimininkė“ (1/2) 04:35 „Albanas“ (29) 05:20 „Gyvybės langelis“ (1/1). Draminis serialas. Rež.
M.Papernikas, A.Grigorjevas.
Vaid.: J.Rešetnikova, V.Škirando,
K.Samoukovas, A.Mochovas.
Ukraina. 2015 m. N-7.

TV6

06:15 Televitrina 14 06:30 Dainų dvikova 3/10s. (kart.) 07:00
Rizikingiausi skrydžiai pasaulyje
1/105s. (kart.) 08:00 Havajai 5.0
4/405s. (kart.) 09:00 Autopilotas
2/5s. (kart.) 09:30 Elementaru
5/6s. (kart.) 10:30 Simpsonai
24/7s. 11:00 Simpsonai 24/8s.
11:30 Kulinarijos meistras 2/6s.
(kart.) 12:30 Vedęs ir turi vaikų
2/201s. (kart.) 13:00 Vedęs ir
turi vaikų 2/202s. (kart.) 13:30
Univeras 136 (kart.) 14:00 Univeras 137 (kart.) 14:30 Televitrina 13 15:00 Havajai 5.0 4/406s.
16:00 Elementaru 5/7s. 16:55
Kulinarijos meistras 2/7s. 17:55
Vedęs ir turi vaikų 2/203s. 18:30
Vedęs ir turi vaikų 2/204s. 18:55
Univeras 138 19:30 Univeras
139 20:00 Virtuvė 5/12s. 20:30
Žinios 16 20:55 Orai 24 21:00
Farai 12/20s. 22:00 Naša Raša
1/16s. 22:30 Naša Raša 1/17s.
23:00 Įsikūnijęs blogis 00:50
Svieto lygintojai 4/6s. 01:40 Legendos 2/1s.

Antradienis, vasario 5 d.

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios 06:37 Labas rytas,
Lietuva 07:00 Žinios 07:10 Labas
rytas, Lietuva 07:30 Žinios 07:40
Labas rytas, Lietuva 08:00 Žinios
08:07 Labas rytas, Lietuva 08:30
Žinios 08:40 Labas rytas, Lietuva 09:00 Žinios 09:10 Labas
rytas, Lietuva 09:20 Senis (Der
Alte) 10:25 Štutgarto kriminalinė policija 4 (SOKO Stuttgart 4)
11:15 Aukštuomenės daktaras
1 (Royal Pains 1) 12:00 Stilius.
Gyvenimo būdo žurnalas. Ved.
Violeta Baublienė. (kart.) 13:00
Klauskite daktaro 13:58 Loterija
„Keno Loto” 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 (Seis
hermanas/Six Sisters) 17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į
gestų k.) 18:00 TV žaidimas „Kas
ir kodėl?” 18:30 Klauskite daktaro
19:30 (Ne)emigrantai. Socialinės
dokumentikos laida. Ved. Orijus
Gasanovas ir Akvilė Kavaliauskaitė (subtitruota) 20:25 Loterija „Keno Loto” 20:30 Panorama 21:00
Dienos tema 21:20 Sportas 21:29
Loterija „Jėga” 21:30 Nacionalinė
ekspedicija „Dniepru per Ukrainą”
22:30 Dviračio žinios 23:00 Premjera. 12 beždžionių 2 (12 Monkeys
2/Twelve Monkeys 2) 23:45 Klausimėlis.lt (kart.) 00:00 LRT radijo
žinios 00:10 Štutgarto kriminalinė policija 4 (SOKO Stuttgart 4)
01:00 LRT radijo žinios
06:00 Dienos programa 06:05
Mano gyvenimo šviesa (604)
06:35 Mano gyvenimo šviesa
(605) 07:05 Mano gyvenimo šviesa (606) 07:35 Tomas ir Džeris
(11) 08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (94) 09:05 Monikai reikia
meilės (5) 09:40 Namai, kur širdis
(46) 10:25 KK2 10:55 Nuo... Iki...
11:25 Paveldėtoja 2 (14) 12:00
Mano likimas (13) 13:00 Gyvenimo daina (168) 14:00 Aukštakulnių kerštas (60) 14:55 Dvi širdys
(1441) 15:25 Dvi širdys (1442)
15:55 Dvi širdys (1443) 16:30
Labas vakaras, Lietuva 17:35 Yra,
kaip yra 18:30 Žinios 19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30 KK2 20:00
Nuo... Iki... 20:30 Paveldėtoja 2
(15) 21:00 Monikai reikia meilės
(16) 21:30 Žinios 22:24 Sportas
22:28 Orai 22:30 VAKARO SEANSAS Šalutinis efektas 00:40
Juodasis sąrašas (12) 01:35 Vyras su krepšiu

TV3

05:25 Iš Los Andželo į Vegasą
1/4s. (kart.) 06:10 Televitrina 12
06:25 Transformeriai. Maskuotės meistrai 4/410s. (kart.) 06:55
Simpsonai 10/16s. (kart.) 07:25
Simpsonai 10/17s. (kart.) 07:55
Namas 1/2s. (kart.) 08:55 Meilės
sūkuryje 137 10:00 Meilės žiedai
97 11:00 Meilės žiedai 98 12:00
Svotai 5/2s. 13:00 Pažadėtoji
6/97s. 13:30 Pažadėtoji 6/98s.
14:00 Pažadėtoji 6/99s. 14:30 Pažadėtoji 6/100s. 15:00 Simpsonai
10/18s. 15:30 Simpsonai 10/19s.
16:00 TV3 žinios 25 16:25 TV3
orai 25 16:30 TV Pagalba 12/42s.
18:30 TV3 žinios 36 19:25 TV3
orai 36 19:30 Prieš srovę 19/5s.
20:30 Moterys meluoja geriau

11/74s. 21:00 TV3 vakaro žinios
20 21:55 TV3 orai 20 22:00 Ore
23:55 Kaulai 12/9s. 00:50 Iš Los
Andželo į Vegasą 1/5s. 01:15 Iš
Los Andželo į Vegasą 1/6s. 01:40
Rouzvudas 2/21s. 02:35 Ekstrasensai tiria 6/100s. 04:00 Kaulai
12/9s. (kart.) 04:50 Iš Los Andželo
į Vegasą 1/6s. (kart.) 05:15 Rouzvudas 2/21s. (kart.)
07:15 Vaikai šėlsta (11) 07:40 Stoties policija (14) 08:40 Sudužusių
žibintų gatvės (35) 09:40 Įteisintas faras (30) 10:45 Gelbėtojai
- 112 (75) 11:15 Gelbėtojai - 112
(76) 11:45 Mentalistas (5) 12:45
Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius (9) 13:40 Stoties
policija (15) 14:40 Sudužusių žibintų gatvės (36) 15:45 Įteisintas
faras (31) 16:50 Gelbėtojai - 112
(77) 17:25 Gelbėtojai - 112 (78)
18:00 Info diena 18:35 Mentalistas (6) 19:30 Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius (10)
20:30 Varom! (20) 21:00 57 keleivis 22:45 Mobilusis 00:35 Gyvi
numirėliai (15) 01:25 Velniški Stivo Ostino išbandymai (11)
05:20 „Gyvybės langelis“
(1/1). Draminis serialas. Rež.
M.Papernikas, A.Grigorjevas.
Vaid.: J.Rešetnikova, V.Škirando,
K.Samoukovas, A.Mochovas.
Ukraina. 2015 m. N-7. 06:09
Programa 06:10 TV parduotuvė
06:30 Nuoga tiesa 08:00 „Sandoris” (1/1) 09:00 „Gurovo bylos. Medžioklė” (1/1) 10:00 „Šėtono medžioklė“ (15) 11:10 „Mentalistas“
(6) 12:20 „Albanas“ (56) 13:30 TV
parduotuvė 13:45 „Miškinis“ (3/2)
14:55 „Gluchariovas“ (3/33) 16:00
Reporteris 16:30 Lietuva tiesiogiai
16:58 Orai 17:00 „Gyvybės langelis“ (1/14) 18:00 Reporteris 18:48
Orai 18:50 Rubrika „Mes europiečiai”. 18:55 „Gluchariovas“ (3/45)
20:00 Reporteris 20:30 Lietuva
tiesiogiai 20:58 Orai 21:00 Adomo obuolys 22:00 Reporteris
22:53 Orai 22:55 Rubrika „Mes
europiečiai”. 23:00 „Gluchariovas“ (3/34; 3/35) 00:30 Čempionai 01:05 „Albanas“ (45) 02:10
„Kelrodė žvaigždė“ (30) 03:00
„Svarbiausia - įstatymas“ (2)
03:50 „Šeimininkė“ (1/3) 04:35
„Albanas“ (30) 05:20 „Gyvybės
langelis“ (1/2).

TV6

06:15 Televitrina 14 06:30 Virtuvė
5/12s. (kart.) 07:00 Rizikingiausi
skrydžiai pasaulyje 1/106s. (kart.)
08:00 Havajai 5.0 4/406s. (kart.)
09:00 Gyvūnų manija 3/22s.
(kart.) 09:30 Elementaru 5/7s.
(kart.) 10:30 Simpsonai 24/9s.
11:00 Simpsonai 24/10s. 11:30
Kulinarijos meistras 2/7s. (kart.)
12:30 Vedęs ir turi vaikų 2/203s.
(kart.) 13:00 Vedęs ir turi vaikų
2/204s. (kart.) 13:30 Univeras
138 (kart.) 14:00 Univeras 139
(kart.) 14:30 Televitrina 13 15:00
Havajai 5.0 4/407s. 16:00 Elementaru 5/8s. 16:55 Kulinarijos
meistras 2/8s. 17:55 Vedęs ir turi
vaikų 2/205s. 18:30 Vedęs ir turi
vaikų 2/206s. 18:55 Univeras 140
19:30 Univeras 141 20:00 Virtuvė
5/13s. 20:30 Žinios 17 20:55 Orai
25 21:00 Stounas 23:10 Nusikalstami protai. Kitapus sienų 1/2s.
00:05 Daktaras Hausas 5/521s.
01:05 Svieto lygintojai 4/7s. 01:55
Legendos 2/2s.

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.
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są 1/8s. 01:45 Rouzvudas 2/22s.
02:35 Ekstrasensai tiria 6/101s.
06:00 Lietuvos Respublikos him- 04:00 Kaulai 12/10s. 04:50 Iš 06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Labas rytas, Lietuva Los Andželo į Vegasą 1/8s. (kart.) nas 06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios 06:37 Labas rytas, 05:15 Rouzvudas 2/22s. (kart.) 06:30 Žinios 06:37 Labas rytas,
Lietuva 07:00 Žinios 07:10 LaLietuva 07:00 Žinios 07:10 Labas
bas rytas, Lietuva 07:30 Žinios
rytas, Lietuva 07:30 Žinios 07:40
07:40 Labas rytas, Lietuva 08:00 07:15 Vaikai šėlsta (12) 07:40 Sto- Labas rytas, Lietuva 08:00 Žinios
Žinios 08:07 Labas rytas, Lietuva ties policija (15) 08:40 Sudužusių 08:07 Labas rytas, Lietuva 08:30
08:30 Žinios 08:40 Labas rytas, žibintų gatvės (36) 09:40 Įteisintas Žinios 08:40 Labas rytas, Lietuva
Lietuva 09:00 Žinios 09:10 Labas faras (31) 10:45 Gelbėtojai - 112 09:00 Žinios 09:10 Labas rytas,
rytas, Lietuva 09:20 Senis (Der (77) 11:15 Gelbėtojai - 112 (78) Lietuva 09:20 Senis (Der Alte)
Alte) 10:25 Štutgarto kriminali- 11:45 Mentalistas (6) 12:45 Įsta- 10:25 Štutgarto kriminalinė policija
nė policija 4 (SOKO Stuttgart 4) tymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų 4 (SOKO Stuttgart 4) 11:15 Aukš11:15 Aukštuomenės daktaras 1 skyrius (10) 13:40 Stoties polici- tuomenės daktaras 1 (Royal Pains
(Royal Pains 1) 12:00 Naciona- ja (16) 14:40 Sudužusių žibintų 1) 12:00 Gyvenimas. Gyvenimo
linė paieškų tarnyba. Ved. Pal- gatvės (1) 15:45 Įteisintas faras būdo žurnalas. Ved. Edvardas
mira Galkontaitė. (kart.) 13:00 (32) 16:50 Gelbėtojai - 112 (79) Žičkus (subtitruota, kart.) 13:00
Klauskite daktaro 13:58 Loterija 17:25 Gelbėtojai - 112 (80) 18:00 Klauskite daktaro 13:58 Loterija
„Keno Loto” 14:00 Žinios 14:15 Info diena 18:35 Mentalistas (7) „Keno Loto” 14:00 Žinios 14:15
Laba diena, Lietuva 15:00 Žinios 19:30 Įstatymas ir tvarka. Spe- Laba diena, Lietuva 15:00 Žinios
15:10 Laba diena, Lietuva 16:00 cialiųjų tyrimų skyrius (11) 20:30 15:10 Laba diena, Lietuva 16:00
Žinios 16:15 Laba diena, Lietuva Varom! (21) 21:00 Auka 22:50 Žinios 16:15 Laba diena, Lietu16:30 Premjera. Seserys (Seis 57 keleivis 00:30 Gyvi numirėliai va 16:30 Premjera. Ponių rojus
hermanas/Six Sisters) 17:30 Ži- (16) 01:35 Velniški Stivo Ostino (Il paradiso delle signore/Ladies’
nios. Sportas. Orai (su vertimu į išbandymai (12)
Paradise) 17:30 Žinios. Sportas.
gestų k.) 18:00 TV žaidimas „Kas
Orai (su vertimu į gestų k.) 18:00
ir kodėl?” 18:30 Klauskite daktaTV žaidimas „Kas ir kodėl?” 18:30
ro 19:30 Gyvenimas. Gyvenimo 05:20 „Gyvybės langelis“ Klauskite daktaro 19:30 Specialus
būdo žurnalas. Ved. Edvardas (1/2). Draminis serialas. Rež. tyrimas. Tiriamosios žurnalistikos
Žičkus (subtitruota) 20:25 Loteri- M.Papernikas, A.Grigorjevas. laida. Ved. Daumantas Butkus
ja „Keno Loto” 20:30 Panorama Vaid.: J.Rešetnikova, V.Škirando, (subtitruota) 20:25 Loterija „Ke21:00 Dienos tema 21:20 Spor- K.Samoukovas, A.Mochovas. no Loto” 20:30 Panorama 21:00
tas 21:29 Loterija „Jėga” 21:30 Ukraina . 2015 m. N-7.... 06:09 Dienos tema 21:20 Sportas 21:29
Mano mama gamina geriau! Ved. Programa 06:10 TV parduotu- Loterija „Jėga” 21:30 Gimę tą paMartynas Starkus 22:30 Dviračio vė 06:30 Lietuva tiesiogiai 07:00 čią dieną. Dokumentinė apybraiža
žinios 23:00 Premjera. Paskutinė Skinsiu raudoną rožę 07:30 Krep- (subtitruota) 22:30 Dviračio žinios
karalystė 2 (The Last Kingdom 2) šinio pasaulyje su V 08:00 „Sando- 23:00 Premjera. Prieš audrą 2
00:00 LRT radijo žinios 00:10 Štut- ris” (1/2) 09:00 „Gurovo bylos. Medžioklė” (1/2) 10:00 „Šėtono megarto kriminalinė policija 4
džioklė“ (16) 11:10 „Mentalistas“ 06:05 Mano gyvenimo šviesa
(7) 12:20 „Albanas“ (57) 13:30 TV (610) 06:35 Mano gyvenimo švie06:00 Dienos programa 06:05 Ma- parduotuvė 13:45 „Miškinis“ (3/3) sa (611) 07:05 Mano gyvenimo
no gyvenimo šviesa (607) 06:35 14:55 „Gluchariovas“ (3/34) 16:00 šviesa (612) 07:35 Tomas ir Džeris
Mano gyvenimo šviesa (608) Reporteris 16:30 Lietuva tiesiogiai (13) 08:00 Volkeris, Teksaso rein07:05 Mano gyvenimo šviesa 16:58 Orai 17:00 „Gyvybės lange- džeris (96) 09:05 Monikai reikia
(609) 07:35 Tomas ir Džeris (12) lis“ (1/15) 18:00 Reporteris 18:48 meilės (7) 09:40 Namai, kur širdis
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris Orai 18:50 Rubrika „Mes europie- (48) 10:25 KK2 10:55 Nuo... Iki...
(95) 09:05 Monikai reikia meilės čiai“.” 18:55 „Gluchariovas“ (3/46) 11:25 Paveldėtoja 2 (16) 12:00
(6) 09:40 Namai, kur širdis (47) 20:00 Reporteris 20:30 Lietuva Mano likimas (15) 13:00 Gyveni10:25 KK2 10:55 Nuo... Iki... 11:25 tiesiogiai 20:58 Orai 21:00 „Ant mo daina (170) 14:00 AukštakulPaveldėtoja 2 (15) 12:00 Mano li- bangos“ (2/27) 22:00 Reporteris nių kerštas (62) 14:55 Dvi širdys
kimas (14) 13:00 Gyvenimo daina 22:53 Orai 22:55 Rubrika „Mes (1447) 15:25 Dvi širdys (1448)
(169) 14:00 Aukštakulnių kerštas europiečiai”. 23:00 Nuoga tiesa 15:55 Dvi širdys (1449) 16:30 La(61) 14:55 Dvi širdys (1444) 15:25 00:00 „Gluchariovas“ (3/36) 01:05 bas vakaras, Lietuva 17:35 Yra,
Dvi širdys (1445) 15:55 Dvi širdys „Albanas“ (46) 02:10 „Kelrodė kaip yra 18:30 Žinios 19:25 Spor(1446) 16:30 Labas vakaras, Lie- žvaigždė“ (31) 03:00 „Svarbiausia tas 19:28 Orai 19:30 KK2 20:00
tuva 17:35 Yra, kaip yra 18:30 - įstatymas“ (3) 03:50 „Inspektorius Valanda su Rūta 21:00 Monikai
Žinios 19:25 Sportas 19:28 Orai Luisas. Liūdesys”. (9/1) Detekty- reikia meilės (18) 21:30 Žinios
19:30 KK2 20:00 Nuo... Iki... vinis serialas. Vaid.: K.Whately, 22:24 Sportas 22:28 Orai 22:30
20:30 Paveldėtoja 2 (16) 21:00 L.Fox. D.Britanija. 2015 m. N-7. VAKARO SEANSAS. PREMJEMonikai reikia meilės (17) 21:30 04:35 „Albanas“ (31) 05:20 „Gy- RA Gynybos kodas 00:10 JuoŽinios 22:24 Sportas 22:28 Orai vybės langelis“ (1/3). Draminis dasis sąrašas (14) 01:00 Invazija
22:30 VAKARO SEANSAS Inva- serialas. Rež. M.Papernikas, 02:40 Alchemija. VDU karta 03:10
zija 00:35 Juodasis sąrašas (13) A.Grigorjevas.
RETROSPEKTYVA
01:30 Šalutinis efektas

TV3

05:15 Rouzvudas 2/21s. (kart.)
06:10 Televitrina 12 06:25 Aladinas 1/134s. (kart.) 06:55 Simpsonai 10/18s. (kart.) 07:25 Simpsonai 10/19s. (kart.) 07:55 Prieš
srovę 19/5s. (kart.) 08:55 Meilės
sūkuryje 138 10:00 Meilės žiedai 99 11:00 Meilės žiedai 100
12:00 Svotai 5/3s. 13:00 Pažadėtoji 6/101s. 13:30 Pažadėtoji
6/102s. 14:00 Pažadėtoji 6/103s.
14:30 Pažadėtoji 6/104s. 15:00
Simpsonai 10/20s. 15:30 Simpsonai 10/21s. 16:00 TV3 žinios
26 16:25 TV3 orai 26 16:30 TV
Pagalba 12/43s. 18:30 TV3 žinios
37 19:25 TV3 orai 37 19:30 Gero
vakaro šou 5/21s. 20:30 Prakeikti
7/1s. 21:00 TV3 vakaro žinios 21
21:55 TV3 orai 21 22:00 Pagrobimas 22:25 Vikinglotto 6 22:30
Pagrobimas 23:55 Kaulai 12/10s.
00:55 Iš Los Andželo į Vegasą
1/7s. 01:20 Iš Los Andželo į Vega-

TV6

06:15 Televitrina 14 06:30 Virtuvė
5/13s. (kart.) 07:00 Žvejo nuotykiai 3/9s. (kart.) 08:00 Havajai 5.0
4/407s. (kart.) 09:00 Statybų gidas 5/22s. (kart.) 09:30 Elementaru 5/8s. (kart.) 10:30 Simpsonai
24/11s. 11:00 Simpsonai 24/12s.
11:30 Kulinarijos meistras 2/8s.
(kart.) 12:30 Vedęs ir turi vaikų
2/205s. (kart.) 13:00 Vedęs ir turi
vaikų 2/206s. (kart.) 13:30 Univeras 140 (kart.) 14:00 Univeras
141 (kart.) 14:30 Televitrina 13
15:00 Havajai 5.0 4/408s. 16:00
Elementaru 5/9s. 16:55 Kulinarijos
meistras 2/9s. 17:55 Vedęs ir turi
vaikų 2/207s. 18:30 Vedęs ir turi
vaikų 2/208s. 19:00 Europos taurės krepšinio rungtynės. Vilniaus
“Rytas” - “AS Monaco” 16 21:00
Kryžminė ugnis 22:50 Nusikalstami protai. Kitapus sienų 1/3s.
23:50 Daktaras Hausas 5/522s.
00:50 Svieto lygintojai 4/8s. 01:40
Legendos 2/3s.

TV3

05:15 Rouzvudas 2/22s. (kart.)
06:10 Televitrina 12 06:25 Aladinas 1/135s. (kart.) 06:55 Simpsonai 10/20s. (kart.) 07:25 Simpsonai 10/21s. (kart.) 07:55 Gero
vakaro šou 5/21s. (kart.) 08:55
Meilės sūkuryje 139 10:00 Meilės žiedai 101 11:00 Meilės žiedai
102 12:00 Svotai 5/4s. 13:00 Pažadėtoji 6/105s. 13:30 Pažadėtoji
6/106s. 14:00 Pažadėtoji 6/107s.
14:30 Pažadėtoji 6/108s. 15:00
Simpsonai 10/22s. 15:30 Simpsonai 10/23s. 16:00 TV3 žinios
27 16:25 TV3 orai 27 16:30 TV
Pagalba 12/44s. 18:30 TV3 žinios 38 19:25 TV3 orai 38 19:30
Farai 12/21s. 20:30 Prakeikti 7/2s.
21:00 TV3 vakaro žinios 22 21:55
TV3 orai 22 22:00 Tiksinti bomba
23:50 Kaulai 12/11s. 00:50 Iš Los
Andželo į Vegasą 1/9s. 01:15 Iš
Los Andželo į Vegasą 1/10s02:30
Ekstrasensai tiria 6/102s. 03:55
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Kaulai 12/11s. (kart.) 04:45 Iš
Los Andželo į Vegasą 1/9s. (kart.)
05:10 Apsukrios kambarinės 06:00 Lietuvos Respublikos
3/301s. (kart.)
himnas 06:05 Labas rytas,
Lietuva 06:30 Žinios 06:37
Labas rytas, Lietuva 07:00
07:15 Vaikai šėlsta (13) 07:40 Sto- Žinios 07:10 Labas rytas,
ties policija (16) 08:40 Sudužusių Lietuva 07:30 Žinios 07:40
žibintų gatvės (1) 09:40 Įteisintas Labas rytas, Lietuva 08:00
faras (32) 10:45 Gelbėtojai - 112 Žinios 08:07 Labas rytas,
(79) 11:15 Gelbėtojai - 112 (80) Lietuva 08:30 Žinios 08:40
11:45 Mentalistas (7) 12:45 Įsta- Labas rytas, Lietuva 09:00
tymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų Žinios 09:10 Labas rytas, Lieskyrius (11) 13:40 Stoties policija tuva 09:20 Senis (Der Alte)
(17) 14:40 Sudužusių žibintų ga- 10:25 Štutgarto kriminalinė
tvės (2) 15:45 Įteisintas faras (33) policija 4 (SOKO Stuttgart 4)
16:50 Gelbėtojai - 112 (81) 17:25 11:15 Aukštuomenės daktaGelbėtojai - 112 (82) 18:00 Info ras 1 (Royal Pains 1) 12:00
diena 18:35 Mentalistas (8) 19:30 (Ne)emigrantai. Socialinės
Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyri- dokumentikos laida. Ved. Orimų skyrius (12) 20:30 Varom! (22) jus Gasanovas ir Akvilė Kava21:00 Sukrečiantis skrydis 23:05 liauskaitė (subtitruota, kart.)
Auka 00:50 Didžiojo sprogimo te- 13:00 Vartotojų kontrolė. Ved.
orija (1) 01:15 Didžiojo sprogimo Giedrius Drukteinis. (kart.)
teorija (2) 01:35 Amžiaus nusi- 13:58 Loterija „Keno Loto”
kaltimai (5)
14:00 Žinios 14:15 Laba diena, Lietuva 15:00 Žinios 15:10
Laba diena, Lietuva 16:00 Ži05:20 „Gyvybės langelis“ nios 16:15 Laba diena, Lietuva
(1/3). Draminis serialas. Rež. 16:30 Premjera. Ponių rojus
M.Papernikas, A.Grigorjevas. (Il paradiso delle signore/LaVaid.: J.Rešetnikova, V.Škirando, dies’ Paradise) 17:30 Žinios.
K.Samoukovas, A.Mochovas. Sportas. Orai (su vertimu į
Ukraina. 2015 m. N-7. 06:09 Pro- gestų k.) 18:00 TV žaidimas
grama 06:10 TV parduotuvė 06:30 „Kas ir kodėl?” 18:30 NacioLietuva tiesiogiai 07:00 Vantos la- nalinė paieškų tarnyba 19:30
pas. Laida apie pirties malonumus. Beatos virtuvė. Ved. Beata
N-7. 07:30 Kitoks pokalbis su D Nicholson (subtitruota) 20:25
08:00 „Sandoris” (1/3) 09:00 Ant Loterija „Keno Loto” 20:30
bangos 10:00 „Širdies plakimas“ Panorama 21:00 Dienos tema
(1) 11:10 „Mentalistas“ (8) 12:20 21:20 Sportas 21:29 Loterija
„Albanas“ (58) 13:30 TV parduo- „Jėga” 21:30 Auksinis protas
tuvė 13:45 „Miškinis“ (3/4) 14:55 22:50 Fantastiškas penkta„Gluchariovas“ (3/35) 16:00 Re- dienis. Taikinys Nr. 1 (Zero
porteris 16:30 Lietuva tiesiogiai Dark Thirty)
16:58 Orai 17:00 „Gyvybės langelis“ (1/16) 18:00 Reporteris 18:48
Orai 18:50 Rubrika „Mes europie- 06:00 Dienos programa 06:05
čiai”. 18:55 „Gluchariovas“ (3/47) Mano gyvenimo šviesa (613)
20:00 Reporteris 20:30 Lietuva tie- 06:35 Mano gyvenimo šviesa
siogiai 20:58 Orai 21:00 Ne spau- (614) 07:05 Mano gyvenimo
dai 22:00 Reporteris 22:53 Orai šviesa (615) 07:35 Tomas ir
22:55 Rubrika „Mes europiečiai”. Džeris (14) 08:00 Volkeris,
23:00 Adomo obuolys 00:00 „Glu- Teksaso reindžeris (97) 09:05
chariovas“ (3/37) 01:05 „Albanas“ Monikai reikia meilės (8) 09:40
(47) 02:10 „Kelrodė žvaigždė“(32) Namai, kur širdis (49) 10:25
03:00 „Svarbiausia - įstatymas“ KK2 10:55 Valanda su Rū(4) 03:50 „Inspektorius Luisas. ta 12:00 Mano likimas (16)
Liūdesys”. (9/2) Detektyvinis se- 13:00 Gyvenimo daina (171)
rialas. Vaid.: K.Whately, L.Fox. 14:00 Aukštakulnių kerštas
D.Britanija. 2015 m. N-7. 04:35 (63) 14:55 Dvi širdys (1450)
„Albanas“ (32) 05:20 „Gyvybės 15:25 Dvi širdys (1451) 15:55
langelis“ (1/4)
Dvi širdys (1452) 16:30 Labas vakaras, Lietuva 17:35
TV6
06:15 Televitrina 14 06:30 Žve- Bus visko 18:30 Žinios 19:25
jo nuotykiai 3/10s. (kart.) 07:30 Sportas 19:28 Orai 19:30 KK2
Havajai 5.0 4/408s. (kart.) 08:30 penktadienis 21:00 SAVAITĖS
Prakeikti 7/1s. (kart.) 09:00 Vie- HITAS. PREMJERA Amerinam gale kablys 20/5s. (kart.) kietis žudikas 23:05 Blogas
09:30 Elementaru 5/9s. (kart.) poelgis 00:40 Šmėklos 02:30
10:30 Simpsonai 24/13s. 11:00 Gynybos kodas
Simpsonai 24/14s. 11:30 Kulinarijos meistras 2/9s. (kart.) 12:30
Vedęs ir turi vaikų 2/207s. (kart.)
13:00 Vedęs ir turi vaikų 2/208s.
(kart.) 13:30 Bjauriausi darbai
pasaulyje 1/101s. (kart.) 14:30
Televitrina 13 15:00 Havajai 5.0
4/409s. 16:00 Elementaru 5/10s.
16:55 Kulinarijos meistras 2/10s.
17:55 Vedęs ir turi vaikų 2/209s.
18:30 Vedęs ir turi vaikų 2/210s.
18:55 Univeras 142 19:30 Univeras 143 20:00 Virtuvė 5/14s.
20:30 Žinios 18 20:55 Orai 27
21:00 Maksimali bausmė 23:00
Naša Raša 1/18s. 23:30 Naša
Raša 1/19s. 00:00 Barselonos
“FC Bascelona” - Kauno “Žalgiris”
124 02:00 Legendos 2/4s.

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

TV3

05:10 Apsukrios kambarinės
3/301s. (kart.) 06:10 Televitrina 12 06:25 Kempiniukas Plačiakelnis 10/210s.
(kart.) 06:55 Simpsonai
10/22s. (kart.) 07:25 Simpsonai 10/23s. (kart.) 07:55 Farai
12/21s. (kart.) 08:55 Meilės
sūkuryje 140 10:00 Meilės
žiedai 103 11:00 Meilės žiedai
104 12:00 Svotai 5/5s. 13:00
Pažadėtoji 6/109s. 13:30 Pažadėtoji 6/110s. 14:00 Pažadėtoji 6/111s. 14:30 Pažadėtoji 6/112s. 15:00 Simpsonai 11/1s. 15:30 Simpsonai
11/2s. 16:00 TV3 žinios 28
16:25 TV3 orai 28 16:30 TV
Pagalba 12/45s. 18:30 TV3

žinios 39 19:25 TV3 orai 39
19:30 Tarzanas 21:10 Persijos
princas. Laiko smiltys 23:35
Nemirtingieji (kart.) 01:35 Pagrobimas (kart.) 03:10 Vampyrų akademija (kart.) 05:00
Svotai 5/3s.
07:15 Vaikai šėlsta (14) 07:40
Stoties policija (17) 08:40
Sudužusių žibintų gatvės (2)
09:40 Įteisintas faras (33)
10:45 Gelbėtojai - 112 (81)
11:15 Gelbėtojai - 112 (82)
11:45 Mentalistas (8) 12:45
Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius (12) 13:40 Stoties policija (18) 14:40 Sudužusių žibintų gatvės (3) 15:45
Įteisintas faras (34) 16:50 Gelbėtojai - 112 (83) 17:25 Gelbėtojai - 112 (84) 18:00 NKL
čempionatas. Šakių “Vytis”
- Telšių “Telšiai” 20:00 Amerikietiškos imtynės (4) 21:00
Amerikietiškos imtynės (4)
22:00 Baudėjas 00:25 Sukrečiantis skrydis 02:10 Didžiojo
sprogimo teorija (3) 02:30 Didžiojo sprogimo teorija (4)
05:20 „Gyvybės langelis“ (1/4)
06:09 Programa 06:10 „Pasaulis iš viršaus“. Dokumentinis serialas. JAV. 2013 m. N-7.
“ 06:30 Lietuva tiesiogiai 06:35
4 kampai. Laida apie interjerą.
Ved 07:00 Čempionai 07:30
Skinsiu raudoną rožę 08:00
„Sandoris” (1/4) 09:00 Nuoga
tiesa 10:30 10 min iki tobulybės su Jurijumi 10:45 Čempionai 11:20 Adomo obuolys
12:20 „Albanas“ (59) 13:30
TV parduotuvė 13:45 „Miškinis“ (3/5) 14:55 „Gluchariovas“
(3/36) 16:00 Reporteris 16:30
Kitoks pokalbis su D 16:58
Orai 17:00 „Gyvybės langelis“
(1/17) 18:00 Reporteris 18:53
Orai 18:55 „Gluchariovas“
(3/48) 20:00 Reporteris 20:30
Kitoks pokalbis su D 20:58
Orai 21:00 PREMJERA. „Prokuroras“ (1) 22:00 Reporteris
22:58 Orai 23:00 Ant bangos
01:15 „Moterų daktaras“ (2/51;
2/52) 02:45 „Šeimininkė“(1/19;
1/20) 04:25 Vantos lapas. Laida apie pirties malonumus. N7. 04:50 „Inspektorius Luisas.
Liūdesys” (9/1; 9/2)

TV6

06:15 Televitrina 14 06:30
Jokių kliūčių! 2/208s. (kart.)
07:30 Havajai 5.0 4/409s.
(kart.) 08:30 Prakeikti 7/2s.
(kart.) 09:00 Praeities žvalgas
4/22s. (kart.) 09:30 Elementaru 5/10s. (kart.) 10:30 Simpsonai 24/15s. 11:00 Simpsonai 24/16s. 11:30 Kulinarijos
meistras 2/10s. (kart.) 12:30
Vedęs ir turi vaikų 2/209s.
(kart.) 13:00 Vedęs ir turi
vaikų 2/210s. (kart.) 13:30
Univeras 142 (kart.) 14:00
Univeras 143 (kart.) 14:30
Televitrina 13 15:00 Havajai
5.0 4/410s. 16:00 Elementaru 5/11s. 16:55 Kulinarijos
meistras 2/11s. 17:55 Vedęs
ir turi vaikų 2/211s. 18:30 Vedęs ir turi vaikų 2/212s. 18:55
Univeras 144 19:30 Univeras
145 20:00 Farai 9/16s. 21:00
Žinios 39 21:55 Orai 39 22:00
Džekas Ryčeris 00:45 Maksimali bausmė (kart.)

Šeštadienis, vasario 9 d.

06:20 Dienos programa 06:25
Tomas ir Džeris (13) 06:55 Žvėrelių būrys (2) 07:20 “Nickelodeon” valanda. Keista šeimynėlė
(25) 07:45 Neramūs ir triukšmingi (21) 08:10 Riterių princesė Nela (32) 08:35 Tomo ir
Džerio pasakos (7) 09:00 Ponas
Bynas (6) 09:25 KINO PUSRYČIAI Monstrų biuras 11:15 Pelenės istorija. Gražiausios dainos
13:00 Piteris Penas 15:10 Policininkas su puse 17:00 Gyvūnų
pasaulis 17:30 Bus visko 18:30
Žinios 19:25 Sportas 19:28 Orai
19:30 SUPERKINAS Monstrų
universitetas 21:20 Šnipas ne
savo noru 23:10 Pirmieji metai. Pasitikime protėvius! 01:05
Amerikietis žudikas

TV3

06:10 „Pasaulis iš viršaus”
06:40 Kitoks pokalbis su
D.Žeimyte. Pokalbių laida.
07:00 Programa 07:04 TV
parduotuvė 07:20 „TV Europa
pristato. Vyrų šešėlyje. Barbora
Umiastauskaitė-Žagarietė”. Dokumentinių filmų ciklas. Lietuva.
2016 m. 07:55 „Pasaulis iš viršaus“. Dokumentinis serialas.
JAV. 2016 m.” 09:00 Skinsiu
raudoną rožę 09:30 Vantos lapas. Laida apie pirties malonumus. N-7. 10:00 Adomo obuolys 11:00 „Detektyvas Morsas“
(3/2) 13:00 „Šeimininkė” (1/21;
1/22) 15:20 „Pasaulio turgūs
16:00 Žinios 16:18 Orai 16:20
Čempionai 16:50 „TV Europa
pristato. Vyrų šešėlyje. Birutė
Mažeikaitė-Ramanauskienė”.
Dokumentinių filmų ciklas. Lietuva. 2016 m. 17:25 „Neišsižadėk“ (79) 18:00 Žinios 18:28
Orai 18:30 „Neišsižadėk“( 79
tęs.; 80) 20:00 Žinios 20:23
Orai 20:25 „Gurovo bylos.
Maitvanagiai” (2/3; 2/4) 22:00
Žinios 22:28 Orai 22:30 „Gurovo bylos. Maitvanagiai” (2/4
tęs.) 23:10 „Mentų karai. Odesa“ (1/1; 1/2) 00:40 „Gurovo
bylos. Savivalė” (5/1; 5/2) 02:10
„Merdoko paslaptys“ (5/8; 5/9)
03:40 „Kelrodė žvaigždė“ (11;
12) 05:10 „Pavojingiausios kelionės. Gabonas”. Dokumentinis serialas. Prancūzija. 2014
m. N-7. 05:35 „Pavojingiausios kelionės. Gruzija”. Dokumentinis serialas. Prancūzija.
2014 m. N-7.

06:15 Televitrina 10 06:30 Čipas
ir Deilas skuba į pagalbą 1/143s.
(kart.) 07:00 Transformeriai.
Maskuotės meistrai 4/411s.
07:30 Aladinas 1/136s. 08:00
Čipas ir Deilas skuba į pagalbą 1/144s. 08:30 Kempiniukas
Plačiakelnis 10/211s. 09:00 Virtuvės istorijos 9/6s. 09:30 Gardu
Gardu 7/7s. 10:00 Svajonių ūkis
5/23s. 10:30 Būk sveikas! 1/2s.
11:00 Įpėdiniai 13:20 Karštos
galvos 15:00 Ekstrasensų mūšis 18/7s. 16:45 “LTeam” žiemos
olimpinis festivalis 18:00 Raudonas kilimas 5/6s. 18:30 TV3 žinios 40 19:22 TV3 orai 40 19:25
Eurojackpot 6 19:30 Turtuolis
vargšas 1/1s. 21:55 Tyli naktis 00:00 Tai reiškia karą 01:50
Persijos princas. Laiko smiltys
(kart.) 03:50 Tiksinti bomba
TV6
(kart.) 05:25 Svotai 5/4s.
06:15 Televitrina 15 06:30 Ledo kelias 7/10s. (kart.) 07:30
Svečiuose drambliai (kart.)
06:15 Varom! (20) 06:40 Varom! 08:30 Sandėlių karai 1/18s.
(21) 07:05 Varom! (22) 07:30 (kart.) 09:00 Vienam gale kaVaikai šėlsta (13) 08:00 Vaikai blys 20/5s. (kart.) 09:30 Stašėlsta (14) 08:29 „Top Shop“ tybų gidas 5/23s. 10:00 Gazas
televitrina 08:45 Sveikatos ABC dugnas 2/6s. 10:30 Autopilotas
televitrina 09:00 Lietuvos galiū- 2/6s. 11:00 Lietuvos mokyklų
nų čempionato finalas 10:00 Nu- žaidynės 3/19s. 11:30 Santrūkę nuo grandinės (21) 10:30 dėlių karai 1/19s. 12:00 Jokių
Haskių kelias 11:40 Velniški Sti- kliūčių! 2/209s. 13:00 Kuprotieji
vo Ostino išbandymai (13) 12:40 banginiai. Kodo įminimas 14:00
Gordonas Ramzis. Iki pragaro Žvejo nuotykiai 3/11s. 15:00
ir atgal (6) 13:40 Ekstrasensų Ledo kelias 7/11s. 16:00 Bemūšis (4) 16:00 Amžiaus nusi- aras Gryllsas. Laukinis iššūkis
kaltimai (6) 17:00 Betsafe–LKL. žvaigždėms 1/1s. 17:00 SanJuventus - Neptūnas 19:30 Mu- dėlių karai 2/1s. 17:30 Sandėlių
zikinė kaukė. Geriausieji 22:00 karai 2/2s. 18:00 Jukono vyrai
MANO HEROJUS Smurto istori- 204 19:00 Amerikos dievaitis
ja 23:55 AŠTRUS KINAS Penk- 16/3s. 21:00 Žinios 40 21:55
tadienis tinkle 01:40 Ekstrasen- Orai 40 22:00 Iksmenai 2 00:45
Kryžminė ugnis (kart.)
sų mūšis (4)
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Nekilnojamasis
turtas
Parduoda
3 KAMBARIŲ BUTUS
3 k. bt. (54 kv. m, III a. 4 a. n., yra
balkonas) Birštone. Tel.: (8 319)
56670, 8 614 46597.

NAMUS
Medinį apmūrytą gyvenamąjį
namą (44 kv. m., vietinis centrinis
šildymas, vandentiekis, kanalizacija, mūrinis garažas ir tvartas,
18 a. žemės) Prienuose. tel. 8
607 59331.

Perka
Brangiausiai Lietuvoje miškus
(brandžius, jaunus, malkinius,
iškirstus), žemes, sodybas.
Atsiskaito iš karto. Tel. 8 676
41155.
Brangiai miškus: brandžius, jaunuolynus, malkinius. Žemę, apaugusią krūmais arba medžiais.
Tel. 8 641 55554.
Brangiai mišką (gali turėti bendrasavininkių, būti neatidalintas, su skolomis, areštuotas).
Sutvarkau dokumentus. Tel. 8
644 55355.
Perkame mišką didžiausiomis
kainomis Lietuvoje. Mokame
avansus. Atsiskaitome iš karto.
Tel. 8 605 44445.
Įvairų nekilnojamąjį turtą. Tel. 8
605 85038.

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

Išnuomoja

PERKA

Sanitarinius raguočius. Tel. 8 602
48941.

3 k. bt. (IVa. 5 a. n., autonominis
dujinis šildymas, su baldais ir
buitine technika) Stadiono g.,
Prienuose. Tel. 8 612 63370.

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

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

Patalpas maisto prekių parduotuvėlė Prienų mieste. Tel. 8 656
04922.
Angarą ir garažus Kęstučio g. 99,
Prienuose. Tel. 8 640 34907.
1 k. bt. Birštone. Tel. 8 614
79601.

Automobiliai ir
jų dalys
Parduoda
„Ford Transit“ (1999 m. 12 mėn.,
2,5 l, D, 56 kW, TA iki 2020-04-12,
9 vietos, žalios spalvos, tamsinti
langai, ABS, vairo stiprintuvas,
2 salono šildytuvai, 1300 Eur).
Pridės 4 diskus su padangomis
ir stogo bagažinę. Tel. 8 652
65164.

Perka
Superkame visų markių automobilius. Atsiskaitome iš karto. Pasiimame patys. Tel. 8 644 15555.
Perkame automobilius, pagamintus nuo 1990 m. iki 2012 m., bet
kokios būklės. Tel. 8 634 49324.

ŽEMĖS ŪKIS
PARDUODA
Ūkininkas parduoda svilintą
kiaulių skerdieną. Perkant 2
puseles (visą kiaulę) kaina – 2,04
Eur/kg. Motininių kiaulių skerdiena – 1,70 Eur/kg. Atvežame.
Tel. 8 607 12690.
200 kg kiaules. Tel. 8 607 50892.
Maistines bulves (0,25 Eur/kg).
Tel. 8 686 21439.
Kviečius ir miežius. Atveža. Tel. 8
677 31879.
Trąšas: amonio salietrą, sulfatą,
azofoską ir kitas trąšas. Pristatome. Išrašome sąskaitas. Tel. 8
605 49513.
Parduodami šiltnamiai su polikarbonato danga. Polikarbonato
danga, stogeliai. Dabar taikomos
akcijos. Garantija 10 metų. Tel.: 8
659 08776, 8 604 98184.

REKLAMA

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.

ĮVAIRIOS PREKĖS
PARDUODA

M A L KO S

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

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

Pigiai lapuočių malkas (skaldytas,
kaladėmis, rąsteliais). Prienuose
atvežimas nemokamas. Tel. 8
682 31133.

Įmonė tiesiogiai galvijus aukščiausiomis ŽŪKB „Krekenavos
mėsa“ kainomis. Tel. 8 613
79515.

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

A. Bagdono PĮ – brangiai veršelius auginti. Moka 6–21 proc.
Sveria el. svarstyklėmis. Pasiima
patys. Tel.: 8 699 93682, (8 319)
69541.
Viena didžiausių įmonių Lietuvoje tiesiogiai perka karves, bulius,
telyčias. Sveria el. svarstyklėmis.
Moka 6 ir 21 proc. PVM. Atsiskaito iš karto. Tel. 8 635 07197
(Ričardas Lukauskas).
UAB

SŪDUVOS
GALVIJAI

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

Įvairias malkas kaladėmis. Pristato. Tel. 8 671 94231.

Įvairias malkas supjautas kaladėmis ir pušies atraižas. Tel. 8
675 17683.
Pušines, alksnines, beržines malkas rąsteliais, kaladėlėmis ir skaldytas. Atveža. Tel. 8 676 37189.
Įvairias kapotas malkas laikomas
po stogu ir natūralaus drėgnumo.
Beržines atraižas pakais. Atvežame į vietą. Taip pat parduodame
voljerus šunims, malkines, lauko
tualetus, šulinių apdailas. Tel. 8
648 61061.

Įvairaus tipo tekstinės medžiagos ruošimas, redagavimas ir
vertimas į daugelį pasaulio kalbų. Originalių reklaminių tekstų
ir sveikinimų kūrimas, knygų
užsakymas internetu. Geriausias
kainos ir kokybės santykis! Tel. 8
614 91615.

Paskolos!!! Turimų paskolų ir skolų refinansavimas. Suteikiame paskolas ir

refinansuojame turimas bei kt.
skolas sumoje iki 10 000 eurų,
laikotarpiui nuo 2 iki 48 mėn.
Palūkanos konkurencingai mažiausios rinkoje. Konsultuojame
pensijų kaupimo II - III pakopoje
klausimais. Tarpininkas Ričiardas
(ind. veiklos pažym. Nr. 621263).
Tel. 8 601 50935.
Kaminų įdėklai, gaminimas,
montavimas, kaminų valymas.
Tel. 8 645 87304 (Vytautas).

Profesionali stogdengių brigada
atlieka visus stogo remonto, įrengimo darbus. Sudarome sąmatas, pristatome medžiagas, suteikiame garantijas.
Tel. 8 677 68382.

SKLYPŲ KADASTRINIAI
MATAVIMAI

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

UAB „GEONETAS“
Adresas: Vytauto g. 11A,
Prienai (priešais Autobu
sų stotį, laiptais į rūsį).
Tel.: 8 683 98043,
8 614 38124.
Liejame pamatus, betonuojame.
Montuojame gipso kartoną,
glaistome, dažome, kalame dailylentes, dedame visų tipų grindis,
klojame plyteles, atliekame santechnikos, elektros instaliacijos
ir griovimo darbus. Klojame
trinkeles. 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.

„Optika Armelt“

Visą vasario mėnesį kviečia pasitikrinti

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

regėjimo aštrumą NEMOKAMAI

Dėvėtą virtuvinį komplektą, indus, vitrinas. Tel. 8 686 88662.

Tel. 8 612 26398.

Pigiai parduodamas dėvėtas
lietuviškas svetainės komplektas, kilimas, kiti baldai ir namų
apyvokos daiktai Prienuose. Tel.
8 695 21834.

PASLAUGOS
Muzikantai visomis progomis:
dainavimas, muzikavimas, vedimas, žaidimai, filmavimas. Tel. 8
614 06146.

Darbo laikas: I–V 10–18 val.
Adresas: Vytauto g. 24, Prienai.
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Kokybiškai taisau
automatines

SKALBIMO
MAŠINAS

Šiltnamių g. 8, 59118 Prienai
Mob. tel.: (8 638)77387, (8 650) 62733.
El. p. aaukuras@gmail.com

Laidojimo paslaugos:
Prienuose, Birštone, Balbieriškyje,
Pakuonyje, N.Ūtoje, Jiezne,
Veiveriuose, Žemaitkiemyje, Išlauže.

Atvykstu į namus,
suteikiu garantiją.
Tel. 8 615 73404.

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

Šarvojimo salė
Karstai, urnos ir ritualiniai rūbai
Autokatafalkas
Kremavimas Lenkijoje ir Lietuvoje
Gedulo gėlės ir vainikai

Kokybiškai remontuojame butus: dažome, glaistome, klojame
laminatą, atliekame kitus darbus.
Tel. 8 606 46488.
Atliekame buto ir namo vidaus
remonto darbus: tinkuojame,
montuojame gipso kartoną, klijuojame plyteles ir kitus apdailos
darbus. Tel. 8 671 77427.
Nebrangiai tinkuojame, dažome
ir atliekame kitus statybos darbus. Tel. 8 677 53659.
Nebrangiai tinkuojame, dažome
ir atliekame kitus statybos darbus. Tel. 8 677 53659.
Tinkavimas, remontas ir kiti statybos darbai. Tel. 8 677 53659.
Klijuojame plyteles, atliekame
įvairius apdailos darbus. Tel. 8
652 39326.
Visi santechnikos darbai: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos.
Komplektuojame medžiagas su
nuolaidomis. Tel. 8 640 39204.

Nestandartinių kietų baldų
projektavimas ir gamyba. Gaminame iš įvairių
kokybiškų medžiagų
virtuvės, prieškambario,
vaikų kambarių, biuro,
prekybinės įrangos baldus,
spintas su slenkančiomis sistemomis ir kitus nestandartinius baldus.
Tel. 8 604 09601.
Atliekame įvairius staliaus darbus:
įrengiame terasas, renovuojame
medinius namus, apšiltiname
karkasinius namus, atliekame
apdailos ir kitus darbus. Tel. 8 652
57188. Tel. 8 652 57188.
REKLAMA

DARBO
SKELBIMAI
REIKALINGA

SANDĖLIO
DARBUOTOJAS
Dėvėtų drabužių skirstymas,
išvežiojimas. Reikalavimai:
vairuotojo B kategorija, atsakingumas, tvarkingumas,
neturintis žalingų įpročių.

Tel. 8 687 50387.

Baldų įmonei – stalius. Gaminame nestandartinius medinius
baldus ir duris. Tel. 8 679 11884,
www.baldaiirspalvos.lt

8 622 02208
šaldytuvus, šaldiklius.
Vytauto g. 7, Prienuose.
Suteikia garantiją.

Remontuoju ir prijungiu skalbykles, elektrines virykles, orkaites,
indaploves, džiovykles. Atvykstu
į namus. Suteikiu garantiją. Tel.
8 647 55929.
Remontuoju „Belarus“, „MTZ“,
„T-40“, „T-25“ traktorius. Tel. 8
678 04550.
Atliekame įvairius žemės kasimo, lyginimo darbus: kasame,
valome tvenkinius, darome pylimus, šlaitus, lyginame, tvarkome
teritorijas. Konsultuojame. Turime patirtį. Dirbame kokybiškai.
Tel. 8 640 50090.
Pjaunu ir skaldau malkas. Griaunu
senus pastatus ir dirbu kitus ūkio
darbus. Tel. 8 677 22930.

UAB „Gensera“ siūlo darbą
statybos darbų vadovams,
meistrams, brigadininkams,
horizontalaus gręžimo aparato
operatoriams, lauko vamzdynų
montuotojams ir pagalbiniams
darbininkams vandentiekio,
buitinių ir lietaus nuotekų tinklų
statybos ir aplinkos tvarkymo
darbams visoje Lietuvoje (yra
galimybė rinktis darbą pagal
gyvenamąją vietą). Suteikiame
visas darbui reikalingas priemones, transportą atvykimui
į darbą. Daugiau informacijos
suteiksime tel.: 8 691 86121, (8
46) 416188, el. paštas ausra@
gensera.lt.
UAB „Vytrita“ ieško auto šaltkalvio dirbti su specialia ir krovinine technika Kaune. Įmonė
siūlo: visas socialines garantijas
bei tobulėjimo galimybes. Tel.:
8 655 05112, 8 640 67792.
CV siųsti: lina.radzeviciene@
vytrita.lt

Dėkoja

PADĖKA
Netektis.
O gal žvaigždė?
Ir vėl, išsivedė
brangiausią žmogų.
Lemtis.
O gal gyvenimas?
Nuoširdžiai dėkojame už
rūpestį ir žmogiškumą,
už pagalbą ir geranoriškumą gyd. Tadui Menkevičiui ir kitiems medikams, giminėms, kaimynams, bendradarbiams,
draugams ir visiems, kurie sunkią valandą buvo
šalia ir padėjo išlydėti į
paskutinę kelionę mūsų
mylimą mamą
Angelę Rasimienę.
Dukros

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

Kviečia į renginius
ARTIMIAUSI RENGINIAI
PRIENŲ RAJONE

2 vairuotojai-traktorininkai dirbti
Airijoje (Mahony produce Moyleen. Loughrea. Country Galway.
Ireland). Tel. +353876540184
(Sean Mahony), el. paštas: Mahonyveg@gmail.com
Reikalingi meistrai, galintys
suremontuoti laiptinę Birštone.
Tel. 8 685 55 535.
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

IEŠKO DARBO
Moteris gali prižiūrėti senelius
arba valyti butus, namus ir kt.
Prienuose, Prienų rajone ir Birštone. Siūlyti įvairius variantus.
Tel. 8 679 95179.

Prenumeruokite „Naująjį Gėlupį“ ir neatsilikite nuo svarbiausių
krašto ekonomikos, kultūros ir politikos naujienų!

ALFA KURSAS. Atrask gyvenimo
prasmę. Neformalioje aplinkoje
susipažinsite su pamatinėmis
krikščionybės tiesomis, bendrausite prie arbatos bei diskutuosite
rūpimais klausimais. Šis kursas
– tai 12 kassavaitinių susitikimų.
Pirmasis susitikimas – sausio
31 d. 17.30 val. Prienų kultūros
ir laisvalaikio centro Mažojoje salėje (1 aukšte). Šis kursas
skirtas tiek netikintiems, tiek ir
tikintiesiems, kurie nori geriau
pažinti krikščionybę bei gilintis
į jos tiesas. ALFA KURSAS YRA
NEMOKAMAS. Registracija tel.
8 650 79073 arba el. p. bite@
wilara.lt, Daugiau informacijos
www.prienuparapija.lt.

Vasario 2 d. – pėsčiųjų žygis
(10 km), skirtas kautynių su
bolševikais Jiezne pergalės 100mečiui paminėti. 10.00–10.20
val. Susirinkimas aikštelėje prie
paminklo Lietuvos partizanams
(Žvirgždėnų k., Birštono sav.),
galutinė registracija. 15.30–15.45
val. Žygio dalyvių pažymėjimų
įteikimas, renginio pabaiga. Žygio
dalyvių registracija išankstinė tel.
868725919, 861001936.
Vasario 2 d. 19 val. Veiverių šaulių namuose – grupės „Balius“
jubiliejinis koncertas – 20 metų
scenoje. Bilietų kainos: perkant
išankstinį bilietą – kaina 6 Eur;
renginio dieną bilietai – po 7 Eur;
vaikams nuo 5 iki 9 m. imtinai
bilietų kaina – 3 Eur. Dėl bilietų
kreiptis tel. 370 699 85050.
Vasario 3 d. Prienų r. savivaldybės
kūno kultūros ir sporto centro salėje – Prienų r. savivaldybės ir laikraščio „Gyvenimas“ 2018–2019
m. krepšinio pirmenybių varžybos
10:00 „Pušynė“ – „Pakuonis“
11:30 „Šilavotas“ – „Stadionas“
13:00 „PMVD“ – „Jieznas“ 14:30
Balbieriškio „Ringis“ – „Stakliškės“ 16:00 Veiverių „Amberis“
– „Prienai-Tango Pizza“
Vasario 3 d. 17 val. Pakuonio bibliotekoje – susitikimas su filosofu,
rašytoju, visuomenininku Arvydu
Juozaičiu. Autorius pristatys knygą „Tėvynės tuštėjimo metas“.
Vasario 6 d. 16 val. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre – koncertas „Žiemos nuotaikos“. Įėjimas
nemokamas. Dalyvauja Jūratė
Vizbaraitė (sopranas), Onutė
Matusevičiūtė (sopranas ir fleita),
Petras Simaitis (kontrabosas),
Tamara Blažienė-Gaitanži (fortepijonas). Koncertą vedą Juozas
Šalkauskas. Programoje – Tamaros Blažienės-Gaitanži dainos,
neregių poetų eilės.
Vasario 7 d. 18 val. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre – kino
filmas visai šeimai „Tabaluga“
(dubliuotas lietuviškai). Bilieto
kaina – 4 Eur. Tai nuotykių kupinas
filmas apie geraširdį drakoniuką,
jo draugus ir piktą sniego senį.
Vasario 8 d. Jiezne – renginys „Išgelbėję Lietuvos
Nepriklausomybę“,skirtas Nepriklausomybės kovų metams
atminti ir kautynių su bolševikais
Jiezne pergalės 100-mečiui paminėti. 10.00 val. – Gėlių padėjimas
prie savanorių atminimo lentų,
savanorių žūties vietoje Jiezno
m. prieigose, 1-ojo pasaulinio
karo vokiečių karių kapinėse,
ant Jiezno krašto savanorių kapų
Nibrių, Pelekonių, Sobuvos, Anglininkų, Jiezno m. senosiose
kapinėse, prie paminklo partizanams Jiezne. 14.30 val. – Prienų
krašto muziejaus pranešimas
„Jiezno kautynėms – 100 metų“.

Lietuvos kariuomenės Didžiosios
kunigaikštienės Birutės ulonų bataliono orkestro koncertas Jiezno
kultūros ir laisvalaikio centre.
Vasario 8 d. 10 val. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre – Lietuvos
vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – konkursas
„Tramtatulis“, rajoninis ratas.
Vasario 9 d. 10 val. Prienų sporto
arenoje – Atviros badmintono
pirmenybės Prienų rajono savivaldybės mero taurei laimėti.
Vasario 9–10 d. Harmony Park
(Vazgaikiemyje, Prienų r.) – didžiausias ledo skulptūrų ir šviesų
festivalis „Pasaka“. Bilietus platina
„Bilietai.lt“: bit.ly/bilietai-PASAKA
Vasario 12 d. 18 val. Prienų
kultūros ir laisvalaikio centre
– Raimundo Banionio filmas
„Purpurinis rūkas“. Bilieto kaina
– 5 Eur. Filme pasakojama apie
sudėtingą Lietuvos žydo Jozefo,
partizanų vado Vlado ir jų abiejų
mylimosios Janės istoriją.
Vasario 16 d. kviečiame į Lietuvos
valstybės atkūrimo dienai skirtus
renginius Prienuose. 10.00 val.
Šv. Mišios už Lietuvos valstybę
Prienų Kristaus Apsireiškimo
bažnyčioje. 11.30 val. Iškilminga
Lietuvos valstybės vėliavos pakėlimo ceremonija Laisvės aikštėje.
12.00 val. Prienų krašto meno
kūrėjų darbų parodos atidarymas
Prienų kultūros ir laisvalaikio
centre. 13.00 val. Prienų rajono savivaldybės apdovanojimų
„Dėkingumas“ įteikimo ceremonija Prienų kultūros ir laisvalaikio
centre.
Vasario 14 d. 16 val. Veiverių
šaulių namuose – renginys, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo
dienai. Dalyvaus filosofas, rašytojas, publicistas Arvydas Juozaitis,
kuris pristatys savo naujausią
knygą „Tėvynės tuštėjimo metas“,
Veiverių KLC moterų vokalinis
ansamblis „Radasta“.
Vasario 15 d. 12 val. Balbieriškio
kultūros ir laisvalaikio centre
– minėjimas „Mūsų žemė – Lietuva“. Renginyje dalyvaus Lietuvos
kariuomenės Karo prievolės
ir komplektacijos tarnybos atstovai.
Vasario 15 d. 17 val. Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centre – Lietuvos valstybės atkūrimo dienos
minėjimas. Vilniaus universiteto
mokslų daktaro Kęstučio Kilinsko
istorinis pranešimas „Karas prieš
bolševikus Stakliškėse ir Jiezne
1919“. Mėgėjų teatro „Veidrodis“
spektaklis „Mindaugas“ (ištrauka iš Justino Marcinkevičiaus
poemos).
Vasario 27 d. 18 val. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre – mo-
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nospektaklis „Ledo vaikai“. Bilieto
kaina – 6 Eur. Venos dalies monospektalis pagal 1941–1956 m.
Lietuvos tremtinių Sibire, autorės
tėvų prisiminimus.
PARODOS PRIENŲ RAJONE
Prienų r. savivaldybės fojė (2
aukšte) eksponuojama Ukrainos
dailininkų plenero Prienų krašte
dalyvių Sergey Matyash ir Volodymyr Nemyra tapybos darbų
paroda.
Prienų sporto arenoje eksponuojama fotografo Algimanto
Barzdžiaus fotografijų paroda
„Laimingi Afrikos vaikai“. Tai unikali galimybė pažinti ne tik fotografo

Algimanto Barzdžiaus kūrybą,
bet ir daugiau sužinoti apie kitų
kultūrų vaikų emocijas bei pastebėti šiuos kultūrinius skirtumus,
užfiksuotus fotografijose.
Prienų kultūros ir laisvalaikio
centre eksponuojama Aurelijos
Kleizienės autorinė tapybos darbų
paroda „Po dangaus skliautu“.
Paroda veiks iki vasario 8 d.
Prienų krašto muziejuje nuo vasario 5 d. eksponuojama kilnojama
paroda „Šeimos istorija – Lietuvos
valstybės istorija XIX amžiaus
pabaigoje – XX amžiuje“. Paroda
veiks iki vasario 28 d.
Tradiciniame amatų centre VšĮ
„Meninė drožyba“ (Vilniaus g. 16,

Prienai) eksponuojama Algimanto
Sakalausko ir Andriaus Lik autorinių darbų paroda „Ąžuolo kelias“.
Paroda veiks iki vasario 8 d.
Išlaužo seniūnijos salėje vasario
mėn. bus eksponuojama vilnos
vėlimo dirbinių paroda „Minties
ir jausmų spalvos“.
Naujosios Ūtos laisvalaikio salėje
vasario mėn. bus eksponuojama
Elenos Krušinskaitės tapybos darbų paroda „Lietuvos piliakalniai“.
Ašmintos laisvalaikio salėje eksponuojama tautodailininkės Ramutės Onutės Bidvienės autorinė
darbų paroda „Prakalbintas linas“.
Paroda veiks iki vasario 7 d.
Išlaužo laisvalaikio salėje eks-

ponuojama Virgilijaus Kedžio
grafikos darbų paroda „Minčių
impresijos“.

Kriminalinis romanas

Apie
Kultinių TV serialų trilogijos ,,Nemylimi-SvetimiPasmerkti” kūrėjų darbas
- tikrais įvykiams paremtas
filmas ,,Pasmerkti. Kauno
romanas”.

Siužetas
Tai pasakojimas apie keturis draugus, kuriuos neteisingai parinkta, neadekvati, pamoką padaryti norėjusio teisėjo bausmė padarė žiauriausiais nusikaltėliais mieste…
Taip, jie padarė baisią klaidą, netyčia nužudė nekaltus
žmones… Ir už tai jiems teko
sumokėti didžiulę kainą.

Vasario 4-10 d.

Pakuonio bibliotekoje eksponuojama Lietuvos dailininkų sąjungos
nario Viliaus Ksavero Slavinsko
(Kaunas) tapybos darbų paroda
„Paslapties nuojautos“.
Šeimos klinikoje „Vita Simplex“
(Vytenio g. 16, Prienai) eksponuojama Prienų meno mokyklos fotografijos grupės mokinių
fotografijos paroda „Gamtos
impresijos“.
Šilavoto laisvalaikio salėje sausio mėn. eksponuojama Arūno
Aleknavičiaus fotografijų paroda
„Magiškoji Norvegija“.

„PASMERKTI. KAUNO
ROMANAS“
Žanras

HOROSKOPAS

Viena klaida, vienas neapdairus žingsnis visam laikui
pakeitė jų gyvenimo tėkmę
ir amžiams paskandino jų
sielas skausme, ašarose ir
sielvarte. Nesvarbu, ką jie
darys vėliau, jie visada bus
pasmerkti nesėkmei, nežiniai
ir prapulčiai...
Šarūnas Datenis
Simonas Storpirštis
Artūras Murauskas
Robertas Lenartavičius
Ramūnas Rudokas
Agnė Šataitė
Albina Keleris
Justinas Kizelis
Justina Nemanytė

Režisierius
Ramūnas Rudokas
FILMO TREILERIS:
https://www.youtube.com/
watch?v=rxLaYHCcLg8 



VANDENIS
(01.21-02.18)

Vladas Garastas
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.



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. Penktadienį ar
šeštadienį jūsų laukia svarbus ir atsakingas sprendimas. Jokiu būdu neskubėkite ir nesikarščiuokite. Intuicija
gali ir apgauti.



LIŪTAS
(07.23-08.21)
Pirmoje savaitės pusėje apdairių ir atsargių Liūtų laukia finansinė sėkmė.
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 tyčia ar netyčia 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 dėstyti savo poziciją ir ginti
ją. Savaitgalį tikriausiai verta paklusti
instinktyviam norui kiek galima daugiau laiko praleisti namuose.



REKLAMA

SVARSTYKLĖS
(09.24-10.23)
Dusyk pagalvokite prieš dalindamasis
savo rūpesčiais su draugu, kuriam sunkiai sekasi išlaikyti paslaptį. Tarnybos ar
verslo reikalus tvarkyti ypač gerai seksis
ketvirtadienį ir penktadienį. Savaitgalį
turėsite rūpesčių dėl kažkieno sąmoningai skleidžiamų paskalų.



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, ir varžovas
neišvengiamai atsitrauks.



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! Savaitgalį kivirčas su
partneriu paliks nemalonių nuosėdų ir
pareikalaus prievartinio kompromiso
iš jūsų pusės. Pamėginkite emociškai išsikrauti užsiėmęs sau malonia ir
aiškia veikla.



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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Vasario 2 d.
ŠEŠTADIENIS
Grabnyčios, Perkūno diena
Kristaus Paaukojimo šventė
Pasaulinė pelkių diena
Saulė teka 08:09
leidžiasi 16:57
Dienos ilgumas 08.48
Delčia (27 mėnulio diena)
Rytys, Vandenė, Valdemaras, Kandidas, Rytis, Valdonė,
Valdas, Orintas, Orinta, Oreta,
Oretas
Tinkamas laikas sėti:
špinatus, salotas, lapinius burokėlius, porus, laiškinius svogūnus.
Sode, darže:
tinkamas laikas naikinti piktžoles, kaupti vaisius, konservuoti
šakniavaisius.

Matematinis galvosūkis

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

2

-1

0
+2

KLAIPĖDA

+1

-1

3

+2
+4

KLAIPĖDA

VILNIUS

+2 +3
VASARIO

4

+3 +3

PIRMADIENIS

+1
+2

KLAIPĖDA

VILNIUS

+2 +1
VASARIO
Atsakymai

5

+1 +3

ANTRADIENIS

-6
-1

KLAIPĖDA

VILNIUS

-6

VASARIO

6

-2

-5

VASARIO

7

-2
-1

KLAIPĖDA

Šio kryžiažodžio atsakymas –
žiemos pokštai.

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

Lošimas
Nr. 1351
2019-01-30

SKAIČIAI
Pagrindiniai skaičiai: 03, 11, 18,
21, 36, 45
Vikingo skaičius: 04

Vieno derinio laimėjimų
lentelė (laimėtojai iš Lietuvos)
6+1

10207169.00€ 0

6

495251.50€ 0

5+1

83794.00€ 1

5

999.00€

6

4+1

84.00€

42

4

7.00€

324

3+1

4.50€

709

3

1.50€

5079

2+1

1.25€

5191

2

0.75€

37266

Kito tiražo prognozė:

12,1 mln. Eur

vikinglotto lošiama trečiadienį
Eurojackpot lošiama penktadienį
Teleloto lošiama sekmadienį

VASARIO
Atsakymai

Sudoku
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VANDENS TEMPERATŪRA
[LEDO STORIS, cm]

1917

1966
1789
1938

m. vasario 2 d.: Kinijoje įvyko JAV prezidentu.
stipriausias žinomas žemės drem. vasario 4 d.: Adolfas Hitlebėjimas žmonijos istorijoje, nusinešęs apie
ris tapo Vokietijos karo minis830 tūkst. žmonių gyvybes.
tru, o Joachimas fon Ribentropas – užsienio
m. vasario 2 d.: išgelbėtas britų reikalų ministru.
jūreivis Aleksandras Selkerkas,
m. vasario 5 d.: Romoje įvyko
negyvenamoje saloje praleidęs penkerius
Dž. Rosinio operos „Sevilijos kirmetus. Jo istorija įkvėpė rašytoją Danielį Defo pėjas“ premjera.
parašyti romaną „Robinzonas Kruzas“.
m. vasario 5 d.: 89 metų Edvim. vasario 3 d.: JAV nepriklausonas Taunzendas atliko šuolį
mybės karas: Ispanija pripažino su parašiutu ir tapo seniausiu parašiutininJAV nepriklausomybę.
ku žemėje.
m. vasario 3 d.: Šveicarijoje
m. vasario 6 d.: iš Antverpeno į
įkuriamas pirmasis pasaulyje
Klaipėdą laivu atgabenti 35 varkomercinis sūrio fabrikas.
pai skirti Kauno Vytauto Didžiojo Karo mu-

1709

8

-9

m. vasario 3 d.: Pirmasis pasau- ziejaus bokšto karilionui.
Savaitė istorijos puslapiuose
linis karas: JAV nutraukia diplom. vasario 6 d.: JAV išradėjas
m. vasario 2 d.: Strėvos mū- matinius santykius su Vokietija, dieną po to,
Samuelis Morzė viešai demonsšyje susikovė Lietuvos Didžio- kai Vokietija paskelbia apie neribotą povantravo
elektrinį
telegrafą.
sios kunigaikštystės ir Kryžiuočių ordino deninių laivų karą.
kariuomenės.
m.
vasario 6 d.: Anglų admim. vasario 3 d.: Mėnulyje pirrolas
Robertas Ficrojus įspėjo
m. vasario 2 d.: Lenkijos bajorų
mą kartą nutūpė radijo ryšiu
seimas Liubline išrinko Lenkijos valdomas kosminis aparatas – sovietų mė- išplaukiančius laivus apie štormą jūroje. Tai
pirmoji žinoma orų prognozė.
karaliumi Jogailą.
nuleigis „Luna IX“.
m. vasario 6 d.: Oimiakone (Jam. vasario 2 d.: Žlugo Livonijos
m. vasario 4 d.: Džordžą Vašingkutija) užfiksuotas 68 °C šaltis.
valstybė, gyvavusi 350 metų.
toną rinkėjai išrinko pirmuoju

1348

-2

VILNIUS

-4

-2

TREČIADIENIS

VILNIUS

-3

+3

SEKMADIENIS

VASARIO

Vasario 4 d.
PIRMADIENIS
Pasaulinė kovos su vėžiu
diena
Kumeliuko krikštynos, Mėnulio nauji metai
Saulė teka 08:06
leidžiasi 17:01
Dienos ilgumas 08.55
Delčia (29 mėnulio diena)
Andriejus, Vydmantas, Arvilė,
Joana, Andrius, Vidmantas
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
netinkamas laikas laistyti.

Vasario 6 d.
TREČIADIENIS
Saulė teka 08:02
leidžiasi 17:05
Dienos ilgumas 09.03
Jaunatis (2 mėnulio diena)
Darata, Paulius, Alkis, Žyvilė, Titas, Povilas, Živilė, Urtė,
Oksana
Tinkamas laikas sėti:
krapus, kalendras, pankolius,
porus.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
naikinti piktžoles, netinkamas
laikas laistyti.

Š E ŠTA D I E N I S

VASARIO

VILNIUS

Vasario 3 d.
SEKMADIENIS
Šv. Blažiejus, Linų diena
Pasaulio cepelinų diena
Saulė teka 08:08
leidžiasi 16:59
Dienos ilgumas 08.51
Delčia (28 mėnulio diena)
Oskaras, Blažiejus, Radvilas,
Radvilė, Blažys, Asta
Tinkamas laikas sėti:
salierus, smidrus, kopūstus (ir
žiedinius).
Sode, darže:
tinkamas laikas naikinti piktžoles, kaupti vaisius, konservuoti
šakniavaisius.

Vasario 5 d.
ANTRADIENIS
Šv. Agota, Duonos diena
Kinų naujieji metai
Tarptautinė saugesnio interneto diena
Saulė teka 08:04
leidžiasi 17:03
Dienos ilgumas 08.59
Jaunatis (1 mėnulio diena)
Agota, Gaudvinas, Birutė
Tinkamas laikas sėti:
krapus, kalendras, pankolius,
porus.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
naikinti piktžoles, netinkamas
laikas laistyti.

ORAI

1816
1986
1937

1833
1861

1933
1952
1249
bieta II.

m. vasario 6 d.: Jungtinę Karalystę pradėjo valdyti Elž-

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

SAULĖS AKTYVUMAS

G1
S0
R0

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

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

m. vasario 7 d.: Sudaryta Christburgo taika, pabaigusi 1242–
1249 m. prūsų sukilimą. Prūsai sutiko priimti
krikščionybę ir pripažinti kryžiuočių valdžią.

1576
1984

m. vasario 8 d.: Steponas Batoras tapo Lenkijos karaliumi ir
Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu.
m. vasario 8 d.: Sarajeve prasidėjo žiemos olimpinės žaidynės, kuriose po 56 metų pertraukos dalyvavo Lietuvos sportininkas (biatlonininkas
Algimantas Šalna).

GAMA RADIACINIS FONAS

32
34

KAUNE
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE
8627 nSv/val.

ALYTUJE ČERNOBYLIO AE
5490 nSv/val.

nSv/val.

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

