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NEMUNo KraŠTo LaiKraŠTis

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
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TOBULOS SYPSENOS EKSPERTAI

Laima
DUOBLIENĖ

Prienų policijos 
pareigūnai, apžvelgdami 
2018 m. rezultatus, 
džiaugiasi, kad vienas 
svarbiausių veiklos 
kriterijų – visuomenės 
pasitikėjimas policija – vis 

L. e. Prienų PK viršininko pareigas Albinas Jakimavičius

auga. Alytaus apskrityje 
policija pasitiki net 82 
proc. apklausos dalyvių 
(Lietuvoje – 75 proc.).

Arčiau žmonių
„Gyventojų pasitikėjimo, 

saugumo jausmo, rizikos tapti 
nusikaltimo auka tyrimas yra 
tarsi indikatorius, leidžiantis 
„pasimatuoti“ veiklos koky-

bę, efektyvumą, suprasti, ar 
tinkama linkme einame vyk-
dydami savo kilnią misiją „ 
Ginti. Saugoti. Padėti“. Ma-
nau, kad visuomenės pasitikė-
jimą užsitarnavome sąžinin-
gai ir atsakingai vykdydami 
mus pavestas funkcijas, tapę 
mobilesniais, universales-
niais ir būdami arčiau žmo-

Laima
DUOBLIENĖ

Jau pusmetis, kai Prienų 
Kristaus Apsireiškimo 
parapijoje vikarą Arną 
Budrį, kuris buvo paskirtas 
Marijampolės Šv. Vincento 
Pauliečio parapijos vikaru, 
pakeitė 35-erių metų 
kunigas Vitalij Volodkovič, 
prieš tai vikaravęs 
Šakiuose. 

Žmonės jau spėjo pamil-
ti naująjį vikarą, įvertinti jo 

Laima
DUOBLIENĖ

Praėjusį penktadienį 
Prienuose lankėsi LR 
žemės ūkio ministras 
Giedrius Surplys su 
komanda. Į Prienų KLC 
vykusį susitikimą atvyko 
savivaldybės specialistai, 
daug ūkininkų, seniūnijų, 
bendruomenių atstovų. 

Karvių nesumažėjo
Prienų ūkininkų sąjungos 

pirmininkas Martynas But-
kevičius trumpai supažindi-
no su Prienų rajono situacija, 
priminė, kad rajone daugiau-
siai yra yra smulkių ir pu-
siau natūrinių ūkių, net 3043. 
Ūkininkai dirba 43 tūkst. ha 
žemės, vidutiniškai – po 16 
ha. Yra 788 pieno ūkiai, ku-
riuose laikoma iki 10 melžia-
mų karvių, 67-iuose laikoma 
po 11–50 karvių, 20-yje – po 
51–150 karvių, ir tik viena-
me ūkyje laikoma daugiau 
nei 151 karvė. 268 ūkininkai 
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Daugiau kaip pusė skambučių - be pagrindo
Bendrasis pagalbos centras (BPC) teigia, kad daugiau kaip pusė 
jam adresuotų skambučių būna be pagrindo. Pernai atsiliepta į 
daugiau nei 2,1 mln. pagalbos skambučių, iš kurių užregistruota ir 
pagalbos tarnyboms perduota apie 976 tūkst. pranešimų.

Teismas atmetė prašymą suimti r. Kurlianskį 
vilniaus apygardos teismas trečiadienį atmetė prokuroro Justo 
Lauciaus prašymą suimti politinės korupcijos byloje teisiamą 
raimondą Kurlianskį, taip pat netenkino prokuroro prašymo 
buvusiam liberalų lyderiui Eligijui Masiuliui skirti namų areštą. 

Žemės magnetinis Šiaurės 
polius padidėjusiu greičiu 
palieka Kanadą
Žemės šiaurės magnetinio 
poliaus pozicija, į 
kurią atsižvelgiama 
navigacijos sistemose 
tokiuose įrenginiuose 
kaip išmanieji telefonai, 
pastaruoju metu 
slenka sparčiau, todėl 
mokslininkai šią savaitę 
skubiai atnaujino šio 
reiškinio vystymąsi 
prognozuojantį modelį.

Magnetinis Šiaurės polius 
yra taškas, kuriame planetos 
magnetinio lauko linijos nu-
kreiptos vertikaliai žemyn.

Pasaulio magnetinis mode-
lis yra gyvybiškai svarbus lai-
vų ir karinių dalinių navigaci-
jai, taip pat visame pasaulyje 
naudojamų išmaniųjų telefo-
nų veikimui.

Šis modelis paprastai at-
naujinamas kas penkerius 
metus, bet šįkart jį teko pa-
skelbti metais anksčiau „dėl 
nenumatytų pokyčių Arkties 
regione“, sakoma JAV nacio-
nalinių aplinkos informacijos 
centrų (NCE) pranešime.

Šiaurės magnetinis polius 
buvo aptiktas Kanados šiauri-
nėje dalyje 1831 metais.

Šis nuolat klajojantis taš-
kas, ilgą laiką išsilaikęs Ka-
nadoje menkai judėdamas, 
dabar slenka 55 km per metus 
greičiu, sako mokslininkai.

Žemės magnetinį lauką 
daugiausiai lemia 3 000 km 
gylyje slūgsančios išsilydžiu-
sios geležies, sudarančios 
didžiąją dalį mūsų planetos 
branduolio, judėjimas. Būtent 
dėl šio judėjimo magnetiniai 

poliai keičia savo kryptį, bet 
kodėl šio reiškinio sparta pas-
taruoju metu padidėjo – dar 
nenustatyta.

Taigi, JAV Nacionalinės 
vandenynų ir atmosferos tyri-
mų administracijos (NOAA) 
ir Britų geologijos tarnybos 
(BGS) mokslininkams teko 
atnaujinti savo modelį anks-
čiau termino – 2019 metų 
pabaigos.

„Šis judėjimas yra labai 
lėtas, bet jis yra labai realus 
– taigi, po kelių dešimtme-
čių (Žemės magnetinis lauko 
nuokrypis) gali pasikeisti ke-
liais laipsniais“, – sakė Kolo-
rado universiteto Boulderyje 
ir NOAA dirbantis geofizi-
kas Arnaud Chulliat (Arno 
Šiulja).

Pasak jo, nors tai nepadarys 
didelės įtakoms tankiausiai 
apgyvendintiems planetos 
regionams, „arčiau magne-
tinio poliaus pokytis vyksta 
sparčiau“.

Minėtas modelis leidžia 
koreguoti kompaso rodomą 
kryptį ir tiksliai nustatyti ge-
ografinę šiaurę, kurios padė-
tis nekinta.

Magnetinis Šiaurės polius 
kelis šimtmečius slinko dau-
gmaž nenuspėjamai šiauri-
nės Kanados salynų link, o 
nuo XIX amžiaus pabaigos 
– link Sibiro.

Nuo XX amžiaus 10-ojo 
dešimtmečio poliaus judėji-
mo virš Arkties vandenyno 
greitis padidėjo nuo maždaug 
15 km iki dabartinių 50–55 
km per metus.  BNS

augina kiaules. Nors, pasak 
M. Butkevičiaus, dabar dėl 
mažų supirkimo kainų pieno 
gaminti neapsimoka, per pas-
taruosius metus Prienų rajone 
karvių nesumažėjo. 

Žemės ūkio politikos 
prioritetai

Ministras G. Surplys supa-
žindino su žemės ūkio poli-
tikos prioritetais – keturiais 
„ramsčiais“. Tai smulkūs ir vi-
dutiniai šeimos ūkiai, kuriems 
išgyventi padėtų ne pieno, bet 
iš jo pagamintų produktų, ne 
grūdų, bet duonos ir kitų ga-
minių pardavimas. Antrasis 
„ramstis“ – stambūs ūkiai ir 
žemės ūkio bendrovės, ku-
rios įdarbina daug žmonių ir 
eksportuoja daug produkci-
jos. Dėmesio sulauks ir kai-
me kuriami verslai bei kai-
mo bendruomenės. Kad šie 
„ramsčiai“ tvirtai stovėtų, pa-
gelbės konsultacijos, vartoji-
mo didinimo skatinimas, ma-
žėjanti administracinė našta ir 
ES pinigai. 

Ragino teikti 
paraiškas ES paramai 
gauti, supažindino su 

naujienomis
Ministras ragino ūkininkus 

nebijoti rašyti bei teikti paraiš-
kas ir tai daryti patiems, ne-
samdant brangiai kainuojan-
čių pagalbininkų, nes paraiš-

Žemės ūkio aktualijos aptartos su ministru

kos labai supaprastintos. 
Į kaltinimus, jog mažėja pa-

ramos dydis, ministras paaiš-
kino, kad programų, kurioms 
skiriama parama, įgyvendini-
mo laikotarpis yra septyneri 
metai, todėl daugiau pinigų 
skiriama laikotarpio pradžio-
je, o paskutiniams metams 
paliekama mažiau. 

Ministras ragino jau nuo 
kovo mėnesio teikti paraiškas, 
skirtas smulkiems ūkiams bei 
valdų modernizavimui, o lie-
pos mėnesį – jauniems ūki-

ninkams ir perdirbėjams. 
„Įsipareigojome per 15 me-

tų renovuoti visus melioraci-
jos įrenginius. Tam reikia 537 
mln. eurų, kuriuos tikimasi 
gauti iš valstybinės žemės 
pardavimų ir nuomos“, – ža-
dėjo ministras G. Surplys. 

Jis ragino ūkininkus pasi-
naudoti vandentvarkos pro-
jektų parama, kuriai skirta 23 
mln. eurų. Ministras nudžiu-
gino tuos, kurie laiko vieną 
karvę arba turi 1 ha žemės – 

nuo šiol jie prireikus taip pat 
galės gauti bedarbio pašalpą. 
Net 10 mln. eurų papildomai 
bus skirta kelių remontui. 
Šie pinigai bus paskirstyti 
savivaldybėms, o jos pačios 
spręs, kuriuos žvyrkelius as-
faltuoti. 

Ministras apžvelgė ir dau-
giau sričių bei supažindino su 
svarbiausiomis naujienomis. 
Kiaulių maro grėsmė nesi-
traukia. Baiminamasi, kad 
visa Europos Sąjunga gali 
būti pripažinta kiaulių maro 

zona ir dėl to būtų uždrausta 
kiaulieną eksportuoti į kitas 
pasaulio valstybes. Ūkinin-
kams siūloma 1500 eurų pa-
rama biosaugai didinti arba 
vietoj kiaulių auginti kitus 
gyvūnus. 

Leidžiama sumedžioti be-
veik dvigubai daugiau vilkų, 
vietoj 60-ies – 110. Vilkų pa-
pjautus gyvulius ne visada 
reikės vežti į Rietavą – išim-
tiniais atvejais veterinarijos 
gydytojui leidus bus galima 

utilizuoti vietoje. 
Siekiama, kad 2030 m. 

30 procentų Lietuvoje pa-
gamintos produkcijos būtų 
ekologiška. Ekologiška pro-
dukcija, pasak ministro, yra 
prioritetas. 

Parduotuvėse ant pieno pa-
kuočių turėtų atsirasti užrašai, 
kiek procentų kainos „pasi-
ima“ ūkininkai, kiek perdir-
bėjai ir pardavėjai. 

Gausiai susirinkę ūkininkai 
ministrui bei jį atlydėjusiems 
specialistams uždavė nema-

žai klausimų. Buvo klausia-
ma, kas yra smulkus, viduti-
nis ir stambus ūkis, domimasi 
„sofos“ ūkininkams skiriama 
parama, kailinių žvėrelių au-
gintojų perspektyvomis, eko-
loginiams ūkiams taikomais 
reikalavimais, išmokomis už 
nenašias žemes, verslo steigi-
mo kaime galimybėmis, mi-
nisterijos perkėlimu į Kauną. 
Į neatsakytus klausimus buvo 
pažadėta operatyviai pateikti 
atsakymus. 
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Ketveri metai – šilčiausi per matavimų istoriją
Pastarieji ketveri metais buvo šilčiausi nuo pasaulinių 
temperatūros matavimų pradžios, patvirtino Jungtinės Tautos. 
Pasaulinė meteorologijos organizacija taip pat atkreipė dėmesį, 
kad 20 šilčiausių metų užregistruoti per pastaruosius 22 metus.

Įsigis izraelio gamybos „Geležinį kupolą“
Jav kariškiai trečiadienį pranešė norintys įsigyti ribotą skaičių 
izraelio gamybos priešraketinės gynybos sistemų „iron Dome“ 
(„Geležinis kupolas“). Jas izraelio oro pajėgos naudoja nuo 2011 
metų atremti raketų atakoms iš Gazos ruožo ir kitur.

Mintimis dalijasi 
praeiviai

Kalbina ir fotografuoja Laima Duoblienė

Kokias prekes dažniausiai 
renkatės: pagamintas 
Lietuvoje ar įvežtas?

Ernesta Juodsnukytė
Maistą perkame lietuviš-

ką, nes tenkina ir kokybė, ir 
kaina. Nemažai ko įsigyja-
me iš vietinių ūkininkų – ir 
savus žmones paremiame, 
ir kokybė geresnė. Nema-
žai prekių perku internetu 
– ne tik užsienietiškų, bet ir 
lietuviškų gamintojų. Be-
veik tik prekybos centruo-
se perkame pieno produk-
tus, nes daugumos ūkininkų 
produkcija mums netinka, 
o „pas bobutes“ net nesi-
nori pirkti. Maisto pirkti į 
Lenkiją nevažiuojame, nes 
jų produktai mums visiškai 
nepatinka. 

Ruslanas Sova 

Perku ir užsienyje gamin-
tas, ir lietuviškas prekes. 
Maisto prekes renkuosi lie-
tuviškas, nes pasitikiu koky-
be. Daugumą maisto prekių 
perku iš patikimų ūkininkų, 
bet ne prekybos centruose. 
O pramonines prekes – už-
sienio gamintojų. Jau kuris 
laikas gyvenu Vokietijoje, 
todėl matau, kad ten net ir 
kiniškos prekės daug koky-
biškesnės nei parduodamos 
Lietuvoje. 

Jadvyga

Aš esu pensininkė, todėl 
pirmiausia žiūriu į kainą. 
Bet kai turiu iš ko rinktis, 
perku Lietuvoje gamin-
tas prekes. Mano poreikiai 
nėra dideli – dalį daržovių 
pati užsiauginu, mėsos ne-
valgau, drabužių beveik ne-
perku, nes pakankamai turiu 
seniau pirktų. 

Antanas Butkus

Stengiuosi daugiau pirk-
ti lietuviškų prekių, ypač 
maisto, nes jis kokybiškes-
nis, mažiau pridėta „E“. 
Kai kurias prekes perkame 
turguje – ir natūralesni pro-
duktai, ir pigiau, ir savus 
ūkininkus paremiame. Ir 
rinkdamasis ne maisto pre-
kes pirmiausia ieškau lietu-
viškų gamintojų. Žinoma, 
kartais tenka įsigyti ir vieną 
kitą daiktą, pagamintą Kini-
joje. Važinėju po užsienį ir 
pastebiu, kad skiriasi tų pa-
čių gamintojų prekių koky-
bė – parduodamų Lietuvoje 
daug prastesnė. 

Vida Bekampienė
Maisto produktais daž-

niausiai visai savaitei šeš-
tadienį apsirūpiname turgu-
je, o kai ką parsivežame iš 
kaimo. Prekybos centruose 
taip pat renkuosi lietuviškus 
produktus. „Atradau“ ir lie-
tuviškus skalbiklius, vali-
klius. Internetine prekyba 
neužsiimu, nes vieną kartą 
pabandžiau ir teko grąžin-
ti – netiko nei dydis, nei 
išvaizda. Pramonines pre-
kes stengiuosi rinktis pagal 
kokybę – geriau rečiau, bet 
kokybiškas, nesvarbu, ko-
kio gamintojo. 

riedės neįgaliųjų poreikių keliu

Vasario 1 d. į Vilnių skubėjo 
dvidešimt  nevyriausybinių 
neįgaliųjų organizacijų  
iš visos Lietuvos 
atsiimti jiems paskirtų 
mikroautobusų, kuriais 
savo narius galės pavėžėti 
į darbą, gydymo įstaigas, 
nuvežti į įvairius renginius 
ar tolimesnes 
išvykas. 

Tarp laimingųjjų 
buvo Prienų rajono 
savivaldybės Jiez-
no Žmonių su ne-
galia draugijos pir-
mininkė Augenija 
Stoškuvienė su ko-
manda ir Birštono 
Neįgaliųjų draugi-
jos pirmininkė Ju-
lija Senavaitienė. 
Abiejų savivaldybių neįga-
liųjų atstovėms Socialinės 
apsaugos ir darbo ministras 
Linas Kukuraitis įteikė rak-
telius nuo „Peugeot Boxer 
Combi“  markės devynviečių 
mikroautobusų. Šios markės 
automobiliai komfortabiliai 
modernūs ir pritaikyti visiems 
neįgaliųjų transportavimo po-
reikiams. Juose įrengti speci-
alūs keltuvai, kurie judėjimo 
negalią turintiems žmonėms 
padės saugiai ir patogiai pa-
tekti į automobilį. Mikroau-
tobuso keltuvo keliamoji galia 
300 kg. Vienu metu mikroau-
tobusu galima transportuoti 
tris žmones su neįgaliųjų ve-
žimėliais. 

Jiezno Žmonių su negalia 
draugijos pirmininkė Auge-
nija labai džiaugiasi naujuoju  
mikroautobusu. Anot pirmi-
ninkės, autobuso tikrai reikė-
jo. Draugijos veikloje daly-
vauja 120 žmonių iš Stakliš-
kių ir Jiezno seniūnijų. Neįga-

lieji, kuriuos vienija draugija, 
yra labai aktyvūs visuome-
ninėje veikloje ir nuoširdūs, 
geranoriški pagalbininkai 
kasdieniuose darbuose. Todėl 
pirmininkei labai svarbu, kad 
žmonėms būtų laiku ir esant 
poreikiui suteikta medicininė 
paslauga bei pagalba, pavėžė-

jimas dėl socialinių reikmių 
ir kitos paslaugos. Poilsis ir 
turiningas laiko praleidimas 
– taip pat labai svarbi veiklos 
sritis, kuriai pasitarnaus nau-
jasis automobilis. Draugijos 
pirmininkė jau 2018 metų 
pavasario puoselėjo viltį, kad 
Jiezno neįgalieji turi turėti sa-
vo draugijos automobilį, nes 

buvo girdėjusi apie Lietuvą 
pasieksiančius  neįgaliesiems 
skirtus mikroautobusus. Au-
genija Stoškuvienė raštu krei-
pėsi į Neįgaliųjų reikalų de-
partamentą prie Socialinės ap-
saugos ir darbo ministerijos ir 
į LR Seimo narį Andrių Palio-
nį. Jiezno Žmonių su negalia 

organizacijai dar tik 
vos penkeri metai, 
todėl Seimo nariui 
Andriui Palioniui 
teko įdėti daug pa-
stangų ir atkaklaus 
darbo, kad  jiezniš-
kiams būtų paskir-
tas mikroautobusas. 
Įdėtos pastangos pa-
teisino lūkesčius – 
Jiezno žmonės su 
negalia džiaugiasi 

jiems parūpintu ir paskirtu 
naujuoju mikroautobusu. Do-
vanų gautas mikroautobusas 
–  malonus rūpestis ir įparei-
gojimas, nes labai reikalingas, 
pirmiausia, žmogaus gerovei, 
sveikatai, patogesniam ir visa-
verčiam neįgaliojo žmogaus 
gyvenimui. 

Jiezno ŽNS inf. 

Lietuvos socialdemokratų partijos  
Prienų skyriaus būstinėje  

(Kauno g. 2, Prienuose (III aukštas),  
PIRMADIENIAIS–KETVIRTADIENIAIS 17.00–19.00 val. 

rinkimų štabo komanda bei kandidatai laukia  
Jūsų ir kviečia diskutuoti apie artėjančius  

Savivaldos rinkimus, susipažinti su rinkimų  
programa, pasirašyti už gydymo paslaugų  

išsaugojimą Prienų ligoninėje. 
Politinė reklama apmokėta iš LsDP Prienų skyriaus rinkiminės sąskaitos. Užs. Nr. 3
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NUSIKALTIMAI IR 
NELAIMĖS
parengta pagal alytaus apskrities 
vyrausiojo policijos komisariato 
ir Kauno apskrities priešgaisrinės 
gelbėjimo valdybos informaciją

2019-02-01, apie 11.30 val., Prienų 
r., namuose rastas ten gyvenusio 
i. Š. (gim. 1953 m.) lavonas be 
išorinių kūno sužalojimų.

2019-02-01, 18.25 val., gautas GMP 
pranešimas, kad Prienuose, revuo-
nos g. reikalinga pagalba išnešti 
ligonę. r. B. (gim. 1941 m.) išnešta 
ir įkelta į GMP automobilį. 

2019-02-02, apie 17.15 val., Prienų 
r., išnuomotoje sodyboje, kilusio 
konflikto metu penki iš matymo 
pažįstami asmenys sumušė kau-
nietį M. T. (gim. 1997 m.). 

2019-02-02, 04.56 val., gautas 
pranešimas, kad stakliškių sen., 
stakliškių k., Klevų g. dega namas. 
Namas degė atvira liepsna. Nuo 
vandens telkinio buvo nutiesta 
40 m magistralinė linija. Dalis 
namo sudegė visiškai, kitos dalies 
apdegė stogas, perdanga, sienos. 
sudegė visi viduje buvę namų 
apyvokos daiktai, garaže stovėjęs 
automobilis „opel vectra“ (2005 
m.) ir traktorius (žoliapjovė). 

2019-02-03 apie 10 val. Prienų r., 
Jiezno sen., strazdiškių k., Putinų g. 
moteris (gim. 1965 m.) pastebėjo, 
kad išdaužus lango stiklą įsibrauta į 
jos gyvenamąjį namą ir pavogta 10 
pakuočių cukraus po 1 kg. Nuostolis 
– 8 eurai.

2019-02-03 gautas pranešimas iš 
GMP, kad Prienuose, Kauno g., ligo-
nis neįsileidžia GMP brigados, atvy-
kusios pagal iškvietimą, telefonu 
neatsako. Pagalbos neprireikė, 
gyventojai patys atidarė duris.

2019-02-04 apie 21 val. 45 min. 
Prienų r., veiverių sen., Juodbū-
džio k., patikrinimui sustabdžius 
automobilį „opel vectra“, jį vairavęs 
neblaivus (2.08 prom. alkoholio) 
vyras (g. 1987 m.) sulaikytas ir 
uždarytas į areštinę.

2019-02-04 alytaus apskr. vPK 
Prienų r. PK gautas vyro (g. 1990 
m.) pareiškimas, kad 2018 m. 
lapkričio 19 d. jis sumokėjo įmo-
nės direktoriui 600 eurų avansą 
už baldų gamybą, tačiau per 
sutartyje nurodytą laiką negavo 
baldų, pinigų negražino. Nuostolis 
– 600 eurų.

Kinijos traukinių gamyba, kelia baimę Europai
Kinijos CrrC yra didžiausia pasaulyje traukinių gamintoja, 
neslepianti drąsių planų užkariauti pasaulio rinką, kurie išgąsdino 
Europą, kuomet Europos Komisija vetavo jos konkurenčių 
„siemens“ ir „alstom“ geležinkelių verslo susijungimą.

Tiriama masinė jūrinių paukščių žūtis
olandų mokslininkai trečiadienį pareiškė esantys sugluminti kelis 
dešimtmečiais neregėto reiškinio, kai į Šiaurės jūros paplūdimius 
buvo išmesti 20 tūkst. negyvų ar gaištančių laibasnapių narūnėlių.

nių“, – įsitikinęs l. e. Prienų 
PK viršininko pareigas Albi-
nas Jakimavičius.

Įgyvendinus policijos ko-
misariate planuotus pokyčius, 
iš 56 policijos pareigūnų, dir-
bančių Prienų r. PK, 43 dirba 
aptarnaujamoje teritorijoje, 
todėl greičiau reaguojama į 
pranešimus, daugiau dėmesio 
skiriama nukentėjusiesiems, 
daugiau pareigūnų budi ga-
tvėse, kaimo vietovėse, prie 
mokyklų, t. y. arčiau žmonių. 
Kasdien pamainomis dirba 5–
9 Veiklos ir Reagavimo skyrių 
ekipažai. Įdiegus pažangias 
šiuolaikiškas informacines 
technologijas, teisės nusižen-
gimai ir nusikalstamos veikos 
įforminami greitai ir kokybiš-
kai, o padariusieji teisės nusi-
žengimus patraukiami admi-
nistracinėn atsakomybėn „čia 
ir dabar“.

2018 m. Prienų r. PK parei-
gūnai iš viso reagavo į 5337 
įvykius: 342 kartus reaguota 
į gyventojų pranešimus apie 
administracinius teisės nusi-
žengimus, 624 – į nusikals-
tamas veikas, 4191 kartą – į 
kitus pranešimus. 179 kartus 
informacija nepasitvirtino. 
Pranešimus pareigūnai išna-
grinėdavo vidutiniškai per 
savaitę (teisės aktai numa-
to 20-ties dienų nagrinėjimo 
terminą).

Smurtas, vagystės ir 
neblaivūs vairuotojai 

Pernai Prienų PK buvo už-
registruotos 455 nusikalsta-
mos veikos, ištirtos – 326, di-
džioji dalis (81 proc.) – eko-
nomiškesniu procesu. Nu-
sikalstamų veikų „karštieji  
taškai“ Prienų r. PK aptar-
naujamoje teritorijoje, deja, 
nesikeičia, daugiausiai jų re-
gistruojama Prienų mieste, 
Jiezno, Veiverių, Stakliškių 
seniūnijų teritorijose.

2018 m. dėl smurto arti-
moje aplinkoje buvo pradėti 
153 tyrimai (2017 m. – 155). 
Pasak laikinojo komisaria-
to vadovo A. Jakimavičiaus, 
pranešimų apie smurtą 2017 
m. buvo gauta 664, o pernai 
perpus mažiau – 304. Prane-
šimų skaičius sumažėjo ir dėl 

Įpareigoja augantis visuomenės pasitikėjimas 
to, kad už melagingus prane-
šimus pradėti bausti pranešė-
jai. Pernai už melagingus pra-
nešimus nubausti 83, o 2017 
m. – 27 asmenys. Pareigūnų 
teigimu, nemaža dalis prane-

šimų (ir pasitvirtinančių, ir 
melagingų) apie smurtą gau-
nama vis iš tų pačių šeimų. 

Pernai buvo pradėti 106 ty-
rimai dėl vagysčių (2017 m. 
– 135), daugiausiai – iš butų 
ir sodo namelių. Tarp pasta-
rųjų „pirmauja“ Veiverių se-
niūnijoje esančios sodų ben-
drijos, kur dauguma žmonių 
gyvena tik šiltuoju metų lai-
ku, o išvažiuodami rudenį 
pastatuose palieka materiali-
nių vertybių. Apie vagystes 
dažniausiai pastebima tik po 
kelių mėnesių, kai savininkai 
atvažiuoja pradėti sezono. 
Deja, anot A. Jakimavičiaus, 
tuomet išaiškinti vagystę jau 
būna sunku.

Pernai buvo ištirtos 62 va-
gystės. 

Nemažėja ir neblaivių vai-
ruotojų. Mažai ką keičia net ir 
tai, kad vairuotojai, kuriems 
nustatytas didesnis nei 1,5 
promilės girtumas, yra patrau-
kiami baudžiamojon atsako-
mybėn, ilgam praranda teisę 
vairuoti, sumoka didelę pini-
ginę baudą, dažnu atveju kon-
fiskuojamas ir jų automobi-
lis. Pernai buvo nustatytas 71 
vairuotojas, „įpūtęs“ daugiau 
nei 1,5 prom., ištirta 61 veika. 
2017 m. buvo užregistruotos 
83 veikos, ištirtos 76. 

Pernai iš neblaivių (daugiau 
nei 1,5 prom.) vairuotojų bu-
vo konfiskuotos 38 transpor-
to priemonės, dar 19 konfis-

kuota taikant administracinę 
atsakomybę. 

Pernai buvo užregistruotos 
29 (2017 m. – 22) nusikalsta-
mos veikos, padarytos viešo-
se vietose, ištirtos 23 (2017 

m. – 15). Užregistruoti penki 
viešosios tvarkos pažeidimai 
(visi ištirti), trys nusikals-
tamos veikos, susijusios su 
narkotinėmis medžiagomis 
(visos ištirtos).

Viena iš prioritetinių sričių 
– akcizais apmokestinamų 
prekių nelegalios apyvartos 
užkardymas. 2018 metais bu-
vo surengti 82 (2017 m. – 89) 
reidai, kurių metu tikrin-
ti asmenys dėl neteisėtos 
akcizinių prekių apyvar-
tos, pradėti 4 (2017 m. – 8) 
ikiteisminiai tyrimai pagal 
BK 201 str., išaiškinti 118 
(2017 m. – 145) adminis-
traciniai nusižengimai, pa-
imta 44 l naminės degtinės 
(2017 m. – 15,325 l), 495 
l brogos (2017 m. – 160 
l), 13,1 l alkoholinių gė-
rimų (2017 m. – 369,25 
l), 40 484 vienetai cigare-
čių (2017 m. –39 060), 920 
l dyzelinio kuro, (2017 m. 
– 350 l).

Dėmesys eismo 
saugumui

Prienų rajone 2018 m. užre-
gistruoti 227 (2017 m. – 180) 
eismo įvykiai, iš jų 18 (2017 
m. – 27) įskaitiniai, kurių me-
tu nukentėjo žmonės: sužaloti 
27 (2017 m. –27) eismo da-
lyviai, žuvo 1 (2017 m. –5). 
Prienų rajono policijos ko-
misariato pareigūnai, vykdy-
dami eismo priežiūrą krašto ir 

vietiniuose keliuose, 2018 m. 
patikrinimui sustabdė 13 067 
transporto priemones, 4693 
(2017 m. – 3210) transporto 
priemonių vairuotojai už Ke-
lių eismo taisyklių pažeidi-

mus buvo patraukti adminis-
tracinėn atsakomybėn. Pagal 
pažeidimų pobūdį nubausti: 
už vairavimą transporto prie-
monės būnant neblaiviam ar 
apsvaigusiam nuo narkotinių 
ar psichotropinių medžiagų – 
109 (2017 m. – 106), už trans-
porto priemonių vairavimą 
neturint teisės vairuoti trans-
porto priemonės – 67 (2017 

m. – 60), iš jų 10 nepilname-
čių asmenų.

Didžiausią skaičių pažei-
dėjų užfiksuoja greičio ma-
tuokliai. Pernai Prienų rajono 
teritorijoje buvo užfiksuota 
3212 tokių pažeidėjų, nubaus-
ta 2743.  

Pasak A. Jakimavičiaus, 
daug dėmesio skiriama „pri-
oritetiniams“ nusižengimams: 
neblaiviems vairuotojams, 
chuliganiškai vairuojantiems, 
kertantiems ištisinę liniją, pės-
tiesiems be atšvaitų ir šviesą 
atspindinčių liemenių.

Gerėja pareigūnų 
aprūpinimas 

Pareigūnai džiaugiasi, kad 
darbo kokybei įtakos turi ir 
gerėjantis materialinis aprūpi-
nimas. Tai ne tik naujos uni-
formos ir specialiosios prie-
monės. Ypač darbą palengvi-
na nauji automobiliai, vadina-
mieji „policijos komisariatai 
ant ratų“. Pernai Prienų parei-
gūnams buvo skirti du tokie 
automobiliai, o šiais metais 
– dar vienas. 

Šiuose automobiliuose 
įrengtos patogios darbo vietos 
pareigūnams, todėl atvykę į 
įvykio vietą jie gali atlikti visus 
procesinius veiksmus (pradėti 
ikiteisminį tyrimą, apklausti 
liudytojus ir t. t, taip pat surašy-
ti administracinio nusižengimo 
protokolus, apklausti pažeidė-
jus). Šiuose automobiliuose 
dėl pareigūnų bei vežamų ki-
tų asmenų saugumo įmontuota 
moderniausia vaizdo ir garso 
įrašymo įranga. Kiekviena-
me tarnybiniame automobily-
je yra krepšys su specialiomis 
gelbėjimo priemonėmis, o pa-
reigūnai apmokyti, kaip jomis 
naudotis.

Komisariato patalpose įreng-
tas vaikų apklausos kambarys. 
Jame tyrėjas, dalyvaujant psi-
chologui ir vaikų teisių ap-
saugos specialistui, apklausia 
mažamečius ikiteisminio ty-
rimo bylose. Šios apklausos 
įrašinėjamos.

„Tikiuosi, kad mūsų koman-
dai pavyks ir 2019 m. pateisin-
ti Prienų krašto žmonių lūkes-
čius, profesionaliai atlikti pa-
vestas funkcijas ir maksimaliai 
siekti užsibrėžtų tikslų“, – sakė 
l. e. Prienų PK viršininko par-
eigas A. Jakimavičius. 

Vaikų apklausos kambarys
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10 žmonių baseine apsinuodijo chloro garais 
vidurio rusijos mieste Žemutiniame Naugarde dešimt žmonių 
trečiadienį apsinuodijo chloro garais vieno sporto komplekso 
baseine, o trys vaikai buvo hospitalizuoti. Manoma, tai įvyko 
sugedus baseino chloravimo sistemai.

Janukovyčius pažėrė kaltinimų Porošenkai
Buvęs Ukrainos prezidentas viktoras Janukovyčius užsipuolė savo 
provakarietiškų pažiūrų įpėdinį Petro Porošenką, kaltindamas jį 
ketinant suklastoti kitą mėnesį vyksiančių prezidento rinkimų 
rezultatus. Po Maidano 2014 m. v. Janukovyčius pabėgo į rusiją.
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nuoširdumą, mokėjimą ben-
drauti.  

Prieniškiai – šilti ir 
nuoširdūs 

„Žmonės, kuriuos sutikau 
Prienuose, labai šilti, nuošir-
dūs ir atvirai bendraujantys“, 
– pirmus įspūdžius, patirtus 
praėjusių metų liepos vidu-
ryje, prisimena kunigas Vi-
talijus. 

Iki paskiriant tarnauti į Prie-
nus, jis jau pažinojo kleboną, 
vyskupijos renginiuose daly-
vaujančius jaunimo atstovus 
ir dar keletą žmonių. Viena iš 
jų – Danutė Olsevičienė, su 
kuria susipažino prieš kele-
tą metų atvažiavęs pirkti jos 
gamintų vaško žvakių. O per 
Prienus dažnai tekdavo va-
žiuoti vykstant iš Vilniaus į 
seminariją Marijampolėje ar 
atgal į namus. 

Apsisprendimas atėjo 
natūraliai

Vilniuje šalia Šv. Dvasios 
(Dominikonų) bažnyčios len-
kiškų ir baltarusiškų šaknų 
turinčioje šeimoje augęs ku-
nigas Vitalijus pasakojo, kad 
į bažnyčią vaikystėje jį vesda-
vosi močiutė. 

„Ten broliai dominikonai 
labai nuoširdžiai bendravo 
su įvairaus amžiaus tikinčiai-
siais, o vaikams po šv. Mišių 
duodavo saldainių. Vėliau 
buvo Pirmoji Komunija, Su-
tvirtinimo sakramentas ir ak-
tyviai įsijungiau į bažnytinį 
gyvenimą: dalyvavau įvairių 
grupių veikloje, patarnavau 
šv. Mišioms. Žavėjo kunigai, 
kurie buvo jauni ir iš kurių 
norėjosi semtis ir gyvenimiš-
kos, ir tikėjimo patirties, taip 
pat veiklios tikybos mokyto-
jos ir vienuolės“, - kelio kuni-
gystės link pradžią prisimena 
kunigas. 

Kai pradėjo patarnauti šv. 
Mišioms, paauglys nepralei-
do nei vienų 7 valandą ryto 
prasidedančių pamaldų, po 
kurių skubėdavo į mokyklą, o 
pavakare, paruošęs pamokas, 
vėl ateidavo į bažnyčią. Čia 
įsiliejo į Neokatechumeninio 
kelio bendruomenę. Anot ku-
nigo, toje bendruomenėje au-
go tikėjimas ir natūraliai atėjo 

svarbiausia – buvimas su žmonėmis

apsisprendimas tapti kunigu.  
Baigęs mokyklą jis ne iš 

karto stojo į kunigų semina-
riją – metus dar svarstė apie 
savo pasirinkimą. 2004-ai-
siais pradėjo mokytis Vilka-
viškio vyskupijos Palaimin-
tojo Jurgio Matulaičio kunigų 
seminarijoje, veikusioje Mari-
jampolėje. Po poros metų dėl 
per mažo klierikų skaičiaus 
seminarijos veikla buvo laiki-
nai sustabdyta. Kunigas Vita-
lijus, studijose padaręs poros 
metų pertrauką, 2011 m. bai-
gė Kauno kunigų seminariją. 
2012 m. vasarą buvo įšventin-
tas į kunigus. Pirmoji parapija, 
kur iš pradžių buvo paskirtas 
diakonu, vėliau – vikaru, bu-
vo Kalvarijos Švč. Mergelės 
Marijos vardo parapija. Po 
trejų ten praleistų metų bu-
vo paskirtas į Šakių Šv. Jono 
Krikštytojo parapiją. 

Kunigystė – tai 
gyvenimo būdas

„Kunigystė – tai ne tik dar-
bas ar pašaukimas, tai – gy-
venimo būdas. Tai buvimas 
su žmonėmis, sakramentų 

šventimas bei teikimas. Per 
sakramentų šventimą ne tik 
teiki Dievo malones, bet ir 
jas gauni. Tai tarnystė, kurioje 
tu visiškai save pašventi Die-
vui ir žmonėms, kurioje neši 
Dievo paskelbtą žinią žmo-

nėms apie Prisikėlusį Kristų“, 
– į klausimą, kas svarbiausia 
kunigo pareigose, atsakė Vi-
talijus.

Jo teigimu, kunigas yra 
bažnyčios atstovas ir kartu 
su žmonėmis eina išganymo 
link, kartu siekdamas pažinti 
tikėjimą, jį skleisti ir gilintis. 
O svarbiausia, anot kunigo, 
pats turi tuo gyventi, nes ki-
taip būsi melagis.

Nors sakramentų šventimas 
yra viena svarbiausių kunigo 
pareigų, netrūksta ir kitokių 
veiklų. Kunigas rūpinasi įvai-
rių parapijoje veikiančių gru-
pių veikla, o vienas iš svar-
biausių jo siekių – Prienuose 
vėl įkurti aktyvaus jaunimo 
grupę, altoriaus tarnybą (mi-
nistrantus), kurioje būtų mo-
koma ne tik tikėjimo pagrin-
dų, bet ir ugdomos dvasinės 
bei bendražmogiškosios ver-
tybės. Jo manymu, jaunimui 
labai svarbu – autoritetas, o 
juo gali būti tik būdamas są-
žiningas – pats darydamas tai, 
apie ką kalbi.

„Laisvalaikiu labai mėgstu 
keliauti ir gaminti“, – kiek ne-

tikėtus savo pomėgius atsklei-
džia kunigas. Jis yra aplankęs 
ne tik daugybę Lietuvos kam-
pelių, bet ir nemažai užsienio 
valstybių. Paskutinioji kelionė 
praėjusį rudenį leido pažinti 
Gruziją (Sakartvelą). 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS 
centro medikai įspėja, kad 
žiemą kyla ne tik gripo 
ir peršalimo ligų, bet ir 
vėjaraupių protrūkių. 
Lietuvoje kasmet serga 
13–18 tūkst. gyventojų. 
Dauguma – lapkričio – 
gegužės mėnesiais.

Vėjaraupius sukelia Vari-
cella zoster virusas (VZV) 
Tai ūmi, labai užkrečiama ir 
epidemiškai plintanti infek-
cinė liga. Iki 90 proc. žmo-
nių perserga vėjaraupiais. 
Dažniausiai serga 2-8 metų 
vaikai. Liga pasireiškia karš-
čiavimu bei pūsleliniu odos 
ir gleivinės bėrimu. Paprastai 
vėjaraupiais persergama len-
gvai ir vaikai pasveiksta ne-
pasireiškus jokioms kompli-
kacijoms. Tačiau suaugusieji 
linkę sirgti sunkiau bei liga 
tęsiasi ilgiau nei vaikams. In-
fekcija ypač pavojinga kūdi-
kiams, nėščiosioms ir asme-
nims, kurių imuninė sistema 
nusilpusi.

Inkubacinis periodas (nuo 
užsikrėtimo iki pirmųjų ligos 
požymių) svyruoja nuo 10 iki 
21 d. dažniausiai trunka apie 
dvi savaites. Užkrečiamasis 
laikotarpis, kai asmuo pla-
tina ligą, nežinodamas, kad 
pats serga – 1–2 d. iki pirmųjų 
bėrimų pasireiškimo, ir tęsia-
si tol, kol visi bėrimai nevirsta 
šašais – mažiausiai 5 dienas 
nuo pirmųjų bėrimo elementų 
atsiradimo. Beria bangomis 
kas 1-2 dienas, todėl viena-
me plote galima pamatyti vi-
sų stadijų bėrimo elementų. 
Išbertas vietas labai niežti. 
Vis naujų bėrimo elementų 
atsiranda apie 5 dienas nuo 
ligos pradžios.

Pūslelių pirmiausia pasi-
rodo plaukuotoje galvos da-
lyje, ant liemens, vėliau bė-
rimas plinta į galūnes, veidą, 
krūtinę. Kartais 20–30 proc. 
ligonių bėrimas gali išplisti 
į gleivines (burnos, akių, ly-
ties organų). Tuo tarpu del-
nai ir pėdos neišberiamos. 
Paprastai ant sveikų vaikų 
odos būna 200–500 bėrimų, 
tačiau jų skaičius gali svyruo-
ti nuo 10 iki 1500. Galimos 
net ir besimptomės vėjarau-

vėjaraupiais užsikrėtęs asmuo šią ligą 
platina dar net neatsiradus bėrimams

pių formos.
Virusas plinta:
> Per kvėpavimo takus su 

seilių lašeliais (kalbant, ko-
sint, čiaudint);

> Tiesioginio kontakto ke-
liu per pūslelių skystį (liečiant 
bėrimus);

> Netiesioginio kontakto 
būdu – liečiant drabužius, pa-
talynę šviežiai suteptus pūsle-
lių skysčiu;

> Nuo sergančiųjų juostine 
pūsleline. Asmuo sergantis 
juostine pūsleline gali užkrės-
ti vėjaraupiais tuos, kurie nėra 
sirgę ar neskiepyti nuo vėja-
raupių. Užsikrėtus susergama 
tik vėjaraupiais, o ne juostine 
pūsleline.

Specifinio gydymo nuo 
vėjaraupių nėra. Tai virusi-

nė infekcija, todėl antibioti-
kai neveiksmingi. Gydymas 
turi būti paremtas simptomų 
palengvinimu, pavyzdžiui, 
karščiavimui mažinti, niežu-
liui palengvinti. Taip pat rei-
kėtų nepamiršti vartoti daug 
skysčių, siekiant išvengti de-
hidratacijos.

Vienintelė efektyvi vėja-
raupių profilaktikos priemo-
nė – skiepai.  Jau po pirmos 
vakcinos dozės įskiepijimo 
sukuriama veiksminga 80-85 
proc. apsauga nuo vėjaraupių 
infekcijos. Antroji vėjaraupių 
vakcinos dozė skiriama susti-
printi imunitetui, tuomet susi-
formuoja 97-99 proc. apsau-
ga nuo infekcijos.

Lietuvoje vėjaraupių vakci-
na nėra įtraukta į vaikų pro-
filaktinių skiepijimų kalendo-
rių, todėl ja galima pasiskie-
pyti savo lėšomis. Vakcina 
galima skiepyti vaikus nuo 9 
mėn. amžiaus ir suaugusius. 
Tiek vaikams, tiek suaugu-
siems rekomenduojamos 2 
vakcinos dozės mažiausiai 6 
savaičių intervau.
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Katalikų yra arti milijono.
Aplankęs Abu Dabio kate-

drą, stadione Šventasis Tėvas 
aukojo Mišias, kuriose – stadi-
ono viduje ir lauke – dalyvavo 
180 tūkst. žmonių. Emyratų 
vyriausybė Mišių dalyviams 
antradienį paskelbė laisva nuo 
darbo diena.

Mišių metu buvo skaitoma 
Evangelijos pagal Matą penk-
tojo skyriaus pradžia (Mt 5, 1–
12) – palaiminimai. „Atvykau 
pas jus“, – sakė Pranciškus, 
– „padėkoti, kad gyvenate pa-
gal ką tik girdėtą Evangeliją. 
Sakoma, kad užrašyta Evan-
gelija taip skiriasi nuo gyveni-
me taikomos Evangelijos, kaip 
užrašyta muzika – nuo instru-
mentais atliekamos muzikos. 
Jūs gerai mokate Evangelijos 
melodiją ir su entuziazmu gy-
venate jos ritmu. Jūs esate cho-
ras, susidedantis iš įvairių tau-
tybių, kalbų ir ritų; jūs esate ta 
įvairovė, kurią Šventoji Dva-
sia harmonizuoja ir paverčia 
simfonija. Jūsų džiaugsminga 
tikėjimo polifonija yra labai 
svarbus, Bažnyčią ugdantis 
liudijimas“, – kalbėjo Šventa-
sis Tėvas.

Gyventi pagal Jėzaus pa-
laiminimus nereiškia visada 
džiaugtis. Tai puikiai žino tie 
mūsų broliai, kurie kenčia 
priespaudą. Ir jums, gyvenan-
tiems šioje šalyje, nesvetimas 
toli gyvenančių artimųjų ilge-
sys ar neaiškios ateities baimė. 
Tačiau viena yra tikra – Vieš-
pats yra ištikimas ir niekada 
mūsų nepalieka. Gali pasitai-
kyti, kad ištikus sunkumams 
pasijusime vieniši. Tačiau ir 
tuomet Viešpats keliauja kar-
tu su mumis. Jei ir mes su juo 
keliausime, prieš mus atsivers 
nauji akiračiai, nes Viešpats 
yra naujienų „specialistas“, net 
ir per dykumą jis mums nu-
tiesia kelią. Palaiminimai yra 
„žemėlapis“ mūsų gyvenimo 
kelionei. Jie mus ragina rūpin-
tis, kad nebūtų užteršta mūsų 
širdis, visada būti romiems ir 
nuolankiems, siekti teisingu-
mo, būti gailestingiems. Tai 
kasdienio gyvenimo šventu-
mas, kuriam nereikia jokių 
stebuklų ar nepaprastų žen-
klų. Palaiminimai skirti ne su-
peržmonėms, bet visiems, ku-
rie kantriai kelia kasdienio gy-
venimo sunkumus, kurie savo 
mažais darbais prisideda, kad 

pasaulis būtų jaukesnis, kurie 
yra tarsi medžiai, sugeriantys 
užterštą orą ir sugrąžinantys 
deguonį. Linkiu jums taip gy-
venti, sakė popiežius, tvirtai 
įsišaknyti Jėzuje ir dalytis ge-
rumu su visais aplinkiniais. 
Jūsų bendruomenės tebūna 
taikos oazės.

Jungtiniuose Arabų Emy-
ratuose gyvenantiems kata-
likams sakytoje homilijoje 
popiežius ypatingai pabrėžė 
du palaiminimus. Pirmasis 
– „Palaiminti romieji“. Ne tas 
palaimintas, kuris užsipuola 
kitą žmogų ir bando jį sau pa-
lenkti, bet tas, kuris seka Jė-
zaus pavyzdžiu, laikosi romiai 
net ir tuomet, kai kiti jį kalti-
na. Popiežius paminėjo prieš 
aštuonis šimtus metų Pranciš-
kaus Asyžiečio duotą patarimą 
tiems broliams, kurie norėjo 
keliauti į saracėnų valdomą 
Šventąją Žemę: „Nei ginčių, 
nei barnių!“ Koks kontrastas, 
jei palyginsime su kitais, kurie 
tuo metu keliavo su ginklais ir 
sunkiais šarvais! Pranciškus 
ir mums pataria apsišarvuoti 
nuolankiu tikėjimu ir konkre-
čia meile.

Antrasis – „Palaiminti taik-
dariai“. Krikščionis siekia 
taikos, pradedant savo arti-
miausia aplinka, bendruome-
ne, kurioje gyvena. Bažnyčia, 
kuri laikosi Jėzaus mokymo ir 
liudija brolišką meilę, patinka 
Viešpačiui ir duoda vaisius.  
„Jėzus, kuris jus vadina pa-
laimintais, tesuteikia malonę 
drąsiai eiti pirmyn, tebrandina 
jūsų meilę vieni kitiems ir vi-
siems“.   vaTiCaN NEWs

Ir katalikai 
juokiasi...

Eina davatka išpažinties:
– visas nuodėmes pasa-

kiau. vienos nesakysiu.
– sakyk visas, nebijok, – sa-

ko kunigas.
– Gerai, bet atgaila bus 

per pusę.
– Gerai, – sutiko kunigas.
Davatka sako:
– Pridergiau ant švento-

riaus.
– Tai reiks nunešti, – atsa-

ko kunigas
– Tai per pusę, kunigėli, 

– sako davatka.

vienuoliams, pasauliečiams, 
pasidžiaugė susitikęs su devy-
niasdešimtmečiu kunigu, kuris 
buvo pirmas kunigas JAE, įkū-
ręs daugelį tikinčiųjų bendruo-
menių, dabar aklas, neįgalus, 
tačiau su nedingstančia šypse-
na. „Tai Viešpačiui tarnavusio 
ir daug gera nuveikusio kunigo 
šypsnys“, – sakė Pranciškus, 
prisimindamas, kad susitiko 
su dar vienu devyniasdešim-
tmečiu kunigu, kuris tebėra 
sveikas ir dirba katalikų lo-
tynų apeigų bendruomenėse, 
taip pat daug kitų dvasininkų 
– kitų apeigų katalikų kunigų 
iš Libano, Indijos Filipinų ir 
kitų kraštų.

Abu Dabyje buvo žengtas 
naujas žingsnis, sakė popie-
žius, pasakodamas apie Žmo-
nijos brolybės dokumentą, 
kurį pasirašė su Al Azharo Di-
džiuoju imamu.

„Dabartinėje epochoje, kai 
esame stipriai gundomi ma-
tyti civilizacijos sankirtį tarp 
krikščionių ir musulmonų, net 
laikyti religijas karų priežasti-
mi, norėjome pasiųsti aiškią ir 
ryžtingą žinią, jog iš tiesų yra 
įmanoma susitikti, įmanoma 
vieni kitus gerbti, dialoguo-
ti. Mūsų kultūrinė ir tradicijų 
įvairovė labai turtinga, tačiau 
tiek krikščioniškas, tiek mu-
sulmoniškas pasaulis vertina 
bendras vertybes, tokias kaip 
gyvybė, šeima, tikėjimas, pa-
garba senoliams, jaunimo ug-
dymas, ir jas gina.“

Mišios abu Dabyje. 
Katalikų bendruo-

menė tebūna taikos 
oazė

Antrosios trumpo vizito 
Jungtiniuose Arabų Emyra-
tuose dienos rytą popiežius 
skyrė katalikų bendruomenei, 
kurios dauguma yra užsienie-
čiai darbininkai ir jų šeimos.

Antradienio rytą popiežius 
aplankė Abu Dabio Šv. Juoza-
po katedrą. Tai viena seniausių 
bažnyčių, pastatyta 1962 m., 
kai JAE dar nebuvo tokia tur-
tinga ir klestinti valstybė kaip 
šiandien ir kai joje dar gyveno 
palyginti nedaug užsieniečių. 
Šiandien užsieniečiai sudaro 
tris ketvirtadalius gyventojų, 
kurių iš viso yra 9 milijonai. 

Kritikuoja idėjų neturinčius „Brexit“ šalininkus
Europos vadovų Tarybos (EvT) pirmininkas Donaldas Tuskas 
sukritikavo britų politikus, kurie propagavo Jungtinės Karalystės 
išstojimą iš Europos sąjungos iš pradžių neapgalvoję, kaip tą 
padaryti.

sugriuvus namui žuvo vienas žmogus
Turkijoje mažiausiai vienas žmogus žuvo sugriuvus septynių 
aukštų namui stambulo Kartalo rajone. sugriuvusiame name 
buvo 14 butų, kuriuose gyveno 27–-30 žmonių. vienas vietos 
gyventojas sakė, kad namas sugriuvo, nes buvo labai senas.

Popiežius: įsiparei-
gojome tęsti žmoni-
jos brolybės dialogą

Abu Dabyje buvo žengtas 
naujas žingsnis, sakė popie-
žius, pasakodamas apie Žmo-
nijos brolybės dokumentą, 
kurį pasirašė su Al Azharo Di-
džiuoju imamu.

Trečiadienį popiežius Pran-
ciškus dalyvavo pirmajame 
susitikime su maldininkais 
po savo kelionės į Jungtinius 
Arabų Emyratus. Trečiadienio 
bendrojoje audiencijoje po-
piežius dalijosi kelionės įspū-
džiais, kalbėjo apie kelionės 
metu parašytą naują krikščio-
nių ir musulmonų dialogo is-
torijos puslapį ir įsipareigojimą 
ugdyti taiką pasaulyje žmoni-
jos brolybės pagrindu. Popie-
žius taip pat paprašė melstis už 
Bahamų salose paskendusio 
migrantų laivo aukas, pareiš-
kė užuojautą tragiškai žuvusių 
haitiečių artimiesiems.

Kelionę į JAE popiežius 
pavadino trumpa, tačiau labai 
svarbia. Pirmą kartą popie-
žius lankėsi Arabų pusiasalyje. 
Apvaizda nulėmė, kad tai pa-
darė popiežius, vardu Pranciš-
kus, praėjus aštuoniems šim-
tams metų po šv. Pranciškaus 
Asyžiečio apsilankymo pas 
sultoną al Malik al Kamil.

„Kelionės metu dažnai pri-
simindavau šv. Pranciškų. Jis 
man padėjo laikyti Evangeliją 
ir Jėzaus Kristaus meilę širdy-
je, taip pat melstis į dangiškąjį 
Tėvą už visus jo vaikus, ypač 
vargstančius, už neteisingumo, 
karų ir skurdo aukas, melstis 
už tai, kad krikščionių ir mu-
sulmonų dialogas paskatintų 
pasaulio taiką“.

Popiežius dėkojo JAE sosto 
įpėdiniui, prezidentui, kitiems 
valdžios atstovams, taip pat 
Pietų Arabijos Apaštališkojo 
vikariato vyskupui, kunigams, 

 

 

2019 m. vasario 10 dieną (sekmadienį) 
kviečiame kartu paminėti 

„Tikinčiųjų Teisėms Ginti Katalikų Komiteto“ 
40 metų jubiliejų Prienuose 

 
 

 
 

PROGRAMA 
10 val. - Šv. Mišios Prienų bažnyčioje. 

 
11 val. - Komiteto įsteigimo paminėjimas Prienų parapijos salėje 

(Kęstučio g. 16, Prienai). 
Pranešėjai – arkivysk. Sigitas Tamkevičius, vysk. Jonas Kauneckas, Prienų krašto 
muziejaus vyr. fondų saugotoja Ernesta Juodsnukytė, politologas Dovilas Petkus. 

Koncertuos Skriaudžių ansamblis „Kanklės“ (vadovė Elena Sakavičiūtė). 
 

Bus galima įsigyti mons. A. Svarinsko atsiminimų II dalį. 
 

Renginio globėjai: 
arkivysk. S. Tamkevičius ir vysk. J. Kauneckas 

 
Rengėjai: 

Prienų krašto muziejus, Prienų Kristaus Apsireiškimo parapija, Jaunimo forumas „Pro Patria“. 

Renginyje bus fotografuojama, nuotraukos bus viešinamos socialiniuose tinkluose ir media priemonėse. 

PriENŲ raJoNo savivaLDYBĖs  
TarYBos PosĖDŽio DarBoTvarKĖ 

2019 m. vasario 14 d. 10 val.
1. Dėl Prienų miesto garbės piliečio vardo suteikimo
2. Dėl Prienų rajono savivaldybės 2019–2021 metų stra-

teginio veiklos plano patvirtinimo
3. Dėl pritarimo vietos plėtros projektams
4. Dėl Prienų rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto 

patvirtinimo
5. Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo investicijų projektui 

finansuoti
6. Dėl pritarimo projektui „Prienų rajono dalies sausini-

mo tinklo ir melioracijos griovių rekonstrukcija“
7. Dėl turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos tei-

se
8. Dėl sutikimo įregistruoti juridinio asmens buveinę
9. Dėl nekilnojamojo turto išbraukimo iš Prienų rajono 

savivaldybės administracijos buhalterinės apskaitos
10. Dėl nekilnojamojo turto išregistravimo iš VĮ Regis-

trų centro duomenų bazės
11. Dėl gyvenamojo namo, esančio Mažojoje g. 4, 

Skriaudžių k., Veiverių sen., Prienų r. sav., turtinių viene-
tų suformavimo

12. Dėl Prienų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos 
rėmimo specialiosios programos 2018 metų priemonių 
vykdymo ataskaitos ir Prienų rajono savivaldybės aplin-
kos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 metų 
sąmatos patvirtinimo

13. Dėl Prienų rajono savivaldybės 2019 metų sociali-
nių paslaugų plano patvirtinimo

14. Dėl Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centro tei-
kiamų socialinių paslaugų kainos patvirtinimo

15. Dėl Prienų rajono savivaldybės 2018 m. melioraci-
jos remonto darbams panaudotų lėšų ataskaitos ir 2019 m. 
melioracijai skirtų lėšų paskirstymo patvirtinimo

16. Dėl pavadinimo gatvei suteikimo ir gatvių geogra-
finių charakteristikų pakeitimo

_________________
Tarybos sprendimų projektai skelbiami Savivaldybės 

interneto svetainėje www.prienai.lt, skyriuje „Tarybos 
posėdžių darbotvarkės“.



�
ŠEŠTADIENIs, �019 m. vAsArIO 9 D., www.NAUjAsIsgELUpIs.LT

laikraščio priedas Birštono 
savivaldybės gyventojamsPRIE VYTAUTO KALNO

PRIE VYTAUTO KALNO
2019 m. vasario 9 d., Nr. 6ŠEŠTADIENIS PrenumeruojamasLaiKraŠČio „NaUJasis GĖLUPis“ PriEDas BirŠToNo savivaLDYBĖs GYvENToJaMs

REKLAMA

SKAITYKITE 10 P.SKAITYKITE 9 P.SKAITYKITE 8 P.SKAITYKITE 8 P.

Lietuvos žvalgyba: Minskas nėra savarankiškas
viešame kasmetiniame grėsmių vertinime Lietuvos žvalgybos 
institucijos aptaria rusijos įtaką Baltarusijai, minima, kad Minskas 
nėra pajėgus vykdyti savarankiškos politikos. Baltarusijos UrM tai 
vadina „pernelyg emocionaliais vertinimais“.

verbuoja Lietuvos ir kitų šalių piliečius
Lietuvos žvalgybos ataskaitoje tvirtinama, kad rusijos žvalgyba 
itin aktyviai verbuoja į rusiją ir Baltarusiją vykstančius
Lietuvos ir kitų šalių piliečius, ypač sovietų kariuomenėje 
tarnavusius vyrus bei giminių šiuose kraštuose turinčius asmenis.

issN 2538-9076

Birštone kyla aukščiausias Lietuvoje 
apžvalgos bokštas
Praėjusių metų pavasarį 
pradėtas statyti Birštono 
apžvalgos bokštas jau 
gerokai pasistiebė į viršų. 

Važiuojant plentu Vilniaus 
link, užvažiavus ant Birštono 
kalno, matosi didingas stati-
nys, savo ūgiu pralenkiantis 
netoliese augančius medžius.
Aukščiausioje Birštono apy-
linkių vietoje pastatytas bokš-
tas bus 45 metrų aukščio, o 
nuo viršutinės jo aikštelės at-
sivers vaizdas į Prienų šilą ir 
gražias Birštono apylinkes, 
kaip ant delno ar iš paukščio 
skrydžio pamatysime unika-
lų gamtos reiškinį – Nemu-
no kilpas. 

Apžvalgos bokštas stato-
mas vietoje, kuri pakilusi apie 
100 metrų virš jūros lygio.
Be to, ši vieta yra įspūdingos 
Škėvonių atodangos atragyje, 
tad pažintinis takas šia vietove 

dar pailgės.
Iš apžvalgos bokšto viršu-

tinės aikštelės bus matomas 
ne tik Birštonas ir Prienai, bet 
ir dvi iš keturių didžiųjų Ne-
muno kilpų, kurios apipintos 
įvairiais mitais ir legendomis. 
Iki šiol Nemuno išraitytas 
kilpas buvo galima pamaty-
ti tik iš lėktuvo ar skrendant 
oro balionu. Neabejojama, 
kad šis apžvalgos bokštas la-
bai padidins Birštono kurorto 
lankomumą ir populiarumą. 
O ką matysime užlipę į bokš-
tą, sužinosime tik gegužės ar 
birželio mėnesį, kai statinys 
bus užbaigtas.

Reikia priminti, kad Birš-
tono apžvalgos bokštas bus 
aukščiausias Lietuvoje, nes 
iki šiol aukščiausias buvo 
Mindūnų apžvalgos bokš-
tas Labanoro girioje, kurio 
apžvalgos aikštelė yra 36 

metrų aukštyje. Taigi, Birš-
tono turistai ir lankytojai tu-
rės progą užkopti į 45 me-
trų aukštį ir pamatyti daug 
didesnę gamtos panoramą. 
Nemuno kilpų regioninio par-
ko teritorijoje atsirasianti nau-
ja pramogų ir laisvalaikio er-
dvė bus turistų traukos objek-
tas, jau dabar birštoniečiai 
džiaugiasi, kad apsilankančių-
jų Birštono kurorte skaičius 
dar daugiau išaugs.

Apie šį statinį, kuris bus 
aukščiausias Lietuvoje, jau 
rašo ne tik lietuviška spauda, 
bet ir turizmo bei kelionių te-
momis rašantys leidiniai.

Apžvalgos bokšto metalinė 
konstrukcija nuo apačios iki 
viršaus sieks 45 metrus, viršu-
je bus apžvalgos aikštelė, o vi-
so statinio aukštis su stogeliu 
sieks 51 metrą. Pats statinys 
– tai keturkampis lygiasienis 
bokštas su ažūriniu stogeliu, 
savo išvaizda primenantis 

lietuvių gynybinės architek-
tūros tradiciją ir senųjų medi-
nių Nemuno pilių sargybinių 
bokštų formą.

Valstybės saugomų terito-
rijų prie Aplinkosaugos mi-
nisterijos projektą apžvalgos 
bokšto statybai parengė UAB 
„Prosfera“, o darbus vykdo  
rangovas – UAB „Empower-
Fidelitas“.

Pabaigus statybas, apž-
valgos bokštas bus perduo-
tas Birštono savivaldybei. 
„Taip, mes įrengsime tik pri-
ėjimus nuo A-16 kelio ir to-
liau užtikrinsime bokšto eks-
ploataciją“, – sakė Birštono 
savivaldybės administracijos 
direktorius Valentinas Vincas 
Revuckas.

Planuojama, kad aplink 
bokštą bus išvystyta infras-
truktūra, atsiras statinių ir 
pastatų, kuriuose įsikurs vers-
lininkai, siūlantys savo pas-
laugas.    NG

LR SEIMO NARYS ANDRIUS PALIONIS
IR LSDDP BIRŠTONO SK. KANDIDATŲ KOMANDA Į 2019 

M. KOVO 3 D. VYKSIANČIUS SAVIVALDOS RINKIMUS
KVIEČIA SUSITIKTI

VASARIO 15 D. 18.00 VAL.
 NEMAJŪNŲ DIENOS CENTRE

 VASARIO 17 D. 14.00 VAL.
MATIEŠIONIŲ BENDRUOMENĖS NAMUOSE

(MATIEŠIONIŲ K., BIRŠTONO SEN.)

sEiMo NarYs ANDRIUS PALIONIS aTsaKYs Į  
GYvENToJaMs aKTUaLiUs ir rŪPiMUs KLaUsiMUs.

KaNDiDaTas Į BirŠToNo savivaLDYBĖs 
MErUs JUOZAS ALEKSANDRAVIČIUS 

ir LsDDP riNKiMiNio sĄraŠo aTsTovai PrisTaTYs  
riNKiMiNĘ ProGraMĄ, PrisisTaTYs PaTYs.

LSDDP BIRŠTONO SKYRIAUS INFORMACIJA

Politinė reklama bus sumokėta iš LsDD partijos Birštono skyriaus sąskaitos. Užs.Nr. 2019/2 
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laikraščio priedas Birštono 
savivaldybės gyventojamsPRIE VYTAUTO KALNO

vokietija blokuos užsieniečių perėmimus
vokietija „labai svarbiais atvejais“ turėtų neleisti užsienio 
investuotojams perimti šalies bendrovių, kurių veikla yra susijusi 
su svarbiausiomis technologijomis, ir investuoti pati, pareiškė 
ekonomikos ministras Peteris altmaieris.

Bitkoino kursas smuko 
Bitkoino kursas trečiadienį pirmą kartą nuo sausio pabaigos 
smuko žemiau 3,4 tūkst. Jav dolerių ribos. Pirkėjų neliko, „štai 
kodėl ši kriptovaliuta beveik nerodo gyvybės ženklų“ rašo 
agentūra „MarketWatch“. 

„Šilagėlės“ prezidentu perrinktas vytautas 
Gedminas

stasė
AsIpAvIČIENĖ

Vasario 6-osios vakarą 
Birštono bendruomenės 
namuose vyko sveikos 
gyvensenos klubo 
„Šilagėlė“ ataskaitinis-
rinkiminis susirinkimas. 

„Šilagėlė“– vienas iš gau-
siausių ir aktyviausių Birštono 
savivaldybės visuomeninių 
organizacijų, vienijantis svei-
ko gyvenimo būdo ir sporto 
mėgėjus. Šiais metais klubui 
sukaks 20 metų.

Dabar klubas turi 77 na-
rius, susirinkime dalyvavo 40. 
Klubo metinę ataskaitą patei-
kė klubo prezidentas Vytautas 
Gedminas, kuris paminėjo, 
kad klubas vykdo tęstinę vei-
klą ir daugelis renginių turi 
ilgametes tradicijas. Paprastai 
kiekvienais metais šilagėlie-
čiai smagiai švenčia Žiemos 
šventę Žvėrinčiaus miške ir 
prie degančio laužo prasima-
no daug sportinių žaidimų ir 
pramogų. Praėjusių metų žie-
mos šventę paįvairino čirvinių 
blynų kepimas lauko sąlygo-
mis – ant laužo uždėjus var-
tomą keptuvę. Taip išradin-
gai blynus kepė Danguolė ir 
Antanas Gribinai.

„Gegužės 25–27 d. 39 klu-
bo nariai dalyvavo festivalyje 
,,Sportas visiems“ Palangoje. 
Dvyliktą kartą festivalyje da-
lyvaujanti ,,Šilagėlės“ koman-
da komandinėje pasagos me-
timo rungtyje iškovojo 2-ąją 
vietą tarp 10 komandų (166 
taškai). Moterų grupėje pasa-
gos mėtymo varžybose As-
ta Vaitkevičienė surinko 41 
tašką ir iškovojo antrąją vie-
tą, nors šioje rungtyje varžėsi 
net 127 dalyvės. Vyrų grupėje 
varžėsi 95 dalyviai, o „Šilagė-
lės“ atstovas Rimvydas Ra-
siukevičius surinko 62 taškus 
ir užėmė trečią prizinę vietą“, 
– sakė V. Gedminas.

Prezidentas pasidžiaugė, 
kad petankės žaidime varžėsi 
Elzė Bisikirskaitė ir Ksenija 
Bisikirskienė. Elzė laimėjo 
antrą vietą,  o Ksenija – tre-

čią. Diskgolfo žaidime dėl 
pirmos vietos vėl varžėsi El-
zė ir jos mama Ksenija. Ir vėl 
pranašesnė buvo dukra, kuri 
iškovojo pirmą vietą, o Kse-
nijai beliko tenkintis  antrą-
ja. Greta Gedminaitė 19–31 
metų amžiaus merginų gru-
pėje svarmens metimo rung-
tyje iškovojo 1 vietą (7 kartą). 
Toje pačioje amžiaus grupėje 
birštoniškis Eugenijus Rybni-
kovas pelnė sidabro medalį, o 
31–50 metų amžiaus grupėje 
Vytautas Vaitkevičius irgi pel-
nė sidabrinį apdovanojimą. 
Saulius Žaliauskas dalyvavo 
10 km sveikuolių bėgime ,,Už 
blaivią Lietuvą“ ir buvo apdo-
vanotas dalyvio medaliu.

Rugsėjo 30-ąją buvo sma-
giai švenčiama pirmoji gry-
bų rinkimo ir pasagos mė-
tymo šventė. Pasak V. Ge-
dmino, šis naujas renginys 
buvo skirtas Europos sporto 
savaitei paminėti. Pirmiausia 
vyko grybavimo varžybos. 
Pasvėrus grybus paaiškėjo, 
kad pirmą vietą iškovojo Vy-
tautas Šeškevičius, surinkęs 
1,290 kg grybų, antrą vietą 
laimėjo Zita Šveinauskienė 
(1,140 kg), o trečioje vietoje 
liko Vytautas Gedminas, ra-
dęs 1,050 kg grybų. Grybo 
siurprizo varžybas laimėjo 
Rima Kaminskienė. Pasagos 
mėtymo rungtyje tarp moterų 
1 vietą laimėjo Marija Novo-
žilova (20 taškų), antrą vietą 
iškovojo Gražina Abromienė 
(17 taškų), o trečioji liko Rima 
Kaminskienė (10 taškų). Tarp 
vyrų trečią vietą iškovojo An-
tanas Gribinas (34 taškai), an-
tras liko Kazys Lukošius (58 
taškai), o varžybų nugalėtoju 
tapo V. Gedminas, surinkęs 
95 taškus. 

Kitas labai svarbus rengi-
nys, kuriame dalyvauja šila-
galiečiai, yra Prezidento tau-
rės konkursas. Pereitų metų 
lapkričio 19 d. Kaune vyko 

finalinis 23-iasis Lietuvos 
Prezidento taurės konkursas 
EUROFIT testai.

„Dalyvavom jau 19-tą kar-
tą. Užėmėm ketvirtą vietą 
(298 taškai) iš 11 komandų. 
Komandoje buvo 23 dalyvių. 
Dėkoju Jolantai Rasiukevičie-
nei ir Vytautui Jonui Gluoka-
niui, kurie, nors ir turėdami 
sveikatos problemų, dalyva-
vo konkurse ir sėkmingaipa-
sirodė. Asmeninėje įskaitoje 
iškovojome 4 mažąsias LR 
prezidento taures, 6 antrąsias 
ir 3 trečiąsias vietas. Nugalė-
tojais savo amžiaus grupėje 
tapo Kazys Lukošius, Adolfas 
Lukauskas, Gintarė Janušaitė 
ir Karolis Januša“, – džiaugė-
si klubo narių pasiekimais V. 
Gedminas.

Prezidentas paminėjo, kad 
per 2018 metus įvyko 6 svei-
kuolių valdybos posėdžiai. 
Vienas iš svarbiausių darbų 
buvo parengti naują Biršto-
no sveikos gyvensenos klubo 
,,Šilagėlė“ įstatų projektą, kurį 
rengiant daugiausia padirbėjo 
V. Kaminskas,  taip pat reikėjo 
sudaryti ir pristatyti savival-
dybei ,,Šilagėlės“ 2019 metų 
veiklos programą. „Džiugu, 
kad buvo įvykdytas projektas 
,,Sveikatinimas 2018“, o apie 
sveikos gyvensenos klubo 
veiklą rašė rajono laikraščiai 
(„Gyvenimas“ ir „Naujasis 
Gėlupis“ bei portalas „Krašto 
vitrina“)“, – pasidžiaugė klu-
bo prezidentas.

Be to, jis paminėjo, kad 
sveikuoliai dalyvavo įvai-
riuose talkose. Tvarkė pilia-
kalnius, rinko šiukšles Žvė-
rinčiaus miške bei kitose vie-
tose, aktyviai dalyvavo savi-
valdybės renginiuose, sporto 
varžybose, patys organizavo 
šventes ir renginius.

Klubo finansinę ir revizijos 
komisijos ataskaitą pateikė N. 
Verseckienė.

Patvirtinus klubo veiklos 

ataskaitą, vyko pagal naujus 
įstatus rinkimai. Į klubo val-
dybą buvo išrinkti 7 asmenys: 
Vytautas Gedminas, Aldona 
Žaliauskienė, Vytautas Šeš-
kevičius, Zita Šveinauskienė, 
Asta Vaitkevičienė, Rimvydas 
Rasiukevičius ir Laura Makš-
tutienė. Iš šių narių vienbalsiai 
klubo prezidentu buvo išrink-
tas Vytautas Gedminas. Į revi-
zijos komisiją buvo pasiūlyti 
ir išrinkti: Danguolė Gribi-
nienė, Onutė Packevičienė ir 
Genovaitė Vaitkuvienė. Klu-
bo buhalterės pareigas atliks 
Nijolė Verseckienė.

Sveikuolius sveikino ir jų 
veikla pasidžiaugė svečiai, 
tarp kurių buvo Birštono savi-
valdybės merės pavaduotojas 
Vytas Kederys ir administra-
cijos direktorius Valentinas 
Vincas Revuckas, „Bočių“ 
bendrijos pirmininkė Julija 
Barutienė.

Savivaldybės atstovai me-
rės vardu už aktyvų dalyva-
vimą veikloje ir propaguojant 
sveiką gyvenimo būdą įteikė 
padėkas Kaziui Lukošiui, Va-
lentinui Kaminskui ir Nijolei 
Verseckienei bei klubo prezi-
dentui Vytautui Gedminui.

J. Barutienė gėlėmis apdo-
vanojo aktyviausius ir dau-
giausia nusipelniusius daly-
vaujant sporto renginiuose 
bočius: K. Lukošių ir Birutę 
Karanauskaitę bei „Šilagė-
lės“ klubo įkūrėją Teresę Mu-
rauskaitę.

Klubo prezidentas įteikė 
padėkas laimėjusiems taures 
Prezidento taurės konkurse: 
K. Lukošiui, A. Lukauskui, 
Stasei Viningienei, B. Kara-
nauskaitei, A. Žaliauskienei, 
R. Rasiukevičiui, R. Janušui.

Pasibaigus renginiui, visi 
vaišinosi sveikuoliškais pa-
tiekalais, ypač visų mėgstama 
A. Žaliauskienės virta grikių 
koše su grybais ir ryžių koše 
su vaisiais.

V. Gedminas su jubiliatais

Birštono kultūros centre – meninis 
projektas „Geležinis sapnas“

Vasario 2 d. Birštono 
kultūros centre atidaryta 
ir visuomenei pristatyta 
trijų menininkų paroda – 
bendras jungtinis meninis 
projektas „Geležinis 
sapnas“. 

Renginyje dalyvavusius 
menininkus, fotografus ir 
menu besidominčius žmo-
nes sveikino Birštono kul-
tūros centro direktorius Zi-
gmas Vileikis, kuris trumpai 
pristatė jungtinį meninį pro-
jektą ir džiaugėsi, kad Eglės 
Ščerbickaitės fotonuotraukų 
paroda kurorte vieši jau tre-
čią kartą.

Apie projektą kalbėjo ir jo 
kuratoriai Remigijus Zolubas 
ir Eglė Knygauskaitė-Liakie-
nė, mintimis bei pastebėjimais 
dalijosi ir kiti dalyviai.

Pasak fotomenininkės 
Eglės Ščerbickaitės, žmogus 
gyvenime dažnai susiduria 
su įvairiomis baimėmis, ku-
rias reikia nugalėti. Ypač daug 
baimių atsiranda baigus kar-
jerą, kai nežinai, ką galima 
nuveikti ir kuo užsiimti, kad 
būtum naudingas ir pats sau 
įdomus. Tačiau niekada ne 
vėlu įgyvendinti savo svajonę 
ir pradėti daryti kažką naujo. 
Taip buvęs šokėjas Aurimas 
Sibirskas atrado fotografiją ir 
atrado save.

Eglė pasakojo, kaip lygiai 
prieš metus grupelė meninin-
kų išvyko į Paryžių ir pasitel-
kę futuristinę stilistiką kūrė 

režisuotą fotografinį bei vaiz-
dinį pasakojimą apie... sena-
tvės baimę.

Iškėlę klausimą „ar aš jau 
per senas kurti kažką nau-
jo?“, menininkai savaip in-
terpretuoja senėjimo baimę, 
siūlo problemos sprendimo 
būdus, ragina visada žiūrėti į 
priekį, nebijoti iššūkių, ban-
dyti, klysti, mylėti ir nebijoti 
nusivilti. 

Fotografijų autoriai foto-
menininkė Eglė Ščerbinskai-
tė ir baleto šokėjas Aurimas 
Sibirskas sukūrė kryžminį 
fotografinį pasakojimą, kai 
fotografuojantis asmuo irgi 
yra fotografuojamas. Auri-
mas fotografavo Eglę, o Eglė 
fotografavo jį. Abiejų kūrėjų 
nuotraukos papildo istoriją 
skirtingais nuotaikos ir požiū-
rių aspektais. 

Savo atradimais ir naujo-
mis patirtimis džiaugėsi ir 
Aurimas. 

Eglė Knygauskaitė-Liakie-
nė pristatė savo trumpame-
tražį filmą, kuriame jautriai 
perteikiama jauno žmogaus 
baimė senti, baimė būti at-
stumtam ir nebereikalingam 
šiuolaikinėje visuomenėje. 
Tokia tema aktuali visais lai-
kais, visuomet ieškoma ir tei-
singų sprendimų.

Trumpametražio filmo he-
rojai – Aurimas Sibirskas ir 
Sandra Drodvilaitė, įvaiz-
džio stilistė Indrė Milišaus-
kienė. NG
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Kriptovaliutų rinkos kapitalizacija - mažėja
Bendra kriptovaliutų rinkos kapitalizacija nuo šiemet pasiekto 
aukščiausio lygio jau sumažėjo daugiau kaip 25 mlrd. Jav dolerių 
– nuo 138 mlrd. iki 111,4 mlrd. Jav dolerių.

vilniaus mieste ir rajone plinta tymai
vilniaus mieste ir rajone plinta tymų infekcija. vienas vilniaus 
rajono gyventojo susirgimas susijęs su tymų protrūkiu visagine, 
keturi vilniaus miesto gyventojai užsikrėtė tymais Ukrainoje, 
Juodkrantėje ir varšuvoje, devyni atvejai įvertinti kaip vietiniai.

laikraščio priedas Birštono 
savivaldybės gyventojamsPRIE VYTAUTO KALNO

stasė
AsIpAvIČIENĖ

Sausio 31 dieną Birštono 
viešojoje bibliotekoje 
vyko sveikatos stiprinimo 
užsiėmimai, kuriuos vedė 
Kauno kolegijos medicinos 
fakulteto dėstytojos 
lektorės A. Klimavičienė  ir 
L. Žlibinaitė.

2018 metų lapkričio mėne-
sį startavo Kauno apskrities 
viešosios bibliotekos (KA-
VB) projektas „Kauno regio-
no viešųjų bibliotekų darbuo-
tojų sveikatos stiprinimas“. 
Projekto veiklose dalyvauja 
KAVB ir 12 Kauno regiono 
savivaldybių viešųjų bibliote-
kų darbuotojų, taip pat ir Birš-
tono viešoji biblioteka.

Bibliotekos darbuotojai la-
bai daug laiko praleidžia prie 
kompiuterio, dėl ko nukenčia 
ir pavargsta akys, įskausta nu-
gara. Net 69 proc. biblioteki-
ninkų jaučia sveikatos sutri-
kimus, kuriuos sieja su darbo 
specifika. 73 proc. kartais jau-
čia ir silpnumą dėl nevisaver-
tės mitybos. Tačiau dažniausi 
negalavimai: suprastėjęs re-
gėjimas, akių skausmas, nu-

rūpinamasi bibliotekos 
darbuotojų sveikata

garos, sprando, galvos skaus-
mai, lėtinis nuovargis, taip pat 
darbinės veiklos sukeliamos 
psichologinės problemos.

Tad nenuostabu, kad net 74 
proc. bibliotekininkų pageida-
vo gauti sveikatinimo progra-
mas darbe.

Pagal projektą numatytos 
tokios sveikatos paskaitos: 
emocinės kompetencijos ir 
savigarba, streso valdymas; 
laikysenos svarba žmogaus 
fizinei ir emocinei sveikatai; 
mitybos svarba (sveika mi-
tyba); bendroji higiena; kaip 
masažuoti įsitempusius rau-
menis (veido ir kt.), kokie yra 
raumenų relaksacijos prati-
mai; akių mankštos svarba 
(pratimai); ergonomika darbo 
vietoje; sveikatos programų 
įgyvendinimas darbovietė-
se. Iš viso nuo 2019 m. sau-
sio iki rugsėjo suplanuotos 8 
paskaitos.

Šiaurietiško ėjimo užsiėmi-
mai vyks nuo 2019 m. kovo 
mėnesio – 2 mėnesius, 1 kartą 
per savaitę.

Bibliotekos darbuotojams 
siūloma per metus atlikti 4 
iššūkius ( pvz., mėnesį laiko 
nevartoti cukraus, kiekvieną 
dieną mankštintis 5–7 min., 
per dieną išgerti litrą vandens 
ir kt.).

Užsiėmimų grafikas yra in-
dividualiai derinamas su kie-
kviena biblioteka. 

Birštono viešosios biblio-
tekos kolektyvas dalyvavo 
užsiėmime sausio 31 dieną, 
kai yra sanitarinė diena, nė-
ra lankytojų ir darbuotojai 
nors valandą gali skirti savo 
žinioms apie sveikatą papil-
dyti, pasimokyti tam tikrų 
pratimų, kuriuos vėliau ga-
lėtų atlikti pertraukėlių metu 
darbo vietoje.

apkepti topinambai su šonine
750 g topinambų, 1/2 litro grietinėlės, 250 g kiaulienos 

šoninės arba lašinukų, druskos, maltų pipirų, parmeza-
no, maltų džiūvėsėlių.

Orkaitę įkaitiname iki 225°C temperatūros. Topinambus 
nuplauname, perpjauname išilgai pusiau (lupti nebūtina), de-
dame į kepimo indą, uždedame šoninės juosteles, užpilame 
grietinėle, kad apsemtų. Apibarstome maltais pipirais, pasū-
dome, užberiame pusę parmezano kiekio, išmaišome, po to 
užberiame likusį parmezaną ir džiūvėsėlius. Kepame orkaitėje 
45 min. Tiekiame su šviežiomis daržovėmis.

Topinambų salotos su pomidorais
500 g topinambų, 400 g pomidorų, 2 česnakų skiltelės, 1 

šaukštas citrinų sulčių, 3 šaukštai alyvų aliejaus, 12 žaliųjų 
alyvuogių, petražolių, druskos, maltų pipirų.

Topinambus nuplauname, nulupame, supjaustome, sude-
dame į pasūdytą vandenį ir 5 min. blanširuojame, po to nu-
sunkiame. Pomidorus nuplauname, perpjauname per pusę ir 
supjaustome plonomis riekelėmis. Padažui sumaišome su-
smulkintas česnakų skilteles, citrinų sultis, alyvuogių aliejų, 
įberiame maltų pipirų, pasūdome. į lėkštę dedame pomidorus, 
topinambus, puošiame alyvuogėmis, užpilame paruoštu pada-
žu. Tiekdami į stalą apibarstome petražolėmis.

Topinambų kotletai
500 g topinambų, 500 g morkų, 2 kiaušiniai, 100 g grie-

tinėlės, 2 šaukštai manų kruopų, aliejaus.
Gumbus ir morkas nulupame, nuplauname, sutarkuotjame 

stambia tarka, užpilame grietinėle ir troškiname ant mažos 
ugnies, kol suminkštės. Į troškintą karštą masę greitai supilame 
plaktus kiaušinius ir manų kruopas, ir išmaišome iki vientisos 
masės. Suformuojame kotletukus ir apkepame aliejuje.

Troškinti topinambai
Topinambai, pagal skonį sviesto, truputį džiūvėsių, tru-

putį krapų.
Topinambų gumbus gerai nuplauname, plonai nulupame 

nerūdijančiu peiliu ir tuoj pat sudedame į parūgštintą ar gerai 
pasūdytą vandenį. Keptuvėje ištirpiname sviestą ir sudedame 
0,5 cm storiu supjaustytus topinambus. Uždengus kaitiname 
ant nestiprios ugnies, kad nesugruzdėtų sviestas, kol topinam-
bai suminkštės. Jie turi suminkštėti, bet neištižti. Sudedame į 
lėkštę, apibarstome batono džiūvėsėliais ir smulkintais krapų 
lapeliais. Skanu su virtomis ar pakepintomis bulvėmis.

Patiekalai iš topinambų (žieminių bulvių)
Topinambai – bulvėms giminingos daržovės. 
Gumbai panašūs į bulvių, geltonos spalvos. Nuo 
bulvių topinambai skiriasi tuo, kad vietoj krakmolo 
jų sudėtyje yra inulino, tad juos jas gali valgyti ir 
sergantieji cukralige. Labai maistingi: juose daug 
angliavandenių, natrio ir geležies, skoniu primena 
riešutus. Maistui vartojami žali, kepti, virti. Gumbai 
kasami anksti pavasarį, kol dar neleidžia naujų daigų, 
ir vėlai rudenį, prieš užšalimą. Gumbus galima išlaikyti 
ir per žiemą.

Topinambai su aliejumi
100 g topinambų, 100 g bulvių, truputį citrinos sulčių, 

aliejaus, 1 svogūnas. 
Išvirtus ir atvėsintus topinambų gumbus nulupame, supjaus-

tome nedideliais kubeliais. Taip pat supjaustome ir virtas bul-
ves. Viską dedame į salotinę ir pašlakstome citrinos sultimis 
arba vaisių actu, įdedame šiek tiek druskos ir paliekame 10–15 
minučių. Aliejuje pakepiname smulkiai supjaustytą svogūną, 
atvėsiname ir užpilame ant topinambų su bulvėmis.

Topinambai pomidorų padaže
200 g topinambų, pagal skonį druskos, truputį sviesto, 

1 svogūnas, 1 šaukštas kvietinių miltų, 3 šaukštai pomi-
dorų padažo, truputį cukraus, 3 lašai citrinos sulčių, 3 
šaukštai grietinės. 

Topinambus nuvalome, nuskutame, dedame į pasūdytą van-
denį ir išverdame. Pakepiname svieste susmulkintą svogūną, 
įdedame miltų ir pakepiname maišant, atskiedžiame vandeniu. 
Į padažą dedame pomidorų padažo, truputį cukraus, druskos, 
citrinos sulčių, pakaitiname iki užvirimo, įdedame grietinės. 
Šiuo padažu užpilame topinambus prieš valgant.

Topinambų salotos su  
svogūnų laiškais

2 dideli topinambai, 2 morkos, 1 obuolys, svogūnų laiškų 
arba poro gabaliukas,  1 arbatinis šaukštelis citrinos sulčių, 
aliejaus, maltų pipirų, druskos, petražolių lapelių.

Topinambus gerai nuplauname, nulupame, stambiai sutar-
kuojame, apšlakstome citrinos sultimis ir 5 min. paliekame 
pastovėti. Po to sumaišome su nuluptomis ir stambiai sutar-
kuotomis morkomis, sutarkuotu obuoliu, susmulkintais žalių 
svogūnų laiškais arba susmulkintu poru, įberiame maltų pi-
pirų, pasūdome, pašlakstome aliejumi, puošiame petražolių 
lapeliais ir tiekiame.

Pastaba: vietoj aliejaus salotas galima ruošti su majone-
zu arba grietine.

Topinambai su grietine
200 g topinambų, truputį citrinos sulčių, 100 g virtų bul-

vių, 3 virti kiaušiniai, truputį svogūnų laiškų, 5 šaukštai 
grietinės, truputį druskos, cukraus. 

Išvirtus ir nuluptus topinambus supjaustome riekelėmis ir 
parūgštiname citrinos sultimis ar vaisių actu. Supjaustome vir-
tas bulves ir kietai virtus kiaušinius. Sudedame gražiai eilutė-
mis į apvalų pusdubenį ir apibarstome supjaustytais svogūnų 
laiškais. Grietinę, išplaktą su trupučiu druskos ir šiek tiek cu-
kraus, patiekiame atskirai. Mėgstantiems į stiklinę grietinės 
dar galima įdėti šaukštelį garstyčių.
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Tel. 8 604 80752 
El. p. redakcija@naujasisgelupis.lt
www.naujasisgelupis.lt

LEiDĖJas:
UAB „GĖLUPIS“ J. Brundzos g. 4-2, Prienai
rEDaKCiJa:
Laikraštis „Naujasis Gėlupis“, J. Brundzos g. 4, Prienai.

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

issN 2538-9076
Laikraščio priedas „Prie vytauto kalno“ leidžiamas nuo 2017 sausio 1 d..
Priedas leidžiamas šeštadieniais kartu su laikraščiu „Naujasis Gėlupis 
nemokamai arba prenumeruojamas atskirai.

KORESPONDENTĖ (BirŠToNo KraŠTas)
stasė asiPaviČiENĖ    tel. 8 604 80804
juronyte@gmail.com 

laikraščio priedas Birštono 
savivaldybės gyventojamsPRIE VYTAUTO KALNO

Vasario 09 d. 18:00 val. Šefo Dariaus 
Dabrovolsko degustacinė vakarie-
nė. Vieta: Vytautas Mineral SPA 

Vasario 10 d. 14:00 val. Muzika ir 
meditacija Birštone. Vieta: Birštono 
kurhauzas 

Vasario 12 d. 19:00 val. Kino filmas 
„Purpurinis rūkas“. Vieta: Birštono 
kultūros centras 

Kviečia į renginius
arTiMiaUsi rENGiNiai 
BirŠToNE

Vasario 09 d. 14:00 val. Vyresniųjų 
tautinių šokių kolektyvų festivalinis 
sambūris „Jievaro tiltais“. Vieta: 
Birštono kultūros centras 

sovietų paveldo gynėjas pasiskundė krata
Maskvai pranešus, kad sovietų paveldą Lietuvoje ginančio rusijos 
piliečio namuose atliktos kratos, patvirtinta, jog atliekamas tyrimas 
dėl neteisėto disponavimo ginklais. Manoma, kad per „Užmirštų 
kareivių“ organizaciją rusija bando skleisti savo įtaką Lietuvoje.

iš rinkos surenkami užteršti ukrainietiški grikiai
Lietuvos rinkai uždrausta tiekti galimai nesaugių nesaugių, 
pesticidų likučiais užterštų ukrainietiškų grikių partiją. Galimai 
nesaugias grikių kruopas iš Ukrainos įmonės „Buk Pak Ltd“ į 
Lietuvą importavo įmonė „Pontem“.

Birštone įsikūręs 
sveikatingumo ir poilsio 
kompleksas „Vytautas 
mineral SPA“ įvertintas 
pasauliniuose „World 
Spa and Wellness Awards 
2019“ apdovanojimuose 
– vienintelis iš Lietuvos 
finale kovoja dėl geriausio 
Rytų Europos viešbučio 
titulo. 

Geriausias viešbutis vasa-
rio 24 d. bus paskelbtas Lon-
done, iškilmingo Gala vaka-
ro metu.

„Tai, kad patekome į šių ap-
dovanojimų finalą – ne atsitik-
tinumas, o nuoseklaus darbo 
rezultatas: stengiamės, kad 
mūsų viešbučio klientus sup-
tų ne tik gražus interjeras ar 
eksterjeras, bet ir savo srities 
profesionalai. Esame unikalūs 
pasaulyje ir estetiški aktyvių-
jų mineralų Vytautas Mineral 
SPA namai, kuriuose eksper-
tai taiko inovatyvius mineralų 
pritaikymo sprendimus. Mūsų 
viešbutis yra vienintelis Lie-
tuvoje, stovintis ant jaunystės 
versmės – mineralų šaltinio 
„Sofija“, jungiančio net 70 
skirtingų elementų minera-
lus. Tokios sudėties vandens 
galima rasti tik Negyvojoje 
jūroje, todėl šią unikalią vie-
toje esančią gamtos dovaną 
stengiamės kuo efektyviau 
panaudoti viešbučio svečių 

„vytautas mineral sPa“ finale kovoja dėl geriausio rytų 
Europos viešbučio titulo

reabilitacijai nuo streso ir jo 
sukeltiems negalavimams 
mažinti. Svarbu tai, kad „Vy-
tautas mineral SPA“ sveika-
tingumo ir poilsio komplek-
se didelį dėmesį skiriame ne 
atskirų paslaugų pasiūlai, bet 
kompleksiškam jų pritaiky-
mui pagal individualius mūsų 
klientų poreikius – kaip pirštų 
antspaudai yra skirtingi, taip 
ir kiekvieno mūsų galimybės 
atstatyti jėgas bei nuraminti 
mintis skiriasi.

Šis tarptautinių teisėjų įver-
tinimas patvirtino, kad, nuose-
kliai laikydamiesi savo filo-
sofijos, jog kiekvienas mūsų 
viešbučio svečias – unikalus, 
todėl ir dėmesys jam turi būti 
personalinis, einame teisingu 
keliu. Finale konkuruodami 
su garsiais didelių šalių vieš-
bučiais nešame žinią, kad 
Lietuva įgali savo paslaugų 
kokybe ir pasiūla konkuruoti 
su ilgametes sveikatingumo 
turizmo tradicijas turinčiomis 
šalimis, o kartais ne tik kon-
kuruoti, bet ir laimėti“, – sako 
„Vytautas mineral SPA“ Mar-
ketingo ir komunikacijos va-
dovė Eglė Preikšaitytė.

Nuo 2012 metų Didžiojo-
je Britanijoje „Professional 
Beauty group“ rengiamuose 
apdovanojimuose dalyvau-
jantys viešbučiai varžosi 5 
kategorijose pagal regionus, 

kuriuose veikia: Vakarų Eu-
ropa ir Skandinavijos šalys, 
Rytų Europa, Vidurio Rytų ir 
Afrikos šalys, Pietų ir Šiaurės 
Amerika, Azija ir Australija. 
Renkant geriausias SPA pas-
laugas teikiančius viešbučius, 
atsižvelgiama į paslaugų per-
sonalizaciją, meistrų profesio-
nalumą bei padedančio atsipa-
laiduoti interjero ir eksterjero 
dizaino sprendimus.

Nominuoti SPA 
viešbučiai „World Spa 
and Wellness Awards 
2019“: Rytų Europos 

kategorija
Grand Hotel, Lvovas, 

Ukraina
Mandara Spa, Maskva, 

Rusija
Soma Spa, Kreta, Graikija
Vytautas Mineral SPA, 

Birštonas, Lietuva
Willow Stream Spa, Stam-

bulas, Turkija
Maskvoje 2018 m. lapkritį 

buvo išdalinti „Perfect SPA“ 
– geriausių SPA ir sveikatin-

gumo centrų Baltijos regione 
ir Rusijoje apdovanojimai. 
Juose, net 4-iose kategorijo-
se iš 12-os triumfavo „Vy-
tautas mineral SPA“ ekspertų 
komanda. „Perfect SPA ma-
nager“ kategorijoje pergalę 
šventė dėstytoja, tarptautinių 
masažo čempionatų teisėja, 
SPA centro vadovė Laura Ja-
nušonienė, „Vytautas mineral 
SPA“ restorano „MOON“ še-
fas Darius Dabrovolskas nu-
galėjo „Perfect Cuisine“ kate-
gorijoje, o „Vytautas mineral 
SPA“ paskelbti absoliučiais 
nugalėtojais „Perfect resort 
SPA 2018“ ir „Perfect SPA 
2018“ kategorijose.

2017 metais „Perfect SPA“ 
tarptautiniame konkurse Na-
cionalinės šefų rinktinės na-
rys, restorano MOON vyriau-
siasis šefas Darius Dabrovols-
kas nugalėjo „Perfect cuisine“ 
kategorijoje, o „Vytautas mi-
neral SPA“ – „Perfect desi-
gn/ project“ kategorijoje už 
išskirtinį objekto interjerą bei 
eksterjerą. 

Komedija saNTUoKa BE ĮsiParEiGoJiMŲ 
su Egle Jackaite ir r.Šimukausku Birštono 
kultūros centre

Kultinė komedija „San-
tuoka be įsipareigojimų” 
su Egle Jackaite ir Ramū-
nu Šimukausku vasario 26  
d. 19 val. Birštono kultūros 
centre.

Tai romantiška pjesė, ku-
rią garsus dramaturgas No-
belio premijos laureatas Da-
rio Fo, parašė savo žmonai 
italų aktorei Frankai Rame.

Spektaklyje pasakojama 
istorija, kai vyras pasiūlo 
žmonai gyventi santuokoje 
be įsipareigojimų. Kas atsi-
tiks, jeigu žmona su sąlygo-
mis sutiks ir taip pat susiras 
meilužį?

Atsakymai komedijoje 
„Santuoka be įsipareigoji-
mų”!

Situacija paprasta, tačiau ne 
prasta – vyras ir žmona „de-
da kortas ant stalo“ ir išpažįsta 
savąsias nuodėmes – nuodė-
mes, dėl kurių gailisi. Tačiau 

didžiausios aistros užverda 
dėl nuodėmių, kurių herojai 
nesigaili. 

Dviejų žmonių atvirumo va-
landėlė, į veiksmą įtraukian-
ti net ir spektaklio žiūrovus, 
pavirsta savotišku stačiokišku 
psichoterapijos seansu, kurio 
metu, provokuodami vienas 
kitą, sutuoktiniai ieško atsa-
kymų į klausimą, kodėl jų šei-
myninis gyvenimas tapo toks 
„suvartotas“.

Komišką pjesės veiksmo 
efektą sustiprina „teatras te-
atre“, kur žiūrovai yra betar-
piški „bylos dėl santuokinių 
neištikimybės“ proceso daly-
viai. Pjesės autorius Dario Fo 
apdovanojo savo personažus 
subtiliu humoro jausmu ir sa-
viironija, juk pagaliau jie tik 
aktoriai scenoje, kuri vadinasi 
GYVENIMAS.

Trukmė – 1 val. 30 min. (su 
pertrauka)

Bilietus platina – www.bi-
lietai.lt  
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Tv prOgrAmA

redakcija už galimus Tv programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

Šeštadienis, vasario 9 d. Sekmadienis, vasario 10 d. Pirmadienis, vasario 11 d. Antradienis, vasario 1� d.

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Beatos virtuvė 07:00 
Šventadienio mintys 07:30 Klau-
simėlis 08:00 Gyventi kaime gera 
08:30 Ryto suktinis su Zita Kel-
mickaite 09:00 Brolių Grimų pa-
sakos 10:00 Gustavo enciklope-
dija 10:30 lietuvos tūkstantmečio 
vaikai 11:30 Mūsų gyvūnai 12:00 
pasaulio dokumentika. tamsio-
ji augalų pusė 12:55 pasaulio 
dokumentika. Gvadalkivyras. 
Didžioji upė 13:50 puaro 15:25 
Klausimėlis 15:43 Loterija „Ke-
no 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 „Ke-
no loto ir „Jėga 20:30 panorama 
20:52 Sportas 21:00 Keliai 21:30 
premjera. laisvės kaina. Disi-
dentai 22:40 Mano didelės sto-
ros graikiškos vestuvės 2 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 kon-
trolė 05:00 ponių rojus  

 
06:30 Dienos programa 06:35 
tomas ir Džeris (14) 07:05 Žvė-
relių būrys (3) 07:30 Nickelode-
on valanda. Keista šeimynėlė 
(26) 07:55 Neramūs ir triukš-
mingi (22) 08:20 Riterių prin-
cesė Nela (33) 08:45 Tomo ir 
Džerio pasakos (8) 09:10 KINO 
pUSRYČIaI Romos gladiatorių 
nuotykiai 11:00 pelenės istorija. 
Jei batelis tiks 12:50 Jaguaras 
14:55 10 balų žemės drebėjimas 
16:40 Ne vienas kelyje 17:20 Te-
leloto 18:30 Žinios 19:25 Sportas 
19:28 Orai 19:30 lietuvos balsas. 
Vaikai 21:45 2012 00:45 Legionas 
02:25 pirmieji metai. pasitikime 
protėvius! 

TV3
05:25 Svotai 5/4s. 06:15 Televitri-
na 10 06:30 Čipas ir Deilas skuba 
į pagalbą 1/144s.  07:00 Trans-
formeriai. Maskuotės meistrai 
4/412s. 07:30 aladinas 1/137s. 
08:00 Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą 1/145s. 08:30 Mamyčių 
klubas 21/6s. 09:00 Kulinarinis 
detektyvas 2/6s. 09:30 penkių 
žvaigždučių būstas 6/6s. 10:00 
pasaulis pagal moteris 7/6s. 
10:30 Svajonių sodai 23 11:30 
paauglių paplūdimys 2 13:45 
102 dalmatinai 15:45 Karštos 
galvos 2 17:30 Visi mes žmonės 
2/2s. 18:30 tV3 žinios 41 19:25 
tV3 orai 41 19:30 pelenė 21:35 
Transporteris 23:20 Tai reiškia ka-
rą  00:30 Kaulai 01:20 Apsukrios 
kambarinės 02:10 Ekstrasensai 
tiria  03:35 Kaulai 04:25 Iš Los 
andželo į Vegasą 04:50 Apsukrios 
kambarinės 

06:30 lietuvos galiūnų čempio-
nato finalas 07:30 Haskių kelias 
08:30 Tauro ragas 09:00 Svei-
katos kodas 09:30 Sveikatos 
kodas televitrina 10:00 Nutrūkę 
nuo grandinės (22) 10:30 Bangi-
nių gelbėtojai 11:40 pReMJeRa 
Spec. būrys. Išlieka stipriausi (1) 
12:50 Gordonas Ramzis. Iki pra-
garo ir atgal (7) 13:50 Ekstrasen-

sų mūšis (5) 16:00 Nusikaltimų 
miestas (23) 16:30 Čepas meta 
17:00 Betsafe–lKl. Dzūkija - Žal-
giris 19:30 Žandaras pramogauja 
21:35 antrininkas (7) 22:40 Kortų 
namelis (5) 23:50 Baudėjas 02:00 
penktadienis tinkle  

05:10 „pavojingiausios kelionės. 
Gabonas” 05:35 „pavojingiau-
sios kelionės. Gruzija” 07:00 
programa 07:04 tV parduotuvė 
07:20 „tV europa pristato. Vyrų 
šešėlyję. Felicija Bortkevičienė” 
07:55 „Gluchariovas“(2/9; 2/10) 
10:00 Šiandien kimba 11:00 
„Detektyvas Morsas“ (3/3) 13:00 
„Bitininkas“ (1/16; 1/17; 1/18) 
16:00 Žinios 16:18 Orai 16:20 
Krepšinio pasaulyje su V 17:00 
Ne spaudai 18:00 Žinios 18:28 
Orai 18:30 „Inspektorius luisas. 
Kas slypi viduje”. (9/5; 9/6) 20:00 
Žinios 20:23 Orai 20:25 „Inspek-
torius luisas. Kas slypi viduje” (9/6 
tęs.) 21:00 „24/7” 22:00 Žinios 
22:28 Orai 22:30 „Detektyvas 
Morsas“ (2/1) 

TV6
06:15 televitrina 15 06:30 Ledo 
kelias 7/11s.  07:30 Kuprotieji ban-
giniai. Kodo įminimas  08:30 San-
dėlių karai 2/1s.  09:00 Gyvūnų 
manija 3/23s. 09:30 Vienam gale 
kablys 20/6s. 10:00 praeities žval-
gas 4/23s. 10:30 Sekmadienis su 
Kauno Žalgiriu 2/15s. 11:00 Įspū-
dingiausios atostogų vietos 1/2s. 
11:30 Sandėlių karai 2/2s. 12:00 
Jokių kliūčių! 2/210s. 13:00 Leo-
pardų kovos klubas 14:00 Žvejo 
nuotykiai 3/12s. 15:00 Ledo ke-
lias 7/12s. 16:00 Bearas Gryll-
sas. laukinis iššūkis žvaigždėms 
1/2s. 17:00 Sandėlių karai 2/3s. 
17:30 Sandėlių karai 2/4s. 18:00 
Jukono vyrai 205 19:00 Ameri-
kos dievaitis 16/4s. 21:00 Žinios 
41 21:55 Orai 41 22:00 Nakties 
tOp 8/2s. 22:30 X Faktorius 5/5s. 
01:10 Stounas

 
 05:05 Vartotojų kontrolė 06:00 
Lietuvos Respublikos himnas 
06:05 Bravo! 2 07:15 Mokslo 
ekspresas  07:30 Kultūrų kryž-
kelė. Vilniaus sąsiuvinis 07:45 
Kultūrų kryžkelė. Menora 08:00 
Kultūrų kryžkelė. trembita 08:15 
Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albu-
mas 08:30 Kelias 08:45 Krikščio-
nio žodis 09:00 premjera. Saros 
muzika. Šiuolaikinė klasika 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 15:45 Šventadienio 
mintys 16:10 projektas pi 16:40 
Mokslo sriuba  17:05 Vartotojų 
kontrolė 18:00 Kultūringai su No-
meda 18:45 Žmonės, kurie sukū-
rė lietuvą 19:30 premjera. Daun-
tono abatija 2 20:30 panorama 
20:52 Sportas. Orai 21:00 Legen-
dos 21:45 Teatralizuota misterija 
„Mistinis Čiurlionis 23:30 Anapus 
čia ir dabar 00:20 DW naujienos 
rusų kalba 00:35 Dabar pasauly-
je 01:05 Roko festivalis „Lituanika 
2015 01:45 Maiklas Džeksonas 
03:05 Stop juosta  03:30 Stambiu 
planu 04:15 aRti. Veidai 04:30 Į 
sveikatą! 04:55 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus sąsiuvinis 05:15 Giminės. 
Gyvenimas tęsiasi 3 (10 s.) 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Labas rytas, Lietuva 
06:30 Žinios 09:20 Senis 10:25 
Štutgarto kriminalinė policija 4 
11:15 aukštuomenės daktaras 1 
12:00 Beatos virtuvė 13:00 Klaus-
kite daktaro 13:58 Loterija „Keno 
Loto 14:00 Žinios 14:15 Laba 
diena, Lietuva 16:30 premjera. 
ponių rojus 17:30 Žinios. Spor-
tas. Orai 18:00 tV žaidimas „Kas 
ir kodėl? 18:30 Klauskite daktaro 
19:30 Vartotojų kontrolė 20:25 
Loterija „Keno Loto 20:30 pano-
rama 21:00 Dienos tema 21:20 
Sportas 21:29 loterija „Jėga 21:30 
LRT forumas 22:30 Dviračio žinios 
23:00 premjera. Medičiai. Floren-
cijos valdovai 2 00:00 LRT radijo 
žinios 00:10 Štutgarto kriminalinė 
policija 4 01:00 lRt radijo žinios 
01:10 Istorijos detektyvai 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 (Ne)emigrantai 
05:00 ponių rojus 

 
06:00 Dienos programa 06:05 Ma-
no gyvenimo šviesa (616) 06:35 
Mano gyvenimo šviesa (617) 
07:05 Mano gyvenimo šviesa 
(618) 07:35 tomas ir Džeris (15) 
08:00 Volkeris, teksaso reindžeris 
(98) 09:05 Monikai reikia meilės 
(9) 09:40 Namai, kur širdis (50) 
10:25 KK2 penktadienis 12:00 
Mano likimas (17) 13:00 Gyveni-
mo daina (172) 14:00 Aukštakul-
nių kerštas (64) 14:55 Dvi širdys 
(1453) 15:25 Dvi širdys (1454) 
15:55 Dvi širdys (1455) 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 pavel-
dėtoja 2 (17) 21:00 Monikai reikia 
meilės (19) 21:30 Žinios 22:24 
Sportas 22:27 Orai 22:28 Telefo-
ninė loterija 1634 22:30 VaKaRO 
SeaNSaS Operacija Kardžu-
vė 00:30 Juodasis sąrašas (15) 
01:25 2012

TV3
06:10 Televitrina 06:25 Trans-
formeriai. Maskuotės meistrai 
06:55 Simpsonai 07:25 Simpso-
nai 07:55 Svajonių sodai 08:55 
Meilės sūkuryje 10:00 Meilės 
žiedai 11:00 Meilės žiedai 12:00 
Svotai 13:00 pažadėtoji 13:30 
pažadėtoji 14:00 pažadėtoji 14:30 
pažadėtoji 15:00 Simpsonai 15:30 
Simpsonai 16:00 tV3 žinios 16:25 
tV3 orai 16:30 tV pagalba 18:30 
tV3 žinios 19:25 tV3 orai 19:30 
Namas 20:30 prakeikti 21:00 
tV3 vakaro žinios 21:55 tV3 orai 
22:00 VaKaRO KINO teatRaS 
prezidento lėktuvas 00:15 Skubi 
pagalba (9-1-1) 01:15 Iš Los An-
dželo į Vegasą   

07:15 Vaikai šėlsta (15) 07:40 Sto-
ties policija (18) 08:40 Sudužusių 
žibintų gatvės (3) 09:40 Įteisintas 
faras (34) 10:45 Gelbėtojai - 112 
(83) 11:15 ekstrasensų mūšis (5) 
13:40 Stoties policija (19) 14:40 
Sudužusių žibintų gatvės (4) 15:45 
Įteisintas faras (35) 16:50 Gelbė-
tojai - 112 (85) 17:25 Gelbėtojai 
- 112 (86) 18:00 Info diena 18:35 
Mentalistas (9) 19:30 Įstatymas 
ir tvarka. Specialiųjų tyrimų sky-
rius (13) 20:30 Varom! (23) 21:00 

Tamsos riteris 00:00 Smurto isto-
rija 01:50 antrininkas (7) 02:40 
Kortų namelis (5)  

06.09 programa. 06.10 TV par-
duotuvė. 06.30 Dokumentinis 
serialas „pasaulis iš viršaus“ 
07.00 Šiandien kimba 08.00 TV 
serialas „Sandoris“ (1/5) (N-7). 
09.00 24/7 10.00 TV serialas „Šir-
dies plakimas“ (2) (N-7). 11.10 
tV serialas „Mentalistas“ (9) (N-
7). 12.20 TV serialas „Albanas“ 
(60) (N-7). 13.30 tV parduotuvė. 
13.45 tV serialas „Miškinis“ (3/6) 
(N-7). 14.55 TV serialas „Glu-
chariovas“ (3/37) (N-7). 16.00 
Reporteris 16.58 Orai. 17.00 TV 
serialas „Gyvybės langelis“ (1/18) 
(N-7). 18.00 Reporteris 18.48 Orai. 
18.50 Mes europiečiai. 18.55 TV 
serialas „Gluchariovas“ (3/49) (N-
7). 20.00 Reporteris 20.28 Orai. 
20.30 Nuoga tiesa 22.00 Repor-
teris 22.53 Orai. 22.55 Mes eu-
ropiečiai. 23.00 Ne spaudai 00.00 
tV serialas „Gluchariovas“ (3/38) 
(N-7). 01.05 TV serialas „Albanas“ 
(48) (N-7).   

T V 1
06:55 Marija Vern (1) 07:55 Sva-
jonių princas (281) 08:25 Svajonių 
princas (282) 08:55 Svajonių prin-
cas (283) 09:25 Svajonių princas 
(284) 09:55 Būrėja (37) 10:30 
akloji (70) 11:05 akloji (104) 11:40 
Nusivylusios namų šeimininkės 
(19) 12:40 Ogis ir tarakonai (1) 
12:50 Ogis ir tarakonai (2) 12:55 
Ogis ir tarakonai (3) 13:05 Drako-
nų kova. Super (31) 13:35 tinginių 
miestelis (57) 14:05 Nepaprastas 
Gumuliuko gyvenimas (42) 14:30 
pasisvėrę ir laimingi (29) 15:30 
amžina meilė (13) 16:30 Būk su 
manim (1166) 17:00 Būk su ma-
nim (1167) 17:30 Būk su manim 
(1168) 18:00 Iš širdies į širdį (30) 
19:10 Nusivylusios namų šeimi-
ninkės (20) 20:05 Marija Vern (2) 
21:00 alfis 23:10 Karalienė Izabe-
lė (23) 00:50 Midsomerio žmogžu-
dystės XIV. Retas paukštis 

 
05:15 Giminės. Gyvenimas tęsia-
si 3. (10 s.) 06:00 Lietuvos Res-
publikos himnas 06:05 Vilnius 
Mama Jazz 2018 06:50 Linija, 
spalva, forma 07:15 Kultūrų kryž-
kelė. Rusų gatvė 07:45 Grizis 
ir lemingai 07:55 Džeronimas 3 
08:15 Vienuolynų kelias lietuvoje 
09:15 Labas rytas, Lietuva 12:00 
DW naujienos rusų kalba. 12:15 
Savaitė 13:10 Kauno bažnyčios: 
miesto tapatumo kodas. Švč. 
Mergelės Marijos Ėmimo į dangų 
(Vytauto Didžiojo) bažnyčia. 13:20 
Vilniečiai. antanas Dilys 13:50 pa-
saulio lietuvių žinios 14:15 Daunto-
no abatija 2 15:10 padirbta, vogta 
– parduota! 15:40 Grizis ir lemingai 
15:50 premjera. Kaimynai piratai 
16:05 Džeronimas 3 16:30 La-
ba diena, Lietuva 18:00 Kultūrų 
kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis 18:15 
Giminės 19:00 ARTi 19:15 prem-
jera. Holokausto pabėgimo tune-
lis 20:10 Kultūros diena. 20:30 
panorama 21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 21:30 Vine-
tu. paskutinė kova 23:35 Istorijos 
detektyvai 00:00 DW naujienos 
rusų kalba. 00:15 Dabar pasauly-
je 00:45 Roko festivalis „Lituanika 
2015” 02:10 Mano didelės storos 
graikiškos vestuvės 2 03:45 Le-
gendos 04:45 Garsiau 05:10 Vil-
niaus miesto šokio teatras

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Labas rytas, Lietuva 
06:30 Žinios 09:20 Senis 10:25 
Štutgarto kriminalinė policija 4 
11:15 aukštuomenės daktaras 1 
12:00 Stilius 13:00 Klauskite dak-
taro 13:58 Loterija „Keno Loto 
14:00 Žinios 14:15 Laba diena, 
Lietuva 16:30 premjera. ponių 
rojus 17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 tV žaidimas „Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro 19:30 
(Ne)emigrantai 20:25 Loterija „Ke-
no Loto 20:30 panorama 21:00 
Dienos tema 21:20 Sportas 21:29 
loterija „Jėga 21:30 Nacionalinė 
ekspedicija „Dniepru per Ukrai-
ną 22:30 Dviračio žinios 23:00 
premjera. 12 beždžionių 2  23:45 
Klausimėlis 00:00 lRt radijo ži-
nios 00:10 Štutgarto kriminalinė 
policija 4  01:00 lRt radijo žinios 
01:05 Stilius 02:00 lRt radijo ži-
nios 02:05 Klauskite daktaro 

 
06:00 Dienos programa 06:05 Ma-
no gyvenimo šviesa (619) 06:35 
Mano gyvenimo šviesa (620) 
07:05 Mano gyvenimo šviesa 
(621) 07:35 tomas ir Džeris (16) 
08:00 Volkeris, teksaso reindžeris 
(99) 09:05 Monikai reikia meilės 
(10) 09:40 Namai, kur širdis (51) 
10:25 KK2 10:55 Nuo... Iki... 11:25 
paveldėtoja 2 (17) 12:00 Mano li-
kimas (18) 13:00 Gyvenimo daina 
(173) 14:00 aukštakulnių kerštas 
(65) 14:55 Dvi širdys (1456) 15:25 
Dvi širdys (1457) 15:55 Dvi širdys 
(1458) 16:30 Labas vakaras, Lie-
tuva 17:35 Yra, kaip yra 18:30 
Žinios 19:25 Sportas 19:28 Orai 
19:30 KK2 20:00 Nuo... Iki... 
20:30 paveldėtoja 2 (18) 21:00 
Monikai reikia meilės (20) 21:30 
Žinios 22:24 Sportas 22:28 Orai 
22:30 VaKaRO SeaNSaS Skun-
dikas 00:45 Juodasis sąrašas (16) 
01:40 Operacija Kardžuvė 

TV3
05:15 apsukrios kambarinės 
06:10 Televitrina 06:25 Trans-
formeriai. Maskuotės meistrai 
06:55 Simpsonai 07:25 Simpso-
nai 07:55 Namas. lietuva, 2019 
08:55 Meilės sūkuryje 10:00 
Meilės žiedai 11:00 Meilės žiedai 
12:00 Svotai 13:00 pažadėtoji 
14:00 pažadėtoji 14:30 pažadė-
toji 15:00 Simpsonai 15:30 Simp-
sonai  16:00 tV3 žinios 16:25 
tV3 orai 16:30 tV pagalba 18:30 
tV3 žinios 19:25 tV3 orai 19:30 
prieš srovę 20:30 prakeikti 21:00 
tV3 vakaro žinios 21:55 tV3 orai 
22:00 VaKaRO KINO teatRaS 
trys dienos nužudyti 00:30 Skubi 
pagalba (9-1-1) 01:25 Iš Los An-
dželo į Vegasą  

07:15 Vaikai šėlsta (16) 07:40 Sto-
ties policija (19) 08:40 Sudužusių 
žibintų gatvės (4) 09:40 Įteisintas 
faras (35) 10:45 Gelbėtojai - 112 
(85) 11:15 Gelbėtojai - 112 (86) 
11:45 Mentalistas (9) 12:45 Įsta-
tymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų 
skyrius (13) 13:40 Stoties polici-
ja (20) 14:40 Sudužusių žibintų 
gatvės (5) 15:45 Įteisintas faras 
(36) 16:50 Gelbėtojai - 112 (87) 
17:25 Gelbėtojai - 112 (88) 18:00 
Info diena 18:35 Mentalistas (10) 
19:30 Įstatymas ir tvarka. Spe-
cialiųjų tyrimų skyrius (14) 20:30 
Varom! (24) 21:00 Nakties sargy-

ba 23:05 Tamsos riteris 01:55 Di-
džiojo sprogimo teorija (5) 02:15 
Didžiojo sprogimo teorija (6)  

06.09 programa. 06.10 TV par-
duotuvė. 06.30 Nuoga tiesa 08.00 
tV serialas „Sandoris“ (1/6) (N-7). 
09.00 tV serialas „Gurovo bylos. 
Medžioklė“ (1/3) (N-7). 10.00 TV 
serialas „Širdies plakimas“ (3) 
(N-7). 11.10 TV serialas „Menta-
listas“ (10) (N-7). 12.20 TV seria-
las „Inspektorius luisas. Žaizdos“ 
(8/1) (N-7). 13.30 tV parduotuvė. 
13.45 tV serialas „Miškinis“ (3/7) 
(N-7). 14.55 TV serialas „Glucha-
riovas“ (3/38) (N-7). 16.00 Repor-
teris 16.30 Lietuva tiesiogiai 16.58 
Orai. 17.00 tV serialas „Gyvybės 
langelis“ (1/19) (N-7). 18.00 Re-
porteris 18.48 Orai. 18.50 Mes 
europiečiai. 18.55 TV serialas 
„Gluchariovas“ (3/50) (N-7). 20.00 
Reporteris 20.30 lietuva tiesiogiai. 
20.58 Orai. 21.00 Adomo obuolys 
22.00 Reporteris 22.53 Orai. 22.55 
Mes europiečiai. 23.00 TV serialas 
„prokuroras“ (1) (N-7). 00.00 TV 
serialas „Gluchariovas“ (3/39) 

T V 1
06:55 Marija Vern (2) 07:55 Sva-
jonių princas (285) 08:25 Svajonių 
princas (286) 08:55 Svajonių prin-
cas (287) 09:25 Svajonių princas 
(288) 09:55 Būrėja (38) 10:30 
akloji (71) 11:05 akloji (105) 11:40 
Nusivylusios namų šeimininkės 
(20) 12:40 Ogis ir tarakonai (4) 
12:50 Ogis ir tarakonai (5) 12:55 
Ogis ir tarakonai (6) 13:05 Drako-
nų kova. Super (32) 13:35 tinginių 
miestelis (58) 14:05 Nepaprastas 
Gumuliuko gyvenimas (43) 14:30 
pasisvėrę ir laimingi (1) 15:30 Am-
žina meilė (14) 16:30 Būk su ma-
nim (1169) 17:00 Būk su manim 
(1170) 17:30 Iš širdies į širdį (31) 
18:00 Iš širdies į širdį (32) 19:10 
Nusivylusios namų šeimininkės 
(21) 20:05 Marija Vern (3) 21:00 
DeteKtYVO VaKaRaS. Bekas 
6. Kelio pabaiga 22:55 Karalienė 
Izabelė (24) 00:25 Midsomerio 
žmogžudystės XV. Raitelis be 
galvos 02:10 pasisvėrę ir laimingi 
(1) 02:55 alfis   

 
05:10 Vilniaus miesto šokio teatras 
„Low Air” festivalyje „Midsummer 
Vilnius 2018”  06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas 06:05 Roko 
festivalis „lituanika 2015”. Gru-
pė „BIX”) 06:45 Mokslo sriuba 
07:05 Misija: Vilnija 07:30 Grizis 
ir lemingai 07:40 Kaimynai piratai 
07:55 Džeronimas 3 08:20 Mokslo 
sriuba 08:45 padirbta, vogta – par-
duota! 09:15 Labas rytas, Lietuva 
12:00 DW naujienos rusų kalba. 
12:15 Gimę tą pačią dieną 13:10 
anapus čia ir dabar 13:55 Mokslo 
ekspresas 14:15 Holokausto pa-
bėgimo tunelis 15:10 padirbta, 
vogta – parduota! 15:40 Grizis ir le-
mingai 15:50 premjera. Kaimynai 
piratai 16:05 Džeronimas 3 16:30 
laba diena, lietuva) 17:50 „Ki-
dy Tour” Karaliaus Mindaugo 
krepšinio taurė. Ketvirtfinalis. 
Klaipėdos „Neptūnas” – Prie-
nų „Skycop” 19:50 „Kidy Tour” 
Karaliaus Mindaugo krepšinio tau-
rė. Ketvirtfinalis. Vilniaus „Rytas” – 
Utenos „Juventus” 21:15 Kultūros 
diena. 21:30 Antradienio detekty-
vas. premjera. Komisaras ir jūra 
23:00 Kredo: demokratas. 00:30 
DW naujienos rusų kalba

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas.  06:05 Nacionalinė ekspedi-
cija „Dniepru per Ukrainą“. 07:00 
Hani ir Nani 3. Šeimyninė drama. 
Vokietija. 2013 m. Rež. Dagmar 
Seume. lt 08:30 Karinės pa-
slaptys. Ved. Deividas Jursevi-
čius. 09:00 labas rytas, lietuva. 
09:30 Žinios. Orai. 09:35 Labas 
rytas, lietuva. 10:30 Žinios. 
Orai. 10:35 labas rytas, lietuva. 
11:30 Žinios. Orai. 11:35 Labas 
rytas, lietuva. 12:00 Ypatinga 
misija. Dokumentinis serialas. 
JaV. 2015–2016 m. 3 d. Rykliai 
puola (Sharks Under atack). 
Rež. Nenurodyta. lt 12:55 
Metų laikai. Dokumentinis seri-
alas. Didžioji Britanija. 2016 m. 
4 d. Žiema (Winter). prod. Ma-
ry Summerill. lt 13:50 Džesika 
Flečer 6. Kriminalinis serialas. 
JaV. 1989-1990 m. N-7. 6/8 s. 
! 14:35 Džesika Flečer 6. Krimi-
nalinis serialas. JaV. 1989-1990 
m. N-7. 6/9 s. ! 15:25 Klausimė-
lis.lt. 15:43 loterija „Keno loto“. 
15:45 Žinios. Orai (su vertimu į 
gestų kalbą). 16:00 Sveikinimų 
koncertas. 17:30 Žinios. Sportas. 
Orai (su vertimu į gestų k.). 18:00 
teisė žinoti. Ved. Rita Miliūtė. 
18:30 Vakaras su edita. Ved. 
edita Mildažytė ir Vytautas Rum-
šas (jaunesnysis). 19:30 Stilius. 
Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. 
Violeta Baublienė. 20:25 Loteri-
jos „Keno loto“ ir „Jėga“. 20:30 
panorama. 20:52 Sportas. Orai. 
21:00 „eurovizija 2019“. Na-
cionalinė atranka. I pusfinalis. 
Ved. Gabrielė Martirosianaitė ir 
Giedrius Masalskis. tiesioginė 
transliacija iš lRt Didžiosios stu-
dijos. 23:45 Maiklas Džeksonas 
01:10 taikinys Nr. 1 03:40 Ypa-
tinga misija 04:25 Džesika Flečer 
6 05:10 Džesika Flečer 6.

 
06:20 Dienos programa 06:25 
tomas ir Džeris (13) 06:55 Žvė-
relių būrys (2) 07:20 “Nickelode-
on” valanda. Keista šeimynėlė 
(25) 07:45 Neramūs ir triukš-
mingi (21) 08:10 Riterių prin-
cesė Nela (32) 08:35 Tomo ir 
Džerio pasakos (7) 09:00 ponas 
Bynas (6) 09:25 KINO pUSRY-
ČIaI Monstrų biuras 11:15 pele-
nės istorija. Gražiausios dainos 
13:00 piteris penas 15:10 poli-
cininkas 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 Ame-
rikietis žudikas 

TV3
06:15 Televitrina 10 06:30 Či-
pas ir Deilas skuba į pagalbą 
1/143s. (kart.) 07:00 Transforme-
riai. Maskuotės meistrai 4/411s. 
07:30 aladinas 1/136s. 08:00 
Čipas ir Deilas skuba į pagalbą 
1/144s. 08:30 Kempiniukas pla-
čiakelnis 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 kili-
mas 5/6s. 18:30 tV3 žinios 40 
19:22 tV3 orai 40 19:25 Euro-
jackpot 6 19:30 Turtuolis vargšas 

1/1s. 21:55 Tyli naktis 00:00 Tai 
reiškia karą 01:50 persijos prin-
cas. laiko smiltys (kart.) 03:50 
tiksinti bomba (kart.) 05:25 
Svotai 5/4s.

06:15 Varom! (20) 06:40 Varom! 
(21) 07:05 Varom! (22) 07:30 
Vaikai šėlsta (13) 08:00 Vaikai 
šėlsta (14) 08:29 „Top Shop“ 
televitrina 08:45 Sveikatos ABC 
televitrina 09:00 lietuvos galiūnų 
čempionato finalas 10:00 Nu-
trūkę nuo grandinės (21) 10:30 
Haskių kelias 11:40 Velniški Sti-
vo Ostino išbandymai (13) 12:40 
Gordonas Ramzis. Iki pragaro 
ir atgal (6) 13:40 ekstrasensų 
mūšis (4) 16:00 amžiaus nusi-
kaltimai (6) 17:00 Betsafe–lKl. 
Juventus - Neptūnas 19:30 Mu-
zikinė kaukė. Geriausieji 22:00 
MaNO HeROJUS Smurto isto-
rija 23:55 aŠtRUS KINaS penk-
tadienis tinkle 01:40 ekstrasensų 
mūšis (4)

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-Žaga-
rietė”. Dokumentinių filmų ciklas. 
lietuva. 2016 m. 07:55 „pasaulis 
iš viršaus“. Dokumentinis seria-
las. JaV. 2016 m.” 09:00 Skinsiu 
raudoną rožę 09:30 Vantos la-
pas. laida apie pirties malonu-
mus. 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 Čempi-
onai 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 „Neišsi-
žadėk“( 79 tęs.; 80) 20:00 Žinios 
20:23 Orai 20:25 „Gurovo bylos. 
Maitvanagiai” (2/3; 2/4) 22:00 Ži-
nios 22:28 Orai 22:30 „Gurovo 
bylos. Maitvanagiai” (2/4 tęs.) 
23:10 „Mentų karai. Odesa“ (1/1; 
1/2) 00:40 „Gurovo bylos. Savi-
valė” (5/1; 5/2) 02:10 „Merdoko 
paslaptys“ (5/8; 5/9) 03:40 „Kel-
rodė žvaigždė“ (11; 12) 05:10 
„pavojingiausios kelionės. Ga-
bonas”. Dokumentinis serialas. 
prancūzija. 2014 m. N-7. 05:35 
„pavojingiausios kelionės. Gruzi-
ja”. Dokumentinis serialas. pran-
cūzija. 2014 m. N-7.

TV6
06:15 televitrina 15 06:30 Ledo 
kelias 7/10s. (kart.) 07:30 Sve-
čiuose drambliai (kart.) 08:30 
Sandėlių karai 1/18s. (kart.) 
09:00 Vienam gale kablys 20/5s. 
(kart.) 09:30 Statybų gidas 5/23s. 
10:00 Gazas dugnas 2/6s. 10:30 
autopilotas 2/6s. 11:00 Lietuvos 
mokyklų žaidynės 3/19s. 11:30 
Sandėlių karai 1/19s. 12:00 Jokių 
kliūčių! 2/209s. 13:00 Kuprotieji 
banginiai. Kodo įminimas 14:00 
Žvejo nuotykiai 3/11s. 15:00 Le-
do kelias 7/11s. 16:00 Bearas 
Gryllsas. laukinis iššūkis žvaigž-
dėms 1/1s. 17:00 Sandėlių karai 
2/1s. 17:30 Sandėlių karai 2/2s. 
18:00 Jukono vyrai 204 19:00 
amerikos dievaitis 16/3s. 21:00 
Žinios 40 21:55 Orai 40 22:00 
Iksmenai 2 00:45 Kryžminė 
ugnis (kart.)
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06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas 06:05 Labas rytas, 
Lietuva 06:30 Žinios 09:20 Se-
nis 10:25 Štutgarto kriminalinė 
policija 4 11:15 aukštuomenės 
daktaras 2 12:00 Gyvenimas 
13:00 Klauskite daktaro 13:58 
Loterija „Keno Loto 14:00 Ži-
nios 14:15 Laba diena, Lie-
tuva 16:30 premjera. ponių 
rojus 17:30 Žinios. Sportas. 
Orai 18:00 tV žaidimas „Kas ir 
kodėl? 18:30 Klauskite daktaro 
19:30 Specialus tyrimas 20:25 
Loterija „Keno Loto 20:30 pa-
norama 21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas 21:29 Loterija 
„Jėga 21:30 Gimę tą pačią die-
ną 22:30 Dviračio žinios 23:00 
premjera. Babilonas Berlynas 
01:10 Štutgarto kriminalinė 
policija 4 02:00 lRt radijo ži-
nios 02:05 Gimę tą pačią dieną 
03:00 lRt radijo žinios 03:05 
tV žaidimas „Kas ir kodėl? 

 
06:00 Dienos programa 06:05 
Mano gyvenimo šviesa (625) 
06:35 Mano gyvenimo šviesa 
(626) 07:05 Mano gyvenimo 
šviesa (627) 07:35 Tomas 
ir Džeris (18) 08:00 Volke-
ris, teksaso reindžeris (101) 
09:05 Monikai reikia meilės 
(12) 09:40 Namai, kur širdis (1) 
10:25 KK2 10:55 Nuo... Iki... 
11:25 paveldėtoja 2 (19) 12:00 
Mano likimas (20) 13:00 Gyve-
nimo daina (175) 14:00 Aukš-
takulnių kerštas (67) 14:55 Dvi 
širdys (1462) 15:25 Dvi širdys 
(1463) 15:55 Dvi širdys (1464) 
16:30 Labas vakaras, Lietuva 
17:35 Yra, kaip yra 18:30 Ži-
nios 19:25 Sportas 19:28 Orai 
19:30 KK2 20:00 Valanda 
su Rūta 21:00 Monikai reikia 
meilės (22) 21:30 Žinios 22:24 
Sportas 22:28 Orai 22:30 VA-
KaRO SeaNSaS troja 01:40 
Žiemos spąstuose 03:05 Al-
chemija. VDU karta 03:35 RE-
tROSpeKtYVa 

TV3
05:15 apsukrios kambarinės 
06:10 Televitrina 06:25 Aladi-
nas 06:55 Simpsonai 07:25 
Simpsonai 07:55 Gero vakaro 
šou. lietuva, 2018 08:55 Mei-
lės sūkuryje 10:00 Meilės žie-
dai 11:00 Meilės žiedai 12:00 
Svotai 13:00 pažadėtoji 13:30 
pažadėtoji 14:00 pažadėtoji 
14:30 pažadėtoji 15:00 Simp-
sonai 15:30 Simpsonai 16:00 
tV3 žinios 16:25 tV3 orai 
16:30 tV pagalba 18:30 tV3 
žinios 19:25 tV3 orai 19:30 
Farai 20:30 prakeikti 21:00 
tV3 vakaro žinios 21:55 tV3 
orai 22:00 VaKaRO KINO te-
atRaS Kažkas skolinto 01:05 
trys dienos nužudyti 03:05 Te-
ta Helena 05:10 Svotai 

07:15 Vaikai šėlsta (18) 07:40 
Stoties policija (21) 08:40 
Sudužusių žibintų gatvės (6) 
09:40 Įteisintas faras (37) 
10:45 Gelbėtojai - 112 (89) 
11:15 Gelbėtojai - 112 (90) 
11:45 Mentalistas (11) 12:45 
Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius (15) 13:40 Sto-
ties policija (22) 14:40 Sudu-
žusių žibintų gatvės (7) 15:45 

Įteisintas faras (38) 16:50 Gel-
bėtojai - 112 (91) 17:25 Gelbė-
tojai - 112 (92) 18:00 Info diena 
18:35 Mentalistas (12) 19:30 
Įstatymas ir tvarka. Specia-
liųjų tyrimų skyrius (16) 20:30 
tautos tarnas (2) 21:00 Mirties 
apsuptyje 23:05 Voratinklis 
01:05 Didžiojo sprogimo teori-
ja (9) 01:25 Didžiojo sprogimo 
teorija (10) 01:45 Spec. būrys. 
Išlieka stipriausi (1)

T V 1
06:55 Marija Vern (4) 07:55 
Svajonių princas (293) 08:25 
Svajonių princas (294) 08:55 
Svajonių princas (295) 09:25 
Svajonių princas (296) 09:55 
Būrėja (40) 10:30 akloji (73) 
11:05 akloji (107) 11:40 Nusi-
vylusios namų šeimininkės (22) 
12:40 Ogis ir tarakonai (10) 
12:50 Ogis ir tarakonai (11) 
12:55 Ogis ir tarakonai (12) 
13:05 Drakonų kova. Super 
(34) 13:35 tinginių miestelis 
(60) 14:05 Nepaprastas Gu-
muliuko gyvenimas (45) 14:30 
pasisvėrę ir laimingi (3) 15:30 
amžina meilė (16) 16:30 Būk 
su manim (1174) 17:00 Būk 
su manim (1175) 17:30 Būk su 
manim (1176) 18:00 Iš širdies į 
širdį (35) 18:35 Iš širdies į širdį 
(36) 19:10 Nusivylusios namų 
šeimininkės (23) 20:05 Marija 
Vern (1) 21:00 DeteKtYVO 
VaKaRaS. pReMJeRa pran-
cūziška žmogžudystė. Mirtys 
Ruano vienuolyno bažnyčioje 
23:05 Karalienė Izabelė (26) 
00:40 Midsomerio žmogžudys-
tės VI. talentas gyventi 02:40 
pasisvėrę ir laimingi (3) 03:25 
Bekas 6. paskutinė diena 

 
05:10 Giminės. Gyvenimas tę-
siasi 3. (11 s.) 06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas 06:05 Ro-
ko festivalis „lituanika 2015”. 
Boris Grebenščikov ir grupė 
„Akvarium” 07:20 Į sveikatą! 
07:45 Kaimynai piratai  07:55 
Džeronimas 3 08:20 Mados 
aukos 09:15 Labas rytas, Lie-
tuva 12:00 DW naujienos rusų 
kalba. 12:15 Legendos 13:10 
Stambiu planu 13:55 Atspin-
džiai 14:20 Kredo: demokra-
tas. Dokumentinis filmas, skir-
tas prezidento K. Griniaus 
150-osioms gimimo metinėms 
15:15 premjera. Konfrontacijos 
prie Rio Grandės. Narkotikų 
karas Meksikoje 15:40 Grizis 
ir lemingai 15:50 premjera. 
Kaimynai piratai 16:05 Dže-
ronimas 3 16:30 Laba diena, 
Lietuva 18:00 Kultūrų kryž-
kelė. Vilniaus albumas 18:15 
Giminės 19:05 Kauno bažny-
čios: miesto tapatumo kodas. 
Švč. Mergelės Marijos Ėmimo 
į dangų (Vytauto Didžiojo) baž-
nyčia. 19:15 premjera. leonar-
das. Žmogus, išgelbėjęs moks-
lą 20:10 Kultūros diena. 20:30 
panorama 21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 21:30 
Valentino diena kitaip 23:30 
anapus čia ir dabar 00:30 DW 
naujienos rusų kalba. 00:45 
Dabar pasaulyje 01:15 Ro-
ko festivalis „lituanika 2015” 
02:20 atspindžiai 02:45 Linija, 
spalva, forma 03:15 7 Kauno 
dienos 03:45 Muzikinė pra-
moginė programa „Du balsai 
– viena širdis” 

 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas 06:05 Labas rytas, 
Lietuva 06:30 Žinios 09:20 
Senis 10:25 Štutgarto krimi-
nalinė policija 4 11:15 Aukš-
tuomenės daktaras 2 12:00 
Vasario 16 d. lietuvos lais-
vės kovos sąjūdžio tarybos 
deklaracijos paskelbimo 70-
mečio minėjimas 12:30 Kari-
nės paslaptys 13:00 Vartotojų 
kontrolė  13:58 Loterija „Keno 
Loto 14:00 Žinios 14:15 Laba 
diena, Lietuva 16:30 premje-
ra. ponių rojus 17:30 Žinios. 
Sportas. Orai 18:00 tV žai-
dimas „Kas ir kodėl? 18:30 
Nacionalinė paieškų tarnyba 
19:30 Beatos virtuvė 20:25 
Loterija „Keno Loto 20:30 pa-
norama 20:52 Sportas 20:59 
loterija „Jėga 21:00 „Aš – da-
lis tavęs 23:10 Fantastiškas 
penktadienis. Nesaugus prie-
globstis  

 
06:00 Dienos programa 06:05 
Mano gyvenimo šviesa (628) 
06:35 Mano gyvenimo šviesa 
(629) 07:05 Mano gyvenimo 
šviesa (630) 07:35 Tomas 
ir Džeris (19) 08:00 Volke-
ris, teksaso reindžeris (102) 
09:05 Monikai reikia meilės 
(13) 09:40 Namai, kur širdis 
(2) 10:25 KK2 10:55 Valanda 
su Rūta 12:00 Mano likimas 
(21) 13:00 Gyvenimo dai-
na (176) 14:00 aukštakulnių 
kerštas (68) 14:55 Dvi širdys 
(1465) 15:25 Dvi širdys (1466) 
15:55 Dvi širdys (1467) 16:30 
Labas vakaras, Lietuva 17:35 
Bus visko 18:30 Žinios 19:25 
Sportas 19:28 Orai 19:30 KK2 
penktadienis 21:00 SaVaItĖS 
HItaS. pReMJeRa Sumažinti 
žmonės 23:40 Smagus pasi-
važinėjimas 01:35 penktadie-
nis, 13-oji 

TV3
05:10 Svotai 06:10 Televitrina 
06:25 Kempiniukas plačiakel-
nis 06:55 Simpsonai 07:25 
Simpsonai 07:55 Farai 08:55 
Meilės sūkuryje 10:00 Meilės 
žiedai 11:00 Meilės žiedai 
12:00 Svotai 13:00 pažadė-
toji 13:30 pažadėtoji 14:00 
pažadėtoji 14:30 pažadėtoji 
15:00 Simpsonai 15:30 Simp-
sonai 16:00 tV3 žinios 16:25 
tV3 orai 16:30 tV pagalba 
18:30 tV3 žinios 19:25 tV3 
orai 19:30 DIDYSIS peNK-
taDIeNIO FIlMaS atlanti-
da. prarastoji imperija 21:20 
VaKaRO KINO teatRaS 
legenda apie Heraklį 23:10 
pReMJeRa Žmogus žmogui 
– vilkas 01:20 Legenda apie 
Heraklį 02:55 Kažkas skolinto 
05:00 Svotai 

07:15 Vaikai šėlsta (19) 07:40 
Stoties policija (22) 08:40 
Sudužusių žibintų gatvės (7) 
09:40 Įteisintas faras (38) 
10:45 Gelbėtojai - 112 (91) 
11:15 Gelbėtojai - 112 (92) 
11:45 Mentalistas (12) 12:45 
Įstatymas ir tvarka. Specia-
liųjų tyrimų skyrius (16) 13:40 
Stoties policija (23) 14:40 
Sudužusių žibintų gatvės (8) 
15:45 Įteisintas faras (39) 
16:50 Gelbėtojai - 112 (93) 

17:25 Gelbėtojai - 112 (94) 
18:00 NKl čempionatas. Mo-
lėtų ežerūnas - Kauno Žalgi-
ris-2 20:00 Amerikietiškos im-
tynės (5) 21:00 Amerikietiškos 
imtynės (5) 22:00 Snaiperis 3 
23:50 Mirties apsuptyje 01:40 
Didžiojo sprogimo teorija (11) 
02:00 Didžiojo sprogimo te-
orija (12)  

T V 1
06:55 Marija Vern (1) 07:55 
Svajonių princas (297) 08:25 
Svajonių princas (298) 08:55 
Svajonių princas (299) 09:25 
Svajonių princas (300) 09:55 
akloji (74) 10:30 akloji (75) 
11:05 akloji (76) 11:40 Nusivy-
lusios namų šeimininkės (23) 
12:40 Ogis ir tarakonai (13) 
12:50 Ogis ir tarakonai (14) 
12:55 Ogis ir tarakonai (15) 
13:05 Drakonų kova. Super 
(35) 13:35 tinginių miestelis 
(61) 14:05 Nepaprastas Gu-
muliuko gyvenimas (46) 14:30 
pasisvėrę ir laimingi (4) 15:30 
amžina meilė (17) 16:30 Būk 
su manim (1177) 17:00 Būk 
su manim (1178) 17:30 Būk 
su manim (1179) 18:00 Iš 
širdies į širdį (37) 18:35 Iš 
širdies į širdį (38) 19:10 Nu-
sivylusios namų šeimininkės 
(1) 20:05  Mari ja Vern (2) 
21:00 DeteKtYVO VaKa-
RaS. pReMJeRa Vidurnakčio 
saulė (1) 22:10 DeteKtYVO 
VaKaRaS. pReMJeRa Vi-
durnakčio saulė (2) 23:20 
SNOBO KINaS Vidurnakčio 
ekspresas 01:40 Midsome-
rio žmogžudystės VI. Mirtis ir 
sapnai 03:35 pasisvėrę ir lai-
mingi (4) 04:20 prancūziška 
žmogžudystė. Mirtys Ruano 
vienuolyno bažnyčioje

 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas 06:05 Roko festivalis 
„lituanika 2015” 06:55 projek-
tas pi 07:20 Grizis ir lemingai 
07:40 Kaimynai piratai 07:55 
Džeronimas 3 08:20  Gar-
siau) 08:45 Konfrontacijos 
prie Rio Grandės. Narkotikų 
karas Meksikoje 09:15 La-
bas rytas, Lietuva 12:00 DW 
naujienos rusų kalba. 12:15 
Istorijos detektyvai 13:00 7 
Kauno dienos 13:25  Stop 
juosta 13:50 lietuva mūsų lū-
pose 14:15 leonardas. Žmo-
gus, išgelbėjęs mokslą 15:10 
Skonio pasaka 15:40 Grizis 
ir lemingai 15:50 premjera. 
Kaimynai piratai 16:05 Dže-
ronimas 3 16:30 Laba diena, 
Lietuva 18:00 Kelias. laida 
apie evangelikų bendruome-
nes Lietuvoje 18:20 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai 19:15 
Mokslo sriuba 19:30 pasau-
lio kultūros paveldo objektai 
Japonijoje 19:50 pasaulio 
kultūros paveldo objektai Ja-
ponijoje 20:10 Kultūros die-
na. 20:30 panorama 20:52 
Sportas. Orai  21:00 Europos 
kinas. Sugrįžimas 23:00 Mari 
Samuelsen ir NIKO festivaly-
je „Midsummer Vilnius 2018” 
00:30 Dabar pasaulyje 01:00 
europos kinas. Sugrįžimas 
03:00 Žmonės, kurie sukūrė 
lietuvą. Silvestras Žukaus-
kas 03:45 Mokslo ekspresas. 
Mokslo ir technologijų naujie-
nų laida 04:00 Valentino diena 
kitaip. Širdies ritmu   redakcija už galimus Tv programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

Trečiadienis, vasario 1� d.

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Labas rytas, Lietuva 
06:30 Žinios 09:20 Senis 10:25 
Štutgarto kriminalinė policija 4 
11:15 aukštuomenės daktaras 
1 12:00 Nacionalinė paieškų 
tarnyba 13:00 Klauskite dak-
taro 13:58 Loterija „Keno Loto 
14:00 Žinios 14:15 Laba diena, 
Lietuva 16:30 premjera. ponių 
rojus 17:30 Žinios. Sportas. 
Orai 18:00 tV žaidimas „Kas ir 
kodėl? 18:30 Klauskite daktaro 
19:30 Gyvenimas 20:25 Loteri-
ja „Keno Loto 20:30 panorama 
21:00 Dienos tema 21:20 Spor-
tas 21:29 loterija „Jėga 21:30 
Mano mama gamina geriau! 
22:30 Dviračio žinios 23:00 
premjera. paskutinė karalystė 
2 00:00 lRt radijo žinios 00:10 
Štutgarto kriminalinė policija 4 
01:00 lRt radijo žinios 01:05 
Vakaras su Edita 02:00 LRT ra-
dijo žinios 02:05 Klauskite dakta-
ro  03:00 lRt radijo žinios 03:05 
tV žaidimas „Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios 04:00 LRT 
radijo žinios 04:05 Specialus ty-
rimas 05:00 ponių rojus 

 
06:00 Dienos programa 06:05 
Mano gyvenimo šviesa (622) 
06:35 Mano gyvenimo švie-
sa (623) 07:05 Mano gyveni-
mo šviesa (624) 07:35 Tomas 
ir Džeris (17) 08:00 Volkeris, 
teksaso reindžeris (100) 09:05 
Monikai reikia meilės (11) 09:40 
Namai, kur širdis (52) 10:25 KK2 
10:55 Nuo... Iki... 11:25 paveldė-
toja 2 (18) 12:00 Mano likimas 
(19) 13:00 Gyvenimo daina 
(174) 14:00 aukštakulnių kerš-
tas (66) 14:55 Dvi širdys (1459) 
15:25 Dvi širdys (1460) 15:55 
Dvi širdys (1461) 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 
(19) 21:00 Monikai reikia meilės 
(21) 21:30 Žinios 22:24 Spor-
tas 22:28 Orai 22:30 VaKaRO 
SeaNSaS Žiemos spąstuose 
00:20 Juodasis sąrašas (17) 
01:15 Skundikas 

TV3
05:15 apsukrios kambarinės 
06:10 Televitrina 06:25 Aladinas 
06:55 Simpsonai 07:25 Simp-
sonai 07:55 prieš srovę. lietu-
va, 2019 08:55 Meilės sūkuryje 
10:00 Meilės žiedai 11:00 Meilės 
žiedai 12:00 Svotai 13:00 paža-
dėtoji  13:30 pažadėtoji 14:00 
pažadėtoji 14:30 pažadėtoji 
15:00 Simpsonai 15:30 Simpso-
nai 16:00 tV3 žinios 16:25 tV3 
orai 16:30 tV pagalba 18:30 
tV3 žinios 19:25 tV3 orai 19:30 
Gero vakaro šou 20:30 prakeikti 
21:00 tV3 vakaro žinios 21:55 
tV3 orai 22:00 VaKaRO KINO 
TEATRAS Teta Helena 22:25 
Vikinglotto 22:30 tĘSINYS te-
ta Helena 00:20 Skubi pagalba 
(9-1-1) 01:15 Iš los andželo į 
Vegasą 01:40 Apsukrios kam-
barinės 02:30 Ekstrasensai ti-
ria 04:00 Skubi pagalba (9-1-1) 
04:50 Iš los andželo į Vegasą 
05:15 apsukrios kambarinės 

07:15 Vaikai šėlsta (17) 07:40 
Stoties policija (20) 08:40 Su-
dužusių žibintų gatvės (5) 09:40 

Įteisintas faras (36) 10:45 Gelbė-
tojai - 112 (87) 11:15 Gelbėtojai 
- 112 (88) 11:45 Mentalistas 
(10) 12:45 Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius (14) 
13:40 Stoties policija (21) 14:40 
Sudužusių žibintų gatvės (6) 
15:45 Įteisintas faras (37) 16:50 
Gelbėtojai - 112 (89) 17:25 Gel-
bėtojai - 112 (90) 18:00 Info die-
na 18:35 Mentalistas (11) 19:30 
Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius (15) 20:30 Tau-
tos tarnas (1) 21:30 Voratinklis 
23:35 Nakties sargyba 01:25 
Didžiojo sprogimo teorija (7) 
01:45 Didžiojo sprogimo teorija 
(8) 02:05 Velniški Stivo Ostino 
išbandymai (13)  

06:55 Marija Vern (3) 07:55 Sva-
jonių princas (289) 08:25 Svajo-
nių princas (290) 08:55 Svajonių 
princas (291) 09:25 Svajonių 
princas (292) 09:55 Būrėja (39) 
10:30 akloji (72) 11:05 Akloji 
(106) 11:40 Nusivylusios namų 
šeimininkės (21) 12:40 Ogis ir 
tarakonai (7) 12:50 Ogis ir tara-
konai (8) 12:55 Ogis ir tarakonai 
(9) 13:05 Drakonų kova. Super 
(33) 13:35 tinginių miestelis 
(59) 14:05 Nepaprastas Gu-
muliuko gyvenimas (44) 14:30 
pasisvėrę ir laimingi (2) 15:30 
amžina meilė (15) 16:30 Būk 
su manim (1171) 17:00 Būk su 
manim (1172) 17:30 Būk su ma-
nim (1173) 18:00 Iš širdies į širdį 
(33) 18:35 Iš širdies į širdį (34) 
19:10 Nusivylusios namų šeimi-
ninkės (22) 20:05 Marija Vern (4) 
21:00 DeteKtYVO VaKaRaS. 
Bekas 6. paskutinė diena 22:55 
Karalienė Izabelė (25) 00:25 
Midsomerio žmogžudystės V. 
Žmogžudystė mokykloje 02:20 
pasisvėrę ir laimingi (2) 03:05 
Bekas 6. Kelio pabaiga 

 
05:15 Festivalis „Midsummer 
Vilnius 2016”. Jazzu su orkes-
tru 06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas 06:05 Roko festivalis 
„lituanika 2015”. Grupė „antis” 
07:30 Grizis ir lemingai 07:40 
Kaimynai piratai 07:55 Dže-
ronimas 3 08:20 pradėk nuo 
savęs 08:45 padirbta, vogta 
– parduota! 09:15 Labas rytas, 
Lietuva 12:00 DW naujienos 
rusų kalba. 12:15 Žmonės, ku-
rie sukūrė lietuvą. Silvestras 
Žukauskas 13:00 Kultūringai 
su Nomeda 13:45 Linija, spal-
va, forma 14:15 Dokumentinė 
apybraiža „Mes nugalėjom” 
14:45 Mados aukos 15:40 Gri-
zis ir lemingai 15:50 premjera. 
Kaimynai piratai 16:05 Dže-
ronimas 3 16:30 Laba diena, 
Lietuva 17:50 „Kidy Tour” Kara-
liaus Mindaugo krepšinio taurė. 
Ketvirtfinalis. Kauno „Žalgiris” 
– „Šiauliai” 19:50 „Kidy Tour” 
Karaliaus Mindaugo krepšinio 
taurė. Ketvirtfinalis. panevėžio 
„lietkabelis” – pasvalio „pieno 
žvaigždės” 21:15 Kultūros die-
na. 21:30 elito kinas. aukojant 
pėstininką 23:20 laisvės kaina. 
Disidentai 00:15 DW naujienos 
rusų kalba. 00:30 Dabar pasau-
lyje 01:00 Roko festivalis „Litua-
nika 2015” 01:50 elito kinas. au-
kojant pėstininką  03:45 Anapus 
čia ir dabar 04:30 Mokslo sriuba 
04:55 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus 
albumas 05:10 Giminės. Gyve-
nimas tęsiasi 3. (11 s.) 

Šeštadienis, vasario 1� d.

 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.  06:05 Nacionalinė 
ekspedicija „Dniepru per Ukrai-
ną“. 07:00 Vendi 08:30 Karinės 
paslaptys 09:00 Labas rytas, 
lietuva. 09:30 Žinios. Orai. 
12:00 trijų Baltijos valstybių 
vėliavų pakėlimo ceremoni-
ja. Simono Daukanto aikštėje 
Vilniuje. Respublikos prezi-
dentės Dalios Grybauskaitės 
kalba. tiesioginė transliacija 
12:30 Lietuvos Nepriklauso-
mybės diena. Šv. mišių tie-
sioginė transliacija iš Vilniaus 
arkikatedros. 13:40 Dainuoju 
lietuvą 14:00 Vasario 16-osios 
minėjimas prie lietuvos nepri-
klausomybės signatarų namų 
Vilniuje. tiesioginė transliacija 
14:30 Dainuoju lietuvą. 14:50 
„Kidy Tour“ Karaliaus Mindau-
go krepšinio taurė. pusfinalis. 
tiesioginė transliacija 16:58 
loterija „Keno loto“. 17:00 
Žinios. Sportas. Orai 17:20 
„Kidy Tour“ Karaliaus Mindau-
go krepšinio taurė. pusfinalis. 
tiesioginė transliacija 19:30 
Šventinis Vasario 16-osios ren-
ginys „MKČ kodas lt“ 21:10 
loterijos „Keno loto“ ir „Jėga“. 
21:15 panorama. 21:27 Spor-
tas. Orai. 21:30 „Eurovizija 
2019“. Nacionalinė atranka. II 
pusfinalis. tiesioginė translia-
cija 00:15 Naktis be karūnos 
01:50 Nesaugus prieglobstis 
03:50 „aš – dalis tavęs“. Šven-
tinis koncertas

 
06:15 Dienos programa 06:20 
tomas ir Džeris (18) 06:50 
Žvėrelių būrys (4) 07:15 Nic-
kelodeon valanda. Keista šei-
mynėlė (1) 07:40 Neramūs ir 
triukšmingi (23) 08:05 Riterių 
princesė Nela (34) 08:30 To-
mo ir Džerio pasakos (9) 08:55 
KINO pUSRYČIaI Sujudimas 
džiunglėse 10:35 Megama-
indas 12:25 Denis - grėsmė 
visuomenei. Nuotykiai tęsiasi 
14:00 Čarlis ir šokolado fabri-
kas 16:10 tūkstančiai mylių 
iki tavęs 18:30 Žinios 19:25 
Sportas 19:28 Orai 19:30 Saldi 
laisvė 21:00 pReMJeRa Sep-
tynios minutės po vidurnakčio 
23:10 Norbitas 01:05 Suma-
žinti žmonės 

TV3
06:15 Televitrina 06:30 Či-
pas ir Deilas skuba į pagalbą 
07:00 transformeriai. Maskuo-
tės meistrai 07:30 Aladinas 
08:00 Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą 08:30 Kempiniukas 
plačiakelnis 09:00 Virtuvės 
istorijos 09:30 Gardu Gardu 
10:00 Svajonių ūkis 10:30 Būk 
sveikas! 11:00 Jūrų dinozau-
rai 3D 11:50 Eragonas 13:55 
Undinė 16:00 Vakaro pasako-
jimai 18:00 Raudonas kilimas 
18:30 tV3 žinios 19:22 tV3 
orai 19:25 Eurojackpot 19:30 
Geriausi mūsų metai 21:00 
pReMJeRa ŠeŠtaDIeNIO 
GeRO KINO VaKaRaS Grą-
žinti nepriklausomybę 22:25 
Nepriklausomybės diena 02:20 
Žmogus žmogui – vilkas 03:55 
transporteris 2 05:25 Svotai 

06:15 Varom! (23) 06:40 Va-
rom! (24) 07:05 Vaikai šėls-

ta (17) 07:30 Vaikai šėlsta 
(18) 08:00 Vaikai šėlsta (19) 
08:29 „Top Shop“ televitrina 
08:45 Sveikatos ABC televitri-
na 09:00 Baltijos galiūnų čem-
pionatas 10:00 Nutrūkę nuo 
grandinės (23) 10:30 pReM-
JeRa Iš visų jėgų (1) 11:05 
pReMJeRa Būk ekstremalas 
(1) 11:40 Spec. būrys. Išlieka 
stipriausi (2) 12:50 Gordonas 
Ramzis. Iki pragaro ir atgal 
(8) 13:50 Vanity Fair. Visiškai 
slaptai (10) 14:50 amžiaus 
nusikaltimai (7) 15:50 Ieškokit 
Gudručio! 18:00 pReMJeRa 
Nuostabieji lūzeriai. Kita pla-
neta 19:30 Muzikinė kaukė. 
Geriausieji 22:00 Išminuotojų 
būrys 00:40 Nuo sutemų iki 
aušros 02:30 Didžiojo sprogi-
mo teorija (9) 02:50 Didžiojo 
sprogimo teorija (10) 03:10 
Didžiojo sprogimo teorija (11) 
03:30 Didžiojo sprogimo te-
orija (12) 

T V 1
07:20 Vandenyno paslaptys 
su Džefu Korvinu (16) 07:45 
Vandenyno paslaptys su Dže-
fu Korvinu (17) 08:15 Daktaras 
Ozas. Šeimos gydytojo patari-
mai (8) 09:15 tėvas Motiejus 
(23) 10:35 tėvas Motiejus (24) 
12:20 Šviežias maistas. anos 
Olson receptai (18) 12:45 
Šviežias maistas. anos Olson 
receptai (19) 13:15 Klasikiniai 
kepiniai. anos Olson receptai 
(38) 13:45 Nekviesta meilė 4 
(94) 14:15 Nekviesta meilė 4 
(95) 14:45 Nekviesta meilė 4 
(96) 15:15 Nekviesta meilė 4 
(97) 15:45 Širdele mano (68) 
16:50 Širdele mano (69) 17:55 
Ne anyta, o monstras 20:00 Vi-
sa menanti (12) 21:00 DETEK-
tYVO VaKaRaS. Komisarė 
Helena Dorn. Grėsmė 22:55 
Načas libras 00:45 Vidurnak-
čio ekspresas 02:50 Vidurnak-
čio saulė (1) 03:45 Vidurnakčio 
saulė (2) 

 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas 06:05 Duokim garo! 
07:30 Misija: Vilnija 08:00 Gim-
toji žemė 08:30 aRtS21 09:00 
Mano mama gamina geriau! 
10:00 premjera 10:40 prem-
jera 11:20 premjera 12:00 Lie-
tuvos prezidentas aleksandras 
Stulginskis 12:30 Švęskime 
laisvę. Valstybinis dainų ir šo-
kių ansamblis „lietuva” ir gru-
pė „Žalvarinis” 14:00 premjera. 
Bravo! 2 15:10 Žmonės, kurie 
sukūrė lietuvą 16:00 Euroma-
xx 16:30 premjera 17:25 Kau-
no bažnyčios: miesto tapatumo 
kodas. Šv. pranciškaus Ksave-
ro (Jėzuitų) bažnyčia. 17:30 
Dokumentinė apybraiža „Mes 
nugalėjom” 17:55 Misija – pa-
saulio Lietuva 18:40 Televizijos 
spektaklis „Naujieji patriotai” 
21:15 panorama 21:27 Spor-
tas. Orai 21:30 Kino žvaigž-
džių alėja. pranciškus 23:40 
Vaclovo Augustino „Missa pro 
centerimo anno restitutionis 
Lituaniae” 00:15 Kino žvaigž-
džių alėja. pranciškus 02:25 
Misija – pasaulio lietuva. Su-
junkime lietuvą! 03:10 Mari 
Samuelsen ir NIKO festivaly-
je „Midsummer Vilnius 2018” 
04:40 Dokumentinė apybraiža 
„Mes nugalėjom” 05:05 Varto-
tojų kontrolė
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UAB 
SŪDUVOS
GALVIJAI

tiesiogiai be tarpininkų 
brangiai PERKA bulius, 

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

pasiima iš kiemo. 
Atsiskaito iš karto.

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

ŽEMĖs ŪKis

ParDUoDa
Ūkininkas parduoda svilintą 
kiaulių skerdieną. Perkant 2 
puseles (visą kiaulę) kaina – 2,04 
Eur/kg. Motininių kiaulių sker-
diena – 1,70 Eur/kg. Atvežame. 
Tel. 8 607 12690.

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

Kviečius 200 Eur/t. Gali pristatyti 
už papildomą kainą. Tel. 8 682 
42445.

Trąšas: amonio salietrą, sulfatą, 
azofoską ir kitas trąšas. Prista-
tome. Išrašome sąskaitas. Tel. 8 
605 49513. 

Parduodami šiltnamiai su poli-
karbonato danga. Polikarbonato 
danga, stogeliai. Dabar taikomos 
akcijos. Garantija 10 metų. Tel.: 8 
659 08776, 8 604 98184.

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

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

Tel. 8 682 61641.

išnuomoja
Patalpas maisto prekių parduo-
tuvėlė Prienų mieste. Tel. 8 656 
04922.

Angarą ir garažus Kęstučio g. 99, 
Prienuose. Tel. 8 640 34907.

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
Automobilius (1970-2007 m.). 
Gali būti tvarkingi, daužti ar su 
defektais, pasiimame patys. 
Mokėsime iki 400 Eur. Tel. 8 628 
08406.

1 arba 2 kambarių butą Prienuo-
se. Tel. 8 607 49133.

Pirksime sodybą Prienų arba 
Birštono rajonuose. Tel. 8 671 
61261.

Pirksime sodybą ramioje vietoje, 
taip pat mišką su žeme. Tel. 8 
609 82283.

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

Brangiai miškus: brandžius, jau-
nuolynus, malkinius. Žemę, ap-
augusią krūmais arba medžiais. 
Tel. 8 641 55554.

Brangiai mišką (gali turėti ben-
drasavininkių, būti neatidalin-
tas, su skolomis, areštuotas). 
Sutvarkau dokumentus. Tel. 8 
644 55355.

Perkame mišką didžiausiomis 
kainomis Lietuvoje. Mokame 
avansus. Atsiskaitome iš karto. 
Tel. 8 605 44445.

Nekilnojamasis 
turtas

Geriausia pagalba perkant ir 
parduodant Jūsų nekilnojamąjį 
turtą be jokių rūpesčių! Išsa-
mios konsultacijos, vertinimas, 
atvykimas į vietą. Garantuojame 
kokybę ir pateisiname lūkesčius! 
Nekilnojamojo turto agentūra 
„21 Amžius“. Tel. 8 683 91121. 
www.nta21.lt. 

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, kanaliza-
cija, mūrinis garažas ir tvartas, 
18 a žemės) Prienuose. Tel. 8 
607 59331.

ŽEMĖs sKLYPUs
1,3 ha žemės ūkio paskirties skly-
pą (prižiūrėtas, asfaltuotas priva-
žiavimas, el. linija, galima keisti 
paskirtį, 8300 Eur.) Veiveriuose. 
Reikalingas meistras pastatyti 
nedidelį namuką su pirtele. Tel. 
8 670 84589.

87 a ūkio paskirties žemę (atlikti 
geodeziniai matavimai) Apušoto 
k., Ašmintos sen., Prienų r. Tel. 8 
604 52048.

Perka
Įvairų nekilnojamąjį turtą. Tel. 8 
605 85038.

NUKelta Į 14 p. 

„OPTIKA ARMELT“ 

Visą vasario mėnesį kviečia pasitikrinti 
regėjimo aštrumą NEMOKAMAI

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

TEL. 8 612 26398.

Svajonių namą kurkime kartu!

Tel. 8 657 69 676
Kazimieras@klinkera.lt
Baltų pr. 36, Kaunas

- Prekyba stogo dangomis
- Stogų priedais, fasadais, 
tvoromis
- Medžiagų paskaičiavimas
- konsultacijos, pristatymas
- Nuolaidos ir spec. 
pasiūlymai...

Plieninė stogo 
danga

tik nuo 3,90 Eur/m2

Dvipusio dažymo metalinės 
tvoralentės nuo 1,09 Eur

Dėmesio, kursai ūkininkams, tu-
rintiems žemės ūkio valdą!

Kviečiame dalyvauti LSMU Veterinarijos 
akademijos organizuojamuose 2 dienų moky-

mo kursuose „Aukšto produktyvumo karvių šėrimas“. Antrą kursų dieną, prak-
tinių užsiėmimų metu, bus organizuojama ekskursija į pažangius pieno ūkius. 

Kursai vyks: 
Šilavoto biblioteka, Prienų r. : teorija – 2019.02.12, praktika – 2019.02.15, nuo 9.00 val.
Birštono seniūnijos salėje : teorija – 2019.02.12, praktika – 2019.02.19, nuo 9.00 val.

Kursai yra nemokami. Kursų dalyviai gaus metodinę medžiagą, maitinimą, 
kursų baigimo pažymėjimus. Platesnė informacija mob. tel. 8 679 91390 arba 

el. paštu tmc@lsmuni.lt 

2019-02-20 11.00 val. bus atliekami žemės sklypo (kad. 
Nr. 6910/0007:15), Alksnių g. 22, Šiauliškių k., Prienų r. 
kadastriniai matavimai. Matavimus atliks matininkė Rūta 
Balčiauskienė, tel. (8 37) 787 843, el. p. ruta.balciauskie-
ne@registrucentras.lt, adresas Laisvės al. 32A, Kaunas. Į 
matavimus kviečiame atvykti gretimo žemės sklypo (kad. 
Nr. 6910/0007:8), Alksnių g., 19, Šiauliškių k., Prienų r. 
savininkus Eimutį Alviką, Adą Alviką, Titą Alviką. Jei 
nedalyvausite nurodytą dieną, galėsite per 30 d. (nuo ma-
tavimų dienos) susipažinti su atliktais matavimais ir pa-
reikšti pastabas.

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

Tel.: 8 656 39189, 
8 616 14424.

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

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

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

Tel. 8 612 02125.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Įvairias malkas kaladėmis. Prista-
to. Tel. 8 671 94231.
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Šiltnamių g. �, �911� prienai
mob. tel.: (� ���)�����, (� ��0) �����.

El. p. aaukuras@gmail.com

Laidojimo paslaugos:
Prienuose, Birštone, Balbieriškyje, 

Pakuonyje, N.Ūtoje, Jiezne,  
Veiveriuose, Žemaitkiemyje, Išlauže.

Šarvojimo salė
Karstai, urnos ir ritualiniai rūbai

Autokatafalkas
Kremavimas Lenkijoje ir Lietuvoje

Gedulo gėlės ir vainikai

DarBo 
sKELBiMai

rEiKaLiNGa

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

Tel. 8 687 50387.

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

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 prie-
mones, transportą atvykimui 
į darbą. Daugiau informacijos 
suteiksime tel.: 8 691 86121, (8 
46) 416188, el. paštas ausra@
gensera.lt.

UAB „Vytrita“ ieško auto šalt-
kalvio dirbti su specialia ir kro-
vinine technika Kaune. Įmonė 
siūlo: visas socialines garantijas 
bei tobulėjimo galimybes. Tel.: 
8 655 05112, 8 640 67792. 
CV siųsti: lina.radzeviciene@
vytrita.lt

iEŠKo DarBo
Moteris gali prižiūrėti senelius 
arba valyti butus, namus ir kt. 
Prienuose, Prienų rajone ir Birš-
tone. Siūlyti įvairius variantus. 
Tel. 8 679 95179.

Nestandartinių kietų baldų 
projektavimas ir gamy-
ba. Gaminame iš įvairių 

kokybiškų medžiagų 
virtuvės, prieškambario, 
vaikų kambarių, biuro, 

prekybinės įrangos baldus, 
spintas su slenkančiomis sis-
temomis ir kitus nestandar-

tinius baldus. 
 Tel. 8 604 09601.

Kokybiškai taisau  
automatines 

SKALBIMO 
MAŠINAS  

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

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

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

 

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

Suteikia garantiją. 

Remontuoju ir prijungiu skalby-
kles, elektrines virykles, orkaites, 
indaploves, džiovykles. Atvykstu 
į namus. Suteikiu garantiją. Tel. 
8 647 55929.

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

Greitai ir kokybiškai MOBILIUOJU 
GATERIU PJAUNAME medieną 
(iki 11 m ilgio) jums patogioje vie-
toje. Elektra nebūtina. Dirbame 
ir savaitgaliais. Tel. 8 657 57395, 
www.7verslai.lt

Paskolos!!! Turimų pa-
skolų ir skolų refinansa-
vimas. Suteikiame paskolas ir 
refinansuojame turimas bei kt. 
skolas sumoje iki 10 000 eurų, 
laikotarpiui nuo 2 iki 48 mėn. 
Palūkanos konkurencingai ma-
žiausios 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, įren-
gimo darbus. Sudarome sąma-

tas, pristatome medžiagas, sutei-
kiame garantijas.  
Tel. 8 677 68382.

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

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

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

Atliekame buto ir namo vidaus 
remonto darbus: tinkuojame, 
montuojame gipso kartoną, kli-
juojame plyteles ir kitus apdailos 
darbus. Tel. 8 671 77427.

Atlieku visą vidaus patalpų (butų, 
kambarių, biurų) remontą ir ap-
dailą pagal kliento pageidavimus. 
Turiu 15 metų darbo patirtį, galiu 
pateikti darbų pavyzdžius. Pasira-
šau sutartis, suteikiu garantijas. 
Tel. 8 685 51233. 

Tinkavimas, remontas ir kiti staty-
bos darbai. Tel. 8 677 53659.

Klijuojame plyteles, atliekame 
įvairius apdailos darbus. Tel. 8 
652 39326.

Visi santechnikos darbai: šildy-
mo, vandentiekio, kanalizacijos. 
Komplektuojame medžiagas su 
nuolaidomis. Tel. 8 640 39204.

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

Įvairias malkas supjautas kala-
dėmis ir pušies atraižas. Tel. 8 
675 17683.

Įvairias kapotas malkas laikomas 
po stogu ir natūralaus drėgnumo. 
Beržines atraižas pakais. Atveža-
me į vietą. Taip pat parduodame 
voljerus šunims, malkines, lauko 
tualetus, šulinių apdailas. Tel. 8 
648 61061.

Pušines, alksnines, beržines mal-
kas rąsteliais, kaladėlėmis ir skal-
dytas. Atveža. Tel. 8 676 37189.

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

Perka
Perkame 

AB Birštono sanatorijos 
„Versmė“, 

AB „Prienų šilumos tinklai“, 
AB „Stumbras“, AB „Inval-
da“ ir kitų įmonių akcijas. 

Siūlyti visus variantus. 
Atsiskaitome iš karto. 

Tel. 8 615 42473.

PasLaUGos

Giedame  
laidotuvėse  

(1 vakaras ir  
palydėjimas – 120 Eur,  

keturnedėlis ir  
metinės – 60 Eur).  
Atvažiuojame  
nemokamai.

Tel.: 8 636 47223, 8 616 92369.

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

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. 

Dovanoja

3 mėn. rainą kačiuką. Tel. 8 675 
72358.

Dėkoja

pADĖKA
Iš Dievo rankų –  
į Dievo rankas...

Skausmas, pasibeldęs į 
mūsų namus, begalinis, 
neišmatuojamas. Žemai 
lenkiamės visiems, padė-
jusiems maldomis, užuo-
jauta, parama, gražiau-
siais gėlės žiedais ir pa-
lydėjusiems į amžinojo 
poilsio vietą mūsų myli-
mą dukrą, sesę, žmoną, 

mamą ir močiutę  
Jūratę Rainienę.  

Nuoširdžiai dėkojame 
kunigui dek. Jonui Ba-
liūnui, giesmininkams, 
giminėms, kaimynams, 
draugams ir visiems ki-

tiems.
Ačiū Jums, Jūsų širdžių 
gerumas sumažino mūsų 

skausmą.

Mama, sesė, broliai, 
vyras Audrius su  

dukromis, žentas ir 
anūkė Fausta

Kviečia

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

Kviečiame mokyklas, bendruome-
nes, įmones, įstaigas, organizacijas 
sukurti originaliausią Užgavėnių 
Morę. Morės bus eksponuojamos 
Prienų krašto muziejaus kieme nuo 
vasario 25 d. iki kovo 8 d. Visų Morių 
fotografijas bus galima pamatyti 
muziejaus feisbuko paskyroje www.
facebook.com/prienukrastomuzie-
jus ir už jas balsuoti. Kovo 5 d. Užga-
vėnių šventės metu balsuodami iš-
rinksime pačią originaliausią Morę. 
FB daugiausiai balsų surinkusios ir 
originaliausios Morės kūrėjų laukia 
muziejaus prizai. Informacija tel. 8 
652 99077.

Prienų krašto muziejus kviečia 
dalyvauti edukacinėje programoje 
ir pasigaminti Užgavėnių kaukes. 
Sužinosite, kas yra Užgavėnės, ko-

dėl per šią šventę vejama iš kiemo 
žiema ir kviečiamas pavasaris, kodėl 
per Užgavėnes reikėjo daug riebiai 
valgyti ir kt. Muziejuje siūlome pa-
sigaminti Užgavėnių kaukes papjė 
mašė (pranc. papier-mâché  –„mal-
tas popierius“) technika. Programa 
vyks nuo vasario 4 d. iki kovo 5 d. 
Registracija tel. 8 656 37554.

 
ALFA KURSAS. Atrask gyvenimo 
prasmę. Vasario 14 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.

Kviečia į renginius
arTiMiaUsi rENGiNiai 
PriENŲ raJoNE

Vasario 9 d. 10 val. Prienų sporto 
arenoje – Atviros badmintono 
pirmenybės Prienų rajono savival-
dybės mero taurei laimėti.

Vasario 10 d. Prienų r. savivaldybės 
kūno kultūros ir sporto centro 
salėje – Prienų r. savivaldybės ir lai-
kraščio „Gyvenimas“ 2018–2019 
m. krepšinio pirmenybių varžybos: 
10:00 Veiverių „Amberis“ – Bal-
bieriškio „Ringis“ 11:30 „PMVD“ 
– „Stakliškės“ 13:00 „Dvariukas“ 
– „Pakuonis“ 14:30 „Jieznas“ 
– „Šilavotas“ 16:00 „Stadionas“ 
– „Pušynė“

Vasario 9–10 d. Harmony Park 
(Vazgaikiemyje, Prienų r.) – di-
džiausias ledo skulptūrų ir šviesų 
festivalis „Pasaka“. Bilietus platina 
„Bilietai.lt“: bit.ly/bilietai-PASAKA. 
Daugiau informacijos apie renginį 
– facebook paskyroje #ledopa-
saka

Vasario 12 d. 18 val. Prienų kultū-
ros ir laisvalaikio centre – Raimun-
do Banionio filmas „Purpurinis 
rūkas“. Bilieto kaina – 5 Eur. Filme 
pasakojama apie  sudėtingą Lie-
tuvos žydo Jozefo, partizanų vado 
Vlado ir jų abiejų mylimosios Janės 
istoriją.

Vasario 14 d. 16 val. Veiverių 
šaulių namuose – renginys, skirtas 
Lietuvos valstybės atkūrimo die-
nai. Dalyvaus filosofas, rašytojas, 
publicistas Arvydas Juozaitis, kuris 
pristatys savo naujausią knygą „Tė-
vynės tuštėjimo metas“, Veiverių 
KLC moterų vokalinis ansamblis 
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HorosKoPas
vasario 11-17 d.

 vaNDENis 
(01.21-02.18)

VYTAUTAS BLOŽĖ
stichija: Oras

planeta: Uranas
savaitės diena: šeštadienis

Akmuo: cirkonas ir granatas
spalvos: violetinė ir pilka

 aviNas 
(03.21-04.20)

Iš draugo ar bendradarbio pirmo-
je savaitės pusėje galite sulaukti 
gerokai jus sutrikdysiančio pasiū-
lymo. senokai svajotas meilės ro-
manas, atrodo, gali tapti realybe. 
Atsargiai, galimas įsikišimas iš 
šalies, sukomplikuosiantis subti-
lų reikalą.

 JaUTis 
(04.21-05.21)

savaitės pradžioje galimi vilio-
jantys finansiniai pasiūlymai. 
Nuo galutinių sprendimų vis dėl-
to vertėtų kol kas susilaikyti, nes 
antroje savaitės pusėje žadėta fi-
nansinė pagalba gali būti atšauk-
ta. savaitgalį planuokite aktyvų ir 
triukšmingą.

 DvYNiai 
(05.22-06.21)

Būsite kupinas idėjų ir to paties 
reikalausite iš kitų. Nors kitiems ir 
nebus lengva su jumis, bet vis tiek 
pagyrų ir susižavėjimo savo atžvil-
giu sulauksite su kaupu. žadėtos 
finansinės paramos galite taip ir 
nesulaukti. Į savaitės pabaigą gali 
pagauti įkvėpimas mokytis ar šiaip 
tirti kokį naują dalyką.

 vĖŽYs 
(06.22-07.22)

pasiruoškite nemalonumams, ku-
rių nepavyks išvengti šią savaitę. 
jums prireiks ypač storos odos ir 
raiščio ant akių, kad būtų lengviau 
ignoruoti ant jūsų pilamą šlamštą. 
Šeimoje gali kilti konfliktas dėl pi-
nigų, tiksliau, jų nebuvimo.

 LiŪTas 
(07.23-08.21)

Ši savaitė nebus svajonių išsipil-
dymo metas. gyvenkite realiame 
pasaulyje. gal kiek per aukštai 
užkėlėte sau kartelę? Ar neper-
žengia ribų jūsų ambicijos ir gar-
bės troškimas? savaitės pradžioje 
didelė streso tarnyboje tikimybė. 
Labai sunku pasakyti, į kurią pu-
sę galiausiai pakryps svarstyklių 
lėkštė...

 MErGELĖ 
(08.22-09.23)

Naujasis pažįstamas gali jus tie-
siog pakerėti. Būsite pasiruošęs 
tuoj pat visko prisižadėti ar išsi-
žadėti. vis dėlto pasistenkite būti 
protingas ir šitaip nesielkite! pir-
masis žavesys išsisklaidys, ir pa-
matysite, kad tikrai nebuvo dėl ko 
pamesti galvą ar aukotis. savaitės 
pabaigoje turėtų pagerėti santy-
kiai šeimoje.

 svarsTYKLĖs 
(09.24-10.23)

Šią savaitę neleiskite, kad kas nors iš 
esančių šalia jūsų liūdėtų. patikėkite, 
pastangos atsipirks. Kiekvieną dieną 
pasistenkite rasti laiko pasivaikščioti 
gamtoje ar bent jau kurį laiką pabū-
ti vienas. Trečiadienį ar ketvirtadienį 
gali atsitikti svarbių dalykų, susijusių 
su darbu ar karjera. savaitgalį skirkite 
naujoms idėjoms generuoti ir svar-
biems sprendimams priimti.

 sKorPioNas 
(10.24-11.22)

savaitės pradžioje gali būti bandy-
mų primesti jums savo nuomonę. 
Konfliktas namuose gali paskatinti 
siekti didesnės asmeninės laisvės. 
savaitės pabaigoje šeimos nariai ga-
li inicijuoti pasikeitimus namų ūkyje, 
dideles finansines investicijas. sa-
vaitgalį visiškai netikėtai galite gauti 
džiugią žinią.

 ŠaULYs 
(11.23-12.22)

Kuo mažiau plepėsite savaitės pra-
džioje, tuo bus geriau. stenkitės neįsi-
velti į kokį nors ginčą. jūsų ekonomi-
nė padėtis šiuo metu yra stabili ir pa-
kankamai gera, todėl galite pagalvoti 
apie tai, kaip išpildyti ilgai puoselėtą ir 
ligšiol nerealizuotą norą. jums seksis 
tik tuo atveju, jei sugebėsite išlaviruo-
ti painiose situacijose, o kai prireiks, 
ir alkūnėmis pasidarbuoti.

 oŽiaraGis 
(12.23-01.20)

stiprėja emocinis pakilimas, sudary-
siantis tinkamas sąlygas siekti užsi-
brėžtų tikslų. jėgos, spendusios jums 
įvairiausias kliūtis ir trukdžiusios im-
tis radikalių permainų, pagaliau bus 
nukenksmintos ar neteks galios sa-
vaime. jei galite, svarbų pokalbį dar 
atidėkite vėlesniam laikui.

 vaNDENis 
(01.21-02.18)

problemos dėl sveikatos savaitės 
pradžioje neturėtų būti išties rimtos. 
Dėl kažkokių eksperimentų galite iš-
gyventi nedidelį nuosmukį. Į savai-
tės pabaigą galite būti kalbinamas 
sudaryti jums nenaudingą finansi-
nį sandėrį.

 ŽUvYs 
(02.19-03.20)

savaitės pradžioje susiklostys aplin-
kybės, iš kurių turėsite daug naudos 
vėliau. jei veiksite greitai, užsidirbsi-
te papildomų pinigų. Antroje savaitės 
pusėje galite būti užsipultas ir kažkuo 
apkaltintas, bet bendradarbiai jus vi-
siškai palaikys. savaitgalį nebūkite 
toks lengvabūdis ir garbėtroška.

„Radasta“.

Vasario 15 d. Šilavote renginys 
„Lietuva didvyrių žemė“. 12.00 val. 
– Šv. Mišios Šilavoto Švč. Jėzaus Šir-
dies bažnyčioje. Po šv. Mišių – At-
minimo lentos, skirtos 1919–1920 
metų Nepriklausomybės kovų 
Šilavoto valsčiaus Vyties Kryžiaus 
kavalieriams ir savanoriams ati-
dengimo iškilmės prie Šilavoto 
ambulatorijos pastato.

Vasario 15 d. 12.00 val. Balbieriš-
kio kultūros ir laisvalaikio centre 
– minėjimas „Mūsų žemė – Lietu-
va“. Renginyje dalyvaus Lietuvos 
kariuomenės Karo prievolės ir 
komplektacijos tarnybos atstovai.

Vasario 15 d. 12.00 val. Ašmintos 
laisvalaikio salėje – minėjimas 
„Kaip surasti Lietuvą“. Ašmintos 
laisvalaikio salės ir Prienų „Ąžuolo“ 
progimnazijos  Ašmintos pradinio 
ugdymo skyriaus mokinių muziki-
nė-meninė kompozicija.

Vasario 15 d. 16.00 val. Naujosios 
Ūtos laisvalaikio salėje – minėjimas 
„Lietuva – tai mes“. Prienų kultūros 
ir laisvalaikio centro folkloro gru-
pės „Gija“ koncertas.

Vasario 15 d. 16.30 val. Pakuonio 
bibliotekoje – minėjimas „Ašara 
Dievo aky, Lietuva, ką tu veiki...“. 
Dainas Prienų krašto poetų teks-
tais dovanos dainuojamosios 
poezijos atlikėja Lijana Sarnickienė. 
Eiles skaitys pakuoniečiai.

Vasario 11–28 d. Pakuonio biblio-
tekoje veiks paroda „Mano krašto 
raštai“, skirta Lietuvos valstybės 
atkūrimo dienai.

Vasario 15 d. 17.00 val. Stakliškių 
kultūros ir laisvalaikio centre – Lie-
tuvos 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 poe-
mos).

Vasario 15 d. 18.00 val. Jiezno 
kultūros ir laisvalaikio centre – Lie-
tuvos valstybės atkūrimo dienos 
minėjimas. Liaudiškos muzikos 
kapelos „Jieznelė“ koncertas.

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 cere-
monija Laisvės aikštėje.    12.00 val. 
Prienų krašto meno kūrėjų darbų 
parodos atidarymas Prienų kul-
tūros ir laisvalaikio  centre. 13.00 
val. Prienų rajono savivaldybės 
apdovanojimų „Dėkingumas“ įtei-
kimo ceremonija Prienų kultūros  ir 
laisvalaikio centre.

Vasario 17 d. Skriaudžiuose – Lie-
tuvos valstybės atkūrimo die-
nai skirtas renginys „Lai skamba 
Laisvė“. 10.00 val. – Šv. Mišios 
Skriaudžių Šv. Lauryno bažnyčioje. 
Po šv. Mišių – skulptūros, skir-
tos Lietuvos valstybės atkūrimo 
šimtmečiui įamžinti ir Skriaudžių 
kaimo bendruomenės 15 metų 
sukakčiai paminėti, atidengimas 
prie Skriaudžių laisvalaikio salės 
(Jaunimo g. 11A, Skriaudžiai). Lie-
tuvos valstybės atkūrimo dienos 
minėjimas Skriaudžių laisvalaikio 
salėje. Dalyvauja Jurbarko kultūros 
centro moterų vokalinis ansamblis 
„Verdenė“ ir liaudiškos muzikos 
kapela „Mituva“.

Vasario 17 d. Išlauže – rengi-
nys „Mūsų Lietuva“. 11.00 val. 

– Šv. Mišios Išlaužo Išlaužo Švč. 
Mergelės Marijos Krikščionių 
Pagalbos parapijos bažnyčioje. 
Po šv. Mišių – Lietuvos valstybės 
atkūrimo dienos minėjimas Išlaužo 
seniūnijos salėje.Naujosios Ūtos 
laisvalaikio salės mėgėjų teatro 
„Vėtrungė“ spektaklis  „Kolumbo 
gimtadienis“.

Vasario 24 d. 15 val. Balbieriškio 
Mykolo Jeronimo Krupavičiaus 
žemės ūkio mokyklos salėje – ren-
ginys, skirtas Balbieriškio kultūros 
ir laisvalaikio centro liaudiškos ka-
pelos „Temela“ veiklos 10-mečiui. 
Renginyje svečiuosis Baraginės 
jaunimo kapela „Svaja“, liaudiš-
kos muzikos kapela „Punelė“, 
Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio 
centro liaudiška kapela „Temela“. 
Renginio metu bus pristatyta ka-

pelos „Temela“ nauja kompaktinė 
plokštelė. Renginį ves TV laidos 
„Duokim garo“ vedėjai Loreta Sun-
gailienė ir Stanislovas Kavaliauskas. 
Renginys nemokamas.

Vasario 27 d. 18 val. Prienų kul-
tūros ir laisvalaikio centre – mo-
nospektaklis „Ledo vaikai“. Bilieto 
kaina – 6 Eur. Venos dalies mo-
nospektalis pagal 1941–1956 m. 
Lietuvos tremtinių Sibire, autorės 
tėvų prisiminimus. 

ParoDos PriENŲ raJoNE

Prienų r. savivaldybės fojė (2 aukš-
te) eksponuojama Ukrainos daili-
ninkų plenero Prienų krašte daly-
vių Sergey Matyash ir Volodymyr 
Nemyra tapybos darbų paroda.
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Matematinis galvosūkis
Įrašykite skaitmenis nuo 1 iki 9 
taip, kad matematiniai veiksmai 
atitiktų gautus rezultatus. 
Kiekvienas skaitmuo gali būti pa-
naudotas tik vieną kartą. 

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

at
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m

ai

Šio kryžiažodžio atsakymas – 
 PiKTi GrEiT sENsTa.

savaitė istorijos puslapiuose

19�9 m. vasario 9 d.: nukrito Andrio-
niškio meteoritas. Buvo surinkta 

11 gabalų, jų bendra masė ���� g, 19�9 m. 
rastas dar vienas šio meteorito gabalas, kurio 
masė 10��,� g. Šis meoteoritas yra labai reta 
achondrito atmaina.

1990m. vasario 9 d.: Aukščiausioje 
Taryboje-Atkuriamąjame sei-

me švenčių įstatymu gražintos senosios bei 
religinės lietuvių šventės. valstybine švente 
paskelbta vasario 1�-oji, tautinėmis – vely-
kos, motinos diena, mirusiųjų pagerbimo 
diena, Kalėdos, atmintina tautos diena – Bir-
želio 1�-oji.

1�01m. vasario 9 d.: prancūzija ir 
Austrija pasirašė Lunevilio tai-

kos sutartį, žymėjusi Šventosios romos im-
perijos pabaigą.

1��� m. vasario 9 d.: A. Kreinas už-
patentavo gesintuvą.

1�0�m. vasario 10 d.: moldovos val-
dovas Bogdanas III pasirašė tai-

kos sutartį su Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu 
ir Lenkijos karaliumi Aleksandru.

1���m. vasario 10 d.: suimtas pasku-
tinis Lietuvos provincijos vyriau-

siasis sukilėlių vadas Konstantinas Kalinauskas 
ir po mėnesio pakartas.

1��� m. vasario 10 d.: mongolai įsiver-
žė į Bagdadą. sudegino miestą, 

nužudė apie 10 000 gyventojų.

1���m. vasario 10 d.: prancūzų ir In-
dėnų karas: 1��� paryžiaus taika 

baigia karą ir prancūzija atsisakė Kanados Di-
džiosios Britanijos naudai. Ta pačia sutartimi 
baigtas ir septynerių metų karas.

1���m. vasario 10 d.: rusijos im-
peratorius Aleksandras II išlei-

do įsaką, kuriuo nutarta pradėti geležinkelių 
statybą rusijoje.

1�09m. vasario 11 d.: robertas Fulto-
nas užpatentavo garlaivį.

19�9 m. vasario 11 d.: Italijos valstybė 
ir vatikanas pasirašė susitarimą, 

kuriuo sutarta romos teritorijoje įsteigti suve-
renią vatikano valstybę.

1��� m. vasario 12 d.: mikalojaus ra-
dvilos juodojo rūpesčiu imperato-

rius Karolis v už nuopelnus kovose su stačiati-
kiais ir totoriais radviloms suteikė Šv. romos 

imperijos kunigaikščių titulą.

19��m. vasario 12 d.: iš kapavietės 
iškelta faraono Tutanchamo-

no mumija.

19�� m. vasario 12 d.: sovietų vyriau-
sybė nusprendė Kazachstane 

statyti Baikonūro kosmodromą.

1919m. vasario 13 d.: ant Alytaus til-
to kautynėse su bolševikais žuvo 

pirmasis Lietuvos savanoris karininkas Anta-
nas juozapavičius.

19�0m. vasario 13 d.: prancūzija iš-
bandė pirmą atominę bombą.

1009m. vasario 14 d.: pirmą kartą 
Kvedlinburgo analuose pami-

nėta Lietuva.

1��0m. vasario 14 d.: rūdavos mūšy-
je (netoli Karaliaučiaus) vokiečių 

ordinas sumušė Lietuvos kariuomenę.

1�0�m. vasario 14 d.: vytautas Kau-
no miestui suteikė magdebur-

go teises.

19��m. vasario 15 d.: specialiu ssrs 
vyriausybės nutarimu uždraustos 

ssrs piliečių santuokos su užsieniečiais.

Lošimas 
Nr. 1352

2019-02-06

sKaiČiai
Pagrindiniai skaičiai: 03, 04, 08, 
13, 32, 37

Vikingo skaičius: 08

vieno derinio laimėjimų 
lentelė (laimėtojai iš Lietuvos)

6+1 12153742.00€   0
6 750685.50€ 0
5+1 16066.50€ 0
5 734.50€ 4
4+1 92.50€ 38
4 8.50€ 272
3+1 5.00€ 676
3 1.50€ 4997
2+1 1.25€ 5159
2 0.75€ 36670

KiTo TiraŽo ProGNozĖ: 14,1 mln. Eur

vikinglotto lošiama trečiadienį
Eurojackpot lošiama penktadienį

Teleloto lošiama sekmadienį

Vasario 9 d.
ŠEŠTADIENIS

Tarptautinė odontologų diena 
saulė teka 07:56

leidžiasi 17:11
Dienos ilgumas 09.15

Jaunatis (5 mėnulio diena)
apolonija, Marijus, Joviltas, al-

gė, Erikas, Polė, Erika
Tinkamas laikas sėti: 

saulėgrąžas.
Sode, darže: 

tinkamas laikas kaupti, kon-
servuoti ir šaldyti vaisius.

Vasario 10 d.
SEKMADIENIS

saulė teka 07:54
leidžiasi 17:13

Dienos ilgumas 09.19
Jaunatis (6 mėnulio diena)

skolastika, Girvydas, vydgailė, 
Gabrielius, Elvyra, skolė
Tinkamas laikas sėti: 

saulėgrąžas.
Sode, darže: 

tinkamas laikas kaupti, kon-
servuoti ir šaldyti vaisius.

Vasario 11 d.
PIRMADIENIS

Pasaulinė ligonių diena 
Europos skubios pagalbos te-

lefono numerio 112 diena 
saulė teka 07:52

leidžiasi 17:15
Dienos ilgumas 09.23

Priešpilnis (7 mėnulio diena)
Teodora, algirdas, algirdė, 
adolfas, Liucijus, Evelina
Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas kaupti vaisius, 

konservuoti šakniavaisius.

Vasario 12 d.
ANTRADIENIS

saulė teka 07:50
leidžiasi 17:17

Dienos ilgumas 09.27
Priešpilnis (7 mėnulio diena)
Benediktas, reginaldas, Man-

tminas, Deimantė, Eulalija, 
Deimantas

Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas kaupti vaisius, 

konservuoti šakniavaisius.

Vasario 13 d.
TREČIADIENIS

Pasaulinė radijo diena 
saulė teka 07:48

leidžiasi 17:19
Dienos ilgumas 09.31

Priešpilnis (8 mėnulio diena)
Kotryna, algaudas, Ugnė, Be-

nignas
Tinkamas laikas sėti: 

šaknines petražoles, morkas, 
pastarnokus, ridikus, ridikėlius, 
ropes, grieščius, burokus, bul-

ves, topinambus.
Sode, darže: 

netinkamas laikas laistyti.

Vasario 14 d.
KETVIRTADIENIS

Šv. Valentinas, Įsimylėjėlių 
diena 

saulė teka 07:46
leidžiasi 17:21

Dienos ilgumas 09.35
Priešpilnis (9 mėnulio diena)
Kirilas, valentinas, saulius, 
saulė, Liliana, Lijana, valius

Tinkamas laikas sėti: 
šaknines petražoles, morkas, 

pastarnokus, ridikus, ridikėlius, 
ropes, grieščius, burokus, bul-

ves, topinambus.
Sode, darže: 

netinkamas laikas laistyti.

orai

VANDENS TEMPERATŪRA
[LEDO STORIS, cm]

  0 NEMUNas PriE NEMaJŪNŲ
+1 KaUNo Marios 
+2 BaLTiJos JŪra (ŠvENToJi)
[15] KUrŠiŲ Marios (NiDa)

SAULĖS AKTYVUMAS

G0Geomagnetinių audrų 
nenumatoma.

s0saulės audrų 
nenumatoma.

r0radiometrinių (radio trukdžių) 
audrų nenumatoma.

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

GAMA RADIACINIS FONAS

33KaUNE 
nsv/val. 

35aLYTUJE 
nsv/val.

FUKUŠiMos aE 
8625 nsv/val. 
ČErNoBYLio aE 
7260 nsv/val. 

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