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Prienų rajono savivaldybės
biudžetas – daugiau nei 25 mln.
eurų
Algimantui
Sakalauskui – Prienų
miesto garbės piliečio
vardas

Laima

DUOBLIENĖ
Paskutiniame šios
kadencijos Prienų rajono
savivaldybės tarybos
posėdyje buvo apsvarstyta
šešiolika klausimų.
Visiems sprendimų
projektams pritarta.

Tarybos nariai vienbalsiai
pritarė, kad tautodailininkui,
medžio skulptoriui, VšĮ „Meninė drožyba“ direktoriui Algimantui Sakalauskui būtų
suteiktas Prienų miesto garbės
piliečio vardas.
Vilkaviškyje gimęs tautodailininkas, medžio skulp-

torius 2018 m. minėjo savo
kūrybinės veiklos 30-metį.
A. Sakalausko veikla – dalyvavimas medžio drožėjų ir
skulptorių stovyklose, simpoziumuose, asmeninėse ir grupinėse parodose Lietuvoje ir
kitose šalyse –įvairiapusė ir
išskirtinai reikšminga Prienų kraštui.
A. Sakalauskas 2000 m. tapo Lietuvos kultūros premijos
laureatu, 2009 m. apdovanoNUKelta Į 2 p. 

Surengti kandidatų į merus
debatai
viešojoje bibliotekoje
vyko kandidatų į Prienų
rajono savivaldybės merus
debatai, kuriuose dalyvavo
šeši iš devynių kandidatų į
rajono vadovus.

Laima

DUOBLIENĖ
REKLAMA

Praėjusį antradienį Prienų
Justino Marcinkevičiaus

Debatus organizavo Jaunimo stebėsenos politikos tinklas „Žinau, ką renku“, vadovavo žurnalistas, „Žinių ra-

Kaina

0,50 €

Sausainiai su „priedais“

Lietuvos
valstybės
atkūrimo
dienos renginiai
Birštone

SKAITYKITE 8 p.

http://www.facebook.com/labirintai

dijo“ laidų vedėjas Aurimas
Perednis.
Debatų tikslas – pakviesti
jaunus žmones balsuoti, nes
apie 60 procentų jaunimo visiškai nesidomi politika.
Porą valandų trukusius debatus stebėjo pilna salė gyventojų ir savo kandidatus palaiNUKelta Į 2 p. 

Laima

DUOBLIENĖ
Praėjusią savaitę į
redakciją užsuko dėžute
sausainių nešinas
prieniškis Anatolijus.
Ne pavaišinti redakcijos
darbuotojus norėjo, bet
pasidalinti nemalonia
staigmena.

Jis papasakojo, kad prieš
dieną, valgant jau kelintą sausainį, į delną įkrito kirmėlė.
Apžiūrėjęs visą dėžutę, kirmėlaičių aptiko ir daugiau
– jų buvo beveik ant kiekvieno sausainio. Vyras pasakojo,
kad sausainius pirko mažiau
nei prieš savaitę „Norfos“
parduotuvėje. Keletą dienų
nepraplėšta dėžutė gulėjo namuose, o vakar nusprendė pasimėgauti saldumynais. Kai
valgė sausainius, jų galiojimo
laikas dar nebuvo pasibaigęs
– dar buvo likusios kelios dienos. Deja, kasos čekio jis neišsaugojo ir įrodyti, kada pirko
sausainius, negali.
Norfos“ atstovas spaudai
Darius Ryliškis, komentuodamas papasakotą situaciją, paragino pirkėjus, iškilus bet kokių neaiškumų ar problemų,

negaišti ir pirmiausia kreiptis
į parduotuvės darbuotojus ar
vadovybę. Jei prekė nekokybiška, ji visuomet pakeičiama tinkama arba grąžinami
sumokėti pinigai, pirkėjo atsiprašoma. Jei pirkėjas patiria nuostolių – jie atlyginami. Šiuo konkrečiu atveju,
apgailestaudamas, kad pirkėjas pakliuvo į nemalonią
situaciją, parduotuvės atstovas sakė, jog ši situacija nėra
visai aiški, tad atsakomybės
prisiimti negalįs. Nėra žinoma, kada pirkėjas sausainius
įsigijo ir kokiomis sąlygomis
laikė namuose. Dėl šių sausainių nusiskundimų iš kitų
pirkėjų nebuvo gauta. Pagal
parduotuvėje turimus dokumentus, tokios rūšies sausainiai su pirkėjo nurodyta galiojimo data paskutinį kartą
buvo gauti lapkričio mėnesį.
Kadangi sausainiai yra populiarūs, jie tiekiami nuolat.
Vien lapkričio pabaigoje ir
gruodžio mėnesį tokios rūšies sausainių, bet jau su kita,
beveik dviem mėnesiais ilgesne galiojimo data buvo gauta
šešis kartus po 14–28 dėžutes. Parduotuvės darbuotojai
nuolat tikrina prekių kokybę
ir galiojimo datas.
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Dėl pažeistų medžių rengiamasi skirti baudą

Vaistai nuo epilepsijos bus kompensuojami

Laisvės alėjos Kaune rekonstrukciją vykdančiai bendrovei
„Autokausta“ dėl pažeistų alėjos liepų savivaldybė žada skirti
baudą. Trečiadienį socialiniuose tinkluose ėmė plisti vaizdo įrašas,
kaip Laisvės alėjoje darbininkai kirviu kapoja liepos šaknis.

Sveikatos apsaugos ministerija trečiadienį paskelbė, kad
visi vaistai nuo epilepsijos bei imunosupresantai toliau bus
kompensuojami. Nuo 2018 metų liepos pasikeitus tvarkai, daliai
pacientų pakeitus vaistus, šie netiko, pablogėjo jų sveikata.

Surengti kandidatų į
merus debatai

ATKelta IŠ 1 p.
kyti atvykusių politinių partijų
atstovai.
Debatuose dalyvavo Gintautas Bartulis (Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis),
Loreta Jakinevičienė (partija „Tvarka ir teisingumas“),
Algis Marcinkevičius (Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai),
Dovilė Ručytė (visuomeninis
rinkimų komitetas „Už Prienų
kraštą“), Alvydas Vaicekauskas (Lietuvos socialdemokratų partija), Arūnas Vaidogas
(Lietuvos socialdemokratų
darbo partija).
Į viešąjį egzaminą neatvyko
jau iš anksto apie tai informavusi Darbo partijos kandidatė
Rima Zablackienė, Tėvynės
sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos kandidatas Vytautas Jonelis bei
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų
sąjungos kandidatas Egidijus
Visockas.
Prisistatydami kandidatai
turėjo papasakoti apie save,
išvardyti svarbiausias darbų,
kuriems, jų manymu, reikia
skirti daugiausiai dėmesio,
sritis, atskleisti savo stiprybes
ir silpnybes.
Susirinkusieji stebėti deba-

tų įvardijo pagrindines Prienų
rajono problemas. O ką reikia
daryti, kad didėtų Prienų rajono savivaldybėje dirbančiųjų
atlyginimų vidurkis, kaip, jei
ketverius metus praleis mero
kėdėje, pamatuos savo ekonominės politikos sėkmę, kaip
stiprins ryšį su savivaldybės
gyventojais, gerins kelių priežiūrą ir remontą, mažins apleistų pastatų skaičių, didins
jaunimo užimtumą, kaip prisidės, kad Prienų ligoninėje
nemažėtų teikiamų paslaugų,
vardijo kandidatai į Prienų rajono vadovus.
Norintieji tapti Prienų rajono savivaldybės meru uždavė
klausimų vieni kitiems ir turėjo įvardinti, ką iš dalyvaujančių kandidatų palaikytų rinkimuose, jei negalėtų balsuoti už
save, ir kuo labiausiai nepasitiki. Jiems taip pat teko atsakyti
ir į raštu pateiktus debatų stebėti susirinkusiųjų klausimus,
tarp kurių buvo ir kandidatams
nepatogių.
O pabaigoje kandidatams
teko vos per minutę įvardinti
pagrindinius kriterijus, kodėl
rinkėjai turėtų jais pasitikėti ir
rinkti Prienų rajono savivaldybės meru.

Į saulę
Į saulę, į šviesą
Lyg mažas drugelis skrendu.
Gyvenimo moku aš tiesą,
Draugų turiu tik tikrų.
Ėjau per ledą ir ugnį.
Sušalau, sušilau...
Mano dvasioje budi,
Ką aš naktį atradau.
Vertinu dievišką grožį,
Mane jis supa retai.
Už saulės šypsnį, už rožę,
Kurią glaudžia mano delnai.
Viktorija Masaitytė

Prienų rajono savivaldybės biudžetas –
daugiau nei 25 mln. eurų
ATKelta IŠ 1 p.
tas Kauno apskrities viršininko garbės ženklu už aktyvią
ir reikšmingą kūrybinę veiklą puoselėjant kultūrą Kauno
apskrityje ir Kauno apskrities
garsinimą šalyje ir užsienyje,
2009 m. jis buvo sertifikuotas
A kategorijos tradicinių amatų meistru.

Pritarta
strateginiam veiklos
planui ir vietos
plėtros projektų
įgyvendinimui
Vienbalsiai patvirtintas ir
Prienų rajono savivaldybės
2019–2021 metų strateginis
veiklos planas, kuris sudarytas iš 7 programų, o kiekviena programa yra esminė
strateginio veiklos plano dalis, skirta strateginiam savivaldybės tikslui įgyvendinti.
Vadovaujantis strateginiu veiklos planu yra organizuojama
Savivaldybės administracijos
veikla ir pagal jo programas
formuojamas savivaldybės
biudžetas.
Visi posėdyje dalyvavę
(nenusišalinę) Tarybos nariai
pritarė aštuonių vietos plėtros
projektų įgyvendinimui. Savivaldybė prisidės prie septynių
bendruomenių ir vienos asociacijos projektų finansavimo
ne mažiau kaip po 2 500 eurų
kiekvienam projektui, bet ne
daugiau kaip po 20 proc. projekto vertės visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Biudžetas priimtas
balsų dauguma
Po diskusijų ir įvairių pasiūlymų teikimo balsų dauguma
LEIDĖJAS:

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

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

www.naujasisgelupis.lt

http://www.facebook.com/labirintai

REDAKCIJA:

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

REDAKTORIUS
Mantvydas PREKEVIČIUS tel. 8 604 80 799
redaktorius@naujasisgelupis.lt

(14 Tarybos narių pritarė, 8
– ne) buvo patvirtintas Prienų rajono savivaldybės 2019
metų biudžetas, kurį turėtų
sudaryti 25099,1 tūkst. eurų
pajamų.
Tarybos nariai prašė iš vienos programos į kitą perkelti lėšų įvairioms reikmėms
finansuoti: neįgaliųjų draugijos autobusėlio vairuotojo
atlyginimui, dantų protezavimui, kultūros centrų organizuojamiems renginiams,
socialinių darbuotojų atlyginimams didinti, Balbieriškio PSPC stogo remontui ir
pastato plėtrai, Jiezno PSPC
remontui užbaigti ir kt. Mero A. Vaicekausko teigimu,
norų daug, bet visų patenkinti tikrai neįmanoma. Didelių
investicijų reikalauja Jiezno
PSPC remonto užbaigimas ir
Balbieriškio PSPC stogo remontas. Vis dar tikimasi, kad
į Jiezną reikalingos lėšos (200
tūkst. eurų) „atkeliaus“ iš Vyriausybės, o jeigu jų nesulauksime, tuomet, pasak mero,
„reikės ieškoti savivaldybės
biudžete, nes remontą privalome užbaigti“.
Nemaža dalis Tarybos narių
pasiūlymų jau buvo įtraukta
į biudžeto planą, o posėdžio
metu pritarta dar dviem pataisymams: iš transporto išlaidų
10 tūkst. eurų perkelti į Kaimo
rėmimo fondą ir iš mero fondo 5 tūkst. eurų skirti Prienų
globos namams.

Pritarta paskolos
ėmimui, projekto
teikimui
Vienbalsiai pritarta siūlymui imti ilgalaikę daugiau nei

240 tūkst. eurų paskolą buvusios „Nemuno“ pradinės mokyklos pastato išorės modernizavimo darbams užbaigti.
Dvidešimt Tarybos narių
palaikė A. Vaidogo pateiktą
sprendimo projektą „Prienų
rajono dalies sausinimo tinklo
ir melioracijos griovių rekonstrukcija“– jis bus teikiamas finansinei paramai gauti.
Perduotas, nurašytas, išregistruotas turtas
Nekilo diskusijų dėl savivaldybei nuosavybės teise
priklausančio turto perdavimo valdyti ir naudoti Stakliškių gimnazijai bei Stakliškių
PSPC, dėl Šilavoto seniūnijos
buveinės adreso pakeitimo,
dėl nekilnojamojo turto (ūkinio pastato, esančio Čiudiškių
kaime) išbraukimo iš savivaldybės administracijos buhalterinės apskaitos, dėl nekilnojamojo turto (malkinės, buvusios Klebiškio kaime)
išregistravimo iš VĮ Registrų centro duomenų bazės, dėl
gyvenamojo
namo, esančio Mažojoje g. 4,
Skriaudžių k., turtinių vienetų
suformavimo.
Pritarta ataskaitoms, patvirtintos sąmatos, pakeistos gatvių geografinės charakteristikos, pakeista paslaugų kaina
Po trumpų diskusijų pritarta Prienų rajono savivaldybės
aplinkos apsaugos rėmimo
specialiosios programos 2018
metų priemonių vykdymo
ataskaitai bei patvirtinta šios
programos 2019 m. sąma-

KORESPONDENTĖ (PRIENŲ KRAŠTAS)
Laima DUOBLIENĖ tel. 8 682 12642

SKELBIMAI, REKLAMA
tel. 8 604 80 752

laimaduobl@gmail.com

redakcija@naujasisgelupis.lt

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





juronyte@gmail.com

Užsakomieji straipsniai, reklama
Neapmokami pranešimai spaudai
Skaitytojų straipsniai

ta. Tarybos nariai vienbalsiai
patvirtino ir Prienų rajono savivaldybės 2019 metų socialinių paslaugų planą bei pritarė, kad nuo kovo 1 d. Prienų
rajono Jiezno paramos šeimai
centro teikiamų socialinių
paslaugų kaina vienam vaikui per mėnesį bus 1522 Eur,
iš jų 152 Eur – globos (rūpybos) išmoka vaikui, 1370 Eur
– savivaldybių lėšos.
Diskusijų nekilo ir vienbalsiai buvo pritarta, kad Balbieriškio seniūnijos Nešeikių
kaimo bevardei gatvei būtų
suteiktas Alytaus plento pavadinimas, pakeistos Šilavoto seniūnijos Meškinės kaimo
Meškinės gatvės bei Balbieriškio seniūnijos Balbieriškio
miestelio Nemuno gatvės ir
Alytaus plento gatvių geografinės charakteristikos.
Nors Prienų rajono savivaldybės 2018 m. melioracijos
remonto darbams panaudotų lėšų ataskaitą ir sprendimo
dėl 2019 m. melioracijai skir-

tų lėšų paskirstymo projektą
pristačiusiai Žemės ūkio skyriaus vedėjai A. Tamošiūnienei ir buvo užduota klausimų,
sprendimo projektui pritarta vienbalsiai. Pernai Prienų
rajono savivaldybėje žemės
ūkio paskirties žemėje melioracijos remonto ir rekonstrukcijos darbų buvo atlikta už
140 tūkst. eurų. tokia pat suma
numatyta ir šiais metais.
Kitas Tarybos posėdis vyks
jau po rinkimų.

Laikraštis išeina trečiadieniais ir šeštadieniais.
Laikraštis įkurtas 1999 04 01.
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„Swedbank“ akcijos nuvertėjo dešimtadaliu

Kariai blokuoja humanitarinę pagalbą

Baltijos šalyse veikiančio Švedijos banko „Swedbank“ akcijos
kursas Stokholmo biržoje trečiadienį iki vidurdienio nukrito 10,8
proc., žiniasklaidoje pasirodžius pranešimams apie tai, kad
bankas galėjo būti įveltas į pinigų plovimo aferas.

Venesuelos kariuomenė pranešė, kad valstybės sieną saugančios
pajėgos reaguodamos į JAV grasinimus perėjo į karinę parengtį ir
įšaldė susisiekimą su Nyderlandams priklausančia Kiurasao sala,
iš kur planuojama tiekti venesueliečiams humanitarinę pagalbą.

Aleksas Banišauskas:
„Pirmosios kadencijos patirtys ir darbai“
Ketveri metai darbo
Prienų r. savivaldybės
Taryboje suteikė
patirties ir leido iš
arti matyti bei spręsti
kasdienines rajono
gyventojų problemas.

Į Tarybą buvau išrinktas
pagal Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP)
Prienų skyriaus sąrašą ir
dirbau Socialdemokratų
frakcijoje, Ekonominės
plėtros, finansų ir investicijų komitete. Taip pat buvau Etikos, Smulkiojo ir
vidutinio verslo rėmimo
bei Valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos
darbų žemės ūkio paskirties
žemėje objektų parinkimo
komisijų narys.

Mes, socialdemokratai,
kartu su pirmuoju tiesiogiai žmonių išrinktu Prienų
r. savivaldybės meru Alvydu Vaicekausku priešakyje,
įgyvendinome LSDP rinkiminės programos nuostatas
ir nuveikėme žmonėms svarbių darbų. Kaip ir žadėjome,
sumažinome šilumos kainas
ir atsikratėme brangiausiai
Lietuvoje už centralizuotą
šildymą mokančiųjų titulo,
steigėme naujas vaikų darželių grupes Veiverių, Jiezno, Išlaužo ir kitose seniūnijose. Buvo vykdomi stambūs projektai: vandentiekio
Strielčiuose, Stakliškėse bei
Vėžionyse įrengimas, autobusų stoties rekonstrukcija
Prienuose, Šilavoto pagrin-

dinės mokyklos salės atnaujinimas, gatvių apšvietimo
modernizavimas, įrengiant
ekonomiškus LED šviestuvus visose seniūnijose bei
daug kitų darbų. Būdamas
valdančiosios koalicijos nariu, džiaugiuosi prisidėjęs
prie rajono žmonių gyvenimo patogumo ir saugumo
gerinimo.
Prienų socialdemokratai
parengė naują, ne mažiau
ambicingą, rinkimų programą ateinantiems ketveriems
metams. Tęsime Stadiono mikrorajono, Revuonos
parko sutvarkymo darbus
bei imsimės naujų: tvarkysime Jiezno viešąsias erdves,
steigsime Turizmo ir verslo
informacijos centrą (TVIC),

įrengsime laiptus Klebiškio
piliakalnyje, tvarkysime kelius visose seniūnijose ir kt.
Neabejoju, kad per pirmąją kadenciją sukaupta patirtis padės dar sėkmingiau ir
drąsiau dirbti Prienų krašto
žmonėms.

Pagarbiai,
Aleksas Banišauskas,
LSDP Prienų skyriaus
kandidatas Nr. 4 į
Prienų r. savivaldybės
tarybą.
Lietuvos
Socialdemokratų
partijos Prienų
skyriaus sąrašo
numeris - 4

Politinė reklama apmokėta iš LSDP Prienų skyriaus rinkiminės sąskaitos. Užs. Nr. 3

Pasiryžęs dirbti nuosekliai, drąsiai ir atvirai
Trumpai pristatykite save.
Esu Deividas Dargužis.
Man trisdešimt trys metai.
Gimiau ir užaugau Prienuose, Mykolo Romerio
universitete baigiau viešojo administravimo bakalauro ir teisės magistro studijas. Esu vedęs, su žmona
Agne auginame du sūnus –
aštuonerių metų Dovydą ir
dvejų su puse Elviną. Nuo
2009 m. dirbu UAB „Automobilių detalės“ marketingo vadovu.
Nuo kada esate versle?
Kas Jus pastūmėjo į šią
veiklą? Kieno įtaka buvo didžiausia?
Galėčiau pasakyti, kad
versle esu jau nuo vaikystės. Mano tėtis, kiek save
prisimenu, visada stengėsi sudominti savo vykdoma veikla. Mano pirmasis
darbas šeimos versle buvo
susijęs su automobilių remontu. Teko dirbti daug ir
nelengvai. Tai ir grūdino,
ir suteikė labai daug papildomų žinių bei patirties,
kuri pravertė ateityje.
Ką versle laikote didžiausia savo sėkme?
Didžiausia sėkmė – nestovėti vietoje. Savo įmonėje tai įgyvendiname ne
tik plėsdami parduotuvių

tinklą, bet ir ieškodami naujų veiklų bei galimybių didinti paslaugų spektrą. Žinoma, dar labai svarbu yra
mėgautis tuo, ką darai.
Pastebima, kad į politiką eina tik menka jaunų
žmonių dalis. Vieni yra
nusivylę, kiti neturi tvirtų
politinių pažiūrų, dar kiti
jaučiasi iki to „nepriaugę“. Jūs domitės politika
jau ne pirmi metai ir ne
pirmi metai dalyvaujate savivaldos rinkimuose. Kodėl pasukote į politiką?
Esu jaunas, entuziastingas, mėgstantis bendrauti,
todėl niekada neapsiribodavau viena veikla. Nedvejodamas prisijungiau prie
Lietuvos socialdemokratų
partijos, esu Prienų skyriaus
Tarybos narys. Matydamas,
kaip keičiasi mūsų rajonas,
kaip žmonės vertina pokyčius, kuria savo ir vaikų
ateitį čia, noriu savo idėjomis ir darbu prie to prisidėti.
Todėl ir kandidatuoju į Prienų r. savivaldybės tarybą.
Esate jaunas žmogus,
bet jau ne naujokas versle,
todėl turite savo nuomonę
apie tai, ko trūksta, kad
žmonės būtų laimingesni
čia gyvendami?
Kiekvienas iš mūsų nori

būti užtikrintas savo ateitimi, įvertintas tiek darbinėje, tiek kitokioje veikloje.
Žinoma, finansinis stabilumas leidžia žmonėms jaustis
gerai ir užtikrintai, o prie to
gali prisidėti teisingi politikų sprendimai bei atsakingas verslas.
Geram verslininkui reikia idėjų ir tikėjimo verslo
sėkme. O ko reikia geram
politikui?
Šios dvi veiklos savaip

yra panašios. Mano įsitikinimu, tiek versle, tiek politikoje, pirmiausia, reikia
iškelti tikslus, siekti jų atiduodant visas jėgas ir į nesėkmes žvelgti kaip į iššūkius
ir postūmius siekti gero rezultato. Geras politikas turi
būti aukštos politinės kultūros – aktyvus, bendraujantis, sąžiningas, mąstantis
strategiškai, gerbiantis kito
nuomonę, nebijantis pripažinti klaidas.

Kokios yra Jūsų idėjos
rajonui?
Savarankiško užimtumo
siekiančių asmenų bei smukaus ir vidutinio verslo skatinimas, skaidri ir naudinga
parama, sporto iniciatyvų
palaikymas, neformalaus
jaunimo užimtumo didinimas, infrastruktūros gerinimas, kelių, dviračių ir pėsčiųjų takų plėtra. Manau,
kad Prienų socialdemokra-

tų rinkiminėje programoje
mes nurodėme svarbiausias savo veiklos gaires,
kurias sieksime įgyvendinti per 2019–2023 m.
Savivaldybės tarybos kadenciją.
Papasakokite, ką veikiate laisvu nuo darbo
metu? Kuo domitės?
Žinoma, didžiausias dėmesys skiriu šeimai. Sūnui
pradėjus lankyti dziudo
treniruotes, net nepastebėjau, kaip pradėjau pats
labai domėtis šiuo sportu –
sūnų palaikau ne tik moraliai, bet esu jo didžiausias
gerbėjas, pagalbininkas
bei patarėjas. O treniruotes kartais organizuojame
ir namuose...
Ką pasakytumėte neapsisprendusiam rinkėjui?
Lietuvos socialdemokratų partijos Prienų skyriaus kandidatas į merus
Alvydas Vaicekauskas ir
komanda yra profesionalūs, patikimi, išsilavinę
žmonės. Mums rūpi Prienų kraštas ir esame pasiryžę nuoširdžiai dirbti, kad
kuo daugiau žmonių taptų
laimingesni. Kviečiu pasitikėti ir kovo 3 d. balsuoti
už Lietuvos socialdemokratų partijos sąrašą Nr.
4 ir balsavimo biuletenio
apačioje pažymėti mano
numerį 3.
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2015–2019 metais įvykdyti įsipareigojimai ir
atlikti svarbesni darbai

Visame Prienų rajone:

kų kapinės.
Išvalytas tvenkinys Stakliškių rekreacinėje zonoje.

nuolat vyko
susitikimai su
gyventojais;

Šilavoto seniūnija

modernizuotas
apšvietimo tinklas –
pakeisti visi gatvių
šviestuvai, apšvietimas
veikia ilgiau – ir
tamsiuoju paros metu;
buvo tvarkmi ir
prižiūrimi keliai;
visos rajono
mokyklos įtrauktos
į tarptautinius
projektus,
Savivaldybės ir
valstybės biudžetų
lėšomis finansuotos
mokymosi plaukti
pamokos visiems
antros klasės
mokiniams;
finansiškai remiamos
bendruomenių,
nevyriausybinių
organizacijų veiklos;
pagal poreikį pastatyti
biotualetai.
Prienai
Nutraukta sutartis su privačiu šilumos tiekėju UAB
„E energija“, dėl to sumažėjo
šilumos kaina gyventojams
ir įstaigoms, renovuojami
daugiabučiai.
Įrengta pirmoji vaikų žaidimų aikštelė Prienuose, atnaujintas LDK Kęstučio paminklas.
Atnaujinta autobusų stotis, rekonstruotas sporto stadionas, pradėtas statyti baseinas.
Įrengtas dviračių takas, sujungęs su Birštonu, žiedinėje
sankryžoje įrengtas „Sklandytuvas“, pradėta dalyvauti
turizmo parodose „Adventur“, įrengtas fontanas Laisvės aikštėje.
Modernizuotos pėsčiųjų
perėjos, jos pritaikytos neįgaliesiems, atlikta F. Martišiaus ir Vytauto g. rekonstrukcija, pradėtos tvarkyti
Stadiono ir Revuonos g.
Tvarkomos Stadiono mikrorajono viešosios erdvės,
pradėta rengti automobilių
stovėjimo aikštelė prie Prienų ligoninės.
Pradėta buvusios Nemuno
pradinės mokyklos pastato
rekonstrukcija, į šias patalpas bus perkeltas „Saulutės“

Iš kairės:
LSDP Prienų skyriaus pirmininkas,
kandidatas į merus Alvydas Vaicekauskas,
LSDP pirmininkas Gintautas Paluckas,
LSDP Prienų skyriaus pirmininko pavaduotojai
Jūratė Zailskienė ir Aleksas Banišauskas

lopšelis-darželis ir Prienų meno mokykla.
Perkeltos priešmokyklinio
ugdymo grupės iš lopšeliųdarželių į „Revuonos“ pagrindinę mokyklą ir „Ąžuolo“ progimnaziją, todėl beveik
visi vaikai Prienuose turi galimybę lankyti darželį.
„Revuonos“ pagrind. mokyklai ir „Ąžuolo“ progimnazijai skirta po naują mokyklinį
autobusą.
Vasaros šventė perkelta į
estradą prie Nemuno, pradėta
organizuoti šventė „Diena su
aviacija“, pėsčiųjų žygiai su
VšĮ „Trenkturas“.
Prienų kultūros ir laisvalaikio centre atnaujinta didžioji
salė, fojė, nupirktas koncertinis fortepijonas, įkurta atvira jaunimo erdvė, atnaujintas
Prienų krašto muziejus.
Įkurtas Trečiojo amžiaus
universitetas.
Nugriauti avarinės būklės
statiniai: garažai prie bibliotekos, namas Paprienėje, įrengtas viešasis tualetas.
Prienų kapinėse įvestas
vanduo.

vaikų darželio grupė, kartu su
bendruomene sutvarkytas tiltas į Gerulius.
Įrengtas naujas apšvietimas
Partizanų g., užbaigti automobilių stovėjimo aikštelės Parko
g. 10 ir 12 Balbieriškyje kapitalinio remonto darbai, atliktas
žvyrkelio Ūkininkų g. Vartų k.
kapitalinis remontas.
Atvesta nauja elektros linija
ir įrengta skydinė Balbieriškio
pagrindinėje mokykloje.
Balbieriškio kapinėse įvestas vanduo, atnaujinta tvora.

Ašmintos seniūnija

Jiezno seniūnija

Strielčiuose vyko vandentiekio ir kanalizacijos tinklų
atnaujinimas ir plėtra, įrengta
laisvalaikio salė bendruomenės poreikiams, remontuotas
darželis.
Išasfaltuota kelio į Bagrėno
kalną antra pusė, užbaigti Darželio g. Strielčiuose remonto
darbai.
Ašmintos, Bagrėno ir Strielčių k. įrengti apšvietimo stulpai.

Balbieriškio seniūnija
Įsteigta ir įrengta papildoma

Išlaužo seniūnija
Sutvarkytos Aklaežerio,
Dainavos, Liepų g. Išlauže, išasfaltuotas kelias Šiauliškiai–
Klebiškis, Klebiškis–Išlaužas,
pastatytos gatvių pavadinimų
lentelės.
Remontuota mokykla, pakeisti šviestuvai ir durys, atnaujinti lauko laiptai, įsteigta ir įrengta papildoma vaikų
darželio grupė, atnaujinta Išlaužo biblioteka.
Sutvarkytas Išlaužo kapinėse esančios koplytėlės stogas.
Išasfaltuota Vėžionių g.,
užbaigta Gedimino g. Jiezne
rekonstrukcija, Strazdiškių k.
atlikti Ežero g. atkarpos nuo
Kaštonų g. iki Putinų g. kapitalinio remonto darbai, įrengti
grioviai, pralaidos.
Baigta renovuoti Jiezno
gimnazija, iš Savivaldybės
biudžeto lėšų gimnazijai nupirktas mokyklinis autobusas,
remontuota Jiezno muzikos
mokykla, darželis, įsteigta ir
įrengta papildoma vaikų darželio grupė, įrengta vaikų žaidimo aikštelė.

Atnaujinta Jiezno biblioteka
ir dalis Kultūros ir laisvalaikio
centro, sutvarkyti Kašonių
bendruomenės namų laiptai,
remontuotos Jiezno seniūnijos patalpos.
Atnaujinti Dukurnonių piliakalnio laiptai, Savivaldybės
biudžeto lėšomis baigti tvarkyti Jiezno savanorių kapai.
Įrengtas naujas apšvietimas
Kudirkos, Dariaus ir Girėno
bei Basanavičiaus g. Jiezne,
Lankų g. Vėžionyse.
Ruošiamas Jiezno viešųjų
erdvių (centrinės aikštės, erdvės prie stoties, ežero) sutvarkymo projektas.
Vėžionių k. baigiamas tiesti
vandentiekis.
Sutvarkytas Jiezno katilinės
kaminas, įvažiavimas.

Naujosios Ūtos
seniūnija
Išasfaltuota Naujosios Ūtos
Ramybės g. ir įrengtos automobilių stovėjimo aikštelės
prie mokyklos ir kapinių.
Remontuota mokykla, skirtas naujas mokyklinis autobusas.
Parengta Naujosios Ūtos
gyvenvietės naujų vandentiekio tinklų įrengimo studija.
Pertvarkytas kultūros ir laisvalaikio salės darbas ir įkurtas
naujas vokalinis ansamblis
„Serbenta“.

Pakuonio seniūnija
Išasfaltuota Vytauto g. Purvininkų k., suremontuotos Pakuonio seniūnijos patalpos,
įrengta patalpa kultūrinei veiklai, sutvarkyta biblioteka.
Remontuota mokykla,
įrengta vaikų žaidimo aikštelė, pastatyti gimnastikos
įrenginiai, sutvarkytas takas

į mokyklą.
Įrengta konteinerinė katilinė
prie mokyklos.
Parengtas projektas ir gautos lėšos įrengti mokyklos
daugiafunkcį sporto aikštyną
ir sutvarkyti jo teritoriją.
Atnaujinti Bačkininkėlių
piliakalnio laiptai, iš Savivaldybės biudžeto lėšų nupirktas
mokyklinis autobusas.

Stakliškių seniūnija
Užbaigtas Sudvariškių k.
žvyrkelio kapitalinis remontas, išasfaltuota didžioji dalis
Pieštuvėnai–Medžionys–Kalviai kelio,, baigta asfaltuoti
Klevų g. Stakliškėse, kelias
Užuguostis–Antaveršis.
Atliktas kapitalinis Stakliškių gimnazijos pirmo aukšto
ir Stakliškių ikimokyklinio
ugdymo skyriaus remontas,
gimnazijoje įsteigtos Jiezno
muzikos mokyklos klasės.
Atnaujinti Lepelionių ir
Medžionių piliakalnių laiptai,
Lepelionių piliakalnio medinis žymeklis.
Finansuotas atminimo lentų įrengimas Užuguostyje ir
Stakliškėse.
Atnaujinta Stakliškių biblioteka, parengtas Kultūros ir
laisvalaikio centro atnaujinimo projektas.
Suremontuotas Stakliškių
seniūnijos stogas ir vidaus
patalpos.
Vyko vandentiekio ir kanalizacijos tinklų Stakliškėse
atnaujinimas ir plėtra, įvestas vandentiekis Gripiškių k.
daugiabučių gyv. namų gyventojams.
Aptvertos naujomis tvoromis Intuponių, Pieštuvėnų,
Sudvariškių, Jaunionių, Kielionių, Gineikonių ir Virkinin-

Baigta asfaltuoti Jiesios g.
Šilavoto k., atnaujinta dalis
Piliakalnio g. dangos Klebiškyje, pradėti Naujosios
g. Klebiškio k. pasirengimo
asfaltavimui darbai, atlikti
kapitalinio remonto darbai
Ąžuolų g. Stuomenų k., Jiesios g. Elzbietiškio k. ir dalyje Taikos g. Jiestrakio k.,
įrengtas gatvės apšvietimas
Mokyklos g. Ingavangio k.
Įrengti nauji laiptai į Pašlavančio piliakalnį.
Modernizuota Šilavoto pagrind. mokyklos sporto salė,
skirtas naujas mokyklinis
autobusas.
Įrengti šeimyniniai globos
namai Klebiškyje.
Įrengtas informacinis stendas prie Šilavoto kapinių.
Nupirkta priekaba, tarnaujanti prižiūrint seniūnijai priklausančias teritorijas.

Veiverių seniūnija
Atnaujinta Čiurlių g. danga, išasfaltuota Dainavos g.
Veiveriuose, atliktas Orbitos
g. Skriaudžių k. kapitalinis
remontas, užbaigtas Jūrės
g. žvyrkelio kapitalinis remontas.
Skriaudžių pagrind. mokykloje ir Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijoje pakeisti
šviestuvai, pakeistas Veiverių
Tomo Žilinsko gimnazijos I
korpuso stogas, sutvarkyti
I ir II korpusai, gimnazijos
kiemas ir prieigos – kiemas
ir takeliai iškloti trinkelėmis,
įrengta automobilių stovėjimo aikštelė.
Veiverių Tomo Žilinsko
gimnazijai ir Skriaudžių pagrindinei mokykla skirta po
naują mokyklinį autobusą,
abejose mokyklose įsteigta
ir įrengta po dvi papildomas
vaikų darželio grupes.
Kofinansuotas Skriaudžių
bendruomenės vaikų žaidimų aikštelės įrengimo projektas, prisidėta prie Skriaudžių Šv. Lauryno bažnyčios
vargonų restauravimo, vandens gręžinio įrengimo Juodbūdyje.
Vykdoma Veiverių PSPC
rekonstrukcija.
Rengiamas projektas Veiverių kultūros ir laisvalaikio
centro renovacijai, remontuotos Veiverių seniūnijos
patalpos, socialinis būstas
Zariškių k.
Politinė reklama apmokėta iš LSDP
Prienų skyriaus rinkiminės sąskaitos.
Užs. Nr. 3

MES ,,už buvimą Europoje, bet ne po jos padu“!
MES - už rajono savivaldą be savivalės! MŪSŲ
nedaug, bet pakankamai,
kad netrukus galėtumėte
pajusti teigiamus rajono
valdymo pokyčius. Mūsų rinkimų sąraše matyti
teisininkų, pedagogų, medikų, ūkininkų, inžinierių, yra jaunų ir patyrusių
specialistų, garsių sportininkų, yra pensininkų bei
neįgaliųjų... MES paprasti
ir bendruomeniški, nesivaikome jokių postų, neiname į kompromisus su
amžinomis vertybėmis ir
savo sąžine. Tarp MŪSŲ
nėra politinių ,,chameleonų
ar turistų”, tad MŪSŲ pažiūros bei veiksmai visada
išliks tvirti, ryžtingi ir nuoseklūs - saugosime ir puoselėsime istorinę atmintį,
tautiškumą, krikščioniškas
vertybes, ginsime žmogaus
teises ir laisves, būsime
konservatyvūs ten, kur to
reikalaus bendruomenės
interesai. MUS dažnai taip
ir vadina – konservatoriai,
bet MES tuo vardu didžiuojamės, nes konservatoriais buvo, o ir liko tokie
žinomiausi naujųjų amžių
istorijoje gerovės valstybių vadovai, kaip Margaret
Tečer, Ronaldas Reiganas,
Angela Merkel...
MES (savivaldos rinkimų programos ilgalaikės nuostatos ir artimiausi
šingsniai):
virtai pasisakome už savivaldos stiprinimą bei vietos bendruomenių ir rajono žmonių įtraukimą
į savivaldybės problemų
sprendimą: organizuosime visuotines gyventojų
apklausas, pasitarimus su
bendruomenėmis, tiek tiesiogiai, tiek informacinių
technologijų priemonėmis.
Atstatysime teisingumą,
grąžinsime Ašmintos seniūnijos gyventojams teisę pasirinkti – būti Pakuonio, Prienų seniūnijose ar
likti Ašmintos seniūnijoje.
Įstatymų nustatyta tvarka
suteiksime seniūnijoms finansinį savarankiškumą;
bendruomenių išrinktiems
seniūnaičiams apmokėsime ryšio bei kitas būtinas
jų veiklai išlaidas.
ieksime, kad mūsų
rajono žmonės gyventų saugioje, sveikoje ir gražioje aplinkoje,
jaustųsi čia patogiai bei
užtikrintai:
Europietiškos gerovės
kūrimas labai priklauso
nuo to, ar žmonės turės
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gerai apmokamą darbą. Tai
yra susiję su savivaldos gebėjimu atrasti ir pritraukti
investicijas į konkrečią savivaldybę. Tam yra būtinas regioninis bendradarbiavimas,
gera susisiekimo infrastruktūra, parengtas investicijų
laukas, todėl aktyviai koordinuosime savo veiksmus su
Kauno, Alytaus, Marijampolės savivaldybėmis, užsienio partneriais. Užmegsime
kontaktus su Investuotojų
Forumu ir VšĮ Investuok
Lietuvoje, kartu spręsime
dėl Verslo informacijos ir investicijų agentūros padalinio
steigimo Prienuose.
Įsipareigojame gerinti
švietimo įstaigų būklę, siekti
geresnių materialinių švietimo darbuotojų darbo sąlygų
– pasirūpinsime Prienų mokyklų stadionais, mokymo kabinetų įranga, kompensuosime mokytojams kelionės į
darbą išlaidas.
Kokybiškos sveikatos paslaugos turi būti prieinamos kiekvienam žmogui.
Todėl būtina investuoti į
kvalifikuotų medikų išsaugojimą – kompensuosime
jų kelionės į darbą išlaidas,
sutartiniu pagrindu apmokėsime medikų kvalifikacijos kėlimo išlaidas. Vykdant
sveikatos įstaigų tinklo optimizavimą, sieksime, kad būtų priimami tik bendruomenėms naudingi sprendimai.
Mes už realią pagalbos
vaikus auginančiomis šeimoms sistemą, kuri turi prasidėti nuo papildomos finansinės paramos, gimus vaikui
– nuo įteikto tėvams būtiniausiais reikmenimis pripildyto naujagimio kraitelio
ir būsimo kelialapio į vaikų

darželį, o taip pat ir psichologinės, socialinės pagalbos
tėvams užtikrinimo. Vaikas
yra ne daiktas, todėl esame
prieš skubotą ir neapgalvotą institucinės vaiko globos
sistemos išardymą, prieš
kraštutinius požiūrius vaikų
auklėjime.
Sukursime negalią turintiems bei pagyvenusiems
žmonėms palankią aplinką judėti, keliauti, mokytis,
gydytis. Socialinės paslaugos (vaikų dienos centrai,
šeimos krizių centrai, kai
kurios būtiniausios buitinės
paslaugos) bus organizuojamos ir teikiamos visuose
seniūnijų centruose.
Patogus, šiuolaikiškas
miestas ir miestelis neįsivaiz-

šų Sosnovskio barščių naikinimui.
ietuviais esame mes
gimę...: be praeities
nebus ir ateities, todėl mūsų kalbos, papročių ir visos
kultūros išsaugojimui, istorinės atminties įamžinimui bei
puoselėjimui skirsime ypatingą dėmesį. Neužmiršime
ir čia nuo seno gyvenusių
žydų, vokiečių ir kt. tautų.
Sutvarkysime senąsias Prienų kapines, apleistas rajone
esančias Pirmojo pasaulinio
karo karių ir kt. kapines, įteisinsime ir pažymėsime Lietuvos laisvės kovas menančias istorines-memorialines
vietas, žydų genocido aukų
kapinėse įrengsime įasmenintas atminimo lentas, tausosime iš čia kilusių žymių
žmonių kūrybinį ir mokslinį palikimą;
ovosime su
nusikalstamumu ir viešosios
tvarkos pažeidimais:
užtikrinsime miestų, miestelių, gyvenviečių apšvietimą
tamsiu paros metu; įrengsime vaizdo stebėjimo videokameras ,,karštuose“ taškuose; bendradarbiaudami su
policija, sieksime, kad kiekviena seniūnija vėl turėtų
bendruomenės policininką
- įgaliotinį, nuolat vykdantį prevencinę ir kardomąją
veiklą toje teritorijoje.
arysime viską ir
dar daugiau, kad
pajudėtų iš mirties taško
iki šiol neišspręstos ,,amžiaus“ problemos: būtų
pradėta kelio Alytus-Prienai-Kaunas rekonstrukcija; efektyviai ir racionaliai
naudojamos vietinės reikšmės kelių priežiūrai skirtos

L
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lėšos; sutvarkyti apleisti
pastatai – buvęs Revuonos
malūnas, Prienų kareivinės ir kt. Investicijas galima pritraukti tik į tokį regioną, kuriame yra gerai išvystyta infrastruktūra, gera
logistika, greitas, patogus
susisiekimas, parengtos ir
sutvarkytos teritorijos, yra
pakankamai kvalifikuotos
darbo jėgos.
edelsiant išgyvendinsime akivaizdžias politinės korupcijos
apraiškas savivaldybėje:
užtikrinsime, kad vieši pirkimai savivaldybėje būtų
skaidrūs ir sąžiningi, visos
pirkimo sutartys viešinamos
visuomenei; kad visi mero
potvarkiai bei administracijos direktoriaus įsakymai
būtų viešai skelbiami; vadovavimą savivaldybės administracijai patikėsime ne
politikui, kaip atlygį už priklausymą valdantiesiems,
bet geram vadybininkui;
griežtai reaguosime į valstybės politikų elgesio kodekso, tarnybinės etikos pažeidimus – jei kuris nors mūsų
sąrašo narys sukels viešų ir
privačių interesų konfliktą,
jis turės palikti frakciją ir atsistatydinti iš tarybos.
ūpinimasis žmogumi yra veiksmas,
ne tik graži idėja ar paveikslas: įsipareigojame
dirbti gyventojams, o ne
įvaizdžiui. Sieksime, kad
mus reklamuotų geri sprendimai ir darbai, o ne užsakomieji straipsniai ar lozungai gatvėse; būsime stipri
valdžia, sugebanti pasiekti,
kad priimti sprendimai būtų
įgyvendinami, jog visi būtų
lygūs prieš įstatymą.

N

duojamas be gyventojų
poreikiams pritaikytų žaliųjų erdvių, sudarytų galimybių sportuoti ar tiesiog gerai pailsėti. Todėl kursime
ir vystysime žaliąsias zonas,
išsaugodami visus ten natūraliai augančius sveikus medžius. Organizuosime Jiezno
ežero dumblo pašalinimą,
įpūsime gyvybės nuostabioms Nemuno pakrantėms
Prienuose, žiemą įrengsime
ledo čiuožyklas ir rogučių
kalnelius, išasfaltuosime
kelią link Guostaus ežero
poilsiavietės. Padėsime gyventojams, turintiems galimybę, savo gyvenamuosius
būstus prijungti prie centralizuotų geriamo vandens ir
nuotekų tinklų. Skirsime lė-Politinė reklama. Bus apmokėta iš Tėvynės sąjungos-LKD partijos rinkiminės sąskaitos. Užs. Nr. 4
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1. Vytautas
JONELIS

(kandidatas į merus),
ūkininkas, Šilavoto sen.
2. Rolandas
KALINAUSKAS,
lakūnas - aviakonstruktorius, Pošventis - Ašminta
3. Algis
ČERKAUSKAS,
ūkininkas, Prienai
4. Audrius
NARVYDAS,
teisininkas ir pedagogas,
Prienai
5. Žilvinas
VERBA,
teisininkas, Jieznas
6. Marija
KLEIZIENĖ,
ekonomistė, Veiveriai
7. Tautvydas
GELŽINIS,
atsargos karininkas,
Stakliškių sen.
8. Gedvydas
NORKEVIČIUS,
sporto treneris, Prienai
9. Loleta
ALIUKEVIČIENĖ,
mokytoja, Jieznas
10. Aurelija
BUTKEVIČIENĖ,
vaistininkė, Stakliškių sen.
11. Irena
ADOMAITIENĖ,
ūkininkė, Stakliškių sen.
12. Gintaras
ZYGMANTAS,
visuomenininkas,
Balbieriškis
13. Rasuolė
PYRAGAITĖMILAŠAUSKIENĖ,
vaiko priežiūros
atostogose, Prienai
14. Vytas
MARTUSEVIČIUS,
technikos prižiūrėtojas,
Skriaudžiai
15. Gedeminas
ZUBRUS,
dujų ūkio technikas,
Balbieriškio sen.
MES, Tėvynės sąjunga
– Lietuvos krikščionys demokratai, ne kartą įrodėme,
kad esame Tėvynės pusėje,
sugebame imtis atsakomybės, drąsiai kovojame už visuomenės interesus, esame ir
visada būsime laisvę branginančių, neabejingų žmonių
pusėje. MES, kaip ir JŪS,
nenorime tokios valdžios įžūlios, viską galinčios ir žinančios. Žinančios, kad tu
esi niekas, o ji - viskas.
Ateikite Kovo 3 - ią, balsuokite už MUS.

 verta žinoti
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Žemėlapyje – 300 tūkst. naujų galaktikų

Serbijos premjerės partnerė pagimdė sūnelį

Antradienį paskelbtame naujame žvaigždėlapyje pažymėta
šimtai tūkstančių anksčiau nežinotų galaktikų, atrastų naudojant
teleskopą, aptinkantį spinduliuotės šaltinius, nefiksuojamus
įprastais optiniais prietaisais.

Serbijos homoseksualios premjerės Anos Brnabič partnerė
trečiadienį pagimdė sūnelį, pranešė vyriausybės vadovės biuras.
Vis dėlto ši konservatyvi Balkanų valstybė teisiškai nepripažįsta
nei tos pačios lyties asmenų santuokų, nei partnerystės.

Mintimis dalijasi
praeiviai
Kalbina ir fotografuoja Laima Duoblienė

Algirdas Marcinkevičius

Jau išsirinkau, už ką balsuosiu. Nusprendžiau palaikyti tuos, kuriuos pažįstu,
nes žinau, kad jie ką žada,
tą ir padarys.

Ar jau esate apsisprendę už
ką balsuosite? Ar šiemet buvo
aiškiau ir lengviau išsirinkti?

Eimutis Marcinkevičius

Taip, jau apsisprendęs. O
rinkausi ir pagal partiją, ir
pagal žmones, nes turiu ir
patinkančią partiją, ir žmones, kuriais pasitikiu. Aš palikčiau ir dalį dabartinės Tarybos narių, kurie aktyvūs, o
kitus, ypač konkrečių rimtų
profesijų atstovus, „pasiųsčiau“ atgal – žmonių gydyti,
žemės arti ir pan.

Gražina Anušauskienė

Kurį merą palaikysiu, jau
žinau – balsuosiu už tą, kurį labiausiai vertinu. Tačiau
ką rinkti į Tarybą, nežinau.
Turiu tris kandidatus iš vienos partijos ir dar keletą
– iš kitų. Nenoriu balsuoti už žmogų, kurio nepažįstu, apie kurį nieko nesu
girdėjusi. Jei būtų galima
rinktis žmones iš skirtingų
partijų, tuomet tikriausiai
nebūtų sunku. Ieškom geriausių, bet ir šįkart gali būti kaip visada – išsirinksim
„ne tuos“.
REKLAMA

Jolanta Čerkauskienė

Bronė Černiauskienė

Dar neapsisprendžiau.
Mažai domiuosi politika,
todėl nepažįstu kandidatų
ir apsispręsti sunku. Bet,
manau, kad balsuosiu už
pažįstamus žmones, nežiūrėdama, kokiai partijai priklauso.

Jau apsisprendžiau. Daug
metų balsavau už vienus, o
šiais metais nusprendžiau,
kad reikia palaikyti jaunus ir
energingus, su naujom idėjom, kitokiu mąstymu. Tad
rinkausi ne pagal partiją, bet
pagal žmones.

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

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

Popiežius: brolystė
gražesnė už karą
Popiežius piligrimams iš
Benevento palinkėjo atminti
savo kraštiečio šv. Pijaus iš
Pietrelčinos dorybes: tvirtą
tikėjimą į Dievą, nepalenkiamą dangiškosios tikrovės viltį, dosnų pasiaukojimą žmonėms, ištikimybę Bažnyčiai,
kurią jis visa širdimi mylėjo
nepaisant visų jos problemų
ir priešiškumų.
Popiežius trečiadienį Vatikano bazilikoje priėmė piligrimus iš pietinės Italijos Benevento vyskupijos, atvykusius padėkoti už popiežiaus
apsilankymą jų vyskupijoje
kraštiečio šv. Pijaus iš Petrelčinos gyvenimo sukakčių
proga. Bažnyčia Benevente
kovo mėnesį paminėjo dvigubą Pietrelčinos Pijaus jubiliejų – stigmų pasirodymo
šimtmetį ir jo mirties penkiasdešimtmetį. Kapucinas tėvas
Pijus buvo visame pasaulyje išgarsėjęs nuodėmklausys
ir sielovadininkas. Popiežius
beneventiečiams palinkėjo
atminti šventojo Pijaus dorybes: tvirtą tikėjimą į Dievą,
nepalenkiamą dangiškosios
tikrovės viltį, dosnų pasiaukojimą žmonėms, ištikimybę
Bažnyčiai, kurią tėvas šv. Pijus iš Petrelčinos visa širdimi
mylėjo nepaisant visų jos problemų ir priešiškumų.
Popiežius Pranciškus,
kreipdamasis į per pusantro
tūkstančio piligrimų, spontaniškai pridūrė:
„Jis mylėjo Bažnyčią, su
visomis Bažnyčios problemomis ir gausiais priešiškumais. Nes Bažnyčia šventa, Ji
– Kristaus sužadėtinė, tačiau
visi mes – jos vaikai – esme
nusidėjėliai, kai kurie net labai dideli nusidėjėliai, tačiau
jis mylėjo Bažnyčią tokią, kokia yra, jos nesunaikino liežu-

viu, kaip madinga dabar daryti. Ne, jis ją mylėjo. Tas, kuris
myli Bažnyčią, moka atleisti,
nes žino, kad jis nusidėjėlis,
kuriam reikia Dievo atleidimo. Jis moka visa sutvarkyti,
nes ir Viešpats nori visa gerai
sutvarkyti, tačiau visuomet atleisdamas“.
Popiežius Pranciškus tęsė:
„Negalima gyventi visą gyvenimą tik kaltinant Bažnyčią. Kam priklauso didžiausio kaltintojo institucija? Kas
yra tasai, kurį Biblija vadina
didžiuoju kaltintoju? Tie, kurie visą gyvenimą tik kaltina
– jų nevadinsiu velnio vaikais,
nes velnias jų neturi – jie yra
velnio draugai, pusbroliai ir
artimieji. Šitaip negerai, nepriimtina. Reikia atkreipti
dėmesį į defektus, kad jie būtų ištaisyti, tačiau tada, kai atkreipiame dėmesį į defektus,
kai defektus denonsuojame,
mylime Bažnyčią. Daryti ką
nors be meilės yra velnio stilius. Šv. Pijus iš Petrelčinos
mylėjo Bažnyčią nepaisant
visų jos problemų ir priešiškumų, su visomis jos vaikų
nuodėmėmis. Prašau jūsų to
neužmiršti“, – kalbėjo audiencijoje Benevento vyskupijos tikintiesiems popiežius
Pranciškus.
Popiežius drąsino tikinčiuosius vis labiau atsiverti Dievo
meilei ir ją priimti. Atsiverti
Dievo meilei, kuri yra mūsų
tikrojo džiaugsmo šaltinis ir
priežastis. Esame pakviesti
dovanoti šią visą gyvenimą
perkeičiančią meilę, ypač silpniausiems ir labiausiai stokojantiems. Skleisdami dieviškąją meilę visi prisidedame
prie geresnio ir solidaresnio
pasaulio sukūrimo. „Prašau
jūsų nepaliaujamai pasiaukoti Kristui, savo gyvenimo
liudijimu skelbti jo gerumą ir
gailestingumą šv. Pijaus iš Petrelčinos pavyzdžiu. Būtent to
laukia mūsų laikų vyrai ir moterys iš Kristaus mokinių“.
„Reikia liudijimo, prisiminkite, ką savo pasekėjams sakė
šv. Pranciškus: „Eikite ir liudykite, žodžiai nereikalingi“.
Kartais reikia kalbėti, tačiau
pradėkite liudijimu, gyvenkite
kaip krikščionys, liudijantys,
kad meilė gražesnė už neapykantą, kad draugystė yra gražesnė už ne draugystę, kad vi-

sų mūsų brolystė yra gražesnė
už karą“.
Popiežius Pranciškus taip
pat dalijosi savo vienos dienos kelionės į Beneventą
prisiminimais, sakė, kad ta
diena, kaip ir susitikimas su
ligoniais, jam paliko neišdildomą įspūdį.
Šios kelionės prisiminimas
tesužadina jumyse norą pagilinti tikėjimo gyvenimą pagal
jūsų garbaus ir švento kraštiečio pamokymus, jo tvirtą
tikėjimą į Dievą, nepalenkiamą dangiškosios tikrovės viltį, dosnų pasiaukojimą žmonėms, ištikimybę Bažnyčiai,
kurią tėvas šv. Pijus iš Petrelčinos visa širdimi mylėjo.
Pagal jo herojišką pavyzdį
ir dorybes tapkite ir jūs Jėzaus
meilės silpniesiems įrankiais.
Tuo pat metu, mąstydami
apie jo besąlygišką ištikimybę Bažnyčiai, liudykite bendrystę, nes tik bendrystė kuria ir ugdo.
Ten, kur pykstamasi ir ginčijamasi, neaugama ir nekuriama. Visas laikas ir visos jėgos atiduodamos vaidijimuisi.
Todėl verta prikąsti liežuvį,
net jei jis ir sutintų.
Tėvas Pijus iš Pietrelčinos
išmoko justi motinystę Bažnyčios, kurios atsidavęs sūnus jis visada buvo, nepaisant
visų jos problemų, jos narių
nuodėmių. Jis giliai suvokė slėpinį Dievo, kuris mus
taip pamilo, kad atidavė už
mus save.
VATICAN NEWS

Ir katalikai
juokiasi...
Kalbasi bambizas, popas
ir katalikų kunigas, kaip jie
atsiskaito pinigais su Dievu.
Bambizas sako:
– Aš tai raudonus (dešimt
rublių) ir mėlynus (penkrublines) sau pasiimu, o kas lieka
– Dievui.
Popas sako:
– Aš tai popierinius sau
pasiimu, o Dievui – skambančius.
Katalikų kunigas sako:
– Aš tai visus Dievui atiduodu. Metu visus į dangų,
o kiek jis nori, tepasiima.
Kas nukrenta ant žemės – tai
mano.

laikraščio priedas Birštono
savivaldybės gyventojams

PRIE VYTAUTO KALNO
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Dizainerio K. Lagerfeldo palaikai bus kremuoti

„Air Baltic“ visų „Boeing 737“ atsisakys šiemet

Mados pasaulio superžvaigždės Karlo Lagerfeldo palaikai bus
kremuoti be jokios ceremonijos, o kūrėjo pelenai tikriausiai bus
išbarstyti kartu su jo motinos ir mylimojo pelenais. Vokietijoje
gimęs dizaineris antradienį mirė Paryžiuje, būdamas 85 metų.

Latvijos oro bendrovė „Air Baltic“ pranešė, jog orlaivių „Boeing
737“ jos lėktuvų parke nebeliks šių metų rudenį – metais anksčiau
nei buvo planuota. Orlaivių parke bus tik „Airbus A220-300“ oro
laineriai, ir jų parkas bus naujausias Europoje.

SKAITYKITE 8 p.
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PRIE VYTAUTO KALNO

Š E ŠTA D I E N I S

2019 m. VASARIO 9 d., Nr. 6

laikraščio „NAUJASIS GĖLUPIS“ priedas Birštono savivaldybės gyventojams

Stasė

ASIPAVIČIENĖ

Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Vasario 15 dieną
vykusiame Birštono
savivaldybės tarybos
posėdyje dalyvavo 14
Tarybos narių. Posėdyje
apsvarstyta 18 sprendimo
projektų ir priimti
nutarimai.

„Birštoniečių
tribūnoje“ –
klausimas dėl kapinių
plėtros
Prieš posėdį buvo norinčiųjų pasisakyti dėl Škėvonių kapinių plėtros. Škėvonių kaimo gyventoja Virginija Šopienė prašė išsiaiškinti, ar galima plėsti Škėvonių kapines, nes jų plėtra
pažeidžia netoliese gyvenančių žmonių teises į nuosavą žemę. Ji taip pat išsakė
pastebėjimus dėl vandentiekio tinklų šioje kaimiškoje
vietovėje ir galimybės prisijungti.
REKLAMA

Svarbiausias šio posėdžio
sprendimas buvo patvirtinti 2019 metų biudžetą, pagal
kurį turės dirbti išrinkta nauja Taryba ir meras. Tarybos
nariai patvirtino Birštono savivaldybės 2019 metų biudžetą, kurio projektą pristatė
Savivaldybės administracijos
Biudžeto ir apskaitos skyriaus
vedėja Ona Grigonienė.
Birštono savivaldybės 2019
metų biudžeto pajamų suma
– 8999418,39 Eur, Birštono
savivaldybės biudžeto išlaidų suma – 8999418,39 Eur
(10 priedas), iš jų:
• Birštono savivaldybės
2019 metų biudžeto lėšų paskirstymui – 6731965,0 Eur;
• 2019 metų mokinio krepšelio lėšų ir neformaliojo
ugdymo lėšų paskirstymui
– 1149704,39 Eur;
• lėšų valstybinėms (perduotoms savivaldybėms)
funkcijoms atlikti paskirstymui – 343474,0 Eur;
• 2019 metų biudžetinių
įstaigų pajamų programų lė-

šų paskirstymui – 256190,0
Eur;
• Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos
lėšų paskirstymui – 41000,0
Eur;
• vietinės rinkliavos už naudojimąsi Birštono kurorto
viešąja infrastruktūra lėšų paskirstymui – 350000,0 Eur;
• investicinių projektų, finansuojamų su fondų lėšomis,
lėšų paskirstymui – 114585,0
Eur;
• Birštono savivaldybės
2019 metų už parduotus valstybinės žemės sklypus lėšų
paskirstymui – 12500,0 Eur.
Kaip teigė pranešėja, šių
metų biudžetas – socialiai
orientuotas: didinami atlyginimai socialiniams darbuotojams, kultūros darbuotojams,
ikimokyklinio ugdymo pedagogams, pagalbos mokiniams
specialistams, valstybės tarnautojams, visiems biudžetinių įstaigų darbuotojams. Ir
toliau bus remiamos Birštono savivaldybės nevyriausybinės organizacijos, religinė
bendruomenė. Taip pat priori-

Prenumeruojamas

Valstybės atkūrimo dienai –
šachmatų turnyras

Patvirtintas šių metų savivaldybės
biudžetas, priimti kiti sprendimai

Šių metų biudžetas –
socialiai orientuotas

ISSN 2538-9076

tetu išlieka švietimas, kultūra,
sportas – numatytas finansavimas vaikų sveikatinimo, socializacijos programoms, vaikų
stovykloms.

Savivaldybė prie
dantų protezavimo
neprisidės
Tarybos posėdyje nutarta
pripažinti netekusiu galios
Birštono savivaldybės tarybos sprendimą, kuriuo buvo
patvirtintas „Dantų protezavimo paslaugų teikimo ir išlaidų kompensavimo iš savivaldybės biudžeto tvarkos
aprašas“. Sprendimo priežastys – esamas Savivaldybės tarybos sprendimas neatitinka pasikeitusių teisės
aktų. Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro
įsakymu „Dėl Dantų protezavimo paslaugų teikimo ir
išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo
fondo biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintame
apraše nuo 2019 m sausio 1 d.
įsigaliojo pakeitimai. Nuo šiol
NUKelta Į 10 p. 

Valstybės atkūrimo
dienai skirtas šachmatų
turnyras pasibaigė vasario
14 d. Apdovanojimuose
dalyvavo Birštono
savivaldybės merės
pavaduotojas Vytas
Kederys ir sporto centro
direktorius Saulius
Smailys.

Valstybės atkūrimo dienai
skirtame turnyre dalyvavo
10 vaikų (mokinių) ir 10 suaugusiųjų.
Birštono savivaldybės merės pavaduotojas V. Kederys
pasidžiaugė, kad tokia reikšminga proga buvo surengtas
šachmatų turnyras, kad šis intelektualus žaidimas tarp birštoniečių yra populiarus.
V. Kederys pirmiausia įteikė apdovanojimus jauniesiems žaidėjams. Ypač malonu, kad mažoji Neda Žuvininkaitė toli paliko savo varžovus ir, surinkusi 8 taškus,
užtikrintai laimėjo pirmąją
vietą. Antrąją vietą iškovojo
Augustas Jančiulis, o trečioji vieta atiteko 4 taškus surinkusiam Nojui Bendinskui.
Taip pat 4 taškus pelniusiam
Dovydui Toliui liko ketvirtoji

garbinga vieta.
Kalbėdama apie jaunuosius
šachmatininkus, trenerė Danutė Urbanavičiūtė pažymėjo,
kad rezultatai būtų buvę geresni, jeigu būtų sužaista daugiau partijų. Tačiau ne visiems
dėl ligos tai pavyko padaryti.
Tačiau džiugu, jog yra gabių
ir perspektyvių vaikų.
Suaugusiųjų šachmatininkų
grupėje vėl sublizgėjo trenerė
D. Urbanavičiūtė, susižėrusi
8 taškus ir nepalikusi kitiems
vilties tapti lyderiais. Antrąją
vietą laimėjo Arūnas Malinauskas su 7,5 taško, o trečios
vietos laimėtojas Jonas Džervus savo sąskaitoje turėjo 6,5
taško. Ketvirtoje vietoje atsidūręs Kazimieras Senavaitis
(5,5 taško) dar laimėjo „Žaibo“ turnyrą.
Po apdovanojimų kalbėjęs
A. Malinauskas labai džiaugėsi, kad Birštone vyksta
šachmatų turnyrai, kad nuo
mažens vaikai skatinami domėtis šiuo žaidimu, kad ilgus
metus tęsiamos šios tradicijos.
Pasak šachmatininko, būtų labai gerai, jeigu šachmatai būtų
įtraukti į mokymo programą,
kaip tai jau daroma kituose
miestuose.
Kitas tradicinis šachmatų
turnyras bus surengtas prieš
šv. Velykas.
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Prašo informacijos apie galimą pinigų plovimą

Televizijai atsakomybė nebus taikoma

Lietuvos Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) kreipėsi
į Švedijos institucijas, prašydama pateikti daugiau informacijos
apie Baltijos šalyse veikiančio Švedijos banko „Swedbank“ galimą
dalyvavimą pinigų plovime per „Danske Bank“ Estijoje.

Dėl animaciniame seriale „Simpsonai“ paskleistos informacijos
TV3 televiziją valdančiai bendrovei „All Media Lithuania“ nebus
taikoma administracinė atsakomybė. Konstatuota, kad seriale
vartojamas alkoholis, taip pat „niekinamos šeimos vertybės“.

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos renginiai Birštone
Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Vasario 16-osios dienos
renginiai Birštono kurorte
prasidėjo šv. Mišiomis
parapijos bažnyčioje,
kurias aukojo klebonas
monsinjoras Jonas
Dalinevičius ir kunigas
Alfonsas Babonas.

Po šv. Mišių savivaldybės
gyventojai ir miesto svečiai
susirinko Jono Basanavičiaus
aikštėje, kur buvo pakelta Lietuvos valstybinė vėliava.
Apie Vasario 16-osios reikšmę mūsų gyvenime kalbėjo
Birštono gimnazijos mokinė
Austėja Suchockaitė, o moksleivių grupė parengė šventinę
programėlę.
Šventės dalyvius sveikino
Birštono savivaldybės merės
pavaduotojas Vytas Kederys
ir Tarybos narys Darius Šeškevičius.
Netrukus iš aikštės visi
skirstėsi į kitus šventinius
renginius. Vieni ėjo į muziejuje eksponuojamą parodą bei
edukaciją, kiti – į Birštono
viešąją biblioteką.
Didelis būrys jaunimas ir
kai kurie vyresnio amžiaus
gyventojai, čia pat užsiregistravę, patraukė į žygį „Žvėrinčiaus takais“. Geras oras,
puiki kompanija ir laukiantis

įdomus su paslaptimis žygis
žadėjo įdomią intrigą.

Bibliotekoje – šeimų
popietė „Gėlėmis
pražydusi Lietuva“
Į žygį neišėjusios šeimos
su vaikais susirinko viešojoje bibliotekoje, kur jų laukė
įdomūs užsiėmimai. Vieni
REKLAMA

mažesni vaikučiai piešė, kiti
spalvino juosteles valstybinės vėliavos spalvomis, nemaža grupelė vaikų statė iš

mo dieną lankytojų laukė ir
Birštono muziejus, kur buvo
surengta akcija „Prakalbink
tautodailės raštą“ bei ekspo-

papasakojo apie įvairius piešinius ir raštus, pamokė perkelti
piešinį ant maišelio. Ir tada į
jį įsidėti pašventintos Agotos

smėlio įvairiausius statinius
ir darė piešinius. Didesni vaikai kartu su tėveliais karpė
iš spalvoto popieriaus gėles,

nuojama paroda „Gyvenimas
viltimi: prezidentas Antanas
Smetona egzilyje“.
Muziejininkė Irma Kereišienė lankytojus supažindino su paroda ir pasiūlė pasidomėti mūsų tautodailės
raštais.
Lankytojai spalvotais flomasteriais ant drobinių mažų
maišelių galėjo patys nusipiešti patinkantį tautodailės
piešinį. I. Kereišienė plačiau

duonos gabalėlį ir nešiotis su
savimi kaip apsaugą nuo nelaimių ir nesėkmių. Agotos
duona, liaudyje sakoma, apsaugo namus nuo gaisro.

kurias galėjo pasiimti namo.
Dirbančius vaikučius ir tėvelius bibliotekos darbuotojos
vaišino saldumynais ir skania
čiobrelių arbata.

Akcija muziejuje
„Prakalbink
tautodailės raštą“
Lietuvos valstybės atkūri-

Vasario 16-osios –
Lietuvos valstybės
atkūrimo dienos –
nominantai
Birštono savivaldybė kaip
ir kiekvienais metais kvietė
teikti iškilių, nusipelniusių

Birštono savivaldybei 2018
metais žmonių kandidatūras tradiciniams apdovanojimams.
Vasario 16-ąją daug birštoniečių susirinko į apdovanojimų vakarą. Juk daugeliui norėjosi pasveikinti savo draugą, kaimyną ar bendradarbį,
gavusį vienokią ar kitokią
nominaciją, bei pasiklausyti
šventinio koncerto. Šią iškilią
dieną Birštono kultūros centre
koncertavo valstybinis choras
„Vilnius“, renginį vedė aktorius V. Rumšas.
Lietuvos valstybės atkūrimo dienos apdovanojimų
nominantams atrinkti sudaryta komisija nusprendė,
kad apdovanojimų nusipelnė šie Birštono savivaldybės
žmonės:

grožį ir dalijasi juo su visais
aplinkiniais.

Onutė ir Valerijus Gratulevičiai – už aktyvią visuomeninę veiklą, šeimos vertybių puoselėjimą ir Birštono
vardo garsinimą.
Šeima aktyviai dalyvauja
Birštono visuomeniniame gyvenime. Onutė dainuoja chore
„Sidabrinė gija“, duetu su mokytoja Toliama Ragiene, gieda bažnyčios chore. Taip pat
aktyviai dalyvavo „Poezijos
pavasario“ konkurse „Sentimentai Birštonui“, prisidėjo
prie jo organizavimo.
Valerijaus dailės kūriniai
puošia „Bočių“ bendrijos ir
kitų bendruomenių renginius,
paveikslų parodos eksponuojamos kurhauze, Prienų ir
Birštono kultūros centruose, Birštono savivaldybėje,
Birštono muziejuose, Birštono vienkiemio ir Pakuonio
seniūnijose. Kartu su kitais
Birštono dailininkais aktyviai
dalyvauja kasmetinėse mugėse Punske. Ši šeima kuria

Su šeima gyvena Birštone,
čia gimė 4 jos vaikai. Birštono
gimnazijoje dirba nuo 1975
m. Didžiąją savo gyvenimo
dalį Nijolė Jakimonienė atidavė mokyklai ir mokiniams
(10 m. vadovavo Birštono
mokyklai, 5 metus dirbo direktoriaus pavaduotoja). Tuomet mokykloje buvo įkurtos
europinės klasės, plėtojami
tvirti bendradarbiavimo ryšiai su užsienio mokyklomis,
suburtas darnus kolektyvas.
Nijolė 6 metus buvo Birštono miesto Švietimo skyriaus
vedėja, šiuo metu dirba matematikos mokytoja (metodininke). Nijolė Jakimonienė
– viena iš šešių Lietuvos „Aktyvios klasės“ ambasadorių,
aktyviai dalyvauja respublikiniuose projektuose, veda
mokymus, seminarus šalies
pedagogams. Be tiesioginio
darbo, aktyviai dalyvauja visuomeninėje savanoriškoje
veikloje. 2015 m. jai suteiktos

Nijolė Jakimonienė – už
aktyvią bendruomeninę veiklą, profesionalų pedagoginį
darbą, pilietiškumą ir meilę
Birštono krašto žmonėms.

laikraščio priedas Birštono
savivaldybės gyventojams

PRIE VYTAUTO KALNO



ŠEŠTAdienis, 2019 m. vasario 23 d., www.naujasisgelupis.lt

Atvėrė kelią nacionalinio stadiono statyboms

Sukčiavimo byloje skirta 3,7 mlrd. eurų bauda

Vilniaus tarybai priėmus galutinius sprendimus, nebeliko kliūčių
pasirašyti 79,9 mln. eurų vertės nacionalinio stadiono statybų
sutartį. Ją ketinama pasirašyti su koncerno „Icor“ valdoma įmone
„Axis Industries“. Sutarties projektui pritarė 26 tarybos nariai.

Paryžiaus teismas Šveicarijos bankininkystės milžinui UBS
mokestinio sukčiavimo byloje skyrė 3,7 mlrd. eurų baudą. Bankas
buvo pripažintas kaltu neteisėtai padėjęs Prancūzijos klientams
nuo mokesčių inspekcijos nuslėpti milijardus eurų.

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos renginiai Birštone
Birštono metų mokytojos ir
laikraščio „Gyvenimas“ metų
žmogaus nominacijos.
Nijolė taip pat yra Raudonojo Kryžiaus, „Bočių“ bendrijos klubo „Viltis gyventi“,
nevyriausybinių organizacijų aktyvi narė, Kaišiadorių
vyskupijos „Caritas“ koordinatorė. Ji taip pat inicijuoja ir rengia akcijas, tokias
kaip: „Ištiesk gerumui ranką“,
„Rugsėjis kviečia į mokyklą“,
„Mažųjų Velykėlės“, „Kalėdų belaukiant“, „Susėskime
prie Kūčių stalo“ ir kt. Pernai
metais Kovo 11-osios šventę
papuošė 500 tulpių, kurias su
šeima pagamino ir šventėms
dalyviams padovanojo Nijolė. 4 metus savanoriškai dirbo TAU universitete, o nuo
2018 m. jam vadovauja. N.
Jakimonienė siekia, kad kiekvienas bendruomenės narys
kurtų harmoningą ir prasmingą laisvalaikį ir nuolat jaustų
žinių alkį.

Justinas Antanas Vilkas
– už aktyvią visuomeninę
veiklą, pilietiškumo, patriotiškumo puoselėjimą ir Birštono vardo garsinimą.
Justinas Antanas Vilkas,
buvęs ilgametis Lietuvai pagražinti draugijos Birštono
skyriaus pirmininkas, aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje ir šiandien. Sąjūdžio veikėjas, tikras Lietuvos
patriotas, visą gyvenimą savo darbais garsino Birštono
kraštą. Justino Antano iniciatyva Liepos 6-oji – Valstybės
diena Birštone pradėta švęsti
kitaip. Birštoną puošia atminimo paminklai, skirti Žalgirio mūšio 500-ajam jubiliejui
REKLAMA

ir kunigui, poetui, publicistui Juozui Tumui-Vaižgantui.
Lietuvos valstybės atkūrimo
100-mečio jubiliejaus proga
Justinas Antanas Vilkas Birštone inicijavo 100 ąžuolų sodinimą Karalienės Barboros
alėjoje.

Ona Jakimavičienė – už
pasiaukojančią tarnystę artimui, nuoširdų darbą medicinos srityje ir meilę Birštono krašto žmonėms.
Birštono parapijos „Carito“
savanorė Ona Jakimavičienė
gimė Birštone, čia baigė septynmetę mokyklą. Baigusi
Raudonojo Kryžiaus medicinos seserų kursus, tapo medicinos seserimi. Net 45 m. dirbo Birštono savivaldybės sanatorijose „Spalis“ ir „Tulpė“.
Nuo pat „Carito“ įsikūrimo
pradžios Onutė dalyvavo organizacijos veikloje, savanoriškai, be atlygio, slaugė ligonius namuose, leido vaistus,
tvarstė žaizdas, bendravimu
gydė jų sielos žaizdas. Ištekėjusi už tremtinio Kęstučio
Jakimavičiaus, susilaukė 2 sūnų, tačiau, anksti mirus vyrui,
vaikus teko užauginti vienai.
Birštoniečiai Onutę pažįsta
kaip nuoširdžią, rūpestingą
bei geranoriškai pasiruošusią
padėti šalia esantiems. „Matyt
tokia jau mano dalia – rūpintis
kitais“, – sako Onutė.
Vilma Krasauskienė – už
aktyvią bendruomeninę ir
edukacinę veiklą, kūrybiškas iniciatyvas, kurorto vardo garsinimą ir meilę Birštono krašto žmonėms.
Vilma Krasauskienė yra
baigusi Kauno dailės akade-

miją – architektūros-interjero
specialybę ir įgijusi magistro
laipsnį, taip pat Šiaulių universitetą – dalyko pedagogikos specialybę. Dirbo „Gabijos“ redakcijoje, modeliavimo, dizaino srityje. 1998
m. įkūrė modelių agentūrą
„Reandra“, kuri tapo pirmąja Lietuvoje vaikų modelių
agentūra.

Nuo 2004 m. dirba Birštono meno mokyklos Dizaino studijos vadove, rengia
įvairius renginius, edukacijas, parodas, garsinančias
Birštono vardą. Tarptautinis
avangardinės mados konkursas-festivalis „Avangardas“ į
Birštoną pritraukia kuriantį
jaunimą iš visos Lietuvos ir
užsienio. Ji inicijuoja ir tokius renginius kaip „Atvelykio šventė“, Vėlinių parodaakcija „Papuoškime Birštono
senąsias kapines“. Šie renginiai suburia tris kartas: senelius, tėvus ir vaikus.
2006 m. įkurta Birštono
m. dizaino asociacija subūrė kuriančius birštoniečius.
Rengiamos įvairios parodos, edukacijos, sava kūryba
pristatoma įvairiose mugėse
Lietuvoje ir užsienyje, Birštono „Eglės sanatorijos“ poilsiautojams.
Vilma Krasauskienė daug
metų dirba Birštono neįgaliųjų draugijoje, čia dėsto meno
terapiją ir padeda neįgaliesiems atrasti save, skatina jų
kūrybiškumą. Moteris dirba
ir Nemajūnų dienos centre,
kur yra subūrusi kaimo jaunimą ir suaugusiuosius, moko meno terapijos. Kartu su
Birštono „Bočių“ draugija
rengia bendrus projektus bei

dalyvauja įvairiuose renginiuose.

Kun. Alfonsas Babonas –
už puoselėtą lietuvybę ir patriotiškumą išeivijoje, svarią
paramą Lietuvai sugrįžus
bei apsigyvenus Birštono
savivaldybėje, dvasinių vertybių puoselėjimą ir meilę
Birštono krašto žmonėms.
Kun. Alfonas Babonas gimė 1927 m. Raseinių mieste. Baigęs Raseinių Maironio pradžios mokyklą, 1944
m. išvyko į Vokietiją, vėliau
išvežtas į Norvegiją. Po karo sugrįžęs į lietuvių išeivių
stovyklą Vokietijoje, išvyko
į Angliją. Pažintis su kunigu
Justinu Steponaičiu pastūmėjo Alfonsą siekti kunigystės.
Jis įstojo į kunigų seminariją Anglijoje. Po metų išvyko
į Romoje įsikūrusią lietuvių
gimnaziją, kiek vėliau tęsė
mokslus Šv. Kazimiero lietuvių kolegijoje. Filosofijos ir
teologijos mokėsi Popiežiškajame Laterano universitete, įgijo šventosios teologijos
licenciato laipsnį.
1962 m. Laterano bazilikoje įšventintas į kunigus. Išvykęs kunigo tarnystei į Ameriką, dirbo Naujoje Filadelfijoje
ir Eastone. Atsiradus galimybei, buvo pakviestas darbuotis
Mičigano valstijoje, Detroite.
Detroito Šv. Antano parapijo-

je kun. Alfonsas Babonas tarnavo 31 metus.
Kunigas Alfonsas buvo aktyvus lietuvių sielovadininkas išeivijoje. Ėjo Ateitininkų
draugijos Detroito skyriaus
kapeliono pareigas, Lietuvos šaulių sąjungos išeivijoje
– kapeliono pareigas. Už šį
darbą buvo apdovanotas Šaulių sąjungos žvaigždės ordinu.
2003 m. apdovanotas II laipsnio „Už nuopelnus Šaulių sąjungai“ ženklu.
Kunigas aktyviai dalyvavo
ir Lietuvos gyvenime. Rėmė
bažnyčią ir valstybę bei Šventosios Švč. Mergelės Marijos
Jūros Žvaigždės bažnyčios
statybą.
Šiuo metu gyvena Birštone, aktyviai dalyvauja bendruomenės gyvenime, padeda
pastoracinėje veikloje. Birštono muziejui ir Birštono sakraliniam muziejui padovanojo
kelias dešimtis knygų, žurnalų rinkinių. Kunigas yra mylimas vietos bendruomenės
narių ir dvasininkijos.
2017 m. kun. Alfonsui Ba-

bonui sukako 90 metų, tais
pačiais metais paminėta kunigystės 55 metų sukaktis.
Įteikus nominaciją, kiekvienas nominantas tarė padėkos
žodį. Visi džiaugėsi, kad gali
dirbti Birštono labui, garsinti
jį ir didžiuotis. N. Jakimonienė, dėkodama už jai parodytą dėmesį ir įvertintą darbą,
sakė: „Mano misija auginti
žmogų, auginti Lietuvos pilietį, skleisti meilę bei gėrį.“
Buvusi medikė, „Carito“
savanorė O. Jakimavičienė taip pat nedaugžodžiavo:
„Man geriau dirbti, negu kalbėti. Tokia mano dalia – padėti žmogui.“
V. Krasauskienė pasisakė irgi lakoniškai: „Noriu,
kad mano darbai kalbėtų už
mane.“
LR Seimo nario Andriaus
Palionio vardu nominatus pasveikino jo padėjėja Valė Petkevičienė ir įteikė padėkas bei
Lietuvos valstybines vėliavas.
„Būkit laimingi, drąsūs, stiprūs ir laisvi“, – sakė V. Petkevičienė.
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„Ford“ rengiasi uždaryti gamyklą Brazilijoje

Paragino užtikrinti Rusijoje „verslo laisvę“

JAV automobilių gamintoja „Ford Motor“ ketina pasitraukti iš
Lotynų Amerikos sunkiųjų komercinių sunkvežimių gamybos
verslo ir uždaryti savo seniausią Brazilijoje gamyklą, kuri veikė
daugiau kaip pusę amžiaus. Bus atleista apie 2,7 tūkst. žmonių.

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas trečiadienį, kelios dienos
po to, kai Maskvoje buvo areštuotas garsus JAV investuotojas,
paragino imtis mažiau kriminalinių procesinių veiksmų prieš
kompanijas.

Patvirtintas šių metų savivaldybės biudžetas, priimti kiti
sprendimai
ATKelta IŠ 7 p.
kompensuojamo dantų protezavimo paslaugų suteikimas
bus užtikrinamas per trejus
metus nuo prašymo registravimo ir kompensuojamas
tik iš Privalomojo sveikatos
draudimo fondo. Savivaldybė
prie šios svarbios paslaugos
jau negalės prisidėti, kaip tai
būdavo anksčiau. Tad galima
tikėtis, kad bedančių savivaldybėje padaugės, juk gyventojai sensta. Pačiam senjorui
susitvarkyti dantis vien už savo lėšas neįmanoma, tad teks
laukti, kol ateis eilė, jokių kitokių šansų nėra.

Daugiau dėmesio
bus skiriama žmonių
sveikatai
Posėdžio metu buvo pristatyta Visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaita. Ją
pristatęs Kauno visuomenės
sveikatos biuro vadovas Laurynas Dilys paminėjo, kad didžiausią nerimą kelia mažas
tikslinės populiacijos aktyvumas širdies ir kraujagyslių
ligų prevencijos programoje
bei sergamumas II tipo cukriniu diabetu. Artimiausiu

metu, bendradarbiaujant asmens, visuomenės sveikatos
priežiūros ir nevyriausybinių
organizacijų sektoriams, bus
skiriama daug dėmesio širdies
ir kraujagyslių ligų prevencinei programai bei cukrinio
diabeto prevencijai. Rizikos
grupei priklauso 40–55 m.
amžiaus vyrai ir 50–65 m. amžiaus moterys, turintys vieną
ar kelis rizikos veiksnius: padidėjusį arterinį kraujo spaudimą, padidėjusią cholesterolio ar gliukozės koncentraciją
kraujyje, antsvorį ar nutukimą, turintys žalingų įpročių.
Šie asmenys bus kviečiami
atvykti pas savo šeimos gydytoją atlikti iš programos jiems
apmokamus tyrimus bei esant
reikalui sudaryti sveikos gyvensenos (mitybos bei fizinio
aktyvumo) planą. 2018 metais
Lietuvoje pirmą kartą atliktas
suaugusiųjų gyvensenos tyrimas. Birštono savivaldybėje apklausta 351 gyventojas.
Per paskutinius 12 mėnesių
40,2 proc. Birštono gyventojų pakeitė savo gyvenseną
dėl sveikatos (iš jų: 100 respondentų atsakė, jog pradėjo
sveikiau maitintis, 91 respon-

dentas tapo fiziškai aktyvesnis, 39 respondentai pradėjo
mažiau rūkyti arba visai metė ir 61 respondentas pradėjo
mažiau vartoti alkoholio arba
visai jo atsisakė). Galima daryti išvadą, kad gyventojai tampa sąmoningesni
savo sveikatos atžvilgiu,
siekia būti sveiki ir fiziškai aktyvūs.
Kalbėdamas apie netolimos ateities planus L.
Dilys sakė, jog Birštone
bus rengiamos priemonės, padedančios gerinti sveikatą: birštoniečiai
galės dalyvauti sveikatinimo
programose, jiems turėtų būti
vedamos mankštos tiek lauke,
tiek baseinuose.

Į energinio
efektyvumo programą
papildomai įtraukti
du daugiabučiai
Taryba pritarė sprendimui
pakeisti Birštono savivaldybės tarybos sprendimu „Dėl
Birštono miesto Lelijų ir Birštono gatvių kvartalų energinio
efektyvumo didinimo programos patvirtinimo“ patvirtintą Birštono miesto Lelijų
ir Birštono gatvių kvartalų
energinio efektyvumo didinimo programą ir ją išdėstyti

nauja redakcija, papildomai
į ją įtraukiant du daugiabučius gyvenamuosius namus.
Daugiabučio namo savininkų
bendrija „Ąžuolas“, valdanti ir administruojanti 31 buto

dėl namo atnaujinimo darbų
vykdymo. Nurodyti du daugiabučiai gyvenamieji namai į
Birštono miesto Lelijų ir Birštono gatvių kvartalų energinio
efektyvumo didinimo programą, patvirtintą 2018 metais, nebuvo įtraukti, kadangi butų savininkai nebuvo pareiškę noro.

Patvirtintas
Socialinės paramos
mokiniams
tvarkos aprašas
daugiabutį gyvenamąjį namą
Birštone, Kęstučio g. 10, 2019
m. sausio30 d. Birštono savivaldybės merei pateikė raštą
dėl nurodyto daugiabučio gyvenamojo namo įtraukimo į
Birštono miesto Lelijų ir Birštono gatvių kvartalų energinio
efektyvumo didinimo programą. Birštono savivaldybės
administracija pasiūlė į nurodytą
programą įtraukti
13 butų daugiabutį
gyvenamąjį namą
Birštone, Lelijų g.
4, kurio dauguma
butų savininkų jau
yra pareiškę norą

Lietuvos Respublikos
Seimas 2018 m. gruodžio 4
d. priėmė įstatymą „Lietuvos
Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo
Nr. X-686 pakeitimo įstatymas“. Naujame įstatyme atlikta daug pakeitimų: atsisakyta kai kurių sąvokų, nustatytos konkrečios nemokamo

maitinimo rūšys, padidinti
skiriamų lėšų dydžiai, patikslintos kai kurios nuostatos ir
kiti pakeitimai, todėl tikslinga patvirtinti naują Socialinės
paramos mokiniams tvarkos
aprašą. Taigi, šiuo sprendimo projektu Taryba įtvirtino
Socialinės paramos mokiniams įstatymo pakeitimus.
Taryba pritarė sprendimui patvirtinti Birštono savivaldybės
gyventojų 2019 metų užimtumo didinimo programą. Naujai patvirtinta programa skatins Birštono savivaldybės gyventojų užimtumą, integruos
juos į darbo rinką bei mažins
socialinę atskirtį.
Baigiantis posėdžiui merė
informavo, kad senoji Taryba,
jeigu bus neatidėliotinų klausimų, dar susirinks vieną kartą. Kovo 3 dieną bus renkama
nauja Savivaldybės taryba.
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Šeštadienis, vasario 23 d.

Sekmadienis, vasario 24 d.

Pirmadienis, vasario 25 d.

Antradienis, vasario 26 d.

riukės 21:30 Antrininkas (9)
22:40 Kortų namelis (7) 23:50
06:00 Lietuvos Respublikos Ekstremalus greitis
him as 06:05 Beatos virtuvė
07:00 Šve tadie io mi tys
07:30 Klausimėlis 08:00 Gy- 05:10 „Pavojingiausios keliove ti kaime gera 08:30 Ryto nės. Haitis” 05:35 „Pavojinsukti is su Zita Kelmickaite giausios kelionės. Kirgizija”
09:00 Brolių Grimų pasakos 06:20 „Pasaulis iš viršaus“
10:00 Gustavo e ciklopedija 06:40 Kitoks pokalbis su D
10:30 Lietuvos tūkstantmečio 07:00 Programa 07:04 TV
vaikai 11:30 Mūsų gyvūnai parduotuvė 07:20 „TV Eu12:00 Pasaulio dokumentika. ropa pristato. Vyrų šešėlyje.
Kengūrų karalius 12:55 Pa- Karolina Praniauskaitė” 07:55
saulio dokumentika. Laukinė „Gluchariovas“ (2/13; 2/14)
Šri La kos gamta 13:50 Puaro 10:00 Šia die kimba 11:00
15:25 Klausimėlis 15:43 Lote- Atliekų kultūra 11:30 Ski siu
rija „Ke o Loto 15:45 Žinios. raudoną rožę 12:00 „Vera.
Orai 16:00 Istorijos detektyvai Tamsusis angelas” (7/2) 14:00
16:45 Savaitė su „Dviračio „Bitininkas“ (1/22; 1/23) 16:00
žiniomis 17:30 Žinios. Spor- Žinios 16:18 Orai 16:20 Kreptas. Orai 18:00 Duokim garo! ši io pasaulyje su V 17:00 Ne
19:30 Savaitė 20:25 Loterijos spaudai 18:00 Žinios 18:28
„Keno Loto ir „Jėga 20:30 Pa- Orai 18:30 „Spąstai Pelenei“
orama 20:52 Sportas 21:00 (3; 4) 20:00 Žinios 20:23 Orai
Keliai 21:30 Premjera. Lais- 20:25 „Spąstai Pelenei“ (4
vės kaina. Disidentai 22:30 tęs.) 21:00 „24/7” 22:00 Žinios
22:28 Orai 22:30 „Pagrindinis
Denis Kolinsas
įtariamasis“ (7/1)
06:30 Tomas ir Džeris (24)
06:55 Žvėrelių būrys (7) 07:20
Nickelodeon valanda. Keista
šeimynėlė (4) 07:45 Neramūs
ir triukšmingi (26) 08:10 Riterių princesė Nela (37) 08:35
Tomo ir Džerio pasakos (11)
09:00 Ogis ir tarakonai (27)
09:15 KINO PUSRYČIAI Sinbadas. Septynių jūrų legenda
10:45 Dzeusas ir Roksana
12:45 Vyriški reikalai 14:50
Akmenų viesulas 16:40 Ne
vie as kelyje 17:20 Teleloto
18:30 Žinios 19:25 Sportas
19:28 Orai 19:30 Lietuvos balsas. Vaikai 22:40 PREMJERA
Koma dosai

TV3

06:15 Televitri a 06:30 Čipas ir Deilas skuba į pagalbą
1/148s. 07:00 Transformeriai.
Maskuotės meistrai 4/416s.
07:30 Aladinas 1/141s. 08:00
Čipas ir Deilas skuba į pagalbą 1/149s. 08:30 Mamyčių
klubas 21/8s. 09:00 Kuli arinis detektyvas 2/8s. 09:30
Penkių žvaigždučių būstas
6/8s. 10:00 Pasaulis pagal
moteris 7/8s. 10:30 Svajonių sodai 11:30 Elfai 13:05
Išrinktasis. Blogio imperijos
iškilimas 15:05 Asteriksas
olimpinėse žaidynėse 17:30
Visi mes žmonės 2/4s. 18:30
TV3 žinios 19:25 TV3 orai
19:30 Mes nusipirkom zoologijos sodą 22:00 Tra sporteris. Visu greičiu 23:55 Tai reiškia karą 01:40 Mes usipirkom
zoologijos sodą
06:30 Pasaulio rąsto kėlimo
čempionatas 07:30 Iš visų jėgų (3) 08:00 Būk ekstremalas
(3) 08:30 Tauro ragas 09:00
Sveikatos kodas 09:30 Sveikatos kodas televitri a 10:00
Nutrūkę nuo grandinės (26)
10:30 Iš visų jėgų (4) 11:05
Būk ekstremalas (4) 11:40
Spec. būrys. Išlieka stipriausi (5) 12:50 Gordono, Džino
ir Fredo kulinarinės kelionės
(3) 13:50 Ekstrasensų mūšis
(8) 16:10 Vanity Fair. Visiškai
slaptai (1) 17:05 Kas žudikas?
(2) 18:25 Lemtingi skambučiai
(2) 19:30 Žandaras ir žanda-

TV6

06:15 Televitri a 06:30 Ledo
kelias 8/3s. 07:28 Upės ir
žmonės 1/2s. 08:30 Sandėlių
karai 2/9s. 09:00 Gyvūnų manija 3/25s. 09:30 Vie am gale
kablys 20/8s. 10:00 Praeities
žvalgas 4/25s. 10:30 Sekmadienis su Kauno Žalgiriu
2/17s. 11:00 Įspūdingiausios
atostogų vietos 1/4s. 11:30
Sandėlių karai 2/10s. 12:00
Jokių kliūčių! 2/214s. 13:00
Upės ir žmonės 1/3s. 14:00
Žvejo nuotykiai 3/16s. 15:00
LFF supertaurės rungtynės.
Marijampolės Sūduva – Vilniaus Žalgiris 11 17:00 Tiesiogiai Krepšinis. Lietuvos atvirasis 3×3 krepšinio čempionatas
62 19:00 Amerikos dievaitis
16/8s. 21:00 Žinios 21:55
Orai 22:00 Nakties TOP 8/4s.
22:30 X Faktorius 5/7s.

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.
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Trečiadienis, vasario 27 d.

06:00 Lietuvos Respublikos himas 06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios 09:20 Se is 10:25
Štutgarto kriminalinė policija 5
11:15 Aukštuomenės daktaras 2
12:00 Nacionalinė paieškų tarnyba 13:00 Klauskite daktaro 13:58
Loterija „Ke o Loto 14:00 Žinios
14:15 Laba die a, Lietuva 16:30
Premjera. Ponių rojus 17:30 Žinios. Sportas. Orai 18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl? 18:30 Klauskite
daktaro 19:30 Gyve imas 20:25
Loterija „Ke o Loto 20:30 Panorama 21:00 Dienos tema 21:20
Sportas 21:29 Loterija „Jėga
21:30 Mano mama gamina geriau!
22:30 Dviračio žinios 23:00 Premjera. Paskutinė karalystė 2 00:00
LRT radijo žinios 00:10 Štutgarto
kriminalinė policija 5 01:00 LRT
radijo žinios 01:05 Stilius 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 Nacionalinė
ekspedicija „Dniepru per Ukrainą
05:00 Ponių rojus
06:05 Ma o gyve imo šviesa
(652, 653, 654) 07:35 Tomas ir
Džeris (27) 08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (110) 09:05 Monikai reikia meilės (21) 09:40
Namai, kur širdis (10) 10:25 KK2
10:55 Nuo... Iki... (k) 11:25 Paveldėtoja 2 (24) 12:00 Ma o likimas
(29) 13:00 Gyvenimo daina (184)
14:00 Aukštakulnių kerštas (76)
14:55 Dvi širdys (1489, 1490,
1491) 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 (25) 21:00 Mo ikai reikia meilės (29) 21:30 Žinios 22:24
Sportas 22:28 Orai 22:30 VAKARO SEANSAS Pagirios Tailande
00:30 Judantis objektas (2) 01:30
Gaudynės Šanchajuje (k)

TV3

05:10 Apsukrios kambarinės
3/311s. 06:10 Televitri a 06:25
Aladinas 1/140s. 06:55 Simpsonai 12/4s. 07:25 Simpsonai 12/5s.
07:55 Prieš srovę 19/8s. 08:55
Meilės sūkuryje 153 10:00 Meilės žiedai 129 11:00 Meilės žiedai
130 12:00 Svotai 6/2s. 13:00 Pažadėtoji 6/160s. 13:30 Pažadėtoji
6/161s. 14:00 Pažadėtoji 6/162s.
14:30 Pažadėtoji 6/163s. 15:00
Simpsonai 12/6s. 15:30 Simpsonai 12/7s. 16:00 TV3 žinios
16:25 TV3 orai 16:30 TV Pagalba 12/58s. 18:30 TV3 žinios
19:25 TV3 orai 19:30 Gero vakaro
šou 5/24s. 20:30 Prakeikti 7/12s.
21:00 TV3 vakaro žinios 21:55
TV3 orai 22:00 Jūrų pėstininkas.
Užnugaris 22:25 Viki glotto 23:50
Skubi pagalba 1/10s. 00:45 Vaiduoklių ieškotojai 1/11s.
07:15 Vaikai šėlsta (27) 07:40 Stoties policija (6) 08:40 Sudužusių
žibintų gatvės (15) 09:40 Nepataisomi (2) 10:45 Gelbėtojai - 112
(107, 108) 11:45 Mentalistas (18)
12:40 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (22) 13:35 Stoties policija (7) 14:40 Sudužusių
žibintų gatvės (16) 15:45 Nepataisomi (3) 16:50 Gelbėtojai - 112
(109, 110) 18:00 I fo die a 18:35
Mentalistas (19) 19:30 Įstatymas

Ketvirtadienis, vasario 28 d.

Betsafe–LKL 21:00 Tylus įniršis
23:00 Juodasis griausti is 00:55
Juodasis sąrašas (1) 01:45 Lem- 00:00 LRT radijo žinios 00:10 Štuttingi skambučiai (1)
garto kriminalinė policija 5 01:00
LRT radijo žinios 01:05 Vakaras
su Edita 02:00 LRT radijo žinios
05:20 „Gyvybės langelis“ (1/17) 02:05 Klauskite daktaro 03:00
06:09 Programa 06:10 TV par- LRT radijo žinios 03:05 TV žaididuotuvė 06:30 „Pasaulis iš vir- mas „Kas ir kodėl? 03:30 Dvirašaus“ 07:00 Va tos lapas 07:30 čio žinios 04:00 LRT radijo žinios
Kitoks pokalbis su D 08:00 Re- 04:05 Specialus tyrimas 05:00 Poporteris 08:58 Orai 09:00 A t nių rojus 06:00 Lietuvos Respuba gos 10:00 „Širdies plakimas“ blikos him as 06:05 Labas rytas,
(13) 11:10 „Viskas dėl tavęs“ (4) Lietuva 06:30 Žinios 09:20 Se is
12:20 „Bitininkas“ (1/7) 13:30 TV 10:25 Štutgarto kriminalinė policija
parduotuvė 13:45 „Miškinis“ (3/19) 5 11:15 Aukštuomenės daktaras 2
14:55 „Gluchariovas“ (3/50) 16:00 12:00 (Ne)emigrantai 13:00 VartoReporteris 16:30 Lietuva tiesio- tojų kontrolė 13:58 Loterija „Ke o
giai 16:58 Orai 17:00 „Gyvybės Loto 14:00 Žinios 14:15 Laba dielangelis“ (2/7) 18:00 Reporteris a, Lietuva 16:30 Premjera. Ponių
18:48 Orai 18:50 Rubrika „Mes rojus 17:30 Žinios. Sportas. Orai
europiečiai“. 18:55 „Gluchariovas“ 18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?
(3/62) 20:00 Reporteris 20:30 Lie- 18:30 Nacionalinė paieškų tarnytuva tiesiogiai 20:58 Orai 21:00 Ne ba 19:30 Beatos virtuvė 20:25 Lospaudai 22:00 Reporteris 22:53 terija „Ke o Loto 20:30 Panorama
Orai 22:55 Rubrika „Mes euro- 21:00 Dienos tema 21:20 Sportas
piečiai“. 23:00 Adomo obuolys 21:29 Loterija „Jėga 21:30 Auk00:00 „Gluchariovas“ (3/48) 01:05 si is protas 22:50 Fa tastiškas
„Bitininkas“ (1/1) 02:10 „Kelrodė penktadienis. Premjera. Bastilijos
žvaigždė“ (46) 03:00 „Šėtono me- die a 00:20 Štutgarto kriminalinė
džioklė“ (2) 03:50 „Spąstai Pele- policija 5 01:05 Gyve imas 02:00
nei“ (1) 04:35 „Albanas“ (46) 05:20 LRT radijo žinios 02:05 Gimę tą
06:05 Ma o gyve imo šviesa „Gyvybės langelis“ (1/18)
pačią dieną
(655, 656, 657) 07:35 Tomas ir
TV6
Džeris (28) 08:00 Volkeris, Tek06:15 Televitri a 06:30 Žvejo nuosaso reindžeris (111) 09:05 Motykiai 3/16s. 07:30 Havajai 5.0 00:50 Judantis objektas (3) 01:45
nikai reikia meilės (22) 09:40
5/501s. 08:30 Prakeikti 7/12s. Pagirios Tailande 03:25 AlchemiNamai, kur širdis (11) 10:25 KK2
09:00 Vienam gale kablys 20/8s. ja. VDU karta. 2014 m 03:50 RE10:55 Nuo... Iki... (k) 11:25 Pavel09:30 Elementaru 5/24s. 10:30 TROSPEKTYVA. Ciklas Menidėtoja 2 (25) 12:00 Ma o likimas
Simpsonai 25/21s. 11:00 Simp- ninkų portretai 04:20 Programos
(30) 13:00 Gyvenimo daina (185)
sonai 25/22s. 11:30 Kuli arijos pabaiga 06:05 Ma o gyve imo
14:00 Aukštakulnių kerštas (77)
meistras 3/4s. 12:30 Vedęs ir turi šviesa (658, 659, 660) 07:35 To14:55 Dvi širdys (1492, 1493,
vaikų 3/314s. 13:00 Vedęs ir turi mas ir Džeris (29) 08:00 Volkeris,
1494) 16:30 Labas vakaras, Lievaikų 3/315s. 13:30 Univeras 168 Teksaso reindžeris (112) 09:05
tuva 17:35 Yra, kaip yra 18:30
14:00 Univeras 169 14:30 Tele- Monikai reikia meilės (23) 09:40
Žinios 19:25 Sportas 19:28 Orai
vitri a 15:00 Havajai 5.0 5/502s. Namai, kur širdis (12) 10:25 KK2
19:30 KK2 20:00 Valanda su Rū16:00 CSI kriminalistai 501 17:00 10:55 Valanda su Rūta 12:00
ta 21:00 Monikai reikia meilės (30)
Kulinarijos meistras 3/5s. 17:55 Mano likimas (31) 13:00 Gyve i21:30 Žinios 22:24 Sportas 22:28
Vedęs ir turi vaikų 3/316s. 18:25 mo daina (186) 14:00 AukštakulOrai 22:30 VAKARO SEANSAS.
Vedęs ir turi vaikų 3/317s. 18:55 nių kerštas (78) 14:55 Dvi širdys
PREMJERA Pražūtingos gelmės
Univeras 170 19:30 U iveras 171 (1495, 1496, 1497) 16:30 Labas
00:50 Judantis objektas (3) 01:45
20:00 Virtuvė 6/5s. 20:30 Žinios vakaras, Lietuva 17:35 Bus visko
Pagirios Tailande 03:25 Alche20:55 Orai 21:00 12 galimybių 18:30 Žinios 19:25 Sportas 19:28
mija. VDU karta. 2014 m 03:50
3. Padėtis be išeities 22:45 Naša Orai 19:30 KK2 penktadienis
RETROSPEKTYVA. Ciklas MeRaša 2/33s. 23:10 Naša Raša 21:00 SAVAITĖS HITAS Ištroškę
nininkų portretai
2/34s. 01:50 Amerikietiška siau- greičio 23:40 Ta go ir Kešas 01:35
Šėtonas manyje 02:55 Pražūtinbo istorija 4/6s.
TV3
gos gelmės
05:05 Apsukrios kambarinės
3/312s. 06:10 Televitri a 06:25
TV3
Aladinas 1/141s. 06:55 Simpso- 05:15 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 06:10 Televitrina 3 06:25 Kemnai 12/6s. 07:25 Simpsonai 12/7s. 4. (5 s.) 06:00 Lietuvos Respubli- piniukas Plačiakelnis 10/213s.
07:55 Gero vakaro šou 5/24s. kos him as 06:05 Klaipėdos pilies 06:55 Simpsonai 12/9s. 07:25
08:55 Meilės sūkuryje 154 10:00 džiazo festivalis 2018. Gunhild Simpsonai 12/10s. 07:55 Farai
Meilės žiedai 131 11:00 Meilės Carli g 07:00 Į sveikatą! 07:30 12/24s. 08:55 Meilės sūkuryje
žiedai 132 12:00 Svotai 6/3s. Grizis ir lemingai 07:40 Kaimy ai 155 10:00 Meilės žiedai 133 11:00
13:00 Pažadėtoji 6/164s. 13:30 piratai 07:55 Šecherazada. Ne- Meilės žiedai 134 12:00 Svotai
Pažadėtoji 6/165s. 14:00 Paža- papasakotos istorijos 08:20 Sko- 6/4s. 13:00 Pažadėtoji 6/168s.
dėtoji 6/166s. 14:30 Pažadėtoji io pasaka 08:45 Sko io pasaka 13:30 Pažadėtoji 6/169s. 14:00
6/167s. 15:00 Simpsonai 12/9s. 09:15 Labas rytas, Lietuva 12:00 Pažadėtoji 6/170s. 14:30 Paža15:30 Simpsonai 12/10s. 16:00 DW naujienos rusų kalba 12:15 dėtoji 6/171s. 15:00 Simpso ai
TV3 žinios 16:25 TV3 orai 16:30 Lege dos 13:10 Stambiu pla u 12/11s. 15:30 Simpsonai 12/12s.
TV Pagalba 12/59s. 18:30 TV3 13:55 Atspindžiai. Paveldo ko- 16:00 TV3 žinios 16:25 TV3 orai
žinios 19:25 TV3 orai 19:30 Fa- lekcija 14:20 Biomimikrija 15:10 16:30 TV Pagalba 13/1s. 18:30
rai 12/24s. 20:30 Prakeikti 7/13s. Sko io pasaka 15:40 Grizis ir le- TV3 žinios 19:22 TV3 sportas
21:00 TV3 vakaro žinios 21:55 mi gai 15:50 Premjera. Kaimynai 19:27 TV3 orai 19:30 Ponas kūdiTV3 orai 22:00 Sielonešė 00:20 piratai 16:05 Premjera. Šeche- kis 21:20 Vienas šūvis. Dvi kulkos
Rezidentas 1/1s. 01:15 Vaiduoklių razada. Nepapasakotos istorijos 23:45 Abraomas Linkolnas. Vamieškotojai 1/13s. 01:40 Apsukrios 16:30 Laba die a, Lietuva 18:00 pyrų medžiotojas 01:45 Sielo ekambarinės 3/313s.
Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas šė 03:50 Jūrų pėstininkas 05:20
18:15 Giminės 19:00 Marty o Liu- Svotai 6/2s.
terio gyve imas 19:15 Premjera.
07:15 Vaikai šėlsta (28) 07:40 Sto- Chapli as Balyje 20:10 Kultūros
ties policija (7) 08:40 Sudužusių die a 20:30 Panorama 21:00 00:55 Juodasis sąrašas (1) 01:45
žibintų gatvės (16) 09:40 Nepa- Dienos tema 21:20 Sportas. Orai Lemtingi skambučiai (1) 07:15
taisomi (3) 10:45 Gelbėtojai - 112 21:30 Premjera 22:05 Žalumose Vaikai šėlsta (29) 07:40 Stoties
(109, 110) 11:45 Mentalistas (19) 22:35 Anapus čia ir dabar 23:20 policija (8) 08:40 Sudužusių ži12:40 Įstatymas ir tvarka. Speci- LRT studija Vilniaus knygų mu- bintų gatvės (17) 09:40 Kobra 11
aliųjų tyrimų skyrius (23) 13:35 gėje 2019 00:05 DW naujienos (1) 11:40 Reali mistika (36) 12:35
Stoties policija (8) 14:40 Sudužu- rusų kalba 00:20 Dabar pasaulyje Reali mistika (37) 13:35 Stoties
sių žibintų gatvės (17) 15:50 Ko- 00:50 Klaipėdos pilies džiazo festi- policija (9) 14:40 Sudužusių žibinbra 11 (1) 18:00 I fo die a 18:30 valis 2018. Gunhild Carling
tų gatvės (18) 15:45 Nepataisomi

ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius
(23) 20:30 Tautos tarnas (9) 21:00
Juodasis griausti is 22:55 Laisvės 06:00 Lietuvos Respublikos himkirtis 00:45 Didžiojo sprogimo te- as 06:05 Labas rytas, Lietuva
orija (23, 24) 01:25 Spec. būrys. 06:30 Žinios 09:20 Se is 10:25
Štutgarto kriminalinė policija 5
Išlieka stipriausi (5)
11:15 Aukštuomenės daktaras 2
12:00 Gyve imas 13:00 Klauskite
05:20 „Gyvybės langelis“ (1/16) daktaro 13:58 Loterija „Ke o Loto
06:09 Programa 06:10 TV par- 14:00 Žinios 14:15 Laba die a,
duotuvė 06:30 „Pasaulis iš vir- Lietuva 16:30 Premjera. Ponių
šaus“ 07:00 Skinsiu raudoną rožę rojus 17:30 Žinios. Sportas. Orai
07:30 Krepši io pasaulyje su V 18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?
08:00 Reporteris 08:58 Orai 09:00 18:30 Klauskite daktaro 19:30
„Gurovo bylos. Maitvanagiai“ (2/4) Specialus tyrimas 20:25 Loteri11:10 „Viskas dėl tavęs“ (3) 12:20 ja „Ke o Loto 20:30 Panorama
„Bitininkas“ (1/12) 13:30 TV par- 21:00 Dienos tema 21:20 Sporduotuvė 13:45 „Miškinis“ (3/18) tas 21:29 Loterija „Jėga 21:30 Gi14:55 „Gluchariovas“ (3/49) 16:00 mę tą pačią dieną 22:30 Dviračio
Reporteris 16:30 Lietuva tiesiogiai žinios 23:00 Premjera. Babilonas
16:58 Orai 17:00 „Gyvybės lange- Berly as 00:00 LRT radijo žinios
lis“ (2/6) 18:00 Reporteris 18:48 00:10 Štutgarto kriminalinė policiOrai 18:50 Rubrika „Mes europie- ja 5 01:00 LRT radijo žinios 01:05
čiai“. 18:55 „Gluchariovas“ (3/61) Vakaras su Edita 02:00 LRT radi20:00 Reporteris 20:30 Lietuva tie- jo žinios 02:05 Klauskite daktaro
siogiai 20:58 Orai 21:00 A t ba - 03:00 LRT radijo žinios 03:05
gos 22:00 Reporteris 22:53 Orai TV žaidimas „Kas ir kodėl? 03:30
22:55 Rubrika „Mes europiečiai“. Dviračio žinios 04:00 LRT radijo
23:00 Nuoga tiesa 00:30 Čempi- žinios 04:05 Specialus tyrimas
o ai 01:05 „Albanas“ (60) 02:10 05:00 Ponių rojus
„Kelrodė žvaigždė“ (45)

TV6

06:15 Televitri a 06:30 Žvejo
nuotykiai 3/15s. 07:30 Havajai 5.0 4/422s. 08:30 Prakeikti
7/11s. 09:00 Statybų gidas 5/25s.
09:30 Elementaru 5/23s. 10:30
Simpsonai 25/19s. 11:00 Simpsonai 25/20s. 11:30 Kuli arijos
meistras 3/3s. 12:30 Vedęs ir turi
vaikų 3/312s. 13:00 Vedęs ir turi
vaikų 3/313s. 13:30 Univeras 166
14:00 Univeras 167 14:30 Televitrina 13 15:00 Havajai 5.0 5/501s.
16:00 Elementaru 5/24s. 16:55
Kulinarijos meistras 3/4s. 17:55
Vedęs ir turi vaikų 3/314s. 18:25
Vedęs ir turi vaikų 3/315s. 18:55
Univeras 168 19:25 Univeras 169
20:00 Virtuvė 6/4s. 20:30 Žinios
20:55 Orai 21:00 12 galimybių 2.
Perkrauta 22:50 Nusikalstami protai. Kitapus sienų 1/7s. 23:50 Daktaras Hausas 6/606s. 00:50 Svieto
lygintojai 5/1s. 01:35 Amerikietiška
siaubo istorija 4/5s.
05:10 Giminės. Gyvenimas tęsiasi
4. (4 s.) 06:00 Lietuvos Respublikos him as 06:05 Klaipėdos pilies
džiazo festivalis 2018. Tevet Sela
07:00 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė 07:40 Kaimy ai piratai 07:55
Šecherazada. Nepapasakotos
istorijos 08:20 Pradėk nuo savęs 08:45 Sko io pasaka 09:15
Labas rytas, Lietuva 12:00 DW
naujienos rusų kalba 12:15 Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą. Jonas
Basanavičius 13:00 Kultūringai
su Nomeda 13:45 Pasikėsinimas
į popiežių Joną Paulių II 14:40
Sko io pasaka 15:10 Sko io pasaka 15:40 Grizis ir lemingai 15:50
Premjera. Kaimynai piratai 16:05
Premjera. Šecherazada. Nepapasakotos istorijos 16:30 Laba die a,
Lietuva 18:00 Kultūrų kryžkelė.
Trembita 18:15 Giminės 19:00
Marty o Liuterio gyve imas 19:15
Biomimikrija 20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama 21:00 Dienos tema 21:20 Sportas. Orai 21:30 Elito
kinas. Premjera. Nepalūžęs 23:45
LRT studija Vilniaus knygų mugėje
2019. Susitikimas su rašytoju Hermanu Kochu. 00:30 DW naujienos
rusų kalba 00:45 Dabar pasaulyje
01:15 Klaipėdos pilies džiazo festivalis 2018. Gunhild Carling
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(4) 16:55 Kobra 11 (2) 18:00 NKL
čempionatas. Jonavos Sintek-Jonava - Molėtų Ežerūnas 20:00
Amerikietiškos imtynės (7) 21:00
Amerikietiškos imtynės (7) 22:00
Susišaudymas 23:45 Tylus įniršis
01:40 Juodasis sąrašas (2) 02:30
Lemtingi skambučiai (2)
05:20 „Gyvybės langelis“ (1/18)
06:09 Programa 06:10 TV parduotuvė 06:30 „Pasaulis iš viršaus“
07:00 Čempionai 07:30 Atliekų
kultūra 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“ (1/8) 13:30 TV
parduotuvė 13:45 „Miškinis“ (3/20)
14:55 „Gluchariovas“ (3/51) 16:00
Reporteris 16:30 Kitoks pokalbis
su D 16:58 Orai 17:00 „Gyvybės
langelis“ (2/8) 18:00 Reporteris
18:53 Orai 18:55 „Gluchariovas“
(3/63) 20:00 Reporteris 20:30
Kitoks pokalbis su D 20:58 Orai
21:00 „Prokuroras“ (4) 22:00 Reporteris 22:58 Orai 23:00 A t ba gos 00:00 „Gluchariovas“ (3/49)
01:05 „Bitininkas“ (1/2) 02:10
„Kelrodė žvaigždė“ (47)

TV6

06:15 Televitri a 06:30 Jokių kliūčių! 2/214s. 07:30 Havajai 5.0
5/502s. 08:30 Prakeikti 7/13s.
09:00 Praeities žvalgas 4/25s.
09:30 CSI kriminalistai 501 10:30
Simpsonai 26/1s. 11:00 Simpsonai 26/2s. 11:30 Kuli arijos
meistras 3/5s. 12:30 Vedęs ir turi
vaikų 3/316s. 13:00 Vedęs ir turi
vaikų 3/317s. 13:30 Univeras 170
14:00 U iveras 171 14:30 Televitrina 13 15:00 Havajai 5.0 5/503s.
16:00 CSI kriminalistai 502 17:00
Kulinarijos meistras 3/6s. 17:55
Vedęs ir turi vaikų 3/318s. 18:25
Vedęs ir turi vaikų 3/319s. 18:55
Univeras 172 19:30 U iveras
173 20:00 Farai 9/19s. 21:00
Žinios 21:53 Sportas 21:58 Orai
22:00 Geležinis žmogus 2 00:40
12 galimybių 02:30 Geležinis
žmogus 2
05:10 Giminės. Gyvenimas tęsiasi
4. (6 s.) 06:00 Lietuvos Respublikos him as 06:05 Klaipėdos pilies
džiazo festivalis 2018. Gunhild
Carli g 07:00 Projektas Pi 07:30
Grizis ir lemingai 07:40 Kaimy ai
piratai 07:55 Šecherazada. Nepapasakotos istorijos 08:20 Garsiau
08:45 Lietuva mūsų lūpose 09:15
Labas rytas, Lietuva 12:00 DW
naujienos rusų kalba 12:15 Chapli as Balyje 13:10 Europos le gvosios atletikos uždarųjų patalpų
čempionatas 15:40 Grizis ir lemingai 15:50 Premjera. Kaimynai piratai 16:05 Premjera. Šecherazada. Nepapasakotos istorijos 16:30
Laba die a, Lietuva 18:00 Kelias.
Laida apie evangelikų bendruome es Lietuvoje 18:20 Lietuvos
tūkstantmečio vaikai 19:15 Šimtas
reginių senoviniame mieste 20:10
Kultūros diena 20:30 Euromaxx
21:00 Europos le gvosios atletikos uždarųjų patalpų čempionatas
23:00 LRT studija Vilniaus knygų
mugėje 2019. Andriaus Tapino
knygos „Prezidentas pristatymas
00:45 DW naujienos rusų kalba
01:00 Dabar pasaulyje 01:30
Klaipėdos pilies džiazo festivalis
2018. Nabil Khemir & Raimondas
Dauginas Exotic band 02:25 Einantis Pilies gatve

Šeštadienis, vasario 30 d.

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas. 06:05 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru per Ukrainą“.
06:55 Pinokis. Pasaka 08:30
Karinės paslaptys 09:00 Labas
rytas, Lietuva 09:30 Žinios. Orai
12:00 Jeloustou o gamta 12:55
Užburianti Indonezija 13:50 Džesika Flečer 6. (6/12, 13 s.) 15:25
Klausimėlis 15:43 Loterija „Ke o
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. Orai
21:00 Dvi kartos. Žvaigždžių
duetų konkursas 23:00 Žodžiai
ir vaizdai 01:00 Bastilijos die a
02:30 Jeloustou o gamta 03:15
Užburianti Indonezija 04:00 Teisė žinoti 04:25 Džesika Flečer 6
(6/12, 13 s.)
06:30 Tomas ir Džeris (28) 06:55
Žvėrelių būrys (8) 07:20 Nickelodeon valanda. Keista šeimynėlė
(5) 07:45 Neramūs ir triukšmingi
(1) 08:15 Riterių princesė Nela
(38) 08:40 Tomo ir Džerio pasakos (12) 09:10 Ogis ir tarako ai
(30) 09:25 KINO PUSRYČIAI
Pabėgimas iš Žemės planetos
11:05 Dviese mes jėga 13:05
Šaoli io futbolas 14:55 Girtas
meistras 2 17:00 Gyvūnų pasaulis 17:30 Bus visko 18:30 Žinios
19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30
SUPERKINAS. PREMJERA Misija Katmandu. Nelės Ir Simono
uotykiai 21:15 Paskutinis uošvių
išba dymas 23:45 Se i laikai
01:40 Ištroškę greičio

TV3

05:20 Svotai 6/2s. 06:15 Televitri a 06:30 Čipas ir Deilas skuba
į pagalbą 1/149s. 07:00 Tra sformeriai. Maskuotės meistrai
4/417s. 07:30 Aladinas 1/142s.
08:00 Čipas ir Deilas skuba į pagalbą 1/150s. 08:30 Kempi iukas
Plačiakelnis 10/214s. 09:00 Virtuvės istorijos 9/9s. 09:30 Gardu
Gardu 7/10s. 10:00 Svajonių
ūkis 5/26s. 10:30 Būk sveikas!
1/5s. 11:00 Keturkojis Kupidoas 12:55 Mažylis mieste 14:40
Simpsonai 29/16s. 15:15 Ekstrasensų mūšis 18/9s. 17:00
Raudonas kilimas 5/9s. 17:30
Namų idėja su IKEA 1/1s. 18:30
TV3 žinios 19:17 TV3 sportas
19:22 TV3 orai 19:25 Eurojackpot 19:30 Turtuolis vargšas 1/2s.
21:00 Tyli aktis 23:10 Stou as
01:15 Vienas šūvis. Dvi kulkos
03:20 Jūrų pėstininkas 2 05:00
Svotai 6/3s.
06:15 Vaikai šėlsta (25, 26, 27,
28, 29) 08:29 „Top Shop“ televitrina. 08:45 Sveikatos ABC
televitri a 09:00 Žiemos galiūas 10:00 Nutrūkę nuo grandinės (27) 10:30 Iš visų jėgų (5)
11:05 Būk ekstremalas (5) 11:40
Spec. būrys. Išlieka stipriausi (1)
12:50 Pragaro viešbutis (1) 13:50
Ekstrasensų mūšis (9) 15:55
Lemtingi skambučiai (3) 17:00
Betsafe–LKL 19:30 Mes vie o
kraujo 22:10 MANO HEROJUS
Po saulėlydžio 00:05 AŠTRUS
KINAS Nuo sutemų iki aušros.
Budelio duktė 01:50 Juodasis
sąrašas (1, 2)

05:20 „Gyvybės langelis“ (1/19)
06:10 „Pasaulis iš viršaus“ 06:35
Krepši io pasaulyje su V 07:00
Programa 07:04 TV parduotuvė 07:20 „TV Europa pristato.
Vyrų šešėlyje. Liuda Vienožinskaitė-Purėnienė“ 07:55 „Pavojingiausios kelionės. Bangladešas“
08:30 „Pavojingiausios kelionės.
Bolivija“ 09:00 Skinsiu raudoną
rožę 09:30 Va tos lapas 10:00
Kitoks pokalbis su D 10:30 Skoio reikalas 11:00 „Pagrindinis įtariamasis“ (7/2) 13:00 „Tarp meilės
ir neapykantos“ (3; 4) 15:15 „Pasaulio turgūs. Berlynas“ 16:00 Žiios 16:18 Orai 16:20 Čempionai
16:50 „TV Europa pristato. Vyrų
šešėlyje. Magdalena Avietėnaitė“
17:25 „Neišsižadėk“ (84) 18:00
Žinios 18:28 Orai 18:30 „Neišsižadėk“ (84 tęs.; 85) 20:00 Žiios 20:23 Orai 20:25 „Gurovo
bylos. Trys dienos“ (4/1; 4/2)
22:00 Žinios 22:28 Orai 22:30
„Gurovo bylos. Trys dienos“ (4/2
tęs.) 23:05 „Mentų karai. Odesa“
(1/7; 1/8) 01:25 „Moterų daktaras“
(2/57; 2/58) 02:55 „Tarp meilės ir
neapykantos“ (1; 2) 04:35 Va tos lapas 05:00 „Spąstai Pelenei“ (1; 2)

TV6

06:25 Jukono vyrai 208 07:25
Upės ir žmonės 1/3s. 08:30 Įspūdingiausios atostogų vietos 1/4s.
09:00 Vienam gale kablys 20/8s.
09:30 Statybų gidas 5/26s. 09:55
Gazas dugnas 2/9s. 10:25 Autopilotas 2/9s. 11:00 Lietuvos
mokyklų žaidynės 3/22s. 11:25
Žaidimų balsas 1/1s. 12:00 Jokių kliūčių! 2/215s. 13:00 Upės ir
žmonės 1/4s. 14:00 Žvejo nuotykiai 3/17s. 15:00 Ledo kelias 8/4s.
16:00 Bearas Gryllsas. Laukinis
iššūkis žvaigždėms 1/6s. 17:00
Sandėlių karai 2/11s. 17:30 Sa dėlių karai 2/12s. 18:00 Juko o
vyrai 201 19:00 Amerikos dievaitis 16/9s. 21:00 Žinios 21:53
Sportas 21:58 Orai 22:00 Iksmenai. Pirma klasė 00:30 12 galimybių 2. Perkrauta 02:15 Amerikos
talentai 11/1s.
06:00 Lietuvos Respublikos himas 06:05 Duokim garo! 07:30
Misija: Vilnija 08:00 Gimtoji žemė
08:30 ARTS21. Meno ir kultūros
žurnalas 09:00 Ma o mama gamina geriau! 10:00 Į sveikatą!
10:30 Garsiau 11:00 Pradėk
nuo savęs 11:30 Mokslo sriuba
12:00 Onutė Narbutaitė. Opera
„Kor etas 14:00 Premjera. Bravo! 2 15:15 Mokslo ekspresas
15:30 Kultūrų kryžkelė. Rusų
gatvė 16:00 Euromaxx 16:30
Klauskite daktaro 17:20 Stilius
18:15 Misija – Pasaulio Lietuva
19:05 Kauno bažnyčios: miesto
tapatumo kodas. Šv. apaštalų
Petro ir Povilo arkikatedra bazilika. 19:15 Premjera 19:45 Stambiu pla u 20:30 Panorama 20:52
Sportas. Orai 21:00 Europos le gvosios atletikos uždarųjų patalpų čempionatas 23:00 LRT studija Vilniaus knygų mugėje 2019
23:45 Einantis Pilies gatve 00:20
Dabar pasaulyje 00:50 Europos
lengvosios atletikos uždarųjų patalpų čempionatas. Transliacija iš
Glazgo 03:15 Mokslo ekspresas
03:30 Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą. Jonas Basanavičius 04:15
Klauskite daktaro 05:05 Stilius
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Nekilnojamasis
turtas
Geriausia pagalba perkant ir
parduodant Jūsų nekilnojamąjį
turtą be jokių rūpesčių! Išsamios konsultacijos, vertinimas,
atvykimas į vietą. Garantuojame
kokybę ir pateisiname lūkesčius!
Nekilnojamojo turto agentūra
„21 Amžius“. Tel. 8 683 91121.
www.nta21.lt.

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

2 KAMBARIŲ BUTUS

3 k. bt. Prienuose. Tel. 8 652
24990.
Pirksime sodybą Prienų arba
Birštono rajonuose. Tel. 8 671
61261.
Pirksime sodybą ramioje vietoje,
taip pat mišką su žeme. Tel. 8
609 82283.
Brangiausiai Lietuvoje miškus
(brandžius, jaunus, malkinius,
iškirstus), žemes, sodybas.
Atsiskaito iš karto. Tel. 8 676
41155.
Brangiai miškus: brandžius, jaunuolynus, malkinius. Žemę, apaugusią krūmais arba medžiais.
Tel. 8 641 55554.

2 k. bt. (su patogumais, apkūrenama malkomis, yra dušas, WC
įrengtas viduje, po remonto,
galima išsimokėtinai) Prienuose. Arba išnuomoja. Tel. 8 616
14132.

Brangiai mišką (gali turėti bendrasavininkių, būti neatidalintas, su skolomis, areštuotas).
Sutvarkau dokumentus. Tel. 8
644 55355.

3 KAMBARIŲ BUTUS

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

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
19 a namų valdos sklypą (geras
susisiekimas, yra elektros įvadas,
10 000 Eur) Kauno g., Mauručių
k., Prienų r. Tel. 8 683 91121.
87 a ūkio paskirties žemę (atlikti
geodeziniai matavimai) Apušoto
k., Ašmintos sen., Prienų r. Tel. 8
604 52048.

Brangiai

perkame mišką
(iki 11000 Eur/ha).

Tel. 8 659 99929.

PERKAME
MIŠKĄ

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

Tel. 8 680 81777

Perka
Įvairų nekilnojamąjį turtą. Tel. 8
605 85038.
1 arba 2 kambarių butą Prienuose. Tel. 8 607 49133.
REKLAMA

2 k. bt. (naujai įrengtas) renovuotame name, Stadiono mikrorajone ir garažą Kęstučio g.,
Prienuose. Tel. 8 618 35774.

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

Kviečius (200 Eur/t). Gali pristatyti už papildomą kainą. Tel. 8
682 42445.
Vasarinius kviečius „Triso“. Tel. 8
698 79906.

Du didelius garažus komercinei
veiklai Prienuose. Tel. 8 656
35185.

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

Išsinuomoja
Dalį namo arba butą ilgesniam
laikui. Tel. 8 673 77819.

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

Perka
Brangiai perkame automobilius,
mokame nuo 50 Eur iki 5000 Eur.
Tel. 8 627 32407.
Automobilius (1970-2007 m.).
Gali būti tvarkingi, daužti ar su
defektais, pasiimame patys.
Mokėsime iki 400 Eur. Tel. 8 628
08406.

Parduodami šiltnamiai su polikarbonato danga. Polikarbonato
danga, stogeliai. Dabar taikomos
akcijos. Garantija 10 metų. Tel.: 8
659 08776, 8 604 98184.
Naujas žvaigždines lėkštes „Bromet“ (2,7 m pločio). Pamatų
blokus iš griaunamo sandėlio.
Arklio traukiamą plūgą, akėčias,
plūgelį, rankinę runkelių sėjamąją. Du maumedžius (60x35 cm, 7
m ilgio). „VW Passat (SL)“ (1,9 l,
50 kW, suremontuotas, techniškai tvarkingas, juodos spalvos).
Tel. 8 601 31832 (skambinti nuo
18 val.).

PERKA
Maistines bulves. Tel. 8 647
17663.
Kiaules. Tel. 8 611 35210.
Telyčią arba veršį nuo 6 mėn. iki 4
m. auginimui ir pienines telyčias.
Tel. 8 625 93679.
Brangiai perka įvairius veršelius
nuo 2 sav. iki 8 sav. amžiaus.
Sveria el. svarstyklėmis. Atsiskaito vietoje, iš karto. Tel. 8
612 34503.

Superkame senus automobilius,
gali būti su defektais, nevažiuojantys. Pasiimame patys. Tel. 8
BRAngIAI PERKAME ĮVAIRIUS
698 16209.
Vilniaus apskrities ūkiARKlIUS, JAUČIUS,
ninkas
TElYČIAS, KARVES
. nuolat perka
arklius.
Suteikia transTel. 8 625 93 679
porto paslaugas.
Tel.: 8 656 39189,
8 616 14424.

ŽEMĖS ŪKIS

PARDUODA

Ūkininkas parduoda svilintą
kiaulių skerdieną. Perkant 2
puseles (visą kiaulę) kaina – 2,14
Eur/kg. Motininių kiaulių skerdiena – 1,75 Eur/kg. Atvežame.
Tel. 8 607 12690.

PERKAME MIŠKĄ

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

3 k. bt. Prienų centre. Tel. 8 673
59874.

Avis auginimui, pjovimui ir veislei.
Rūkytus, lietuviškus lašinukus.
Lubinų (saldūs) sėklas. Tel.: (8
319) 41484 (vakare nuo 19 val.),
8 671 42853.

1,3 ha žemės ūkio paskirties sklypą (prižiūrėtas, asfaltuotas privažiavimas, el. linija, galima keisti
paskirtį, 8300 Eur.) Veiveriuose.
Reikalingas meistras pastatyti
nedidelį namuką su pirtele. Tel.
8 670 84589.
2 ha ūkio paskirties žemę (geras
privažiavimas) Apušoto k., Ašmintos sen., Prienų r. Tel. 8 674
70297.

Išnuomoja

Apie 100–140 kg kiaulę, kalakutą
ir triušieną. Tel. (8 319) 69040.
Apie 300 kg kiaulę. Tel. 8 620
97664.
Maistines bulves (1 t) ir pirmaveršę karvę Stakliškėse. Tel. 8
604 24557.

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.
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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!
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M A L KO S

UAB

SŪDUVOS
GALVIJAI

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

Nuolat prekiaujame
lapuočių malkomis. Skaldytos,
kaladėmis arba rąsteliais.
Malkos tvarkingai sukrautos.
Skubus nemokamas pristatymas.
Taip pat parduodame
DURPIŲ BRIKETUS.
Tel. 8 672 51171
Pigiai lapuočių malkas (skaldytas,
kaladėmis, rąsteliais). Prienuose
atvežimas nemokamas. Tel. 8
682 31133.
Įvairias malkas kaladėmis. Pristato. Tel. 8 671 94231.
Įvairias malkas (rąsteliais, trinkomis ir skaldytas). Turime ir
sausų malkų. Atvežame įvairiais
kiekiais. Tel. 8 604 81933.

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.
Įmonė tiesiogiai galvijus aukščiausiomis ŽŪKB „Krekenavos
mėsa“ kainomis. Tel. 8 613
79515.
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.
Bet kokią žemės ūkio techniką,
pvz., traktorių, priekabą, sunkvežimį ir jų padargus. Gali būti
neveikiantys. Tel. 8 680 77728.

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

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.
Naudotus: virtuvinį komplektą,
vokiškus indus, vitrinas, šakočių
kepimo įrangą („pečių“). Tel. 8
686 88662.
Skalbimo mašiną „Beko“, sofąlovą ir kitus baldus. Tel. 8 679
24055.

PASLAUGOS
MASAŽAI. Tel. 8 601 81098.

Giedame
laidotuvėse

(1 vakaras ir
palydėjimas – 120 Eur,
keturnedėlis ir
metinės – 60 Eur).

Atvažiuojame
nemokamai.

Tel.: 8 636 47223, 8 616 92369.

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.

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

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

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

Profesionali stogdengių brigada
atlieka visus stogo remonto, įrengimo darbus. Sudarome sąmatas, pristatome medžiagas, suteikiame garantijas.
Tel. 8 677 68382.
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.
Kokybiškai remontuojame butus: dažome, glaistome, klojame
laminatą, atliekame kitus darbus.
Tel. 8 606 46488.
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.

Metalo apdirbimo įmonei reikalingi darbuotojai gamyboje.
Darbo vieta: Ilgakiemio k.,
Kauno r. Tel. (8 37) 536110.
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.

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

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

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

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

REIKALINGA
Viešbučiui-restoranui Birštone
reikalinga virėja (-as) su patirtimi
ir virėjos (-os) padėjėja. Tel. 8
687 53756. CV galima siųsti el.p.
pusynebirstone@gmail.com
Moteris prižiūrėti (kelias valandas per dieną) garbaus amžiaus
močiutę Šilavoto k., Prienų r. Tel.
8 681 52405.

UAB „Nemira“

Modulinių namų gamybos įmonei

reikalingi:

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

Remontuoju ir prijungiu skalbykles, elektrines virykles, orkaites,
indaploves, džiovykles. Atvykstu
į namus. Suteikiu garantiją. Tel.
8 647 55929.
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
pjauname medieną iki 9 m ilgio, apipjauname lentas kliento
kieme. Pjauname ir nedidelius
kiekius. Tel. 8 610 03983.
Greitai ir kokybiškai MOBILIUOJU
GATERIU PJAUNAME medieną
(iki 11 m ilgio) jums patogioje vietoje. Elektra nebūtina. Dirbame
ir savaitgaliais. Tel. 8 657 57395,
www.7verslai.lt
Mobiliuoju juostiniu gateriu kokybiškai pjaunu medieną. Atvykstu
į vietą. Tel. 8 601 02662.

1. Staliai; 2. Langų montuotojai;
3. Elektrikai; 4. Plytelių klojėjai; 5.
Santechnikai; 6. Pagalbiniai darbininkai (-ės); 7. Dažytojai (-os).
Visos socialinės garantijos.
Apmokamos kelionės išlaidos.
Informacija: info@k-ready.eu

Tel. 8 688 35784.

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.
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.

Dovanoja
7 sav. kiemsargius šuniukus. Tel.
8 609 98757.

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.
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
ARTIMIAUSI RENGINIAI
PRIENŲ RAJONE
Vasario 21 d. 17.30 val. Prienų
kultūros ir laisvalaikio centro kon-
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ferencijų salėje (2 aukšte) – Geriausių 2018 m. Prienų r. savivaldybės
sportininkų pagerbimo šventė.
Vasario 22 d. 15 val. kviečiame
į Prienų krašto muziejaus naujų ekspozicijų „Aukšto skrydžio
žmonės“, parengtų įgyvendinus
investicinį projektą „Prienų krašto muziejaus modernizavimas“,
atidarymo šventę (Prienuose, F.
Martišiaus g. 13).
Vasario 24 d. 15 val. Balbieriškio
pagrindinės 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 24 d. Prienų r. savivaldybės
kūno kultūros ir sporto centro salėje – Prienų r. savivaldybės ir laikraščio „Gyvenimas“ 2018–2019 m.
krepšinio pirmenybių pusfinaliai.
Mažosios taurės pusfinaliai 11:30
„Prienai - Tango Pizza“ – Balbieriškio „Ringis“ 13:00 „PMVD“ – „Pušynė“ Didžiosios taurės pusfinaliai
14:30 „Stakliškės“ – „Šilavotas“
16:00 „Stadionas“ – „Dvariukas“
Vasario 28 d. 10 val. Prienų kultūros ir laisvalaikio centro konferencijų salėje (2 aukšte) – Lietuvos
vaikų ir moksleivių – liaudies
kūrybos atlikėjų – respublikinio
konkurso „Tramtatulis 2019“ rajoninis ratas.

HOROSKOPAS

Kovo 6 d. 18 val. Prienų kultūros ir
laisvalaikio centre – Liliputų cirkas.
Jubiliejinė 30-mečio programa.
Programoje išvysite akrobatus,
iliuzionistus, žonglierius ir, žinoma,
vaikučius linksmins mažiausi pasaulio klounai. Programos trukmė
- 1val. 30 min. (su pertrauka).
Bilieto kaina 7 Eur. Su skrajute (išankstiniai bilietai) – 6 Eur,
skrajutės dalinamos mokyklose,
darželiuose). Renginio dieną bilieto kaina visiems – 7 Eur. Vaikai iki
3 metų (su suaugusiųjų priežiūra,
neužimant papildomos vietos)
įleidžiami nemokamai.
Kovo 7 d. 18 val. Prienų kultūros
ir laisvalaikio centre – kino filmas
„Pasmerkti. Kauno romanas“.
Bilieto kaina 5 Eur.
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.

Vasario 25 - Kovo 3 d.



AVINAS
(03.21-04.20)

EDITA MILDAŽYTĖ
Stichija: Ugnis
Planeta: Marsas
Savaitės diena: antradienis
Akmuo: raudonas rubinas, deimantas ir granatas
Spalvos: geltona ir raudona



Prienuose kultūros ir laisvalaikio centre

kovo 15 d. 18.00 val.
vyks Baltijos cirko spektaklis „Klouno sapnas“.
Bilietų kainos vaikams nuo 3 iki 12 metų – 6 Eur,
suaugusiesiems (nuo 13 metų) – 8 Eur.

AVINAS
(03.21-04.20)

Šią savaitę visos jūsų mintys
suksis apie ką tik nori, tik ne apie
tai, kas iš tiesų jūsų laukia. Galite šiek tiek supanikuoti visiškai
neteisingai interpretuodamas
vyresnybės pasisakymą. Pasitikslinkite geriau dar kartą!



JAUTIS
(04.21-05.21)

Reikalai, kuriems reikia finansinių išlaidų, bei susiję su teise ir
tvarka, pagaliau bus sutvarkyti.
Iki šiol jie visą laiką buvo atidėliojami. Daugiau taip nebus,
bet saugokitės priešininkų ir
pavyduolių.



DVYNIAI
(05.22-06.21)

Nuo šios savaitės būtina įtempti protines ir fizines jėgas, kad
paskubintumėte pozityvias permainas. Pasistenkite išsaugoti
gerą nuotaiką. Jūs turite teisę
būti vertinamas, o jūsų nuomonės turėtų būti paisoma. Senokai
varginusios finansinės problemos pagaliau pradės spręstis.



VĖŽYS
(06.22-07.22)

Gausite svarbų vyresnybės nurodymą. Nepamirškite, kad turite
teisę pareikšti ir savo nuomonę. Laimė, prieštarauti vargu ar
teks - pasikeitimai atitiks jūsų
interesus. Savaitės pabaigoje
galite patekti į gana pikantišką
situaciją.



LIŪTAS
(07.23-08.21)

Savaitės pradžioje gali atsiverti
visiškai naujos finansinės galimybės. Iš pradžių naujoji situacija gali sukelti rimtų nesutarimų
šeimoje, bet galiausiai visi įsitikins realia būsima nauda. Galų
gale rūpesčiai atsipirks su kaupu
ir reikalai eisis sklandžiai.



MERGELĖ
(08.22-09.23)

Jei griebsitės reikalų karštakošiškai, naudos nesitikėkite, o nuostoliai bus ir piniginiai, ir psichologiniai. Savaitės pabaigoje turėsite priimti ryžtingą finansinių padarinių turėsiantį sprendimą. Gali atsinaujinti senokai užmegztos
dalykinės pažintys.



SVARSTYKLĖS
(09.24-10.23)

Konfliktai darbe griauna ir asmeninį jūsų gyvenimą. Laimė,
ši savaitė bus dosni įvairiausių
gerų galimybių. Nepraleiskite
progos išspręsti pačias didžiąsias problemas, gal net pakeisti
darbą. Taip pat neatidėliokite ir
vizito pas gydytoją.



SKORPIONAS
(10.24-11.22)

Savaitės pradžioje pasistenkite
išvengti vieno nemalonaus susitikimo. Nesijaudinkite, negalvokite apie mažareikšmius dalykus
ir pagaliau pasakykite garsiai tai,
ką privalote pasakyti. Galite nusivilti žmonėmis, kuriais iki šiol
pasitikėjote.



ŠAULYS
(11.23-12.22)

Reikalus stenkitės tvarkyti pamažu ir be nereikalingo triukšmo. Giminaičiai šią savaitę bus
nusiteikę kur kas geriau ir linkę
vėl atnaujinti draugiškus santykius. Antroje savaitės pusėje gali
užsimegzti nauja subtili draugystė. Asmeniui, kuriam jūs neabejingas, prireiks jūsų pagalbos ir
paramos.



OŽIARAGIS
(12.23-01.20)

Turite marias laiko darbams nuveikti. Tačiau jėgų šią savaitę prireiks nemažai. Ir jei jūsų kelyje
pasitaikys nemalonių situacijų,
kelią skirtis gali tekti ir alkūnėmis... Savaitgalį naujoje šviesoje
pažinsite, rodos, seniai pažįstamą žmogų.



VANDENIS
(01.21-02.18)

Savaitės pradžioje turėsite gerų
sumanymų, liečiančių asmeninį
gyvenimą. Nedelskite juos įgyvendinti. Ketvirtadienį visiškai
pakriks nervai. Būtinai nusišalinkite nuo visų reikalų bent dienai,
kol atgausite pusiausvyrą.



ŽUVYS
(02.19-03.20)

Visi jūsų sumanymai šią savaitę nueis šuniui ant uodegos. Ir
tai yra tik jūsų vieno kaltė, nes
veikėte ne laiku ir ne vietoje.
Nemėginkite kitiems suversti
atsakomybės!

Prenumeruokite „Naująjį Gėlupį“ ir neatsilikite nuo svarbiausių
krašto ekonomikos, kultūros ir politikos naujienų!
REKLAMA
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Vasario 23 d.
ŠEŠTADIENIS
Saulė teka 07:26
leidžiasi 17:40
Dienos ilgumas 10.14
Pilnatis (18 mėnulio diena)
Gantautas, Butvilė, Severinas,
Romana, Roma
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
netinkamas laikas laistyti.

Matematinis galvosūkis

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

Vasario 25 d.
PIRMADIENIS
Saulė teka 07:21
leidžiasi 17:44
Dienos ilgumas 10.23
Pilnatis (20 mėnulio diena)
Viktoras, Margiris, Rasa, Regimantas
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas pjauti žolę,
laistyti.
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Vasario 26 d.
ANTRADIENIS
Pavasario šauktuvės
Saulė teka 07:19
leidžiasi 17:46
Dienos ilgumas 10.27
Pilnatis (21 mėnulio diena)
Aleksandras, Jogintas, Aurimė,
Izabelė, Sandra, Alius
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti ir šaldyti vaisius.

VASARIO

28

Šio kryžiažodžio atsakymas –
Šienapjūtė.

0
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KLAIPĖDA

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

Vasario 27 d.
TREČIADIENIS
Saulė teka 07:17
leidžiasi 17:48
Dienos ilgumas 10.31
Lošimas
Delčia (22 mėnulio diena)
Nr. 1354
Gabrielius, Ginvilas, Skirmantė,
2019-02-20
Fortunatas, Livija, Mandravas,
Mandravė
SKAIČIAI
Tinkamas laikas sėti:
lapines petražoles, salierus,
Pagrindiniai skaičiai: 01, 10, 11,
agurkus.
12, 24, 43
Sode, darže:
Vikingo skaičius: 05
tinkamas laikas kaupti ir šaldyti vaisius.
Vieno derinio laimėjimų

lentelė (laimėtojai iš Lietuvos)
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Kito tiražo prognozė:

0

18,4 mln. Eur

vikinglotto lošiama trečiadienį
Eurojackpot lošiama penktadienį
Teleloto lošiama sekmadienį
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m. vasario 26 d.: inkvizicija išlaism. vasario 24 d.: gindamas PoSavaitė istorijos puslapiuose
vino savo pažiūrų atsisakiusį Galipiežiaus valstybės sienas, popiem. vasario 23 d.: Rudolfas Dyze- žius Julijus II pakvietė į tarnybą 6000 nevedu- lėjų. Po to jis ištarė: O vis dėlto ji sukasi!
lis užpatentavo dyzelinį variklį. sių, karo meną išmanančių Šveicarijos vyrų.
m. vasario 26 d.: D. Britanijos
m. vasario 23 d.: Kuba „visam
ministras pirmininkas Vinstom. vasario 25 d.: Vokiečių ordino
laikui“ išnuomoją Gvantanamo
ir kryžiuočių kariuomenė apgulė nas Čerčilis pareiškė, kad jo šalis turinti atpakrantę Jungtinėms Amerikos Valstijoms.
Pilėnų pilį (Žemaitija). Margirio vadovaujami ominį ginklą.
m. vasario 23 d.: Rusijoje prasi- gynėjai pamatę, kad neatsilaikys, sudegino
m. vasario 27 d.: Padegtas Reidėjo Vasario revoliucija.
turtą, o patys išsižudė.
chstagas. Kitą dieną Prezidentas
Hindenburgas
pasirašė Reichstago gaisro
m. vasario 24 d.: Petrograde,
m. vasario 25 d.: Popiežius Pijus
Rusijoje, įvyko slaptas lietuvių
V paskelbė bulę Regnans in Ex- dekretą, apribojusį Veimaro konstitucijoje
politinių partijų suvažiavimas, pavadintas celsis, kuria ekskomunikavo karalienę Elžbietą numatytas teises.
Mažuoju Seimu.
I-ąją ir jos šalininkus Anglijos Bažnyčioje.
m. vasario 28 d.: Klaipėdos krašte greta Vokietijos markės kaip
m. vasario 24 d.: Oriolo srityje,
m. vasario 25 d.: sovietai okuvietinė
valiuta
oficialiai įvestas litas.
Rusijoje, pirmosiose 16-osios liepavo Gruzijos demokratinę restuviškosios šaulių divizijos kautynėse su hitle- publiką.
m. vasario 28 d.: Popiežius Klerininkais, lietuviai patyrė nesėkmę.
mensas XIII leido versti Bibliją į
m. vasario 25 d.: Po TSRS spaukitas
kalbas.
m. vasario 24 d.: per Falkiopingo
dimo Čekoslovakijos Prezidentas
mūšį danai sumušė Švedijos ka- Edvardas Benešas paskyrė Čekoslovakijos kom. kovo 1 d.: įsteigtas Lietuvos
raliaus Alberto pajėgas bei į nelaisvę paėmė munistų partijos dominuojamą vyriausybę.
vyriausiasis tribunolas.
patį karalių. Taip Danijos karalienė Margarita
m. vasario 25 d.: Nikita Chrušm. kovo 1 d.: Nostradamas patapo faktiška abiejų valstybių – Švedijos ir Dačiovas XX TSKP suvažiavime
skelbė pranašysčių knygą.
nijos – valdove.
pasakė kalbą „Apie asmens kultą ir jo pasem. kovo 1 d.: įkurtas Rio de Jam. vasario 24 d.: surengta pir- kmes“, kurioje pasmerkė kai kuriuos Stalino
neiro (Rio de Žaneiro) miestas
moji loterija.
režimo veiksmus.
(Brazilija).
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Vasario 24 d.
SEKMADIENIS
Estijos Nepriklausomybės
diena
Šv. Motiejus, Vieversio diena
Saulė teka 07:24
leidžiasi 17:42
Dienos ilgumas 10.18
Pilnatis (19 mėnulio diena)
Demetrija, Gedmantas, Goda,
Motiejus, Matas
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas pjauti žolę,
laistyti.

Vasario 28 d.
KETVIRTADIENIS
Saulė teka 07:14
leidžiasi 17:50
Dienos ilgumas 10.36
Delčia (23 mėnulio diena)
Osvaldas, Romanas, Vilgardas,
Žygimantė, Romas
Tinkamas laikas sėti:
špinatus, salotas, lapinius burokėlius, laiškinius svogūnus,
smidrus, kopūstus (ir žiedinius).
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
konservuoti šakniavaisius.

ORAI

1336
1570

1921
1948

1956

1933

1923
1759
1581
1555
1565

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

SAULĖS AKTYVUMAS

G0
S0
R0

Geomagnetinių audrų
nenumatoma.

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

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

GAMA RADIACINIS FONAS

36
38

KAUNE
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE
9086 nSv/val.

ALYTUJE ČERNOBYLIO AE
nSv/val. 8160 nSv/val.

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

