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,,Nenoriu savo
rankomis
subolševikinti
Lietuvą“

sveikinu ir linkiu linksmai švęsti Vasario 16-ąją –
Valstybės atkūrimo dieną!
Gyvename turtingoje šalyje, nes Lietuvos, Tėvynės mūsų,
didžiausias turtas – Žmonės nenugalimos Tautos dvasia. Neškime šią žinią
per šiandieną, kurioje mes norime būti laimingi,
į ateitį, kurioje laimingus norime matyti savo vaikus.
Dalinkimės geru žodžiu, nuotaika,
šypsena, pastebėjimu. Džiaukimės ir
didžiuokimės tuo, ką turime mažos Valstybės didelę tiesą –
BUVOME, ESAME, BŪSIME!
Su mūsų švente –
Lietuvos Respublikos Seimo narys Andrius Palionis

,,Nenoriu savo rankomis
subolševikinti Lietuvą“

Ne, širdis nesensta ir
nežyla,
Jeigu ji turtinga ir
dosni.
Lyg saulės spinduliuos
sušyla tie,
Kuriems gerumą
dalini...

SKAITYKITE 7 p. 

SKAITYKITE 7 p.

70-ies metų jubiliejaus proga

Mildą
KVIETKAUSKIENĘ,
gyvenančią Prienuose,

nuoširdžiai sveikina ir stiprios sveikatos, artimų bei mylimų žmonių
dėmesio ir meilės
pagarbiai linki
Genovaitė Šeškuvienė ir Svetlana Liepienė.
REKLAMA
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Į Kauną pirmiausia kelsis tik ŽŪM

„Autokausta“ atsisakė pretenzijos

Į Kauną pirmiausia kelsis tik Žemės ūkio ministerija – vėliau,
papildomai įvertinus perkėlimo poveikį, bus sprendžiama, ar
perkelti ir Nacionalinę mokėjimo agentūrą (NMA) bei Nacionalinę
žemės tarnybą (NŽT), trečiadienį nusprendė Vyriausybė.

Kauno statybų ir kelių tiesimo bendrovė „Autokausta“ atsisakė 20
tūkst. eurų vertės pretenzijos Lietuvos automobilių kelių direkcijai
– tokios sumos direkcija įmonei nesumokėjo dėll kokybės už
darbus, rekonstruojant kelią Ramučiai–Martinava Kauno rajone.

miausią dantų priežiūrą, profilaktiką bei atlikti gydymą
nėštumo laikotarpiu.
Laima
Laukiami ir odontologinių
DUOBLIENĖ
susirgimų turintys pacientai,
Prienuose duris atvėrė
ir norintys pasitikrinti profinauja odontologijos
laktiškai. Pirminė gydytojo
klinika „Tikodenta“,
odontologo konsultacija yra
kurioje dirba patyrę ir
nemokama. Taip pat pagal
kvalifikuoti specialistai,
klinikinę situaciją ir finannuolatos besidomintys
sines galimybes nemokanaujovėmis, gilinantys
mai bus sudarytas individusavo žinias įvairiuose
alus tinkamiausias gydymo
Lietuvoje bei užsienyje
planas.
vykstančiuose
Yra galimybė už suteiktas
seminaruose,
konferencijose ir
odontologines paslaugas atdirbantys su naujausia
siskaityti išsimokėtinai per
įranga. O klientus
patogų laikotarpį ir su nedipasitinka ne tik jauki
deliu pabrangimu.
aplinka, bet ir nuoširdžių
Pamatinė gydymo
patarimų negailintys
darbuotojai, kiekvieną
plano dalis –
pacientą apgaubiantys
ištyrimas ir diagnozės
asmeniniu dėmesiu.
nustatymas

Nuo profilaktinio
patikrinimo iki
implantavimo
Klinikos specialistai
teikia visas svarbiausias
odontologijos paslaugas:
profesionalią dantų priežiūrą ir gydymą, implantavimą, protezavimą, dantų
kanalų gydymą mikroskopu, estetinį plombavimą, profesionalią burnos
higieną (akmenų ir apnašų
šalinimą), dantų balinimą
kapomis, vaikų dantų gydymą ir kitas.
Odontologai visada maloniai pasiruošę būsimoms
mamoms suteikti išsamią
informaciją apie tinka-

„Labai svarbus yra pirminis paciento ištyrimas ir
diagnozės nustatymas. Tai
– pamatinė gydymo plano
dalis. Tam padeda klinikoje sumontuota moderni aparatūra – du dentaliniai rent-

geno aparatai, panoraminis
rentgeno aparatas, leidžiantis
vienoje nuotraukoje įvertinti visų dantų būklę, identifikuoti skausmo priežastį ir
sudaryti tikslų gydymo planą“, – kalbėjo klinikos vadovė Aušra Pakarklė.
Klinikos specialistai naudoja ir daugiau modernios
įrangos: mikroskopą, skirtą
šaknų kanalų gydymui, ultragarso aparatą, specialius
instrumentus bei aukščiausios kokybės medžiagas.

Paslaugos – arčiau
Prienų krašto žmonių
„Džiaugiamės galėdami priartinti moderniausias
technologijas arčiau Prienų
krašto žmonių,
taip taupydami
jų brangų laiką,
kurį jie sugaišdavo vykdami į
didžiuosius Lietuvos miestus“,
– sakė klinikos
vadovė.
Ir kainos, anot
A. Pakarklės,
„nesikandžioja“.
Įvairių odontologinių procedūrų kainos tikrai nebus didesnės nei didžiųjų
miestų klinikose, o kai kurios
– ir gerokai mažesnės. Pavyzdžiui, implantų
kainos – nuo 450
eurų. Šiuo metu
gerokai pigiau – už 35 eurus
– atliekama profesionali burnos higiena.
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Turėti tobulą šypseną padės modernios technologijos ir
patyrę specialistai

Klinikoje „Tikodenta“
atliekamos aukščiausios kokybės dantų implantavimo

procedūros. Danties implantais galima atstatyti prarastą
vieną, kelis ar net visus dantis. Dantų implantacija jau
taikoma daugiau nei 50 metų. Per šį laikotarpį technologija labai ištobulėjo, pasiektas beveik šimtaprocentinis
implantų prigijimas. Ši prarastus dantis atkurianti procedūra tapo mažai skausminga ir labai patikima, kurią,
esant tinkamoms sąlygoms
ir sveikatos būklei, dažnai
galima atlikti iškart po danties pašalinimo.
Itin sudėtingas ir profesionalaus bei atidaus darbo rei-

kalaujantis yra dantų
šaknų kanalų gydymas. „Tikodentos“
klinikoje ši procedūra atliekama specialiu mikroskopu, skirtu
profesionaliam kanalų valymui bei plombavimui, naudojant
kokybiškas medžiagas bei instrumentus.
Visa tai padeda atlikti aukščiausios kokybės šaknų kanalų gydymo procedūras ir
išsaugoti nuosavus dantis.
Visuomet laukiami ir mažieji pacientai. Klinikos
odontologai yra baigę spe-
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Užsakomieji straipsniai, reklama
Neapmokami pranešimai spaudai
Skaitytojų straipsniai

cialius mokymus, todėl
puikiai išmano, kaip sutaisyti dantukus net pačiam
didžiausiam nenuoramai.
O pirmą kartą atvykti su
vaiku rekomenduojama
tada, kai išdygsta pirmasis
dantukas. Šio vizito tikslas – ne gydyti, bet pratinti kūdikį prie naujos aplinkos, prie naujo žmogaus
– gydytojo, susipažinti,
susidraugauti, įgyti pasitikėjimą.
Klinika yra įsikūrusi
Laisvės a. 4, Prienai.
Informacija teikiama
telefonu 8 602 65292 
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Už pažangą Prienų krašte!
Gražina
Bendinskienė
Esu grynakraujė prienietė.
Dirbu Prienų PSPC slaugytoja jau 45 metus. Galiu garantuoti, kad kiekvienas Prienų
savivaldybės gyventojas yra
nors kartą su manimi bendravęs. Niekada neatsisakiau
padėti kiekvienam prašančiajam pagalbos. Į politiką pasukau būdama Darbo partijos
gretose, tačiau dėl vidinių intrigų, nesutarimų iš jos pasitraukiau. Susidomėjau naujai
susikūrusia LSDDP, patiko
jos programoje iškelti tikslai

ir vertybės. Kadangi esu asociacijos „Dvariuko bendruomenė“ pirmininkė, ypač susidomėjau nuostatomis apie
bendruomenės vaidmenį savivalvaldoje. Ši partija kaip
tik nori kuo daugiau pritraukti bendruomenes iškylantiems
savivaldybėje klausimams
spręsti. LSDDP kandidatų į
savivaldybės tarybos narius
sąraše kandidatuoju kaip nepartinė. Labai tikiuosi, kad ši
partija atitiks mano lūkesčius
tarnauti visiems žmonėms.
Norisi tikėti, kad savivaldybės
valdžia neužsidarys savo kabinetuose, o ateis prie žmonių ir
paklaus: „Ar darome „tą ir tą“,

Arūnas
Vaidogas,
kandidatas į
Prienų rajono
merus

o galbūt reikia daryti „aną“.
Jeigu būsiu išrinkta į savivaldybės tarybą, dirbsiu Jūsų,
mieli rinkėjai, labui. Sieksiu,
kad būtų įtvirtinta visų išrinktų ir paskirtų valdžios atstovų
atsakomybė ir atskaitomybė
žmonėms.

Kodėl einame su
LR Seimo nario
Andriaus Palionio
LSDDP Prienų
skyriumi į savivaldos
rinkimus?
Dėkojame žmonėms, kurie
keletą kadencijų rinko mus
kaip socialdemokratus į rajono tarybą, visada stengėmės
dirbti sąžiningai ir atstovauti
rinkėjų interesams.
Pernai gruodį palikome LSDP Prienų skyrių, vadovaujamą dabartinio mero Alvydo
Vaicekausko. Išstojome iš Socialdemokratų partijos. Esame
nepartiniai, palaikantys Lietuvos Respublikos Seimo nario Andriaus Palionio socialdemokratinės darbo krypties
politinę jėgą. Pažymime, kad
į jokias kitas politines partijas
ar kandidatų sąrašus niekada
nesiprašėme. Seimo narys A.
Palionis, stebėdamas ir analizuodamas politinius procesus
Prienų rajono savivaldybės
taryboje, nuo 2018 m. pavasario mus kalbino prisijungti
ir dalyvauti politinėje veikloje
rajono žmonių labui.
Kodėl mes kartu su Andriumi Palioniu? Jo veikla Seime, visi darbai mūsų
krašte yra nukreipti į žmonių
gyvenimo gerinimą, į mūsų

Raimundas
Markūnas
krašto vystymą. Visi rajono
žmonės daug metų žinojo ir
matė mus kartu dirbančius su
Andriaus tėčiu, buvusiu keletą kadencijų LR Seimo nariu
šviesaus atminimo a.a. Juozu
Palioniu.
Andrius Palionis gražiai
tęsia pradėtą tėčio veiklą, jo
principinės nuostatos į Prienų krašto vystymą, vertybės,
rūpestingumas, supratimas,
požiūris į demokratijos vystymą, noras žmones skatinti aktyviai dalyvauti tiek Lietuvos,
tiek savo rajono gyvenime sutampa su mūsų požiūriais, yra
mums priimtina. Todėl ir esame su Andriumi Palioniu, kaip
asmenybe, kaip tikrų socialdemokratinių principų gyvenime besilaikančiu žmogumi,
kartu nusiteikę bendrai veiklai
mūsų krašte.
Atsakingai teigiame, kad
valdymas mūsų rajone pastaraisiais metais ryškiai eina link
vienvaldiškumo, negirdėjimo
kito nuomonės, link netole-

Darius Žilinskas
„Vienas dalykas – žinoti,
kitas – gyventi. Žinoti galima daug ką, gyventi – nedaug
kuo, galbūt tik kuo nors vienu. Pavyzdžiui, savo idėja.“
Šiems Justino Marcinkevičiaus žodžiams galiu tik pritarti. Mano idėja – sujungti
kultūrą ir jaunimą bendruomenėje. Ar tai sunku? Tikrai
taip. Ypač šiandien. Reikia
abipusių pastangų ir, žinoma,
noro. Galimybių šiais laikais
daug. Kaip ir pasirinkimo.
Esu 37-erių metų prienietis. Vedęs, žmona Ringailė.

Esu Arūnas Vaidogas, kandidatas į Prienų rajono merus.
Man 53 metai. Išsilavinimas
– aukštasis universitetinis. Vedęs, turiu 3 sūnus, 2 marčias ir
2 anūkus. Jie visi yra Prienų
rajono gyventojai. Matau, kaip
Prienų rajonas mažais žingsneliais keičiasi, o kai kuriose
vietovėse – laikas sustojęs.
Tapęs Prienų rajono meru
pažadu, kad Prienų rajone didės investicijos, bus skatinamas esamas ir pritraukiamas
naujas verslas, kuriamos darbo vietos.
Daug dėmesio skirsiu jau-

Turime sūnų Vainių. Klaipėdos universitete įgijau magistro laipsnį. Čia gimiau ir
augau. Įžvelgiu Prienų krašto problemas. Manau, kad
jaunimas ir kultūra yra visų
mūsų ateitis.

rancijos, politinės nekultūros,
arogancijos, netgi dviveidiškumo. Lyg, atrodo, žmogus
gali turėti dvi morales: vieną
– savo, žmogišką, kitą – politinę. Mes visada laikomės
principo, kad moralė, pasitikėjimas, pagarba susitarimui, žodžiui, kitai nuomonei
yra viena.
Buvo apmaudu ir stebėti išbalansuotą savivaldybės
darbą, nedarbingą atmosferą
joje. Keletą metų skyriai – be
vedėjų, nepagarba savivaldybės personalui, negebėjimas
atskirti savivaldybės tarybos
ir administracijos veiklų.

Vytas
Bujanauskas
ir Algimantas
Šidlauskas,

kandidatai į rajono
savivaldybės tarybą
ir esamos kadencijos
savivaldybės tarybos
nariai

Gražus Prienų kraštas, tiek
savo gamta, tiek savo žmonėmis.
Visi mes norime gyventi geriau, patogiau, švariau,
šviesiau. Norime turėti darbą
ir stabilias pajamas, norime,
kad vaikai lankytų gerą mokyklą, norime, turėdami laisvo
laiko, nueiti į kiną, spektaklį,
koncertą ar su draugais pasėdėti prie kavos puodelio. Nenoriu būti visiškas pesimistas
ir matyti tik bloga. Taip, pamažėle miestas gražėja, atsiranda naujų statinių , ne taip
tamsu rudens ir žiemos vakarais. Keista, bet man susidaro

noms šeimoms, kad joms čia
būtų gera gyventi. Sieksiu
modernizuoti darželius ir jų
aplinkas.
Daug dėmesio skirsiu sveikatos priežiūros, socialinių,
slaugos paslaugų prieinamumui ir kokybei užtikrinti.
Prienų šilumos ūkis modernizuotas, bet šilumos kaina gyventojui išlieka viena
didžiausių Lietuvoje. Reikia
atlikti nepriklausomą auditą,
ir kaina tikrai sumažės.
Buitinių atliekų sistema neatitinka tikrovės, taryboje turi
būti priimti sprendimai, teisingi gyventojų atžvilgiu, kad
nereiktų mokėti už nesuteiktas
paslaugas.
Savivaldybėje negali būti tokios ydingos praktikos,
kad skirtos kelių priežiūrai ir
socialinės lėšos nepanaudojamos ir grąžinamos į Valstybės
įspūdis, kad visi darbai prasideda kadencijos pabaigoje,
nors savivaldybėje užtvaros
įrengtos labai greitai. Kad visi
darbai taip vyktų…
Pagrindinė varomoji jėga
turi būti Savivaldybės investicijų, statybos, žemės ūkio
skyriai. Jie turi naujausią informaciją ir gali teikti paraiškas. Visur reikalingas noras,
užsidegimas, pagaliau – pareigos suvokimas, jeigu jau tu
tam pasiryžai. Vizija ir tvirta
strategija gali viską. Žmogus,
verslas, švietimas, kultūra,
sveikata. Tik tiek nedaug.
Prienų socialdemokratų
darbo partija subūrė stiprią komandą. Tarp kandidatų į rajono tarybos narius yra visų sričių specialistų. Yra jaunimo,

MES PASIRYŽĘ:
• stiprinti viso Prienų krašto konkurencingumą ir patrauklumą,
• didinti gyventojų užimtumą,
• GERINTI ŽMONIŲ GYVENIMO KOKYBĘ,
UŽTIKRINANT SVEIKATOS PRIEŽIŪROS, SOCIALINIŲ, SLAUGOS PASLAUGŲ PRIEINA-
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biudžetą.
Turiu sukaupęs nemažą vadovo patirtį: 7 metus dirbau
seniūnu, 2,5 metų – administracijos direktoriumi, 2 metus
– Sporto arenos direktoriumi
ir jau 20 metų dalyvauju politikoje, esu išrenkamas Prienų
rajono tarybos nariu.
Aš esu ryžtingas, atsakingas, kompetetingas, nebijantis
iššūkių žmogus.

Aš už pažangą
Prienų krašte!

nebijančio kelti geras įdėjas,
yra žmonių, turinčių didelę
darbo patirtį rajono tarybos
darbe. Tarybos narys yra žmonių akys, o tai įpareigoja.
Dėsime visas pastangas,
kad Prienų krašto žmonės pamatytų, pajustų gerus pasikeitimus. Kartu su Jumis už progresą Prienų krašte!

MUMĄ IR KOKYBĘ NE TIK IŠLAIKANT ESAMĄ, BET IR PLĖTOJANT ŠIAS PASLAUGAS
TEIKIANČIŲ ĮSTAIGŲ TINKLĄ RAJONE,
• skatinti verslumą,
• efektyvInti bendruomenių finansavimą,
• pritraukti į mūsų kraštą kuo daugiau
progresyvių ir inovatyvių idėjų, sudaryti
visas sąlygas jas įgyvendinti.

Ramunė
Liutvynskienė

Daiva
Radzevičienė

„Už pažangą Prienų krašte“ – tai reiškia gyventi jaukioje, saugioje ir kultūringoje
aplinkoje. Kiekvienas tai daro
pasitelkdamas skirtingas priemones, kurių bene viena svarbiausių – organizuota įvairiapusė veikla. Kūrybiškumas ir
kritinis mąstymas padės įgyvendinti įvairias veiklas ne tik
mažiausiems Prienų miesto
gyventojams, bet ir jų tėveliams bei seneliams. Dalykiš-

LSDDP partijos prioritetai ir siekiai nūdienos Prienų
krašto žmogui pagrįsti lūkesčių stiprinimu, interesų gerinimu bei biurokratinės aplinkos mažinimu.
Aš, partijai atstovaujantis
žmogus, esu pasiryžusi siekti teigiamų bei efektyvių pokyčių neformaliojo švietimo
nišoje, motyvuojant Prienų
krašto vaikus ir jų tėvus.
Tik bendruomeniškumas

kumas, konkretumas ir motyvacija – tai svarbu siekiant
tikslų įgyvendinimo.

Sarašo nr.

ir saugi erdvė užtikrins vaikų
užimtumą ir pagerins miesto mentalitetą, nes būtent
vaikai – mūsų visuomenės
,,žiedas“.

Politinė reklama bus sumokėta iš LSDD partijos Prienų skyriaus sąskaitos. Užs.Nr. 2019/2 
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Valdyba blokavo 10 mln. eurų išmokas

Liberijoje įgriuvo aukso kasykla

Prancūzijos automobilių gamintojos „Renault“ valdyba nusprendė
savo buvusiam generaliniam direktoriui neišmokėti dvejų metų
atlyginimui lygios sumos. Lapkritį atvykęs į Tokiją jis buvo suimtas
ir apkaltintas ne viso darbo užmokesčio deklaravimu.

Liberijoje įgriuvusioje aukso kasykloje trečiadienį buvo aptikti
penki lavonai, o dar 40 žmonių tebėra įstrigę po žeme. Nuo
„nekontroliuojamos ir neteisėtos“ kasybos kenčiančiame Tapitos
rajone yra per 100 tūkst. savarankiškai dirbančių kalnakasių.

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

2019-02-09 Alytaus apskrities VPK
Prienų r. PK gautas P. S. (gim. 1955
m., gyv. Prienų r. sav.) pareiškimas,
kad 2019-02-09, apie 12.20 val.,
namuose, koridoriuje, atėjęs iš matymo pažįstamas vaikinas, matant
kambaryje buvusiems kaimynams,
iš kelnių kišenės ištraukė tą pačią
dieną gautą invalidumo pašalpą.
Kaimynui atėmus dalį pinigų, vaikinas pabėgo. Pareiškėjas pasigedo
10 eurų kupiūromis po 5 eurus. Padaryta 10 eurų turtinė žala. Įtariant
padarius nusikaltimą sulaikytas V.
P. (gim. 1986 m.), kuris uždarytas į
Alytaus apskr. VPK areštinę.
2019-02-09 apie 16.00 val. Prienų
r., konflikto metu sužalotas neblaivus (1,29 prom. alkoholio) T. R.,
gim. 1990 m. Įvykis tiriamas.
2019-02-09, apie 14.30 val., Prienų
r. sav. L. V. (gim. 1989 m.) namuose
vartojo psichologinį smurtą nuolat
grasindamas sumušti, sužaloti
sugyventinę J. C. (gim. 1985 m.),
metė į sugyventinę medinį suoliuką, apgadino durų staktą. L. V.
sulaikytas ir uždarytas į Alytaus
apskr. VPK areštinę.
2019-02-09, apie 18.0 val., Prienų
r. sav., kieme, R. M. (gim. 1969
m., gyvenantį Prienų r.), jam
priklausančiame automobilyje
„Seat Toledo“ sumušė pažįstami
asmenys A. T. ir O. A. Įtariamieji
pasišalino, nesulaikyti.
2019-02-09 gautas pranešimas,
kad Naujosios Ūtos sen., Dūmiškių
k., Pievų g. mediniame, vieno
aukšto name dega elektros laidas.
Atvykus PGP, elektros laidai jau
nekibirkščiavo. Gaisro pavojaus
nebuvo.
2019-02-10 gautas pranešimas,
kad Prienuose, F. Martišiaus g.,
mūriniame, dviejų aukštų name
daug dūmų. Pakurta krosnis, gali
būti užsikišęs kaminas. Gaisro
požymių nerasta. Nepagrįstas
iškvietimas.
2019-02-11 apie 8.20 val. Prienuose, Vytauto g., konflikto metu vyras
(gim. 1956 m.) smurtavo prieš
savo sutuoktinę (gim. 1957 m.).
Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas
į areštinę.
REKLAMA

Laima

DUOBLIENĖ
Prienuose, Laisvės a. 9,
dar dažais kvepiančiame
pastate, duris atvėrė
Grožio namai „V“.

Pagrindinėje salėje įrengtos
keturios vietos moterų, vyrų ir
vaikų šukuosenoms kurti, o
norintiems atsipalaiduoti, atsikratyti nuovargio ar skausmo
– masažinis fotelis. Atskiruose kambariuose atliekamos
daugiau laiko ir individualumo reikalaujančios grožio
procedūros: ilgalaikis ir trumpalaikis makiažas, blakstienų
priauginimas ir laminavimas,
antakių formavimas ir dažymas natūraliais Henna (chna)
dažais, manikiūras ir pedikiūras, vandens dulksna, gaiviu
vėjeliu ir maloniu aromatu
gaivinantis soliariumas.
Pasak Grožio namų šeimininkės Vilmos Kižienės, pagaliau išsipildė jos ilgai puoselėta svajonė – įkurti savo
Grožio namus. Naujasis pastatas buvo projektuotas tikslingai – apgalvojant, kur geriau bei patogiau bus atlikti
visas planuojamas teikti grožio procedūras.
Prie jau maždaug pusantro
dešimtmečio kartu dirbančių
kirpėjų ketvertuko: Vilmos,
Vaivos, Jolantos ir Ramunės
prisijungė manikiūrininkė
Laura ir makiažo specialistė Beata.
Kvalifikuotos ir ne vienus
metus savo srityje dirbančios
specialistės naudoja kokybiš-

kas kosmetikos priemones, žinių ir naujienų nuolat semiasi
įvairiuose mokymuose, seminaruose, todėl gali padėti išsirinkti tinkančią plaukų spalvą,
šukuoseną ar makiažą, duoti naudingų patarimų grožio
klausimais.
„Stengiamės ir toliau stengsimės, kad kiekvienas į mūsų
Grožio namus užsukęs klientas išeitų geros nuotaikos, atsipalaidavęs ir švytintis. Visam kūnui teikiamos grožio
paslaugos turėtų atgaivinti ir
sielą“, – įsitikinusi Vilma.

Iškilmingame Grožio namų atidaryme kolektyvui to
ir linkėjo būrys artimųjų bei
ištikimiausi klientai. Kad
žmogaus darbo vaisiai – siekis bendruomenei teikti gėrį – būtų prasmingi, linkėjo
ir Prienų parapijos klebonas
Jonas Baliūnas, pašventinęs
patalpas.
Grožio namai „V“ darbo
dienomis klientų laukia 8–
19 val., šeštadieniais – 8–14
val. Dėl paslaugų laiko galima susitarti telefonu 8-67820773. 

Moterų, vyrų ir vaikų kirpimo paslaugos, manikiūras
ir pedikiūras, makiažas,
blakstienų priauginimas ir
laminavimas, antakių dažymas Henna (chna) dažais, soliariumas ir masažinis fotelis.
Darbo laikas: I–V 8–19 val., VI 8–14 val.
Adresas: Laisvės a. 9, Prienai.

Tel. 8 678 20773.

Maloniai kviečiame apsilankyti!

Prenumeruokite Nemuno krašto laikraštį
„Naujasis Gėlupis“
2019 m.!
Prenumeruokite „Naująjį Gėlupį“ ir neatsilikite nuo svarbiausių
krašto ekonominių, kultūrinių ir politikos naujienų!
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Nuo 2021 metų uždraus prekybą kailiu

Fukušimoje robotas tiria radioaktyvų kurą

Los Andželo miesto taryba patvirtino preliminarų potvarkį, kuriuo
mieste uždraudžiama gaminti ir prekiauti natūralaus kailio
gaminiais ir prekėmis, kuriose jis naudojamas, įskaitant rankines,
avalynę, galvos apdangalus, ausines ir papuošalus.

Japonų robotas trečiadienį mėgino ištirti radioaktyvų kurą
Fukušimos branduolinėje elektrinėje, prasidėjus sudėtingai
operacijai, turinčiai paruošti dirvą valymo darbams po 2011 metais
įvykusios avarijos.

Gaunantiems vaiko priežiūros išmokas –
išmokas.
„Sodros“ priemokos
Taip pat priemokos bus
„Sodra“ penktadienį,
vasario 15 d., pradėjo
mokėti vaiko priežiūros
išmokas už sausio mėnesį.

Dėl naujų neapmokestinamojo pajamų dydžio (NPD)
taikymo ypatumų vaikus
auginantiems tėvams, kurių
išmokos į rankas siekia nuo
282 iki 489 eurų, šį mėnesį
pervesta suma gali būti keliais eurais ar centais mažesnė
nei gruodį. Tačiau susidariusį
skirtumą „Sodra“ išmokų gavėjams perves kaip priemoką
jau kovo mėnesį.
„Teisės aktuose numatytas
saugiklis, kad vaiko priežiūros išmokos, kurios paskirtos
iki šių metų, dėl mokesčių reformos negali mažėti ir toliau
turi būti mokamos tokios pat,
kaip iki šiol.
Vadinasi, jeigu pagal naują
tvarką apskaičiuojant soci-

alinio draudimo išmoką dėl
NPD pokyčių ji tapo mažesnė, vaiko priežiūros išmokų gavėjams priskaičiuosime ir pervesime priemokas,
kurios padengs susidariusį
skirtumą“, – pabrėžia „Sodros“ laikinasis vadovas Ježy Miskis.
Priemokos iš „Sodros“ bus
mokamos nuo kovo mėnesio
– ir už sausį, ir už vasarį. Toliau priemokos į sąskaitą įkris
kartu su pačia išmoka.
Kadangi NPD priklauso
nuo visų žmogaus gaunamų
draudžiamųjų pajamų ir išmokų dydžio, joms pasikeitus, pavyzdžiui, gavus dar ir
ligos išmoką ar kitų draudžiamųjų pajamų, nepriemoka
būtų apskaičiuota ir išmokėta šių metų pabaigoje, įvertinus visas šiais metais gautas
draudžiamąsias pajamas ir

skirtos keliems šimtams tėvų,
kurie būdami pirmus metus
vaiko priežiūros atostogose
dar ir dirba bei gauna draudžiamųjų pajamų, o jų išmoka sumažėjo dėl indeksuoto
darbo užmokesčio.
Tai reiškia, kad kovą vaiko priežiūros išmokas gaunančius tėvus pasieks ne tik
eilinė išmoka, bet ir dvi priemokos (už sausį ir vasarį), o
nuo balandžio jie įprastai gaus
išmoką ir priemoką už praėjusį mėnesį.
Jeigu kiltų klausimų dėl išmokos ir priemokos dydžių,
prašome susisiekti su „Sodros“ specialistais telefonu
1883 arba pasikonsultuoti prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui.
Vaiko priežiūros išmokos
mokamos maždaug 44 tūkst.
tėvų. SODRA 

Mintimis dalijasi
praeiviai

Kalbina ir fotografuoja Laima Duoblienė

Birutė

Man tie reklaminiai lapeliai, kuriuos randu pašto dėžutėje, nereikalingi – iš karto išmetu, nes visų kandidatų „pasakos“ vienodos. Man
užtenka kandidatų sąrašų
su nuotraukomis. Nenorėčiau, kad kandidatai į namus
vaikščiotų. Daugumą kandidatų į Savivaldybės tarybą
pažįstu, jau esu apsisprendusi, ką palaikysiu.

VMI: jei taikėtės NPD 2018 metais, jokių
papildomų veiksmų šiemet atlikti nereikia
Valstybinė mokesčių
inspekcija prie Lietuvos
Respublikos finansų
ministerijos (toliau – VMI)
primena: jei gyventojas
anksčiau buvo pateikęs
darbdaviui prašymą taikyti
neapmokestinamąjį
pajamų dydį (toliau
– NPD), tai 2019 metais
jokių papildomų prašymų
jis teikti neprivalo. NPD ir
toliau yra taikomas.

Jei gyventojui iki šiol nebuvo taikomas NPD, tačiau
dabar gyventojas pageidauja jį taikyti, arba anksčiau
NPD jam nepriklausė, o dabar, perskaičiavus atlyginimą – priklauso, jis prašymą
savo darbdaviui gali pateikti kad ir šiandien ir, jei NPD
taikyti jam priklauso, tai bus
padaryta nedelsiant - netrukus
gyventojas pastebės, jog atlyginimas padidėjo.
„Jei gyventojas prašymo
nepateiks, nors NPD taikyti
jam priklauso, nieko baisaus.
Kaip ir kiekvienais metais,
jis galės NPD susigrąžinti iki
gegužės 2 dienos pateikdaREKLAMA

metais yra ne didesnis kaip
2555 Eur per mėnesį (neatskaičius mokesčių), turi teisę į NPD, todėl bet kada gali
pateikti prašymą savo darbdaviui ir jį taikyti. Gyventojas, gaunantis tik atlyginimą
iš vieno darbdavio ir neplanuojantis gauti kitų pajamų,
gali pateikti darbdaviui prašymą taikyti NPD, o pvz. gavus
vienkartinę premiją, kartu su
atlyginimu viršijančią 2555
eurų, vertėtų pateikti prašymą bent vieną mėnesį netaikyti NPD.
„Vis dėlto prieš teikdamas
prašymą taikyti NPD, gyvenNUKelta Į 6 p. 

Angelė Akelaitytė

Irena Petkevičienė

Vilė Voverienė

mas metinę pajamų deklaraciją”,- pasakoja Rasa Virvilienė, VMI Teisės departamento
direktorė, akcentuodama, kad
gyventojui pamiršus deklaruoti pajamas ir nesusigrąžinus nepanaudoto NPD - VMI
apie tai jam primins.
Gyventojai gali susigrąžinti anksčiau permokėtą NPD ir
už ankstesnius laikotarpius,
jei pateiks pajamų deklaraciją: už 2017 m. dar gali susigrąžinti 2,3 mln. Eur permokos; 2016 m. – 1,4 mln.;
2015 m. – 1 mln. 2014 m. 700
tūkst. Eur.
VMI primena, kad gyventojai, kurių atlyginimas 2019

Ar jūsų neerzina politinė reklama
pašto dėžutėse? Gal mieliau
sutiktumėte, kad kandidatai
į Savivaldybės tarybą ateitų į
namus ir pasikalbėtų?

Neerzina – paskaitau, nes
ne visus kandidatus pažįstu,
todėl įdomu nors trumpą informaciją sužinoti. Nors gal
ir būtų įdomu su kai kuriais
kandidatais pakalbėti, bet
gaila laiko, todėl nenorėčiau, kad jie į namus ateitų.
Be to, kada jie vaikščiotų?
Juk dieną tik pensininkai
namuose būna, o vakarais
ir savaitgaliais yra ir kitokių
užsiėmimų.

Aš gyvenu Medelyno
gatvėje, nuosavame name,
ir reklaminių lapelių savo pašto dėžutėje nerandu
– iki mūsų neatkeliauja. Aš
paskaityčiau, susipažinčiau
su kandidatais, nors ir netikiu jų pažadais. Juk jau prieš
dešimt ar daugiau metų žadėjo, kad Revuonos parkas
bus sutvarkytas – ir treniruokliai bus, ir kiną žiūrėsim, tačiau dabar – net lapai
nesugrėbti. O kad į namus
kandidatai vaikščiotų – nenorėčiau.

Retai skaitau pašto dėžutėse randamus reklaminius
lapelius, nes visi vienodai
giriasi. Neprieštaraučiau,
kad ateitų į namus, ypač
tie kandidatai, kurie jau yra
buvę Tarybos nariais – papasakotų, ką nuveikė, ką dar
planuoja padaryti. Nors jau
apsisprendusi, už ką balsuosiu, bet domiuosi ir kitais
kandidatais.

Prenumeruokite
Nemuno krašto laikraštį
„Naujasis Gėlupis“
2019 m.!
Prenumeruokite „Naująjį
Gėlupį“ ir neatsilikite nuo
svarbiausių krašto ekonominių,
kultūrinių ir politikos naujienų!

Zita

Reklaminių lapelių beveik neskaitau, nes neįdomu. Kandidatų beveik nepažįstu, bet ir netikiu, kad
kuris nors stengiasi dėl paprasto žmogaus, tik prieš
rinkimus daug žada. Dar
nežinau, ar balsuosiu. Jei
eisiu balsuoti, tai jau žinau,
ką palaikysiu. Nepatiktų, jei
į namus kandidatai pradėtų
vaikščiot – aš nenoriu svetimų žmonių įsileisti.

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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Per tymų protrūkį Ukrainoje mirė aštuoni

Sulaikytas KPD Kauno skyriaus darbuotojas

Nuo metų pradžios Ukrainoje nuo tymų mirė aštuoni žmonės
– pusė to, kiek per visus praėjusius metus, trečiadienį pranešė
sveikatos apsaugos pareigūnai. Praėjusią savaitę tymais susirgo 3
100 žmonių, pusė jų – vaikai.

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) pareigūnai trečiadienį sulaikė
kyšio paėmimu įtariamą Kultūros paveldo departamento (KPD)
Kauno skyriaus inspektorių, pranešė prokuratūra.

VMI: jei taikėtės NPD 2018 metais, jokių
papildomų veiksmų šiemet atlikti nereikia
ATKelta IŠ 5 p.
tojas turėtų įvertinti, ar per
metus negaus kitų pajamų
– pvz. būsto nuomos, individualios veiklos ar kitokių
pajamų, ar nedirbs papildomo darbo ir panašiai”,- teigia
R. Virvilienė, paaiškindama,
jei gyventojo priskaičiuotas
(neatskaičius mokesčių) atlyginimas per mėnesį mažesnis kaip 2555 Eur, tačiau me-

tų eigoje jis gaus papildomų
pajamų, NPD, sudėjus metines pajamas, gali sumažėti
(arba nebepriklausyti), o tuomet nuo sumažėjusios NPD
sumos gyventojui susidaro
mokėtina pajamų mokesčio
suma ir vien dėl šios priežasties jam atsiranda pareiga deklaruoti metines pajamas. Kai
gyventojo 2019 metų visos
pajamos sudaro 30 660 eurų

ar daugiau, tokio gyventojo
2019 metais gautam darbo
užmokesčiui metinis NPD
netaikomas.
Jei kyla klausimų dėl NPD
taikymo, gyventojai gali
skambinti Mokesčių informacijos centro telefonu 1882.
Konsultantai suteiks išsamias
konsultacijas, kurios prilygintos rašytinėms ir saugomos 5
metus.VMI 

Gegužę vyks referendumas dėl Seimo narių
čių“, – sakė Mišrios Seimo
skaičiaus mažinimo
narių grupės narė Aušrinė
Gegužės 12-ąją, drauge
su prezidento rinkimais,
Lietuvoje vyks ir
referendumas dėl Seimo
narių skaičiaus mažinimo
nuo 141 iki 121, nusprendė
Seimas.

Už tokio referendumo surengimą ketvirtadienį balsavo
58 parlamentarai, prieš buvo
42, du susilaikė.
Seimo nutarimas dėl referendumo surengimo priimtas ypatingos skubos tvarka,
tai reiškia, kad ketvirtadienį
projektas ir pateiktas, ir priimtas.
Šį referendumą inicijavo
beveik 40 „valstiečių“ frakcijos narių.
Pagal jų siūlymą, bus balsuojama dėl tokios Konstitucijos formuluotės: „Seimą
sudaro Tautos atstovai – 121
Seimo narys, kurie renkami
ketveriems metams remiantis visuotine, lygia, tiesiogine rinkimų teise ir slaptu balsavimu.“
Referendumui nepritarę
opozicijos atstovai „valstiečius“ kaltino šia iniciatyva siekiant padidinti rinkėjų
aktyvumą per antrąjį prezidento rinkimų turą, kad užtikrintų didesnę paramą savo
kandidatui premjerui Sauliui
Skverneliui.
„Kaip šachmatininkė noriu
pasakyti, kad sugalvojote labai elegantišką kombinaciją,
kaip užtikrinti, kad į antrą turą
ateitų žmonės, kurie nusivylę
Seimu, kurie nemėgsta politikų ir kurie, be kita ko, atiREKLAMA

duotų balsą už jūsų kandidatą
antrame prezidento rinkimų
ture“, – sakė liberalų seniūnė
Viktorija Čmilytė-Nielsen.
Valdančiųjų „valstiečių“
lyderis Ramūnas Karbauskis atsakė, kad referendumo
siūlymas „nėra skaičiavimas
rinkimų naudos, o įsipareigojimas rinkėjams mažinti Seimo narių skaičių“.
Seimo narių skaičiaus mažinimą „valstiečiai“ argumentuoja gyventojų skaičiaus
mažėjimu, taip pat siekiu mažinti biurokratinį aparatą, taupyti lėšas.
„Jei šnekėtume valstybės
mastu, nėra ypatingai didelė
suma, bet vieno Seimo nario
išlaikymas, jo ir padėjėjų alga, kanceliarinės išlaidos, yra
apytiksliai 100 tūkst. eurų per
metus ir mes šnekame apie
sumą 2 mln. eurų per metus“,
– teigė R. Karbauskis.
Opozicija argumentavo,
kad, remiantis tarptautine
praktika, Lietuvos parlamentarų skaičius yra optimalus.
„Jei parlamentas būtų dirbtinai išpūstas, būtų galima
svarstyti įvairius variantus,
tačiau dabartinis Seimo narių skaičius atitinka tarptautinėje praktikoje naudojamą
formulę, kada parlamento
narių skaičius nustatomas ištraukus kubinę šaknį iš gyventojų skaičiaus. Net ir sumažėjus gyventojų skaičiui
Lietuvoje, mes atitinkame šią
formulę, ir nėra jokio formalaus argumento, kodėl reikėtų
keisti parlamento narių skai-

Armonaitė.
„Čia vyksta prezidentinė
„valstiečių“ kampanija, kuri paruošta jų kandidatui į
prezidentus S. Skverneliui,
tačiau ant kortos statomas
visas Lietuvos respublikos
parlamentarizmas. Tai pats
tiesmukiškiausias, pigiausias
populizmas, kuris mums gali
kainuoti labai brangiai“, – teigė A. Armonaitė.
Konservatorius Mykolas
Majauskas atkreipė dėmesį,
kad sumažinus 20-čia Seimo
narių mandatų, sumažės kaimiškųjų rajonų atstovavimas
parlamente. Mat dėl mažo
rinkėjų skaičiaus kaimiškąsias apygardas reikės jungti.
Dėl referendumo paskelbimo minėtu klausimu „valstiečiai“ renka ir 300 tūkst.
parašų. Tai kitas kelias paskelbti referendumą norimu
klausimu.
Anksčiau Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovai
teikė Konstitucijas pataisas,
kad Seimo narių būtų sumažinta iki 101, bet parlamente
ši iniciatyva palaikymo nesulaukė.
Dabar Konstitucija numato, kad renkamas 141 Seimo
narys.
Anksčiau Seimas yra paskelbęs, kad gegužės 12-ąją
ir 26-ąją su prezidento rinkimais vyks ir referendumas dėl
dvigubos pilietybės išplėtimo.
Tačiau Konstitucinis Teismas
dar turi pasisakyti, ar galima
referendumą rengti su dviejų
savaičių pertrauka. BNS

Popiežiaus bendroji audiencija. Tikroje
maldoje nėra žodžio „aš“
Dviejų pastarųjų trečiadienių bendrųjų audiencijų dalyviams popiežius kalbėjo apie
savo apaštališkąsias keliones
– dalyvavimą
Pasaulio jaunimo dienose Panamoje ir vizitą Jungtiniuose
Arabų Emyratuose. Šio trečiadienio rytą
vykusios bendrosios audiencijos metu vėl
buvo tęsiama katechezė apie
„Tėve mūsų“ maldą.
Jėzus nori, kad mūsų malda būtų nuoširdi, kad melsdamiesi neveidmainiautume.
Neįmanoma nieko nuslėpti
nuo Dievo, nepadės jokie grimai ir jokie gudravimai, nes
Dievas mus gerai pažįsta, mato, kas yra mūsų viduje. Mūsų
malda turi būti nuoširdus pokalbis su mus mylinčiu Tėvu,
sakė popiežius. Taip pat reikia
saugotis, kad mūsų malda nevirstų tik jausmingu dūsavimu, neprarastų konkretumo.
Kai krikščionis meldžiasi, jis
savo sąžinėje neatsitveria nuo
pasaulio, neužtrenkia savo širdies durų, bet melsdamasis
atsimena kitus žmones ir jų
sunkumus.
„Tėve mūsų“ maldoje nėra
mūsų dažnai kartojamo žodžio „aš“. Jėzus mus moko
sakyti „tu“, nes krikščionio
malda – tai dialogas. „Teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie
tavo valia“. Po to pereinama
prie „mes“ – kalbama pirmuoju asmeniu, bet daugiskaita. „Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien“,

„atleisk mums mūsų kaltes“,
„neleisk mūsų gundyti“, „gelbėk mus nuo pikto“. Net apie
elementariausius žmogaus
poreikius – kasdienę duoną
alkiui numalšinti – kalbame
daugiskaita, tai yra visų vardu. Melsdami duonos sau
patiems atsimename visus
vargstančiuosius.
Kodėl Jėzus nori, kad šitaip
mes melstumės? Todėl, kad
pokalbyje su Dievu nėra vietos jokiam individualizmui.
Iš kiekvieno atskiro žmogaus
širdies kylanti malda yra brolių ir seserų bendruomenės
malda. Saulei nusileidus,
krikščionis melsdamasis pasakoja Dievui apie dienos metu sutiktus žmones, atsimena
jų veidus, jų sunkumus.

„Tik tuomet malda kyla į
Dievą, kai meldžiasi brolių ir
seserų bendruomenė – „mes“.
Mes esame bendruomenė,
mes esame broliai ir seserys,
mes esame besimeldžianti
Dievo tauta“, – sakė popiežius. „Kažkada vienas kalėjimo kapelionas manęs paklausė: „Sakykite, tėve, kas
yra žodžio „aš“ priešingybė?“
„Aš jam naiviai atsakiau: „tu“.
„Tai karo pradžia. Žodžio
„aš“ priešingybė – tai žodis
„mes“, nes jame glūdi taika,
jame visi kartu esame.“
Jei krikščionis nemato šalia
esančio kenčiančio žmogaus,
jei jis abejingas kenčiančiųjų
ašaroms, jei jis su viskuo susitaikęs ir apsipratęs, jo širdis
– kieta kaip akmuo. Jei taip
yra, melskime Viešpatį, kad
paliestų mūsų širdį ir padarytų ją jautrią.
Kristus abejingai nepraėjo
pro šio pasaulio kančią: jis buvo jautrus ir gailestingas kiekvienam sutiktam kenčiančiajam, atjautė visus, ką slėgė
kūno ir sielos kančia. Atjauta
ir gailestingumas, sakė popiežius, – tai vieni svarbiausių
Evangelijos raktažodžių.

Klauskime savęs: ar melsdamasis girdžiu kenčiančių žmonių šauksmą? O gal
galvoju, kad malda – tai nuskausminantis vaistas, būdas
save nuraminti? Jei taip – tai
reikia kuo greičiau išsklaidyti
šį nesusipratimą. Tokia malda tikrai nėra krikščioniška.
„Mes“, kurio išmokė Jėzus,
reikalauja būti atsakingiems
už savo brolius ir seseris.
Yra žmonių, pridūrė popiežius, kurie sakosi neiešką Dievo. Jėzus nori, kad ir juos atsimintume savo maldoje, nes jie
Dievui rūpi labiau už kitus. Jėzus atėjo ne pas sveikuosius,
bet pas sergančiuosius, pas
nusidėjėlius. Jis atėjo pas mus
visus, nes visi esame nusidėjėliai. Nesijauskime pranašesni
už kitus, nes Dievas
leidžia savo saulei
tekėti visiems žmonėms.
„Šventieji ir nusidėjėliai – visi esame to paties mus
mylinčio Tėvo vaikai. Kai ateis mūsų
gyvenimo pabaiga,
būsime teisiami pagal tai, kaip mylėjome. Meilė yra ne tik jausminga, bet
konkreti ir atjaučianti, pagal
Evangelijos taisyklę: „Kiek
kartų tai padarėte vienam iš
šitų mažiausiųjų mano brolių,
man padarėte“ (Mt 25, 40).
VATICAN NEWS

Ir katalikai
juokiasi...
Turėjo valstietis tris avis, ir
visos buvo bergždžios. Atėjo
jis pas kunigą:
– Ką daryti? Avys neduoda
prieaugio.
Kunigas pagalvojo ir sako:
– Reikia trejas Mišias atlaikyti. Dievas trejybę mėgsta. Po trejų Mišių nė vienos
bergždžios neliks.
Vargšas sutiko. Už pirmas
Mišias kunigas paėmė vieną
avį, už antras – antrą, už trečias – paskutinę.
– Kas gi pasidarė? – sušuko
valstietis.
O kunigas ramiai atsako:
– Aš juk tau sakiau, kad
po trečių Mišių nebus nė vienos avies. Taip ir yra. Ko tau
dar reikia?
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Naftos gavyba pasiekė žemiausią lygį

JT tiria galimai rusų karių vykdytą kankinimą

Naftą eksportuojančių valstybių organizacijai (OPEC) laikantis
naujo susitarimo, kuriuo siekiama paskatinti „juodojo aukso“
kainų kilimą, kartelio gavyba sausį pasiekė žemiausią per
ketverius metus lygį.

Junginės Tautos ėmėsi nagrinėti įtariamus kankinimo atvejus
Centrinės Afrikos Respublikoje (CAR), už kuriuos galimai atsakingi
rusų kariai ar samdiniai. Anot tyrimo, Rusijos piliečiai sulaikė ir
kankino mažiausiai vieną civilį.
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2019-ieji – Prezidento Antano Smetonos metai

,,Nenoriu savo rankomis subolševikinti
Lietuvą“
2019-uosius Lietuvos
Respublikos Seimas
paskelbė Prezidento
Antano Smetonos metais.
Tai labai prieštaringai
vertinama asmenybė,
tačiau negalima nesutikti
su tuo, kad pirmosios
Lietuvos Respublikos
laikotarpis (1918–1940
m.) tautos atmintyje
tapatinamas būtent su A.
Smetonos vardu.

Pirmasis ir paskutinis Lietuvos prezidentas Antanas
Smetona nėra ilsėjęsis Birštone. Prezidentas su šeima
dažniausiai vasarodavo Palangoje. Galbūt jis jautė sentimentus Palangai, kadangi mokėsi Palangos progimnazijoje.
Antanas Smetona dažniausiai
atostogaudavo Užulėnyje,
Ukmergės r. (savo tėviškėje).
Yra išlikę prezidento apsaugos
raportai, kur beveik minučių
tikslumu surašyta A. Smetonos darbotvarkė. Apie 1937
m. per Birštoną A. Smetona
važiavo į Varėnos poligoną
stebėti Lietuvos kariuomenės
manevrų. Kadangi važiavo
per Birštoną, čia buvo surengtas sutikimas, pastatyta ,,broma“. Prezidentas sustojęs pasakė keletą sveikinimo žodžių.
Į Birštoną dažnai savaitgaliais
atvažiuodavo prezidento žmona Sofija Smetonienė pažaisti
kortomis, kartu dalyvaudavo
ir ministras Antanas Tamošaitis (iš O. Timofejevos, dirREKLAMA

ISSN 2538-9076

Prenumeruojamas

Mieli birštoniečiai,
šiandien minime Vasario 16-ąją –
Lietuvos Valstybės atkūrimo dieną.
Sveikinu kiekvieną iš Jūsų ir nuoširdžiai linkiu puoselėti pasididžiavimą savo Valstybe, bendrumo jausmą, išlaikyti ypatingą ryšį su gimtuoju Birštono
kraštu, stiprinti lietuvybę – kalbą, kultūrą, papročius, šeimose ir bendruomenėse ugdyti meilės, pagarbos Tėvynei jausmus. Tegul niekada neapleidžia
pilietiškumo dvasia, pareiga, pagarba vienas kitam.
Švenčiant Valstybės gimtadienį, kviečiu būti savo
krašto patriotais, suteikiant sparnus idėjoms, atsakingai kuriant dabarties ir ateities Lietuvą ir Birštoną!

busios Birštono ,,Baltojoje“
viloje, atsiminimų).
Prezidento A. Smetonos
įvairi visuomeninė, mokslinė ir politinė darbuotė jau yra
gerai žinoma, tačiau paskutiniuosius veiklos metus (1940–
1944) pasitraukus iš Lietuvos
vis dar gaubia daug nežinios ir
neigiami sovietinės propagandos sukurti stereotipai. 1940
metų birželio 15 d. į Kauną
žengiant sovietų kariuomenės daliniams, prezidentas
Antanas Smetona pasitraukė
į Vokietiją. Palikdamas Prezidentūrą jis pasakė: „Nenoriu
savo rankomis subolševikinti
Lietuvą“. A. Smetona tikėjosi
kur kas daugiau šalies labui
nuveikti vadovaudamas egzilyje sudarytai vyriausybei, nei
tapdamas marionete sovietų
rankose. Tuo metu daugelis
žmonių šį žingsnį įvertino kaip
valstybės išdavystę. Ypač pasistengė sovietinės propagandos meistrai: per Lieponos
upelį brendančio prezidento
karikatūriškas vaizdinys gana
stipriai įsišaknijęs mūsų isto-

rinėje atmintyje. Vis tik reikėtų laikytis Lietuvos pasiuntinio Londone Broniaus Balučio pozicijos, kad prezidentą
reikia ne teisti ir smerkti, bet
pasveikinti, kad jam beveik

Antanas Smetona
(1874 - 1944 m.)

paskutiniu momentu pasisekė
laimingai „išsprukti“ iš raudonųjų budelių nagų. Diplomatas B. Balutis 1941 metų
gegužę rašytame laiške prezidentui teigė: „Tuo laiku kai
kas buvo linkęs manyti, kad
Tamstai nereikėjo to daryti,
bet reikėjo pasilikti savo krašte. Mat nenusimanyta, su kuo
reikalo turima. Estijos ir Latvi-

jos prezidentų likimas parodė,
kad Tamstos nujautimas buvo
teisingesnis ir laimingesnis,
taip asmeniniu, taip ir valstybiniu požiūriu.“ Šiandien
dauguma Lietuvos istorikų
taip pat teigia, jog prezidento
pasitraukimas buvo drąsus ir
savalaikis sprendimas. Viešojoje erdvėje A. Smetona apšaukiamas bailiu ir išdaviku,
net nesusimąstant, kokiomis
dramatiškomis aplinkybėmis
prezidentas ir jo šeimos nariai
išvyko iš Lietuvos, kiek laiko
truko jų klajonės po Europos
šalis, kol galiausiai A. Smetona buvo sutiktas Niujorko
uoste. Daugeliui lietuvių atrodo, kad kirtęs Lietuvos sieną
prezidentas A. Smetona, lyg
koks turistas, tuoj pat išvyko į
Ameriką. Realybė buvo daug
sudėtingesnė, pilna įtampos
ir įvairių sunkumų. Žinoma,
negalime lyginti Smetonų šeimos likimo su tų, kurie gyvuliniais vagonais buvo ištremti į
Sibirą, tačiau ir prezidento A.
Smetonos šeima, ir 1944 m.
NUKelta Į 9 p. 

Birštono savivaldybės merė
Nijolė Dirginčienė

Vasario 16 d.
10.00 val. Šv. Mišios už
Lietuvą Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje
11.00 val. Iškilmingas vėliavos pakėlimas J. Basanavičiaus aikštėje
11.30 val. Linksmoji šeimų
popietė Birštono viešojoje bibliotekoje. Akcija „Gėlėmis
pražydusi Lietuva“ Bibliotekos languose.
12.00–15.00 val. Edukacinė programa Birštono muziejuje: „Prakalbink tautodailės
raštą“. Paroda – „Gyvename
viltimi: Prezidentas Antanas
Smetona egzilyje“.

12.15 val. Pėsčiųjų žygis
“Žvėrinčiaus takais” Aktyviai praleisime laiką kvėpuodami žiemišku kurorto oru
ir žygiuodami paslaptingais
Žvėrinčiaus miško takais! Sušilsime prie laužo ir arbatos
puodelio. Registracija į žygį
nuo 11.30 val. vyks J. Basanavičiaus aikštėje.
17.00 val. Iškilmingas Valstybės atkūrimo dienos minėjimas. Birštonui nusipelniusių,
savo darbais Birštono vardą
garsinančių, žmonių apdovanojimai. Valstybinio choro
„Vilnius“ koncertas, dirigentas ir meno vadovas – Artūras
Dambrauskas.
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Nutarė griežtinti medžiagų stebėseną

Nigerijoje sudegė tūkstančiai prietaisų

Vyriausybė trečiadienį nutarė griežtinti narkotinių ir psichotropinių
medžiagų vartojimo stebėseną. Ketinama rinkti papildomus
duomenis – demografinę ir socialinę informaciją – apie žmones,
kurie kreipėsi į gydymo įstaigą dėl psichoaktyvių medžiagų.

Nigerijoje, likus kelioms dienoms iki savaitgalį vyksiančių
rinkimų, per gaisrą šalies rinkimų komisijos būstinėje šalies
pietrytinėje dalyje sudegė tūkstančiai prietaisų, skirtų rinkimuose
dalyvaujančių rinkėjų tapatybės patvirtinimui.

Birštono politikoje kvepia ledonešiu

Sarašo nr.
Šiandienos demokratiją
Birštono politikoje
prilyginčiau šalčiu
sukaustytai upės tėkmei,
kuri pačiais ilgiausiais
Nemuno vingiais
apjuosė visą Birštono
savivaldybės teritoriją.
Visiškas štilis politikoje
ir palaimintoji tyla bei
ramybė savivaldoje.

Iš vienos pusės - tai neįkainojamoji, neįperkamoji
vertybė, kurią akcentuodamas, kad „genijus bus tas,
kas sugebės parduoti tylą
Birštone“, įvardijo Henrikas
Juškevičius, buvęs UNESCO generalinio sekretoriaus
patarėjas. Iš kitos pusės
stingdanti tyla - prieš proveržį politikoje, prieš drąsų, teisingą žingsnį, atvirą
nuomonę ir reikalaujančią
pokyčių Birštono savivaldos politiką.
Beveik tris dešimtmečius
gyvename laisvoje, nepriklausomoje demokratinėje
valstybėje. Žmonės, kurie
Sąjūdžio šviesoje patikėjo
Lietuvos pasirinkimu, šiandien giliai atsidūsta: „Ne
tokios Lietuvos norėjom...“
Dažnas pakalbintas birštonietis prabyla ta pačia liū-

Topinambų sriuba
1 kg topinambų, 15 g sviesto arba margarino, 2 svogūnai, 600 ml pieno, 425 ml vištienos
sultinio, druskos, šviežiai maltų pipirų, susmulkintų petražolių.
Didelėje gilioje keptuvėje arba puode ištirpiname sviestą arba margariną, sudedame smulkiai suREKLAMA

dna gaida. Birštonas plečiasi,
gražėja, didėja poilsiautojų ir
turistų srautai. Tačiau tai tik
statistika, kuri labai gražiai
ir patraukliai pateikiama viešoje erdvėje. O kaipgi pagrindinis Birštono savivaldybės mechanizmo sraigtelis –
žmogus? Kiek išgirstas, kiek
išklausytas, kiek matomas
ir kaip rūpimas? Pašaliečiui
atrodytų, kad mechanizmas
veikia gerai, nes visi sraigteliai sukasi. Kitaip būti ir negalėtų, nes kiekvienas didžiulio mechanizmo sraigtelis gerai valdomas labai paprastu
įrankiu – baime. Baimė - ne
proveržio, bet nuosmukio palydovė. Artėjantys rinkimai –
laikas, kai kiekvienas birštonietis privalo savęs paklausti,
ar aš tikrai noriu demokratijos? Ar ji svarbi man, aplinkai, kurioje dirbu ir kurioje
gyvenu? Jeigu manai, kad
taip, tuomet padrąsinu Tave
– atėjo laikas! Atėjo laikas
dienai „atrištom akim“, kaip
sakė mūsų kraštietis, poetas
Just. Marcinkevičius. Nesutinku, kad birštoniečiui priimtinas vienos tiesos ir vienos nuomonės nuleidimas
„iš viršaus“. Tikiu, kad nei
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vienas žmogus nepageidauja
ateiti į rinkimus sukaustytas
baimės, jog kažkur balsavimo patalpoje jį seka „trečioji
akis“. Ir manau, kad niekas
nenorėtų drebinti rankų balsuodamas už kandidatus dėl
to, kad jam darbdavys liepė
telefonu nufotografuoti balsavimo biuletenį ir parodyti,
kad „teisingai užbalsavo“. Ar
mes norime menkinti rinkėją,
nuvertinti jo savigarbą ir leisti
klestėti savivalei? Ar sutinkame ir toliau gyventi baimėje,
taikytis su savivale? Ar nuo
vadovo požiūrio į darbuotoją
priklauso galimybė gauti arba
negauti išeitinę kompensaciją
už ilgus darbo metus vienoje
darbovietėje?
Kitaip mąstančių žmonių
idėjos ir darbai Birštone atsiduria nuošalėje, lieka nepastebėti, ignoruojami, atmetami. Žinia apie juos sunkiai
skinasi kelią į bendruomenę
per žiniasklaidą ir kitas viešinimo priemones. Laikas
ištiksėjo ir beldžiasi stipriu
trenksmu, kad metas atsinaujinti politikoje, išvaduoti
visuomenę nuo baimių! Nuo
baimės išdrįsti pasakyti savo
nuomonę, baimės pritarti drą-

siai ir teisingai minčiai, baimės dėl nepaklusnumo gauti mažesnį atlyginimą arba
netgi atsisveikinti su darbo
vieta, baimės bendrauti su
„ne tai politinei jėgai“ priklausančiu žmogumi, baimės dėl savo ir vaikų rytdienos. Ir dar daug visokių
didelių ir mažų baimių gyvuoja mūsų tarpe. Žiemos
įšalas anksčiau ar vėliau
paleidžia žemę iš savo glėbio. Kaip ir ledai Nemune
– vieną gražią pavasario dieną išplauks. Baigsis ir sąstingis politikoje. Ledonešiu
jau kvepia Birštono žmonių
bendruomenėje, virš Nemuno besisukiojančio vėjo
gaivume. Kovas beldžiasi į
kiekvieno rinkėjo duris. Teatsiveria jos demokratinėms
permainoms!
LSDD Partijos kandidatų
sąrašo į Birštono savivaldą
vardu –
LR Seimo narys
Andrius Palionis

Politinė reklama bus sumokėta iš LSDD partijos Birštono skyriaus sąskaitos. Užs.Nr. 2019/2 

pjaustytus svogūnus ir pakepiname ant nestiprios
ugnies 5 min., kol suminkštėja ir truputį pagelsta.
Sudedame nuluptus ir supjaustytus topinambus,
supilame pieną, sultinį, pasūdome, įberiame pipirų. Užviriname, sumažiname ugnį, uždengiame ir
verdame apie 30 min., kol topinambai suminkštėja.
Atvėsiname, po to pertriname per sietelį arba sutriname elektriniu plakikliu. Sriubą vėl pašildome ant

nestiprios ugnies, įberiame prieskonių, pilame į pašildytas lėkštes, pašlakstome grietine, apibarstome
susmulkintomis petražolėmis ir tuoj pat tiekiame į
stalą. Tiekiame su baltos duonos skrebučiais.
Pastabos: nuplikytus topinambus lengviau nulupti. Topinambų galima nelupti – prieš kepdami
gerai nuplaukime. Palikta žievelė suteikia pikantišką riešutų skonį.
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Įtrauks Saudo Arabiją į pinigų plovimo sąrašą

Planuoja didinti savo karių kontingentą

Europos Komisija trečiadienį pasiūlė į Europos Sąjungos (ES)
parengtą valstybių, kurios deda per mažai pastangų užkirsti kelią
terorizmo ir organizuoto nusikalstamumo finansavimui, „juodąjį
sąrašą“ įtraukti septynias šalis, įskaitant Saudo Arabiją.

Vašingtonas planuoja didinti savo karių kontingentą Lenkijoje,
trečiadienį pareiškė JAV ambasadorė Varšuvoje. Šiuo metu
Lenkijoje laikoma 4 000 amerikiečių karių, bet šis kontingentas
bus didinamas.

,,Nenoriu savo rankomis subolševikinti Lietuvą“
ATKelta IŠ 7 p.
nuo sovietų teroro į Vakarus
bėgantys lietuviai taip pat jautėsi esą tremtiniai, aplinkybių
priversti palikti Lietuvą. Akcentuotina, jog stiprėjant įtampai tarptautinėje politikoje dar
1939 m. Lietuvos vyriausybė
svarstė galimybę atėjus dienai
X į Vakarus pasitraukti visai

nurodymu bus bandoma bet
kokiomis priemonėmis A.
Smetoną sugrąžinti į Kauną,
prezidento apsaugininkai nutarė kuo skubiau aplinkiniais
takais pervesti A. Smetoną
per sieną į Vokietijos pasienio
postą. Kitiems Smetonų šeimos nariams kirsti sieną buvo
leista tik paryčiais. Prezidento

Antanas Smetona su žmona Sofija Smetoniene 1941 m. kovo 10 d. Niujorke

Vyriausybei. 1940 m. birželio
15 d. paskutinio posėdžio metu taip pat buvo prisimintas šis
planas, tačiau ministrai ir kariuomenės vadai nepritarė nei
ginkluotam pasipriešinimui,
nei Vyriausybės evakuacijai.
Supratęs, jog yra paliktas vienas, A. Smetona nutarė trauktis iš Lietuvos ir savarankiškai
tęsti Lietuvos valstybingumą
kartu su užsienyje veikiančiu
Lietuvos diplomatiniu korpusu. Prezidentas su dukra
Marija, žentu Aloyzu Valušiu
bei sūnaus Juliaus šeima (jo
žmona Birute ir vienerių metų sūneliu Antanu Algirdu) ir
palyda iš Prezidentūros išvyko
apie 16 valandą. Ponia Sofija

duktė M. Valušienė telefonu
išsireikalavo leidimą legaliai
visiems šeimos nariams ir
palydai kirsti sieną. Birželio
16 d. 12 val. vokiečių pasieniečiai sulaukė atsakymo iš
Berlyno, iš paties Adolfo Hitlerio, kad A. Smetonai ir su
juo esančiai grupei leidžiama
pasilikti Vokietijoje. Lietuvos
prezidentas Vokietijoje buvo
apsuptas policininkų, jam uždrausta be leidimo ir palydos
išeiti iš viešbučio. A. Smetona
puikiai suprato, jog čia yra nepageidaujamas svečias, todėl
ieškojo kitos neutralios valstybės, kurioje galėtų su šeima
apsistoti ilgesniam laikui. Jis
norėjo likti Europoje ir būti

Prezidentas apžiūri kareivių rikiuotę

Smetonienė šeimą pasivijo
automobiliu iš Užugirio. Kybartų pasienio postą Smetonos pasiekė apie 22 val. ir čia
laukė nemalonus siurprizas,
nes ministro pirmininko Antano Merkio nurodymu siena
buvo uždaryta. Iš patikimų
šaltinių sužinoję, kad sovietų
REKLAMA

kuo arčiau Lietuvos, tačiau
joks kitas kraštas nesutiko
jo priimti. Vienintelės JAV,
su kuriomis Lietuva palaikė
draugiškus santykius, suprasdamos dramatišką Smetonų
padėtį suteikė vizas, bet tik su
sąlyga, kad prezidentas nelaikys savęs valstybės galva ir

atvyks kaip privatus asmuo.
Gavę JAV vizas, Smetonos išvyko į neutralią Šveicariją, kur
stebėjo politinius pokyčius ir
kaupė lėšas kelionei per Atlantą. 1941 m. sausį iš Lisabonos
laivu išplaukę A. Smetona su
žmona Sofija 1941 m. vasario
14 d. pasiekė Rio de Žaneirą.
Čia Smetonas sutiko Brazilijos prezidentas Getulio Vargas. Šiltai priimtas Brazilijos
lietuvių bendruomenės, prezidentas su žmona po poros
savaičių laivu „Serpa Pinto“
išvyko į Niujorką. Kovo
10 d. Niujorko uoste A.
Smetoną su žmona pasitiko Lietuvos atstovai
JAV Povilas Žadeikis ir
Jonas Budrys, o uoste jų
laukė apie 30 JAV spaudos atstovų, fotografų
ir keletas kino kronikininkų bei gausus lietuvių būrys. Atsigavęs po
ilgos kelionės, kovo 13
d. prezidentas su šeimos
nariais buvo pakviestas
į Niujorko „Hotel Pierre“ dalyvauti iškilmingose sutiktuvėse. Renginyje dalyvavo daugiau kaip
400 svečių, tarp jų ir Latvijos
bei Estijos atstovai. Estijos atstovas J. Kaivas sveikino A.
Smetoną – vienintelį laisvą ir
gyvą Baltijos valstybių prezidentą. A. Smetona savo kalboje pabrėžė: „gelbėdamas save
ir savuosius, gelbėjau Lietuvos garbę ir vardą“. Lietuvos
pasiuntinybė Vašingtone išplatino pranešimą, kuriame
nurodė, kad A. Smetona JAV
valdžios atžvilgiu yra privatus
asmuo, tačiau Lietuvos konstitucinės teisės požiūriu jis formaliai „tebesiskaito Lietuvos
Prezidentu“, todėl „Lietuvos
piliečiams, kaip ten Lietuvoje, taip užsieniuose gyvenantiems, p. A. Smetona tebėra
Lietuvos Prezidentas užsienio
atostogose sveikatai pataisyti“. Nors prieš gaudamas vizą
į JAV A. Smetona pasižadėjo,
jog šioje šalyje gyvens kaip
privatus asmuo, tačiau iki pat
mirties Amerikoje jis buvo
tituluojamas Jo Ekscelencija
Lietuvos Respublikos prezidentu arba Lietuvos Respublikos prezidentu egzilyje.

Visuomeninė ir politinė A.
Smetonos veikla Amerikoje
buvo aktyvi ir labai įvairi. Jis
lankė lietuvių bendruomenes,
skaitė paskaitas, susitiko su
aukščiausio rango JAV valstybės atstovais, viešose kalbose
primindavo sovietų įvykdytą Lietuvos okupaciją. Jungtinėse Amerikos Valstijose
prezidentas A. Smetona dalyvavo įvairiuose susitikimuose su JAV vyriausybės atstovais, valstijų gubernatoriais,
miestų burmistrais ir kitais

18 d. Lietuvos nepaprastasis
pasiuntinys ir įgaliotasis ministras Vašingtone P. Žadeikis, o 1942 m. sausio 28 d. ir
pats prezidentas A. Smetona
kreipėsi į JAV Valstybės departamentą, prašydami leisti sudaryti egzilinę Lietuvos
vyriausybę. Deja, buvo gautas
neigiamas atsakymas. 1943
m. gegužę A. Smetona laiške majorui generolui Deividui Preskotui Berouzui rašė:
„Tačiau, ko tolyn to daugyn
ilgiuosi savo tėvynės, pirma

Antanas Smetona su žmona Sofija,sūnus Julius ir dukra
Marija su vyru plk. Aloyzu Valušiu 20 a. 4 deš.

oficialiais asmenimis. 1941
m. balandžio 1 d. A. Smetoną
priėmė JAV valstybės sekretoriaus pareigas ėjęs Sumneris Veilis, o balandžio 18 d.
privačioje audiencijoje – JAV
prezidentas Franklinas D. Ruzveltas. Valstijose A. Smetona
dalyvavo renginiuose, skaitė
paskaitas, susitikdavo su lietuvių bendruomenėmis. Prezidentas A. Smetona kasdien
dirbo namuose, stengėsi sekti
tarptautinės politikos naujienas, kreipėsi į oficialius JAV
atstovus, susirašinėjo su Lietuvos nepaprastuoju pasiuntiniu ir įgaliotuoju ministru
Vašingtone Povilu Žadeikiu,
Lietuvos generaliniu konsulu
JAV Jonu Budriu, Lietuvos
konsulu Čikagoje Petru Povilu
Daudžvardžiu, Lietuvos nepaprastuoju pasiuntiniu ir įgaliotuoju ministru Pietų Amerikai
Kazimieru Graužiniu, Lietuvos diplomatijos šefu Stasiu
Lozoraičiu. Prezidentas ir jo
ištikimiausi rėmėjai tikėjosi
egzilinės Lietuvos vyriausybės sudarymo su A. Smetona
priešakyje. 1941 m. gruodžio

sovietų, o dabar vokiečių pavergtos ir kamuojamos. Daugiausia vargina mane ir mano
kompatriotus klausimas, ar
bus mūsų tėvynė išvaduota, ar
mes galėsim jon grįžti laisvon
ir nepriklausomon“. Dar daugiau suvaržymų savo veiklai
A. Smetona sulaukė 1943 m.,
kai JAV įstojo į Antrąjį pasaulinį karą ir tapo SSRS sąjungininke. Tuomet A. Smetona
tapo stebimas CŽV ir FTB
pareigūnų. Jo veikla buvo suvaržyta daugelio apribojimų,
reikalauta pateikti visų viešai
pasakytų kalbų vertimus į anglų kalbą. A. Smetona nerimavo, kad ilgainiui teks atsisakyti
viešumo, vengti susirinkimų ir
bendravimo su spaudos atstovais. SSRS taip pat degė noru
kuo greičiau atsikratyti labai
neparankaus vis dar aktyvaus
okupuotos Lietuvos prezidento. Prezidento veiklą nutraukė
1944 m. sausio 9 d. namuose
kilęs gaisras, kurio metu jis
žuvo. Kadangi A. Smetonos
žūtimi labiausiai buvo suinteresuota Maskva, kaltininkų
paieška veda į NKVD.

Nors viešojoje erdvėje vis
dar girdimi sovietinės propagandos atgarsiai, neva reikėjo
A. Smetonai likti ir verčiau žūti Lietuvoje, nei bėgti į užsienį. Dažnai pridedama, jog nei
Latvijos, nei Estijos prezidentai nepaliko savo šalies. Tačiau
Estijos prezidentas Konstantinas Piatsas nė nemanė iš jos
bėgti, o su sovietais jis kolaboravo ilgiau nei dešimtmetį
ir jau būdamas Estijos prezidentu. Latvijos prezidentas
Karlis Ulmanis taip pat tikėjosi, kad tapdamas paklusnia sovietų marionete bent
tuo pasitarnaus savo šaliai.
Tuo tarpu prezidentas A.
Smetona ryžosi rizikuoti,
tačiau nepasiduoti sovietams ir kovoti už Lietuvos
interesus iki galo. Taigi ne
silpnos aukos pozicija, bet
apsisprendimas kovoti ieškant pagalbos užsienyje ir
tęsiant savo veiklą yra vertas pagarbos.
Istorinės LR Prezidentūros parengtoje parodoje
,,Gyvename viltimi: prezidentas Antanas Smetona
egzilyje“ pristatoma trumpa,
tačiau bene dramatiškiausia
prezidento gyvenimo atkarpa
– priverstinis pasitraukimas iš
Lietuvos ir paskutinieji (1940–
1944) metai, praleisti egzilyje.
Lankytojai pirmą kartą supažindinami ir su Smetonų šeimos narių likimais bei asmeninio albumo nuotraukomis,
kuriomis pasidalino JAV gyvenantis A. Smetonos vaikaitis Vytautas Julius Smetona ir
jo dukra Ann Marie Smetona. Parodoje eksponuojamos
fotografijos, leidiniai ir dokumentai iš istorinės LR Prezidentūros Kaune, VDU Lietuvių išeivijos instituto, Lietuvos
centrinio valstybės archyvo,
Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos
bei asmeninių V. J. Smetonos
archyvų.
Paroda ,,Gyvename viltimi:
prezidentas Antanas Smetona
egzilyje“ Birštono muziejuje veiks nuo vasario 15 d. iki
kovo 6 d.
Parengė Angelė Sabaliauskaitė, Birštono muziejaus vyriausioji fondų saugotoja 
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JAV valstybės skola viršijo 22 trln. JAV dolerių

Paštas nebuvo pasiruošęs konkurencijai

JAV valstybės skola pirmą kartą istorijoje viršijo 22 trln. JAV dolerių
ribą. Šis rekordinis lygis, ekspertų nuomone, yra dar vienas
įrodymas, kad šalis eina netvariu finansiniu keliu, kuris gali sukelti
grėsmę kiekvieno amerikiečio ekonominiam saugumui.

Valstybės valdomas Lietuvos paštas patyrė didelį finansinį
smūgį, prieš 6 metus valstybei liberalizavus pašto rinką, teigia
susisiekimo ministras. Rokas Masiulis įsitikinęs, kad įmonė
nebuvo pasiruošusi konkurencijai siuntų rinkoje.

Jievaro tiltais sujungti
Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Vasario 9 dieną Birštono
kultūros centre vyko
vyresniųjų tautinių
šokių kolektyvų šeštasis
festivalinis sambūris
„Jievaro tiltais 2019“.
Tai buvo ne tik tradicinė
tautinių šokių kolektyvų
šventė, bet ir Birštono
kultūros centro vyresniųjų
tautinių šokių kolektyvo
„Jievaras“ 10-ies metų
sukakties minėjimas.

AKTORĖ: /,1$5$672.$,7Ò

KOVO 9 D. 19 VAL.
BIRŠTONO KULTŪROS CENTRAS
Bilietai:

www.urviniszmogus.lt/urvinemama

Kviečia į renginius
ARTIMIAUSI RENGINIAI
BIRŠTONE
Vasario 16 d. 18:00 val. Šefo Dariaus Dabrovolsko degustacinė
vakarienė. Vieta: Vytautas Mineral

SPA
Vasario 16 d. 14:00 val. Renginys
skirtas Vasario 16-ajai paminėti.
Vieta: Birštono kurhauzas
Vasario 19 d. 18:00 val. Kino filmas
„Tabaluga“. Vieta: Birštono kultūros
centras

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

Renginio vedėja Roma
Žentelienė pristatė dar jauną
vyresniųjų tautinių šokių kolektyvą „Jievaras“, o šokėjas
Irmantas Adamonis pasakojo kolektyvo susikūrimo istoriją. Pasirodo, 2009 metais
merė Nijolė Dirginčienė pasikvietė tautinių šokių vadovę Virginiją Bankauskienę ir
paklausė, kodėl kiti kurortai
turi vyresnio amžiaus šokėjų
kolektyvus, o Birštone nėra?
Nuo to ir prasidėjo... Pirmiausia vadovė prikalbino šokti 4
poras. Kolektyvas po truputį
augo, keitėsi ir šiuo metu „Jievare“ jau šoka 9 poros. Per
dešimt metų susibūrė gražus,
jaunatviškas ir stabilus kolektyvas, kuris spėjo pabuvoti
įvairiuose respublikiniuose ir
tarptautiniuose festivaliuose.
.,,Jievaras“ dalyvavo tradicinėje Palangos šventėje „Palangos stinta 2015 m.“, festivalyje ,,Subatos vakarėly“
Širvintose. ,,Jievaro“ šokėjai
labai vertina ir brangina nuoširdų bendravimą tarpusavyje
ir tarp tautinių šokių kolektyvų, kuriems svarbus Lietuvos
tautinės kultūros išsaugojimas
ir tradicijų perdavimas jaunesnėms kartoms.
Kolektyvas 2014 metais
dalyvavo respublikinėje Dainų šventėje, šokių dienoje
„Sodauto“, pereitais metais

LEIDĖJAS:

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

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

jievariečiai dalyvavo tarptautiniame tautinių ansamblių
festivalyje „Poronino vasara“ Lenkijoje, o kur dar koncertai įvairiuose kurorto renginiuose.
Vakaro vedėjai pristatė į
festivalį atvykusius kolektyvus iš įvairių Lietuvos regionų. Dešimtmečio jubiliejuje
dalyvavo: Elektrėnų kultūros centro vyresniųjų tautinių
šokių kolektyvas „Vijūnas“
(vadovė Angelė Pačėsienė),
Širvintų kultūros centro vyresniųjų žmonių tautinių šokių grupė „Viesula“ (vadovas
Ugnius Cikanas), Palangos
kultūros centro vyresniųjų
liaudiškų šokių grupė „Banguolis“ (vadovė Janina Serapinienė), Druskininkų kultūros centro vyresniųjų tautinių
šokių grupė „Kadagys“ (vadovai Izolina ir Algimantas
Stanioniai).
Irmantas Adamonis pasakojo apie kiekvieną atvykusį kolektyvą, prisimindamas
bendrus renginius ar viešnagę pas juos, džiaugėsi gražia
draugyste puoselėjant savo
tautos kultūrą. Štai su Palangos „Banguoliu“ tenka susitikti kiekvienais metais. Šis
šokių kolektyvas gyvuoja nuo
1996 metų ir spėjo pagarsėti
už Lietuvos ribų. Gerai žinomas ir Širvintų tautinių šokių
kolektyvas „Viesula“, kitais
metais švęsiantis savo 40-metį, dalyvavęs Pasaulio lietuvių dainų šventėje ir įvairiuose festivaliuose. Ne mažesnę
sceninę patirtį turi ir jau trisdešimt metų tautinius šokius
puoselėjantis Druskininkų
šokių kolektyvas „Kadagys“,
jau 20 metų šokantis Elektrėnų „Vijūnas“.
Po smagaus ir gražaus visų tautinių šokių kolektyvų
pasirodymų prasidėjo sveikinimai. Pirmiausia „Jievaro“
šokėjus pasveikino Birštono savivaldybės merė Nijolė

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

Dirginčienė. Ji pasidžiaugė
kolektyvu ir jo šokėjais, tarp
kurių yra ir vicemeras Vytas
Kederys, mokyklos direktorius Alvydas Urbanavičius,
nemažai savivaldybės darbuotojų.
Kultūros centro direktorius
Zigmas Vileikis visiems kolektyvams kelia labai aukštai
kokybės kartelę, taigi, ir „Jievarui“. Jau 6 kultūros centro
kolektyvai turi „pasigavę‘
aukščiausią apdovanojimą
„Aukso paukštę“, tad tikimasi, kad ir „Jievaras“ ją užsitarnaus. „Linkiu, kad apdovanojimuose skambėtų žodžiai:
„Geriausias Lietuvos tautinių
šokių kolektyvas „Jievaras“,
– sakė Z. Vileikis.
„Jievaro“ tautinių šokių kolektyvą sveikino ir kiti Birštono kultūros centro kolegos:
folkloro ansamblio „Raskila“
vadovas Algirdas Seniūnas

su jaunaisiais armonikieriais
Kamile, Luku ir Šarūnu, tautinių šokėjų kolektyvo „Kupolė“ jaunieji šokėjai, po to į
sceną kopė ir buvę „Jievaro“
šokėjai, kupini kuo gražiausių
bei šilčiausių jausmų ir prisiminimų.
„Jievarą“ sveikino ir atvykę
šokėjų kolektyvai, įteikdami
originalias dovanas. Štai palangiečiai net su ratukais atvežė paskanauti stintų (mat
šį šeštadienį Palangoje buvo
stintų šventė).
O širvintiškiai oficialiai pakvietė birštoniečius į savo kolektyvo 40-mečio šventę.
Už parodytą dėmesys ir
šiltus sveikinimus dėkojo
„Jievaro“ vyresniųjų tautinių
šokių vadovė Virginija Bankauskienė. Visiems puoselėjantiems tautinį šokį, liaudies
meną ji sakė: „Už jievaro tiltus tarp širdžių“.

Kalba „Jievaro“ šokių kolektyvo vadovė Virginija Bankauskienė

SKELBIMAI, REKLAMA
tel. 8 604 80 752

redakcija@naujasisgelupis.lt

Pirmieji buvę „Jievaro“ šokėjai
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.
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Šeštadienis, vasario 16 d.

06:00 Lietuvos Respublikos himnas. 06:05 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru per Ukrainą“. 07:00
Vendi 08:30 Karinės paslaptys
09:00 Labas rytas, Lietuva. 09:30
Žinios. Orai. 12:00 Trijų Baltijos
valstybių vėliavų pakėlimo ceremonija. Simono Daukanto aikštėje Vilniuje. Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės kalba.
Tiesioginė transliacija 12:30 Lietuvos Nepriklausomybės diena.
Šv. mišių tiesioginė transliacija
iš Vilniaus arkikatedros. 13:40
Dainuoju Lietuvą 14:00 Vasario
16-osios minėjimas prie Lietuvos
nepriklausomybės signatarų namų Vilniuje. Tiesioginė transliacija 14:30 Dainuoju Lietuvą. 14:50
„Kidy Tour“ Karaliaus Mindaugo
krepšinio taurė. Pusfinalis. Tiesioginė transliacija 16:58 Loterija
„Keno Loto“. 17:00 Žinios. Sportas. Orai 17:20 „Kidy Tour“ Karaliaus Mindaugo krepšinio taurė.
Pusfinalis. Tiesioginė transliacija
19:30 Šventinis Vasario 16-osios
renginys „MKČ kodas LT“ 21:10
Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
21:15 Panorama. 21:27 Sportas. Orai. 21:30 „Eurovizija 2019“.
Nacionalinė atranka. II pusfinalis.
Tiesioginė transliacija 00:15 Naktis
be karūnos 01:50 Nesaugus prieglobstis 03:50 „Aš – dalis Tavęs“.
Šventinis koncertas

atgal (8) 13:50 Vanity Fair. Visiškai slaptai (10) 14:50 Amžiaus
nusikaltimai (7) 15:50 Ieškokit Gudručio! 18:00 PREMJERA Nuostabieji lūzeriai. Kita planeta 19:30
Muzikinė kaukė. Geriausieji 22:00
Išminuotojų būrys 00:40 Nuo sutemų iki aušros 02:30 Didžiojo
sprogimo teorija (9) 02:50 Didžiojo sprogimo teorija (10) 03:10 Didžiojo sprogimo teorija (11) 03:30
Didžiojo sprogimo teorija (12)
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06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 Beatos virtuvė
07:00 Šventadienio mintys
07:30 Klausimėlis 08:00 Gyventi kaime gera 08:30 Ryto
suktinis su Zita Kelmickaite
09:00 Brolių Grimų pasakos
10:00 Gustavo enciklopedija
10:30 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai 11:30 Mūsų gyvūnai
12:00 Pasaulio dokumentika.
Tamsioji augalų pusė 12:55
Pasaulio dokumentika. Laukinė Šri Lankos gamta 13:50
„Kidy Tour Karaliaus Mindaugo
krepšinio taurė. Rungtynės dėl
3 vietos. Tiesioginė transliacija
16:58 Loterija „Keno Loto 17:00
Žinios. Sportas. Orai 17:30 „Kidy Tour Karaliaus Mindaugo
krepšinio taurė. Finalas. Tiesioginė transliacija 20:25 Loterijos „Keno Loto ir „Jėga 20:30
Panorama 20:52 Sportas 21:00
Keliai 21:30 Premjera. Laisvės
kaina. Disidentai 22:30 Premjera 23:30 Premjera. Herojai
00:00 LRT radijo žinios 01:00
Vasara Romoje 02:30 Pasaulio
dokumentika. Tamsioji augalų
pusė 03:25 Pasaulio dokumentika. Laukinė Šri Lankos gamta
04:20 Neužmiršti 05:15 Šešėlių frontas. Lietuvos žvalgyba
1918–1940

06:20 „Pasaulis iš viršaus“ 06:40
Kitoks pokalbis su D.Žeimyte
07:00 Programa 07:04 TV parduotuvė 07:20 „TV Europa pristato. Nepriklausomybės kovų
verpetuose“ (1) 07:55 „Pasaulis
iš viršaus“ 09:00 Skinsiu raudoną
rožę 09:30 Vantos lapas 10:00
Adomo obuolys 11:00 „Detektyvas Morsas“ (3/4) 13:00 „Šeimininkė“ (1/23; 1/24) 15:15 „Pasaulio turgūs. Barselona“ 16:00 Žinios 16:18 Orai 16:20 Čempionai
16:50 „TV Europa pristato. Nepriklausomybės kovų verpetuose“ (2;
3) 18:00 Žinios 18:28 Orai 18:30
Geriausių neįgaliųjų Lietuvos sportininkų apdovanojimai 2018 20:00
Žinios 20:23 Orai 20:25 „Gurovo
bylos. Mirtis tiesioginiame eteryje“
(3/1; 3/2) 22:00 Žinios 22:28 Orai
22:30 „Gurovo bylos. Mirtis tiesioginiame eteryje“ (3/2 tęs.) 23:05
„Mentų karai. Odesa“ (1/3; 1/4)
00:40 „Gurovo bylos. Savivalė“
(5/3; 5/4) 02:10 „Vera. Paslėptos 06:45 Dienos programa 06:50
Tomas ir Džeris (19) 07:15
06:15 Dienos programa 06:20 To- gelmės“ (1/1)
Nickelodeon valanda. Žvėremas ir Džeris (18) 06:50 Žvėrelių
TV6
būrys (4) 07:15 Nickelodeon va- 06:15 Televitrina 15 06:30 Ledo lių būrys (5) 07:40 Keista šeilanda. Keista šeimynėlė (1) 07:40 kelias 7/12s. 07:30 Leopardų ko- mynėlė (2) 08:05 Neramūs ir
Neramūs ir triukšmingi (23) 08:05 vos klubas 08:30 Sandėlių karai triukšmingi (24) 08:30 Riterių
Riterių princesė Nela (34) 08:30 2/3s. 09:00 Vienam gale kablys princesė Nela (35) 08:55 Ogis
Tomo ir Džerio pasakos (9) 08:55 20/6s. 09:30 Statybų gidas 5/24s. ir tarakonai (23) 09:05 KINO
KINO PUSRYČIAI Sujudimas 10:00 Gazas dugnas 2/7s. 10:30 PUSRYČIAI Nykštuko Tomo ir
džiunglėse 10:35 Megamaindas Autopilotas 2/7s. 11:00 Lietuvos Coliukės nuotykiai 10:25 Kung
12:25 Denis - grėsmė visuo- mokyklų žaidynės 3/20s. 11:30 Fu Panda 12:10 Žmogus-vomenei. Nuotykiai tęsiasi 14:00 Sandėlių karai 2/4s. 12:00 Jokių ras 3 14:55 Gyvūnas 16:40
Čarlis ir šokolado fabrikas 16:10 kliūčių! 2/211s. 13:00 Liūtė – kara- Ne vienas kelyje 17:20 TeleloTūkstančiai mylių iki tavęs 18:30 lienė 14:00 Žvejo nuotykiai 3/13s. to 18:30 Žinios 19:25 Sportas
Žinios 19:25 Sportas 19:28 Orai 15:00 Ledo kelias 8/1s. 16:00 19:28 Orai 19:30 Lietuvos bal19:30 Saldi laisvė 21:00 PREM- Bearas Gryllsas. Laukinis iššūkis sas. Vaikai 21:45 PREMJERA
JERA Septynios minutės po vi- žvaigždėms 1/3s. 17:00 Sandėlių Atvykimas 00:05 Didžioji skola
durnakčio 23:10 Norbitas 01:05 karai 2/5s. 17:30 Sandėlių ka- 02:35 Septynios minutės po
vidurnakčio
Sumažinti žmonės
rai 2/6s. 18:00 Jukono vyrai 206
TV3
19:00 Amerikos dievaitis 16/5s.
TV3
06:15 Televitrina 06:30 Čipas 21:00 Žinios 47 21:55 Orai 47 05:25 Svotai 06:15 Televitrina
ir Deilas skuba į pagalbą 07:00 22:00 Iksmenai. Žūtbūtinis mūšis 06:30 Čipas ir Deilas skuba
į pagalbą 07:00 TransformeTransformeriai. Maskuotės meis- 00:15 Neištikimybė
riai. Maskuotės meistrai 07:30
trai 07:30 Aladinas 08:00 Čipas
Aladinas 08:00 Čipas ir Deilas
ir Deilas skuba į pagalbą 08:30
skuba į pagalbą 08:30 Mamyčių
06:00
Lietuvos
Respublikos
himKempiniukas Plačiakelnis 09:00
klubas 09:00 Kulinarinis deteknas
06:05
Duokim
garo!
07:30
Virtuvės istorijos 09:30 Gardu
Gardu 10:00 Svajonių ūkis 10:30 Misija: Vilnija 08:00 Gimtoji žemė tyvas 09:30 Penkių žvaigždučių
Būk sveikas! 11:00 Jūrų dinozau- 08:30 ARTS21 09:00 Mano mama būstas 10:00 Pasaulis pagal
rai 3D 11:50 Eragonas 13:55 Un- gamina geriau! 10:00 Premjera moteris 10:30 Svajonių sodinė 16:00 Vakaro pasakojimai 10:40 Premjera 11:20 Premjera dai 11:30 Išsinuomokit vaiką!
18:00 Raudonas kilimas 18:30 12:00 Lietuvos Prezidentas Alek- 13:20 Šnipų vaikučiai. Laiko
TV3 žinios 19:22 TV3 orai 19:25 sandras Stulginskis 12:30 Švęs- sergėtojas 15:10 Asteriksas ir
Eurojackpot 19:30 Geriausi mūsų kime laisvę. Valstybinis dainų ir Obeliksas: jos didenybės tarmetai 21:00 PREMJERA ŠEŠTA- šokių ansamblis „Lietuva ir grupė nyboj 17:30 Visi mes žmonės
DIENIO GERO KINO VAKARAS „Žalvarinis 14:00 Premjera. Bra- 18:30 TV3 žinios 19:25 TV3
Grąžinti nepriklausomybę 22:25 vo! 2 15:10 Žmonės, kurie sukūrė orai 19:30 ŠEIMOS KINO TELietuvą 16:00 Euromaxx 16:30 ATRAS Rytojaus žemė 22:05
Nepriklausomybės diena
Premjera 17:25 Kauno bažnyčios: VAKARO KINO TEATRAS
miesto tapatumo kodas. Šv. Pran- Transporteris 2 23:50 Nepriciškaus
Ksavero (Jėzuitų) bažny- klausomybės diena
06:15 Varom! (23) 06:40 Varom!
čia.
17:30
Dokumentinė apybrai(24) 07:05 Vaikai šėlsta (17) 07:30
ža
„Mes
nugalėjom
17:55 Misija
Vaikai šėlsta (18) 08:00 Vaikai
18:40
Televi- 06:30 Baltijos galiūnų čempi–
pasaulio
Lietuva
šėlsta (19) 08:29 „Top Shop“ televitrina 08:45 Sveikatos ABC zijos spektaklis „Naujieji patriotai onatas 07:30 Iš visų jėgų (1)
televitrina 09:00 Baltijos galiūnų 21:15 Panorama 21:27 Sportas. 08:00 Būk ekstremalas (1)
čempionatas 10:00 Nutrūkę nuo Orai 21:30 Kino žvaigždžių alėja. 08:30 Tauro ragas 09:00 Sveigrandinės (23) 10:30 PREMJERA Pranciškus 23:40 Vaclovo Augus- katos kodas 09:30 Sveikatos
Iš visų jėgų (1) 11:05 PREMJERA tino „Missa pro centerimo anno kodas televitrina 10:00 NutrūBūk ekstremalas (1) 11:40 Spec. restitutionis Lituaniae 00:15 Kino kę nuo grandinės (24) 10:30
būrys. Išlieka stipriausi (2) 12:50 žvaigždžių alėja. Pranciškus 02:25 Iš visų jėgų (2) 11:05 Būk ekstremalas (2) 11:40 Spec. būGordonas Ramzis. Iki pragaro ir Misija – pasaulio Lietuva.

rys. Išlieka stipriausi (3) 12:50
PREMJERA Gordono, Džino
ir Fredo kulinarinės kelionės
(1) 13:50 Ekstrasensų mūšis
(6) 16:30 Vanity Fair. Visiškai
slaptai (11) 17:30 Kas žudikas? (13) 18:30 Amžiaus nusikaltimai (8) 19:30 Žandaras
ir ateiviai 21:30 Antrininkas (8)
22:35 Kortų namelis (6) 23:40
Snaiperis 3
05:10 „Pavojingiausios kelionės. Gvinėja“ 05:35 „Pavojingiausios kelionės. Gajana“
07:00 Programa 07:04 TV
parduotuvė 07:20 „TV Europa
pristato. Vyrų šešėlyje. Gražina Pigagaitė“ 07:55 „Gluchariovas“ (2/11; 2/12) 10:00
Šiandien kimba 11:00 „Vera.
Paslėptos gelmės“ (1/1) 13:00
„Bitininkas“ (1/19; 1/20; 1/21)
16:00 Žinios 16:18 Orai 16:20
Krepšinio pasaulyje su V 17:00
Ne spaudai 18:00 Žinios 18:28
Orai 18:30 „Spąstai Pelenei“
(1; 2) 20:00 Žinios 20:23 Orai
20:25 „Spąstai Pelenei“ (2
tęs.) 21:00 „24/7“ 22:00 Žinios
22:28 Orai 22:30 „Detektyvas
Morsas“ (2/2) 00:00 „Gluchariovas“ (3/42)

TV6

06:15 Televitrina 15 06:30 Ledo kelias 8/1s. 07:30 Liūtė
– karalienė 08:30 Sandėlių
karai 2/5s. 09:00 Gyvūnų manija 3/24s. 09:30 Vienam gale
kablys 20/7s. 10:00 Praeities
žvalgas 4/24s. 10:30 Sekmadienis su Kauno Žalgiriu 2/16s.
11:00 Įspūdingiausios atostogų vietos 1/3s. 11:30 Sandėlių
karai 2/6s. 12:00 Jokių kliūčių!
2/212s. 13:00 Upės ir žmonės
1/1s. 14:00 Žvejo nuotykiai
3/14s. 15:00 Ledo kelias 8/2s.
16:00 Bearas Gryllsas. Laukinis iššūkis žvaigždėms 1/4s.
17:00 Sandėlių karai 2/7s.
17:30 Sandėlių karai 2/8s.
18:00 Jukono vyrai 207 19:00
Amerikos dievaitis 16/6s. 21:00
Žinios 48 21:55 Orai 48 22:00
Nakties TOP 8/3s. 22:30 X
Faktorius 5/6s. 01:05 Iksmenai. Žūtbūtinis mūšis
05:05 Vartotojų kontrolė 06:00
Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Bravo! 2 07:15 Mokslo
ekspresas 07:30 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis 07:45
Kultūrų kryžkelė. Menora 08:00
Kultūrų kryžkelė. Trembita
08:15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus
albumas 08:30 Kelias 08:45
Krikščionio žodis 09:00 Premjera. 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 15:40
Šventadienio mintys 16:10 Projektas Pi 16:35 Mokslo sriuba
17:05 Vartotojų kontrolė 18:00
Kultūringai su Nomeda 18:45
Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą
19:30 Premjera. Dauntono abatija 2 20:30 Panorama 20:52
Sportas. Orai 21:00 Legendos
21:55 Muzikinė išpažintis 23:30
Anapus čia ir dabar
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05:15 Šešėlių frontas. Lietuvos
žvalgyba 1918–1940 06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05
Labas rytas, Lietuva 06:30 Žinios
09:20 Senis 10:25 Štutgarto kriminalinė policija 4 11:15 Aukštuomenės daktaras 2 12:00 Beatos
virtuvė 13:00 Klauskite daktaro
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 Vartotojų kontrolė 20:25 Loterija „Keno
Loto 20:30 Panorama 21:00 Dienos tema 21:20 Sportas 21:29
Loterija „Jėga 21:30 LRT forumas 22:30 Dviračio žinios 23:00
Premjera. Medičiai. Florencijos
valdovai 2 00:00 LRT radijo žinios 00:10 Štutgarto kriminalinė
policija 4 01:00 LRT radijo žinios
01:05 Neužmiršti 02:00 LRT radijo žinios 02:05 Klauskite daktaro 03:00 LRT radijo žinios 03:05
TV žaidimas „Kas ir kodėl? 03:30
Dviračio žinios 04:00 LRT radijo
žinios 04:05 Vartotojų kontrolė
05:00 Ponių rojus
06:05 Mano gyvenimo šviesa
(631) 06:35 Mano gyvenimo šviesa (632) 07:05 Mano gyvenimo
šviesa (633) 07:35 Tomas ir Džeris
(20) 08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (103) 09:05 Monikai reikia
meilės (14) 09:40 Namai, kur širdis
(3) 10:25 KK2 penktadienis 12:00
Mano likimas (22) 13:00 Gyvenimo daina (177) 14:00 Aukštakulnių kerštas (69) 14:55 Dvi širdys
(1468) 15:25 Dvi širdys (1469)
15:55 Dvi širdys (1470) 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
(20) 21:00 Monikai reikia meilės
(23) 21:30 Žinios 22:24 Sportas
22:27 Orai 22:28 Telefoninė loterija 1634 22:30 VAKARO SEANSAS. PREMJERA Nudėti Giunterį 00:20 Juodasis sąrašas (18)
01:15 Atvykimas

TV3

06:10 Televitrina 12 06:25 Transformeriai. Maskuotės meistrai
4/413s. 06:55 Simpsonai 11/12s.
07:25 Simpsonai 11/13s. 07:55
Svajonių sodai 24 08:55 Meilės
sūkuryje 146 10:00 Meilės žiedai 115 11:00 Meilės žiedai 116
12:00 Svotai 5/11s. 13:00 Pažadėtoji 6/132s. 13:30 Pažadėtoji
6/133s. 14:00 Pažadėtoji 6/134s.
14:30 Pažadėtoji 6/135s. 15:00
Simpsonai 11/14s. 15:30 Simpsonai 11/15s. 16:00 TV3 žinios
34 16:25 TV3 orai 34 16:30 TV
Pagalba 12/51s. 18:30 TV3 žinios 49 19:25 TV3 orai 49 19:30
Namas 1/4s. 20:30 Prakeikti 7/7s.
21:00 TV3 vakaro žinios 27 21:55
TV3 orai 27 22:00 Žvėries pilvas
23:50 Skubi pagalba 1/4s. 00:50
Iš Los Andželo į Vegasą
07:15 Vaikai šėlsta (20) 07:40 Stoties policija (23) 08:40 Sudužusių
žibintų gatvės (8) 09:40 Įteisintas
faras (39) 10:40 Gelbėtojai - 112
(93) 11:10 Ekstrasensų mūšis (6)
13:40 Stoties policija (24) 14:40
Sudužusių žibintų gatvės (9) )
15:45 Įteisintas faras (40) 16:50
Gelbėtojai - 112 (95) 17:25 Gel-

bėtojai - 112 (96) 18:00 Info diena 18:35 Mentalistas (13) 19:30
Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius (17) 20:30 Tautos
tarnas (3) 21:00 Tamsos riterio
sugrįžimas 00:10 Išminuotojų
būrys 02:25 Antrininkas (8) 03:20
Kortų namelis (6)
06:09 Programa 06:10 TV parduotuvė 06:30 „Pasaulis iš viršaus“
07:00 Šiandien kimba 08:00 Ne
spaudai 09:00 „24/7” 10:00 „Širdies plakimas“ (6) 11:10 „Mentalistas“ (13) 12:20 „Inspektorius
Luisas. Virš gėrio ir blogio“ (8/5)
13:30 TV parduotuvė 13:45 „Miškinis“ (3/11) 14:55 „Gluchariovas“
(3/42) 16:00 Reporteris 16:58 Orai
17:00 „Gyvybės langelis“ (1/23)
18:00 Reporteris 18:48 Orai 18:50
Rubrika „Mes europiečiai”. 18:55
„Gluchariovas“ (3/54) 20:00 Reporteris 20:28 Orai 20:30 Nuoga
tiesa 22:00 Reporteris 22:53 Orai
22:55 Rubrika „Mes europiečiai”.
23:00 Ne spaudai 00:00 „Gluchariovas“ (3/43) 01:05 „Albanas“
(53) 02:10 „Kelrodė žvaigždė“ (38)
03:00 „Svarbiausia - įstatymas“
(10) 03:50 „Neišsižadėk“ (63)

TV6

06:15 Televitrina 14 06:30 Bearas Gryllsas. Laukinis iššūkis
žvaigždėms 1/3s. 07:30 Havajai
5.0 4/415s. 08:30 Virtuvė 5/17s.
09:00 Autopilotas 2/7s. 09:30 Elementaru 5/16s. 10:30 Simpsonai
25/5s. 11:00 Simpsonai 25/6s.
11:30 Kulinarijos meistras 2/16s.
12:30 Vedęs ir turi vaikų 2/220s.
13:00 Vedęs ir turi vaikų 2/221s.
13:30 Univeras 152 14:00 Univeras 153 14:30 Televitrina 13
15:00 Havajai 5.0 4/416s. 16:00
Elementaru 5/17s. 16:55 Kulinarijos meistras 2/17s. 17:55 Vedęs
ir turi vaikų 2/222s. 18:25 Vedęs ir
turi vaikų 3/301s. 18:55 Univeras
154 19:30 Univeras 155 20:00 Virtuvė 5/18s. 20:30 Žinios 23 20:55
Orai 34 21:00 Farai 12/22s. 22:00
Naša Raša 2/26s. 22:30 Naša
Raša 2/27s. 23:00 Transformacija 01:00 Svieto lygintojai 4/13s.
01:50 Legendos 2/9s.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas. 06:05 Roko festivalis „Lituanika 2015“ 07:05 Linija, spalva,
forma 07:30 Dainuoju Lietuvą.
07:45 Grizis ir lemingai 07:55 Džeronimas 3 08:15 Vienuolynų kelias
Lietuvoje. 08:45 Skonio pasaka
09:15 Labas rytas, Lietuva. 12:00
DW naujienos rusų kalba. 12:15
Savaitė 13:10 Kauno bažnyčios:
miesto tapatumo kodas. Kristaus
Prisikėlimo bazilika. 13:20 Pasaulio lietuvių žinios 13:45 Dauntono
abatija 2 14:40 Skonio pasaka
15:10 Skonio pasaka 15:40 Grizis ir lemingai 15:50 Kaimynai
piratai 16:05 Džeronimas 3 16:30
Laba diena, Lietuva. 18:00 Kultūrų
kryžkelė 18:15 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 3 (12 s.) 19:10 Pavlenskij. Žmogus ir valdžia 20:10
Kultūros diena 20:30 Panorama
21:00 Dienos tema 21:20 Sportas. Orai 21:30 Daktaro Blanšo
klinika 23:05 Kauno bažnyčios:
miesto tapatumo kodas. Kristaus
Prisikėlimo bazilika. 23:15 Istorijos detektyvai 00:00 DW naujienos
rusų kalba. 00:15 Dabar pasaulyje 00:45 Roko festivalis „Lituanika
2015“. Saulius Prūsaitis ir grupė.
01:45 Herojai

Antradienis, vasario 19 d.

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios 09:20 Senis 10:25
Štutgarto kriminalinė policija 4
11:15 Aukštuomenės daktaras 2
12:00 Stilius 13:00 Klauskite
daktaro 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 „Keno Loto 20:30 Panorama 21:00
Dienos tema 21:20 Sportas 21:29
Loterija „Jėga 21:30 Nacionalinė
ekspedicija „Dniepru per Ukrainą 22:30 Dviračio žinios 23:00
Premjera. 12 beždžionių 2 23:45
Klausimėlis 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
06:05 Mano gyvenimo šviesa
(634) 06:35 Mano gyvenimo
šviesa (635) 07:05 Mano gyvenimo šviesa (636) 07:35 Tomas
ir Džeris (21) 08:00 Volkeris,
Teksaso reindžeris (104) 09:05
Monikai reikia meilės (15) 09:40
Namai, kur širdis (4) 10:25 KK2
10:55 Nuo... Iki... 11:25 Paveldėtoja 2 (20) 12:00 Mano likimas
(23) 13:00 Gyvenimo daina (178)
14:00 Aukštakulnių kerštas (70)
14:55 Dvi širdys (1471) 15:25
Dvi širdys (1472) 15:55 Dvi širdys (1473) 16:30 Labas vakaras,
Lietuva 17:35 Yra, kaip yra 18:30
Žinios 19:25 Sportas 19:28 Orai
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bintų gatvės (11) 15:45 Įteisintas
faras (42) 16:50 Gelbėtojai - 112
(99) 17:25 Gelbėtojai - 112 (100)
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- 112 (97) 11:15 Gelbėtojai - 112 20:10 Kultūros diena 20:30 Pa(98) 11:45 Mentalistas (14) 12:45 norama 21:00 Dienos tema 21:20
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12:00 Gyvenimas 13:00 Klauskite 06:09 Programa 06:10 TV par- 12:00 (Ne)emigrantai 13:00 Vardaktaro 13:58 Loterija „Keno Loto duotuvė 06:30 „Pasaulis iš vir- totojų kontrolė 13:58 Loterija „Ke14:00 Žinios 14:15 Laba diena, šaus“ 07:00 Vantos lapas 07:30 no Loto 14:00 Žinios 14:15 Laba
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10:55 Nuo... Iki... 11:25 Pavelnuotykiai 3/14s. 07:30 Havajai 06:05 Mano gyvenimo šviesa
dėtoja 2 (22) 12:00 Mano likimas
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dys (1479) 16:30 Labas vakaras,
meistras 2/19s. 12:30 Vedęs ir reikia meilės (18) 09:40 Namai,
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Dokumentinė apybraiža „Mes čempionato atrankos rungtynės.
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(100) 11:45 Mentalistas (15) 12:45 16:05 Džeronimas 3 16:30 La- 07:15 Vaikai šėlsta (24) 07:40 StoĮstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyri- ba diena, Lietuva. 18:00 Kultūrų ties policija (3) 08:40 Sudužusių žimų skyrius (19) 13:40 Stoties po- kryžkelė. Vilniaus albumas 18:15 bintų gatvės (12) 09:40 Įteisintas
licija (3) 14:40 Sudužusių žibintų Vaizdo klipų konkurso „KlipVid faras (43) 10:45 Gelbėtojai - 112
gatvės (12) 15:45 Įteisintas faras 2019“ apdovanojimai. Tiesioginė (101) 11:15 Gelbėtojai - 112 (102)
(43) 16:50 Gelbėtojai - 112 (101) transliacija. 19:15 Magritte. Vyras 11:45 Mentalistas (16) (k) 12:45
17:25 Gelbėtojai - 112 (102) 18:00 su skrybėle 20:10 Kultūros diena Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų
Info diena 18:35 Mentalistas (16) 20:30 Panorama 21:00 Dienos te- tyrimų skyrius (20) 13:40 Stoties
19:30 Įstatymas ir tvarka. Spe- ma 21:20 Sportas. Orai 21:30 Aš policija (4) 14:40 Sudužusių žicialiųjų tyrimų skyrius (20) 20:30 esu Katia Golubeva 22:35 Anapus bintų gatvės (13) 15:45 Įteisintas
Tautos tarnas (6) 21:00 Mirties čia ir dabar 23:20 LRT studija Vil- faras (44) 16:50 Gelbėtojai - 112
apsuptyje 2 22:50 Sapnų gaudy- niaus knygų mugėje
(103) 17:25 Gelbėtojai - 112 (104)
Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

18:00 NKL čempionatas. Palangos Kuršiai - Vilniaus Perlas 20:00
Amerikietiškos imtynės (6) 21:00
Amerikietiškos imtynės (6) 22:00
Ekstremalus greitis 23:40 Mirties
apsuptyje 2 (k) 00:05 AŠTRUS
KINAS Nuo sutemų iki aušros.
Budelio duktė 01:25 Didžiojo
sprogimo teorija (19) 01:50 Didžiojo sprogimo teorija (20) 02:10
Amžiaus nusikaltimai (8) (k)
05:20 „Gyvybės langelis“ (1/13)
06:09 Programa 06:10 TV parduotuvė 06:30 „Pasaulis iš viršaus“ 07:00 Čempionai 07:30
Skinsiu raudoną rožę 08:00 Reporteris 08:58 Orai 09:00 Nuoga
tiesa 10:30 10 min iki tobulybės su
Jurijumi 10:45 Čempionai 11:20
Adomo obuolys 12:20 „Bitininkas“
(1/3) 13:30 TV parduotuvė 13:45
„Miškinis“ (3/15) 14:55 „Gluchariovas“ (3/46) 16:00 Reporteris
16:30 Kitoks pokalbis su D 16:58
Orai 17:00 „Gyvybės langelis“
(2/3) 18:00 Reporteris 18:53 Orai
18:55 „Gluchariovas“ (3/58) 20:00
Reporteris 20:30 Lietuva tiesiogiai
20:58 Orai 21:00 „Prokuroras“ (3)
22:00 Reporteris 22:58 Orai 23:00
Ant bangos 01:05 „Albanas“ (57)
02:10 „Kelrodė žvaigždė“ (42)
03:00 „Svarbiausia - įstatymas“
(14) 03:50 „Inspektorius Luisas.
Kas slypi viduje” (9/6) 04:35 „Albanas“ (42) 05:20 „Gyvybės langelis“ (1/14)

Šeštadienis, vasario 23 d.

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru per Ukrainą
07:00 Dvynukės 08:30 Karinės
paslaptys 09:00 Labas rytas, Lietuva 09:30 Žinios 12:00 Pasaulio
dokumentika. Japonijos gamtos
kalendorius 12:55 Pasaulio dokumentika. Užburianti Indonezija
13:50 Premjera. Džesika Flečer
6 15:25 Klausimėlis 15:43 Loterija „Keno Loto 15:45 Žinios.
Orai 16:00 Sveikinimų koncertas 17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 Teisė žinoti 18:30 Vakaras
su Edita 19:30 Stilius 20:25 Loterijos „Keno Loto ir „Jėga 20:30
Panorama 20:52 Sportas 21:00
„Eurovizija 2019 01:40 Kuždesių
sala 03:55 Teisė žinoti 04:25 Džesika Flečer 6

06:30 Tomas ir Džeris (23) 06:55
Žvėrelių būrys (6) 07:20 “Nickelodeon” valanda. Keista šeimynėlė
(3) 07:45 Neramūs ir triukšmingi
(25) 08:10 Riterių princesė Nela
(36) 08:35 Tomo ir Džerio pasakos (10) 09:00 Ogis ir tarakonai
(24) 09:10 KINO PUSRYČIAI.
PREMJERA Peliuko Gambos
nuotykiai 11:10 Stebuklingos
letenos 13:05 Geras vyrukas
15:00 Mergina iš Džersio 17:00
Gyvūnų pasaulis 17:30 Bus visko 18:30 Žinios 19:25 Sportas
19:28 Orai 19:30 SUPERKINAS
TV6
Kung Fu Panda 2 21:15 Pasku06:15 Televitrina 14 06:30 Jokių tinis jaunikio išbandymas 23:30
kliūčių! 2/212s. 07:30 Havajai 5.0 PREMJERA Kietuolis Rodas
4/419s. 08:30 Prakeikti 7/10s. 01:10 Žalioji širšė
09:00 Praeities žvalgas 4/24s.
TV3
09:30 Elementaru 5/20s. 10:30
Simpsonai 25/13s. 11:00 Simp- 06:15 Televitrina 10 06:30 Čipas
sonai 25/14s. 11:30 Kulinarijos ir Deilas skuba į pagalbą 1/147s.
meistras 2/20s. 12:30 Vedęs ir turi 07:00 Transformeriai. Maskuovaikų 3/306s. 13:00 Vedęs ir turi tės meistrai 4/415s. 07:30 Alavaikų 3/307s. 13:30 Univeras 160 dinas 1/140s. 08:00 Čipas ir
14:00 Univeras 161 14:30 Televi- Deilas skuba į pagalbą 1/148s.
trina 13 15:00 Havajai 5.0 4/420s. 08:30 Kempiniukas Plačiakelnis
16:00 Elementaru 5/21s. 16:55 10/213s. 09:00 Virtuvės istorijos
Kulinarijos meistras 3/1s. 17:55 9/8s. 09:30 Gardu Gardu 7/9s.
Vedęs ir turi vaikų 3/308s. 18:25 10:00 Svajonių ūkis 5/25s. 10:30
Vedęs ir turi vaikų 3/309s. 18:55 Būk sveikas! 1/4s. 11:00 Nimės
Univeras 162 19:30 Univeras 163 sala 12:55 Sugrįžimas į Nimės
20:00 Farai 9/18s. 21:00 Žinios 53 salą 14:40 Simpsonai 29/15s.
21:55 Orai 53 22:00 Kauno Žalgi- 15:10 Havajai 5.0 5/516s. 16:15
ris – Podgoricos Buducnost 134 Ekstrasensų mūšis 18/8s. 18:00
Raudonas kilimas 5/8s. 18:30
00:00 Džo Breivenas
TV3 žinios 54 19:22 TV3 orai 54
19:25 Eurojackpot 8 19:30 Tur06:00 Lietuvos Respublikos him- tuolis vargšas 1/1s. 21:00 Šventa
nas 06:05Roko festivalis „Lituani- vieta 23:10 Tai reiškia karą 01:05
ka 2015“. Br. Marija Elijas ir grupė Naktinis pasimatymas 02:35
„Airija“ 07:00 Projektas Pi 07:30 Žvėries pilvas 04:10 Havajai 5.0
Grizis ir lemingai 07:40 Kaimynai 5/516s. 05:00 Svotai 5/15s.
piratai 07:55 Džeronimas 3 08:20
Skonio pasaka 08:45 Skonio pasaka 09:15 Labas rytas, Lietuva 06:15 Vaikai šėlsta (20, 21, 22,
12:00 DW naujienos rusų kalba 23, 24) 08:29 „Top Shop“ televi12:15 Istorijos detektyvai 13:00 trina. 08:45 Sveikatos ABC tele7 Kauno dienos 13:30 Stop juos- vitrina 09:00 Pasaulio rąsto kėlita 13:55 Lietuva mūsų lūpose mo čempionatas 10:00 Nutrūkę
14:25 Magritte. Vyras su skrybėle nuo grandinės (25) 10:30 Iš visų
15:10 Skonio pasaka 15:40 Grizis jėgų (3) 11:05 Būk ekstremalas
ir lemingai 15:50 Kaimynai piratai (3) 11:40 Spec. būrys. Išlieka sti16:05 Džeronimas 3 16:30 Laba priausi (4) 12:50 Gordono, Džidiena, Lietuva 18:00 Lietuvos no ir Fredo kulinarinės kelionės
tūkstantmečio vaikai 19:00 LRT (2) 13:50 Ekstrasensų mūšis (7)
studija Vilniaus knygų mugėje 16:10 Vanity Fair. Visiškai slap2019. Akcijos „Metų knygos rin- tai (12) 17:10 Kas žudikas? (1)
kimai“ apdovanojimai. Tiesioginė 18:25 Lemtingi skambučiai (1)
transliacija 20:10 Kultūros diena 19:30 Mes vieno kraujo 22:10
20:30 Panorama 21:00 Dienos te- MANO HEROJUS Spąstai 01:25
ma 21:20 Sportas. Orai 21:30 Šalti Nuo sutemų iki aušros. Budelio
apkabinimai 23:35 LRT studija Vil- duktė 01:55 Didžiojo sprogimo
niaus knygų mugėje 2019. Knygos teorija (17,18,19,20)
„Karalių kuria aplinka. 00:20 DW
naujienos rusų kalba

05:20 „Gyvybės langelis“ (1/14)
06:10 „Pasaulis iš viršaus“ 06:35
Krepšinio pasaulyje su V 07:00
Programa 07:04 TV parduotuvė
07:20 „TV Europa pristato. Vyrų
šešėlyje. Joana Bilevičiūtė-Narutavičienė ” 07:55 „Pasaulis iš
viršaus“ 09:00 Skinsiu raudoną
rožę 09:30 Vantos lapas 10:00
Adomo obuolys 11:00 „Pagrindinis įtariamasis“ (7/1) 13:00 „Tarp
meilės ir neapykantos“ (1; 2)
15:15 „Pasaulio turgūs 16:00 Žinios 16:18 Orai 16:20 Čempionai
16:50 „TV Europa pristato. Vyrų
šešėlyje. Joana Pavalkytė-Griniuvienė” 17:25 „Neišsižadėk“ (82)
18:00 Žinios 18:28 Orai 18:30
„Neišsižadėk“ (82 tęs.; 83) 20:00
Žinios 20:23 Orai 20:25 „Gurovo
bylos. Mirtis tiesioginiame eteryje”
(3/3; 3/4) 22:00 Žinios 22:28 Orai
22:30 „Gurovo bylos. Mirtis tiesioginiame eteryje” (3/4 tęs.) 23:05
„Mentų karai. Odesa“ (1/5; 1/6)
00:40 „Gurovo bylos. Bet kokia
kaina|” (6/1; 6/2) 01:25 „Moterų
daktaras“ (2/55; 2/56) 02:10 „Vera. Tamsusis angelas” (7/2) 02:55
„Šeimininkė“ (1/23; 1/24) 03:40
„Kelrodė žvaigždė“ (15; 16) 04:35
Vantos lapas 05:00 „Inspektorius
Luisas. Kas slypi viduje” (9/5; 9/6)
05:10 „Pavojingiausios kelionės.
Haitis” 05:35 „Pavojingiausios
kelionės. Kirgizija”

TV6

06:15 Televitrina 15 06:30 Ledo kelias 8/2s. 07:30 Upės ir
žmonės 1/1s. 08:30 Sandėlių
karai 2/7s. 09:00 Vienam gale
kablys 20/7s. 09:30 Statybų gidas 5/25s. 10:00 Gazas dugnas
2/8s. 10:30 Autopilotas 2/8s.
11:00 Lietuvos mokyklų žaidynės
3/21s. 11:30 Sandėlių karai 2/8s.
12:00 Jokių kliūčių! 2/213s. 13:00
Upės ir žmonės 1/2s. 14:00 Žvejo
nuotykiai 3/15s. 15:00 Ledo kelias 8/3s. 16:00 Bearas Gryllsas.
Laukinis iššūkis žvaigždėms 1/5s.
17:00 Sandėlių karai 2/9s. 17:30
Sandėlių karai 2/10s. 18:00 Jukono vyrai 208 19:00 Amerikos
dievaitis 16/7s. 21:00 Žinios 54
21:55 Orai 54 22:00 Iksmenai.
Pradžia. Ernis 00:10 Vieno žmogaus armija
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 Muzikinė išpažintis. Prof. Vytauto Juozapaičio
kūrybos vakaras 07:40 Misija:
Vilnija 08:05 Gimtoji žemė 08:30
ARTS21 09:00 Mano mama
gamina geriau! 10:00 Į sveikatą! 10:30 Garsiau 11:00 Pradėk
nuo savęs 11:30 Mokslo sriuba
12:00 Giedrius Kuprevičius. Baletas „Čiurlionis“. 2013 m. 13:30
Vorų ratilinis 14:00 Bravo! 215:15
Mokslo ekspresas 15:30 Kultūrų
kryžkelė 16:00 Euromaxx 16:30
Klauskite daktaro 17:20 Stilius
18:15 Misija – Pasaulio Lietuva
19:05 Kauno bažnyčios: miesto
tapatumo kodas. Šv. arkangelo
Mykolo (Įgulos) bažnyčia. 19:15
Vilniečiai 19:45 Stambiu planu
20:30 Panorama 20:52 Sportas.
Orai 21:00 Įsibrovėlė 22:40 LRT
studija Vilniaus knygų mugėje
2019 23:25 Vaizdo klipų konkurso „KlipVid 2019“ apdovanojimai.
Tiesioginė transliacija. 00:25 Dabar pasaulyje 00:55 Šalti apkabinimai 03:00 ARTS21 03:30 Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą. Gabrielė Petkevičaitė-Bitė 04:15 Klauskite daktaro 05:05 Stilius
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Automobilius (1970-2007 m.).
Gali būti tvarkingi, daužti ar su
defektais, pasiimame patys.
Mokėsime iki 400 Eur. Tel. 8 628
08406.

Informuojame, kad 2019-02-26, 9:30 val. bus atliekamas
žemės sklypo (kad. Nr. 6933/0003:0309) esančio Ežero g.
15, Pieštuvėnų k., Stakliškių sen., Prienų r. ribų ženklinimas. Gretimų žemės sklypų (kad. Nr. 6933/0003:0028,
6933/0003:0304, 6933/0003:0310, 6933/0003:0466) savininkus ir paveldėtojus kviečiame atvykti į vietą arba kreiptis
į UAB „NTVALDA“, Daugėliškio g. 32, Vilnius. Matavimus atliks matininkas L. Karvelis, tel. 8 671 96775.

Informuojame, kad Rimantui Karveliui priklausančio žemės sklypo (kad. Nr. 6960/0002:0014) Ežero g. 1,
Užuguosčio k., Stakliškių sen., Prienų r. ribos bus ženklinamos vietovėje š. m. vasario 26 d. nuo 13:00 val. Gretimų sklypų (kad. Nr. 6960/0002:0158, 6960/0002:0125,
6968/0001:0242) savininkus bei paveldėtojus kviečiame
atvykti į vietą arba kreiptis į UAB „Geodeziniai matavimai“, Daugėliškio g. 32, Vilnius, info@geom.lt, tel. 8
671 96775.

Nekilnojamasis
turtas
Parduoda
1 k. bt. (28,11 kv. m, III a. 4 a.
mūriniame name) Statybininkų
g., Prienuose. Tel. 8 680 98537.

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 (66 kv. m., vietinis centrinis
šildymas, vandentiekis, kanalizacija, mūrinis garažas ir tvartas,
18 a žemės) Prienuose. Tel. 8
607 59331.

ŽEMĖS SKLYPUS
87 a ūkio paskirties žemę (atlikti
geodeziniai matavimai) Apušoto
k., Ašmintos sen., Prienų r. Tel. 8
604 52048.
2 ha ūkio paskirties žemę (geras
privažiavimas) Apušoto k., Ašmintos sen., Prienų r. Tel. 8 674
70297.

Tel. 8 657 69 676
.D]LPLHUDV#NOLQNHUDOW
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PERKAME MIŠKĄ
SU ŽEME (ir išsikirsti),
APVALIĄJĄ MEDIENĄ.
Tel. 8 682 61641.

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

PERKAME
MIŠKĄ

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

Tel. 8 680 81777
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Ūkininkas parduoda svilintą
kiaulių skerdieną. Perkant 2
puseles (visą kiaulę) kaina – 2,04
Eur/kg. Motininių kiaulių skerdiena – 1,70 Eur/kg. Atvežame.
Tel. 8 607 12690.

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“).

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

Išnuomoja
Butą (70 kv. m, su autonominiu
šildymu) Prienų centre. Tel. 8
698 29042.
2 k. bt. (naujai įrengtas) renovuotame name, Stadiono mikrorajone ir garažą Kęstučio g.,
Prienuose. Tel. 8 618 35774.
3 k. bt. Prienų centre. Tel. 8 673
59874.

Trąšas: amonio salietrą, sulfatą,
azofoską ir kitas trąšas. Pristatome. Išrašome sąskaitas. Tel. 8
605 49513.
Parduodami šiltnamiai su polikarbonato danga. Polikarbonato
danga, stogeliai. Dabar taikomos
akcijos. Garantija 10 metų. Tel.: 8
659 08776, 8 604 98184.

PERKA
Maistines bulves. Tel. 8 647
17663.

Automobiliai ir
Kiaules. Tel. 8 611 35210.
jų dalys
PERKAMETelyčią arba veršį nuo 6 mėn. iki 4
Parduoda MIŠKĄ m. auginimui ir pienines telyčias.

Tel. 8 625 93679.
ir apvaliąją
„Ford Transit“ (1999
m. 12 mėn.,
medieną
su žeme
arba
išsikirsti.
2,5 l, D, 56 kW, TA iki
2020-04-12,
Brangiai perka įvairius veršelius
Atliekame
sanitarinius kirtimus
9 vietos, žalios spalvos,
tamsinti
nuo 2ĮVAIRIUS
sav. iki 8 sav. amžiaus.
beiBRAngIAI
retinimus.PERKAME
Konsultuojame.
langai, ABS, vairo stiprintuvas,
Tel.
8
680
81777
Sveria
el. svarstyklėmis. AtsiARKlIUS, JAUČIUS,
2 salono šildytuvai, 1300 Eur). skaito vietoje, iš karto. Tel. 8
TElYČIAS, KARVES.
Pridės 4 diskus su padangomis 612 34503.
8 625 93 679
ir stogo bagažinę. Tel. Tel.
8 652
65164.
Vilniaus apskrities ūkininkas nuolat perka
arklius. Suteikia transBrangiai perkame automobilius,
porto paslaugas.
Tel.: 8 656 39189,
mokame nuo 50 Eur iki 5000 Eur.
8 616 14424.
Tel. 8 627 32407.

Perka

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

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

5 m. šviežiapienę karvę su telyčaite. Tel. 8 604 31618.
Kviečius ir miežius. Atveža. Tel. 8
677 31879.

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

Sanitarinius raguočius. Tel. 8 602
48941.

5 m. karvę. Tel.: (8 319) 414458,
678 75638.

Įvairų nekilnojamąjį turtą. Tel. 8
605 85038.
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PARDUODA

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

1 KAMBARIO BUTUS

ŽEMĖS ŪKIS

UAB

SŪDUVOS
GALVIJAI

ŽŪB „Žara“ perka karves, jaučius, telyčias.
Atsiskaito iš karto.
Tvarko valstybines išmokas.
Sveria el. svarstyklėmis.
Pasiima patys. Tel.: 8 685
86121, 8 699 57191.
Superkame karves, bulius ir telyčias. KREKENAVOS
AGRO FIRMOS supirkėja Olga Smailienė.
Tel. 8 612 02125.
Gerai įmitusius, liesus
ir traumuotus galvijus (AB „Krekenavos
agrofirma“ kainomis). Taip pat arklius.
Sveriame elektroninėmis
svarstyklėmis. Atsiskaitome
iš karto. Tel. 8 616 43646.
BRAngIAI PERKAME ĮVAIRIUS

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

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

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

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. Pristato. Tel. 8 671 94231.
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.
REKLAMA
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Paskolos!!! Turimų paskolų ir skolų refinansavimas. Suteikiame paskolas ir

Įvairias malkas (rąsteliais, trinkomis ir skaldytas). Turime ir
sausų malkų. Atvežame įvairiais
kiekiais. Tel. 8 604 81933.
Įvairias kapotas malkas laikomas
po stogu ir natūralaus drėgnumo.
Beržines atraižas pakais. Atvežame į vietą. Taip pat parduodame
voljerus šunims, malkines, lauko
tualetus, šulinių apdailas. Tel. 8
648 61061.
Pušines, alksnines, beržines malkas rąsteliais, kaladėlėmis ir skaldytas. 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 „Invalda“ ir kitų įmonių akcijas.
Siūlyti visus variantus.
Atsiskaitome iš karto.
Tel. 8 615 42473.

PASLAUGOS
Įvairaus tipo tekstinės medžiagos ruošimas, redagavimas ir
vertimas į daugelį pasaulio kalbų. Originalių reklaminių tekstų
ir sveikinimų kūrimas, knygų
užsakymas internetu. Geriausias
kainos ir kokybės santykis! Tel. 8
614 91615.
Mobilaus kubilo-Jacuzzi nuoma.
Tel. 8 657 57395, www.7verslai.
lt

SKLYPŲ KADASTRINIAI
MATAVIMAI

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

UAB „GEONETAS“
Adresas: Vytauto g. 11A,
Prienai (priešais Autobu
sų stotį, laiptais į rūsį).
Tel.: 8 683 98043,
8 614 38124.
REKLAMA

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

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

Liejame pamatus, betonuojame.
Montuojame gipso kartoną,
glaistome, dažome, kalame dailylentes, dedame visų tipų grindis,
klojame plyteles, atliekame santechnikos, elektros instaliacijos
ir griovimo darbus. Klojame
trinkeles. Lankstome skardas. Tel.
8 600 96399.
Šlifuojame, dedame ir lakuojame parketą, dengiame stogus,
lankstome skardas, skardiname,
šiltiname ir dažome namų fasadus. Statome karkasinius namus.
Kasame pamatus, mūrijame,
tinkuojame, betonuojame, montuojame tvoras, atliekame langų
apdailą, montuojame langus ir
duris. Tel. 8 620 85350.

Tinkavimas, remontas ir kiti statybos darbai. Tel. 8 677 53659.
Visi santechnikos darbai: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos.
Komplektuojame medžiagas su
nuolaidomis. Tel. 8 640 39204.
Kokybiškai taisau
automatines

SKALBIMO
MAŠINAS

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

Laidojimo paslaugos:

8 622 02208
šaldytuvus, šaldiklius.

Remontuoju ir prijungiu skalbykles, elektrines virykles, orkaites,
indaploves, džiovykles. Atvykstu
į namus. Suteikiu garantiją. Tel.
8 647 55929.
Atliekame įvairius žemės kasimo, lyginimo darbus: kasame,
valome tvenkinius, darome pylimus, šlaitus, lyginame, tvarkome
teritorijas. Konsultuojame. Turime patirtį. Dirbame kokybiškai.
Tel. 8 640 50090.
Nemokamai tvarkome apleistus
(apžėlusius ir apaugusius medžiais ir krūmais) žemės ūkio
paskirties žemės sklypus. Tel. 8
680 81777.
Mobiliuoju juostiniu gateriu kokybiškai pjaunu medieną. Atvykstu
į vietą. Tel. 8 601 02662.

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

UAB „Gensera“ siūlo darbą
statybos darbų vadovams,
meistrams, brigadininkams,
horizontalaus gręžimo aparato
operatoriams, lauko vamzdynų
montuotojams ir pagalbiniams
darbininkams vandentiekio,
buitinių ir lietaus nuotekų tinklų
statybos ir aplinkos tvarkymo
darbams visoje Lietuvoje (yra
galimybė rinktis darbą pagal
gyvenamąją vietą). Suteikiame
visas darbui reikalingas priemones, transportą atvykimui
į darbą. Daugiau informacijos
suteiksime tel.: 8 691 86121, (8
46) 416188, el. paštas ausra@
gensera.lt.
Ūkininko ūkyje reikalingas inžinierius-serviso vadovas. Technikos remontas, detalių paieška.
Geras atlyginimas. Tel. 8 652
65769.
Kelių statybos ir priežiūros įmonė ieško: 1. Kelio darbininkų; 2.
Meistro (gali būti studentas);
3. Buldozerio mašinisto; 4.
Ekskavatoriaus mašinisto; 5.
Greiderio mašinisto. Darbas
Kauno apskrityje. Įmonė įsikūrusi Ilgakiemio k., Kauno r. Tel.
8 691 44404.

Kokybiškai remontuojame butus: dažome, glaistome, klojame
laminatą, atliekame kitus darbus.
Tel. 8 606 46488.
Atlieku visą vidaus patalpų (butų,
kambarių, biurų) remontą ir apdailą pagal kliento pageidavimus.
Turiu 15 metų darbo patirtį, galiu
pateikti darbų pavyzdžius. Pasirašau sutartis, suteikiu garantijas.
Tel. 8 685 51233.

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

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

Vytauto g. 7, Prienuose.
Suteikia garantiją.

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

Dėkoja

DARBO
SKELBIMAI
REIKALINGA
Baldų įmonei – stalius. Gaminame nestandartinius medinius
baldus ir duris. Tel. 8 679 11884,
www.baldaiirspalvos.lt
UAB „Vytrita“ ieško autošaltkalvio dirbti su specialia ir krovinine technika Kaune. Įmonė
siūlo: visas socialines garantijas
bei tobulėjimo galimybes. Tel.:
8 655 05112, 8 640 67792.
CV siųsti: lina.radzeviciene@
vytrita.lt

Įmonei reikalingas vairuotojas
be žalingų įpročių. Tel. 8 698
46063.

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

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

PADĖKA
Gimiau, augau ir gyvenau Prienų rajone Purvininkų kaime. Nuo jaunystės iki šiol draugauju
su šiame krašte gyvenančiomis Aneliuke Siaurusevičiene, Maryte
Sinkevičiene ir Antanina Kemežiene. Dėkoju
joms už didžiausias gyvenimo dovanas – įvairią
pagalbą ir paramą, nuoširdumą ir draugiškumą.
Linkiu stiprybės ir Dievo
palaimos.
Janina Radzevičienė

PADĖKA
Prienų Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus
3 aukšto visam moterų
aptarnavimo med. personalo kolektyvui ir
gydytojui Tadui Menkevičiui dėkojame už
sėkmingai suteiktą gydymą – pagalbą ir priežiūrą rūpinantis buvusios
nenuilstamos Birštono
vidurinės mokyklos muzikos mokytojos visuomenininkės gerb. Audronės Pračkauskaitės
sveikata. Linkime gerb.
Mokytojai optimizmo
ir kuo greičiau sugrįžti į
buvusį turiningą gyvenimo ritmą.
Pagarbiai
buvę Birštono
vidurinės mokyklos
1975 m. laidos
abiturientai - Birštono
bendruomenė.

PADĖKA
„Mes būsim lig tol, kol
auksas maišysis sidabre,
mes būsim lig tol, kol žemė pavirs į debesį.“
(Gintautas Jakonis)
Nuoširdžiai dėkojame klebonui kan. dek.
J. Baliūnui ir kun. R.
Bičkauskui, giminėms,
draugams, kaimynams
ir visiems, kurie buvote
kartu su mumis, pagerbėte malda, nuoširdžiais
užuojautos žodžiais ir
padėjote palydėti į amžinojo poilsio vietą brangią mamytę
Genovaitę Mildą
Jakonienę.
Mūsų meilė ir gražiausi
prisiminimai – nepaliečiami mirties.
Liūdi vaikai ir anūkai
Kviečiame mokyklas, bendruomenes, 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/prienukrastomuziejus ir už
jas balsuoti. Kovo 5 d. Užgavėnių
šventės metu balsuodami išrinksime 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,
kodėl per šią šventę vejama iš kiemo žiema ir kviečiamas pavasaris,
kodėl per Užgavėnes reikėjo daug
riebiai valgyti ir kt. Muziejuje siūlome pasigaminti Užgavėnių kaukes
papjė mašė (pranc. papier-mâché
–„maltas popierius“) technika.
Programa vyks nuo vasario 4 d.
iki kovo 5 d. Registracija tel. 8 656
37554.

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

ARTIMIAUSI RENGINIAI
PRIENŲ RAJONE
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
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valstybės vėliavos pakėlimo ceremonija Laisvės aikštėje. 12.00 val.
Prienų krašto meno kūrėjų darbų
parodos atidarymas Prienų kultūros ir laisvalaikio centre. 13.00
val. Prienų rajono savivaldybės
apdovanojimų „Dėkingumas“ įteikimo ceremonija Prienų kultūros ir
laisvalaikio centre.
Vasario 17 d. Skriaudžiuose – Lietuvos valstybės atkūrimo dienai skirtas renginys „Lai skamba
Laisvė“. 10.00 val. – Šv. Mišios
Skriaudžių Šv. Lauryno bažnyčioje.
Po šv. Mišių – skulptūros, skirtos Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtmečiui įamžinti ir Skriaudžių
kaimo bendruomenės 15 metų
sukakčiai paminėti, atidengimas
prie Skriaudžių laisvalaikio salės
(Jaunimo g. 11A, Skriaudžiai). Lietuvos valstybės atkūrimo dienos
minėjimas Skriaudžių laisvalaikio
salėje. Dalyvauja Jurbarko kultūros
centro moterų vokalinis ansamblis
„Verdenė“ ir liaudiškos muzikos
kapela „Mituva“.
Vasario 17 d. Išlauže – renginys „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 – renginys, skirtas Balbieriškio kultūros
ir laisvalaikio centro liaudiškos kapelos „Temela“ veiklos 10-mečiui.
Renginyje svečiuosis Baraginės
jaunimo kapela „Svaja“, liaudiškos muzikos kapela „Punelė“,

Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio
centro liaudiška kapela „Temela“.
Renginio metu bus pristatyta kapelos „Temela“ nauja kompaktinė
plokštelė. Renginį ves TV laidos
„Duokim garo“ vedėjai Loreta Sungailienė ir Stanislovas Kavaliauskas.
Renginys nemokamas.
Vasario 27 d. 18 val. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre – monospektaklis „Ledo vaikai“. Bilieto
kaina – 6 Eur. Venos dalies monospektalis pagal 1941–1956 m.
Lietuvos tremtinių Sibire, autorės
tėvų prisiminimus.
PARODOS PRIENŲ RAJONE
Prienų r. savivaldybės fojė (2 aukšte) eksponuojama Ukrainos dailininkų plenero Prienų krašte dalyvių Sergey Matyash ir Volodymyr
Nemyra tapybos darbų paroda.
Prienų krašto muziejuje eksponuojama kilnojama paroda „Šeimos
istorija – Lietuvos valstybės istorija
XIX amžiaus pabaigoje – XX amžiuje“. Paroda veiks iki vasario 28 d.
„Laimingi Afrikos vaikai“. Tai unikali
galimybė pažinti ne tik fotografo
Algimanto Barzdžiaus kūrybą, bet
ir daugiau sužinoti apie kitų kultūrų
vaikų emocijas bei pastebėti šiuos
kultūrinius skirtumus, užfiksuotus
fotografijose.
Prienų krašto muziejuje nuo vasario 5 d. eksponuojama kilnojama
paroda „Šeimos istorija – Lietuvos
valstybės istorija XIX amžiaus
pabaigoje – XX amžiuje“. Paroda
veiks iki vasario 28 d.
Išlaužo seniūnijos salėje vasario
mėn. bus eksponuojama vilnos
vėlimo dirbinių paroda „Minties ir
jausmų spalvos“.

Vasario 21 d. (ketvirtadiená) 17.30 val.
Prienø kultûros ir laisvalaikio centro
konferencijø salëje (2 aukðte)

Geriausiø 2018 m.
Prienø r. savivaldybës
sportininkø
pagerbimo ðventë

HOROSKOPAS
Vasario 18-24 d.



ROMAS KALANTA
Stichija: Ugnis
Planeta: Marsas
Savaitės diena: antradienis
Akmuo: raudonas rubinas, deimantas ir granatas
Spalvos: geltona ir raudona
AVINAS
(03.21-04.20)
Būsite kupinas idėjų ir to paties reikalausite iš kitų. Nors kitiems ir nebus
lengva su jumis, bet vis tiek pagyrų ir
susižavėjimo savo atžvilgiu sulauksite su kaupu. Gero bičiulio patarimas,
iš pradžių atrodęs niekam tikęs, galų
gale pasirodys esąs vienintelis priimtinas. Į savaitės pabaigą gali pagauti
įkvėpimas mokytis ar šiaip tirti kokį
naują dalyką.



JAUTIS
(04.21-05.21)
Pirmomis savaitės dienomis teks nemažai laiko sugaišti sprendžiant svetimas problemas, užtat nuo savaitės
vidurio ryžtingai atsidėkite tik savo
reikalams, net jei dėl to tektų kažką ir
įskaudinti ar nuvilti. Visą savaitę stenkitės būti malonus ir mandagus su nepažįstamaisiais ar atvykėliais iš toli.



DVYNIAI
(05.22-06.21)
Pirmoje savaitės pusėje apdairių ir
atsargių Dvynių laukia finansinė sėkmė. Tai gali būti tiek grynieji pinigai
čia ir dabar, tiek sėkminga ilgalaikė
investicija. Ketvirtadienį ar penktadienį padaužos gali pakliūti į kvailą ar
nemalonią situaciją. Savaitgalį tikrą
malonumą patirsite padėdamas kitiems. Paskutinės savaitės dienos bus
kiek chaotiškos, bet paliks malonius
prisiminimus.



VĖŽYS
(06.22-07.22)
Naujasis pažįstamas gali jus tiesiog
pakerėti. Būsite pasiruošęs tuoj pat
visko prisižadėti ar išsižadėti. Vis dėlto pasistenkite būti protingas ir šitaip
nesielkite! Pirmasis žavesys išsisklaidys, ir pamatysite, kad tikrai nebuvo
dėl ko pamesti galvą ar aukotis. Bene
svarbiausios dienos bus ketvirtadienis ir penktadienis. Nesivaržykite dėstyti savo poziciją ir ginti ją. Savaitgalį
tikriausiai verta paklusti instinktyviam
norui kiek galima daugiau laiko praleisti namuose.



LIŪTAS
(07.23-08.21)
Dusyk pagalvokite prieš dalindamasis
savo rūpesčiais su draugu, kuriam sunkiai sekasi išlaikyti paslaptį. Galite turėti
labai konkrečių bėdų dėl svetimo palaido liežuvio. Tarnybos ar verslo reikalus
tvarkyti ypač gerai seksis ketvirtadienį
ir penktadienį. Savaitės pabaigoje turėtų pagerėti santykiai šeimoje.



MERGELĖ
(08.22-09.23)
Savaitės pradžioje gali būti bandymų
primesti jums savo nuomonę. Konfliktas namuose gali paskatinti siekti
didesnės asmeninės laisvės. Atgai-



Maloniai kvieèiame
Organizatoriai:

REKLAMA

AVINAS
(03.21-04.20)

vinkite seną, bet iki šiol dar neįgyvendintą idėją. Savaitės pabaigoje šeimos nariai gali inicijuoti pasikeitimus
namų ūkyje.
SVARSTYKLĖS
(09.24-10.23)
Pirmadienį ir antradienį bendraujant su
naujais žmonėmis gali kilti labai įdomių minčių. Šią savaitę žaiskite tik pagal savo paties taisykles ir nesiduokite
išmušamas iš vėžių. Stenkitės neįsivelti
į kokį nors ginčą.



SKORPIONAS
(10.24-11.22)
Stiprėja emocinis pakilimas, sudarysiantis tinkamas sąlygas siekti užsibrėžtų tikslų. Pirmomis savaitės dienomis nuveiksite tikrai nemažai darbų,
bet nuo trečiadienio turėtumėte pajusti augantį pasipriešinimą jums. Jėgos,
spendusios jums įvairiausias kliūtis ir
trukdžiusios imtis radikalių permainų,
pagaliau bus nukenksmintos ar neteks
galios savaime. Jei galite, svarbų pokalbį dar atidėkite vėlesniam laikui.



ŠAULYS
(11.23-12.22)
Jau pirmomis savaitės dienomis jus gali išmušti iš vėžių netikėtos naujienos.
Jums atrodo, kad visi jus tyčia erzina ir
persekioja. Neieškokite atpirkimo ožio,
jei jums nesiseka! Neverskite savęs
per jėgą daryti to, kas iš esmės prieštarauja jūsų įpročiams. Savaitgalį pamėginkite emociškai išsikrauti užsiėmęs
sau malonia ir aiškia veikla.



OŽIARAGIS
(12.23-01.20)
Savaitės pradžioje susiklostys aplinkybės, iš kurių turėsite daug naudos
vėliau. Jei veiksite greitai, užsidirbsite papildomų pinigų. Antroje savaitės
pusėje galite būti užsipultas ir kažkuo
apkaltintas, bet bendradarbiai jus visiškai palaikys. Savaitgalį iš nieko nesitikėkite pernelyg daug ir tuoj pat. Jei
nuolat prisiminsite savo šeimos vertybes, reikiamu momentu jums nebus
sunku pasakyti “ne”.



VANDENIS
(01.21-02.18)
Savaitės pradžioje būsite itin energingas ir pilnas naujų idėjų. Savaitės
viduryje dienai ar dviem pasidarysite
kur kas didesnis namisėda nei paprastai. Savaitgalį jumyse vėl turėtų nubusti
nuotykių ieškotojo dvasia...



ŽUVYS
(02.19-03.20)
Savaitės pradžioje galimi viliojantys
finansiniai pasiūlymai. Nuo galutinių
sprendimų vis dėlto vertėtų kol kas
susilaikyti, nes antroje savaitės pusėje žadėta finansinė pagalba gali būti
atšaukta. Savaitgalį planuokite aktyvų
ir triukšmingą.



16 PASKUTINIS PUSLAPIS
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ŠEŠTADIENIS
Lietuvos Valstybės atkūrimo
diena
Saulė teka 07:42
leidžiasi 17:26
Dienos ilgumas 09.44
Priešpilnis (11 mėnulio diena)
Julijona, Julijonas, Tautvydė
Tinkamas laikas sėti:
šaknines petražoles, morkas,
pastarnokus, ridikus, ridikėlius,
ropes, grieščius, burokus, bulves, topinambus.
Sode, darže:
tinkamas laikas pjauti žolę,
laistyti, netinkamas laikas
kaupti vaisius.

Matematinis galvosūkis

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

16

+2
+7

KLAIPĖDA

VILNIUS

+2 +7

SEKMADIENIS

VASARIO

17

+4
+6

KLAIPĖDA

VILNIUS

+4 +5
VASARIO

18

+5 +6

PIRM A DI E NIS

+3
+6

KLAIPĖDA

VILNIUS

-1

VASARIO
Atsakymai

19

+5

+3 +6

A N T R A DI E NIS

+1
+9

KLAIPĖDA

VILNIUS

+1 +8

Vasario 18 d.
PIRMADIENIS
Saulė teka 07:37
leidžiasi 17:30
Dienos ilgumas 09.53
Priešpilnis (13 mėnulio diena)
Bernadeta, Simeonas, Lengvenis, Gendrė, Simas
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas naikinti piktžoles, šaldyti vaisius, netinkamas
laikas tręšti.

VASARIO
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Šio kryžiažodžio atsakymas –
Užkrosnis.

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

Lošimas
Nr. 1353
2019-02-13

SKAIČIAI
Pagrindiniai skaičiai: 01, 10, 14,
25, 27, 35
Vikingo skaičius: 04

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

14202778.50€ 0

6

1011674.50€

5+1

33677.50€ 1

5

805.00€

4

4+1

96.50€

40

4

9.00€

281

3+1

4.50€

776

3

1.50€

5474

2+1

1.25€

5679

2

0.75€

40350

Kito tiražo prognozė:

0

16,2 mln. Eur

vikinglotto lošiama trečiadienį
Eurojackpot lošiama penktadienį
Teleloto lošiama sekmadienį

VASARIO
Atsakymai

Sudoku

KET VIRTADIENIS
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[LEDO STORIS, cm]
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-8

m. vasario 19 d.: prasidėjo Muk- ištekinimo ir kitus reikalus.
deno mūšis – didžiausias RuSavaitė istorijos puslapiuose
m. vasario 21 d.: Mažojoje Lietum. vasario 16 d.: Lietuvos Didžio- sijos-Japonijos kare (1904–1905 m.). Mušyje
voje pradėtas leisti pirmasis Dižuvo
89
tūkst.
rusų
ir
71
tūkst.
japonų.
ji Kunigaikštystė įveikė Livonijos
džiajai Lietuvai skirtas nelegalus pasaulietinis
m. vasario 20 d.: Lietuvos krikšto žurnalas „Aušra“. Žurnalas leistas iki 1886 m.
ordiną Karusės mūšyje.
proga Lenkijos karalius Lietuvos
m. vasario 16 d.: Lietuvos taryba
m. vasario 22 d.: Lenkijos karalius
pasirašė Lietuvos nepriklauso- didysis kunigaikštis Jogaila surteikė privilegiją
ir Lietuvos didysis kunigaikštis Jomybės aktą, skelbiantį, kad Lietuvos Taryba Lietuvos bajorams – visi krikštą priėmę bajo- gaila patvirtino raštą, kuriuo skelbiamas prieatskiria Lietuvą nuo visų valstybinių ryšių, ka- rai, atliekantys karinę tarnybą, gavo nuosa- vartinis katalikybės palaikymas, draudžiamos
vybės teisę į Livonijos žemes, teisę laisvai joda nors buvusių su kitomis tautomis.
mis disponuoti, nevaržomai tvarkyti dukters katalikų santuokos su stačiatikiais.
m. vasario 17 d.: Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Jogailos privilegija įsteigta Vilniaus
vyskupystė.

1270
1918
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-2
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VILNIUS

Vasario 19 d.
ANTRADIENIS
Saulė teka 07:35
leidžiasi 17:32
Dienos ilgumas 09.57
Pilnatis (15 mėnulio diena)
Konradas, Šarūnas, Nida, Zuzana
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas šaldyti vaisius,
netinkamas laikas tręšti.

Vasario 21 d.
KETVIRTADIENIS
Tarptautinė gimtosios kalbos
diena
Tarptautinė gido diena
Saulė teka 07:31
leidžiasi 17:36
Dienos ilgumas 10.05
Pilnatis (17 mėnulio diena)
Eleonora, Kęstutis, Žemyna,
Feliksas
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas naikinti piktžoles, dirbti sodo darbus, netinkamas laikas kaupti vaisius,
konservuoti daržoves.

Š E Š T A DI E NIS

VASARIO

+2 +5

Vasario 17 d.
SEKMADIENIS
Saulė teka 07:40
leidžiasi 17:28
Dienos ilgumas 09.48
Priešpilnis (12 mėnulio diena)
Aleksas, Vaišvilas, Viltė, Donatas, Donata
Tinkamas laikas sėti:
šaknines petražoles, morkas,
pastarnokus, česnakus, ropinius svogūnus, ridikus, ridikėlius, ropes, grieščius, burokus,
bulves, topinambus, braškes,
sodo žemuoges, svogūnines
gėles.
Sode, darže:
tinkamas laikas pjauti žolę,
laistyti, netinkamas laikas
kaupti vaisius.

Vasario 20 d.
TREČIADIENIS
Saulė teka 07:33
leidžiasi 17:34
Dienos ilgumas 10.01
Pilnatis (16 mėnulio diena)
Leonas, Visgintas, Eitvydė,
Aidas
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas naikinti piktžoles, dirbti sodo darbus, netinkamas laikas kaupti vaisius,
konservuoti daržoves.

ORAI

1883
1387

+1 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
+1 KAUNO MARIOS
+2 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
[9] KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

SAULĖS AKTYVUMAS

G0
S0
R0

Geomagnetinių audrų
nenumatoma.

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

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

m. vasario 18 d.: Lietuvos didysis
kunigaikštis Jogaila vedė Lenkijos karalienę Jadvygą.
m. vasario 18 d.: išleistas Marko Tveno romanas „Heklberio
Fino nuotykiai“.
m. vasario 18 d.: Sacharos dykumoje iškrito sniegas.

m. vasario 19 d.: užpatentuotas
amerikiečio Tomo Edisono išrastas gramofonas.

GAMA RADIACINIS FONAS

35
37

KAUNE
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE
9173 nSv/val.

ALYTUJE ČERNOBYLIO AE
nSv/val. 7780 nSv/val.

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

