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Konditerijos gaminių
kepyklėlėse, išsibarsčiusiose po
visą Lietuvą, kepė bandeles,
spurgas ir „juodus“ pinigus

AB „Kelių priežiūra” nuotraukos

SKAITYKITE 5 p.

Ką mano
birštoniečiai ir
miesto svečiai
apie Seimo narių
skaičių

Laima

DUOBLIENĖ
Kelininkų darbo grafiką
diktuoja oro sąlygos, tad
jie, nors kalendorinis

pavasaris jau atkeliavo,
dar neskuba džiaugtis
pavasariškais orais ir
atidžiai seka sinoptikų
prognozes. Juk pavasarį
Lietuvoje staigūs ir dideli
temperatūrų pokyčiai –
gan įprastas reiškinys.

Žiema prasidėjo spalį
Prienų kelių tarnybos technika žiemos sezoną pradėjo
spalį – pirmą kartą išvažiuoti
barstyti kelių teko spalio 29 d.
Pasak kelininkų, lapkritį vyNUKelta Į 2 p. 

Arbatpinigiai – kam, kiek ir kaip
Laima

DUOBLIENĖ
Lietuvių kalbos žodyne
nurodyta, kad žodis
„arbatpinigiai“ reiškia
nedidelę dovaną pinigais
už patarnavimą.
SKAITYKITE 7 p.

Rinkimai į
savivaldybių
tarybas prasidėjo
SKAITYKITE 8 p.

REKLAMA

Palikti ar nepalikti, kam,
kiek, kaip – tokie klausimai
turbūt kamuoja dažną. Atsakymus dažniausiai padiktuoja
nerašytos taisyklės: tradicijos,
intuicija ir mūsų charakteris.

Kiekvienoje šalyje
– savos taisyklės
Kiekviena pasaulio valstybė turi savo nerašytas taisykles, kam, kiek ir kaip palikti
arbatpinigių. Pagal arbatpinigių dydį pirmauja JAV, kur
„norma“ – 20–25 proc. užsakymo sumos, o netyčia pamiršus, apie tai bus priminta.
Daugumoje Europos valstybių įprasta, kad kavinėse
ir restoranuose arbatpinigių

paliekama 5–15 proc., taksi
– 5–10 proc., o viešbučio aptarnaujančiajam personalui
– 1–2 eurai. Panašios tradicijos yra įprastos ir daugumoje pasaulio valstybių. Tačiau
Skandinavijos šalyse nepri-

imta palikti arbatpinigių, nes
aptarnavimo mokestis (7–10
proc.) jau būna įtrauktas į
sąskaitą. Japonijoje arbatpinigiais galite žmogų įžeisti,
nes gerai dirbti – kiekvieno
NUKelta Į 3 p. 

Alytaus apskrities
vyriausiojo policijos
komisariato (toliau
– Alytaus apskr. VPK)
Kriminalinės policijos
ekonominių nusikaltimų
tyrimo skyriaus pareigūnų
akiratyje atsidūrė
konditerijos gaminiais
prekiaujanti įmonė bei
keli su ja susiję asmenys.

Ikiteisminio tyrimo metu
atlikta beveik 50 kratų Lentvaryje, Elektrėnuose, Raseiniuose, Vilniuje, Alytuje,
Kauno mieste ir rajone, Prienų rajone, Marijampolėje ir
Vilkaviškyje.
Kaip lietus iš giedro dangaus, vasario 25 d., vienos
Prienų rajone Veiveriuose
esančios konditerijos gaminių
įmonės vadovams ir darbuotojams, buvo policijos pareigūnų apsilankymas ir atliktos
kratos. Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų
tyrimo skyriaus pareigūnai į
pagalbą pasitelkė kolegas iš
Alytaus apskr. VPK, Marijampolės apskr. VPK, Šiaulių apskr. VPK, Kauno apskr.
VPK, Vilniaus apskr. VPK,
Valstybinės mokesčių inspekcijos (Kauno ir Vilniaus), informacinių technologijų specialistus iš Alytaus ir Kauno,
Vaiko teisių tarnybos specialistus. Kratų metu paimta daugiau kaip 20 tūkst. eurų grynaisiais, „juodosios“ buhalte-

rijos užrašai, kompiuterinės
laikmenos ir technika.
Sulaikyti trys asmenys:
įmonės vadovai (vyras gimęs
1959 m. ir moteris gimusi
1964 m.) ir buhalterė (gimusi
1962 m.).
Įtarimai pareikšti 6 asmenims: trims iš jų paskirtos
kardomosios priemonės – rašytinis pasižadėjimas neišvykti, kiti trys sulaikyti 48
valandoms.
Pirminiais paskaičiavimais,
per 8 mėnesius, apie 76 tūkst.
eurų išmokėti darbuotojams
kaip neapskaitytas darbo užmokestis, kitaip tariant atlyginimą šios įmonės darbuotojai
gavo „vokeliuose“. Taip pat
paaiškėjo, kad „juodi“ pinigai
atsirasdavo, nes kasos aparatu
buvo užfiksuojamos ne visos
įvykusios operacijos, kalbant
liaudiškai parduodamų prekių
nemušdavo į kasą.
Ikiteisminį tyrimą dėl apgaulingo apskaitos tvarkymo,
neteisingų duomenų pateikimo apie pajamas, pelną ar
turtą bei turto pasisavinimo
atlieka Alytaus apskr. VPK
Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo
skyriaus pareigūnai.
Jiems vadovauja Kauno
apygardos prokuratūros 2-ojo
baudžiamojo persekiojimo
skyriaus prokurorai.
Alytaus apskr. VPK
informacija 
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Karklės bažnyčios atstatyme pakvipo kriminalu

Skurstantys kovą gaus mažiau produktų

Pajūrio regioniniame parke įsikūrusiame Karklės kaimelyje bręsta
skandalas: kažin kas savavališkai iškasinėjo prieš daugiau kaip
šimtmetį statytos evangelikų liuteronų bažnyčios pamatus.

Skurstantys lietuviai vasarį ir kovą gaus mažiau produktų, juos
kompensuoti žadama vėlesniais mėnesiais. Procedūros užsitęsė
ir paramos gavėjai vasario-kovo dalijimo metu gaus tik du
produktus, tačiau vėliau šis trūkumas bus padengtas.

Darbo nestinga ištisus metus

Kaziuko mugės dalyviai bando
gintis nuo perpardavinėtojų
Per šimtą Vilniaus Kaziuko
mugės dalyvių susibūrė į
grupę, siekdami apsiginti
nuo kasmet problema ir
jiems, ir organizatoriams
tampančių
perpardavinėtojų, rašo
„Verslo žinios“.

119 gamintojų – keramikų,
stiklininkų, medžio drožėjų,
audėjų ir kitų – susitelkė į Kūrėjų meistrų respubliką. Dauguma jų Kaziuko mugėje dalyvaus bendroje erdvėje.
„Kai kurie mūsų grupės
nariai savo gaminius pardavinės kitose vietose. Bet juos
atskirti bus galima iš Kūrėjų
meistrų respublikos vėliavos
– ši garantuoja, kad pardavėjai prekiauja tik originaliais
pačių pagamintais kūriniais“,
– teigia gaminių prekės ženklo „Kelmas“ įkūrėjas Aiva-

ras Norbutas.
Pasak jo, tapo įprasta, kad
perpardavinėtojai tikriesiems
gamintojams sudaro nesąžiningą konkurenciją, o pirkėjams įbruka „kiniškos produkcijos“.
VŽ teigimu, išaugusi prekybos ploto kaina šiemet daliai Kaziuko mugėje prekiaujančių dalyvių tapo priežastimi jos atsisakyti.
BNS primena, kad kovo
1-3 dienomis sostinėje vyksiančioje mugėje organizatoriai teigia besitikintys sulaukti
apie pusės milijono žmonių.
Organizatoriai prekybos
leidimus šiais išdavė daugiau
nei 1300 prekybininkų, daugiausia jų – apie 800 – prekiaus ne maisto gaminiais,
taip pat apie 150 prekybininkų
atvyks iš užsienio. BNS

ATKelta IŠ 1 p.
ravo gana ramūs orai, tačiau
gruodį keliai buvo barstomi
net 23 dienas, sausį dar daugiau – 25 dienas. Buvo dienų,
kai kelius valyti bei barstyti
teko po tris kartus per dieną.
Iki vasario pradžios jau
buvo išberta 113 tūkst. tonų
druskos, 84 tūkst. tonų smėlio,
10 tūkst. tonų druskos tirpalo.
Palyginimui – per visą praėjusios žiemos sezoną keliams
barstyti ir jų slidumui mažinti
buvo sunaudota tik 109 tūkst.
tonų medžiagų.
Intensyviausiai
teko dirbti gruodį
ir sausį, kai temperatūra buvo itin nepastovi – tai nukrisdavo iki –15°C, tai
pakildavo iki +7°C,
tai prisnigdavo, tai
atšilus sniegas tirpdavo.
Kelininkų teigimu, vienas pavojingiausių žiemos
reiškinių, sukeliančių daug eismo įvykių, – „juodas“ ledas. Sąlygas jam susidaryti lemia keli
veiksniai, vienas iš jų – oro
temperatūra, nukritusi žemiau
nulio. Ne mažiau svarbus ir
eismo intensyvumas – keliu važiuojančių automobilių
padangos šildo asfaltą, kelio
danga šyla ir šlampa, tačiau
ją šaldo žiemos oras ir įšalusi kelio danga, gairina vėjas.
Tokiomis sąlygomis ant kelio formuojasi „juodas“ ledas. Kitas, ypatingo dėmesio
reikalaujantis meteorologinis
reiškinys – lijundra, t. y. ledo
sluoksnis, susidarantis lietui, rūko lašeliams ar dulksnai pasiekus žemės paviršių,
kurio temperatūra siekia 0
ar mažiau laipsnių. Lietuvos
klimatui būdingas didelis santykinis oro drėgnumas, dažni
temperatūros svyravimai bei
šiltieji atmosferos frontai šaltuoju metų laiku – itin palankios sąlygos šiam pavojingam
žiemos reiškiniui susidaryti.
Prasidėjus lijundrai, kelius
prižiūrintys specialistai stebi
kelio dangą ir imasi operatyvių veiksmų – ant kelio barsto
specialią druską arba smėlio
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ir druskos mišinį, padidinantį padangų sukibimą su kelio
danga ir palengvinantį vairavimo sąlygas.
Prienų kelių tarnyba prižiūri 383 km valstybinių kelių. Į
kelius žiemos sezono metu
išvažiuoja 4 automobiliniai
valytuvai-barstytuvai, 2 autogreideriai, 3 traktoriniai sniego valytuvai.

nei vasarą.
Vairuotojams nuolat primenama, kad eismo sąlygos
šaltuoju ir šiltuoju metų laiku
nėra lygiavertės, todėl daug
kas priklauso ir nuo pačių
vairuotojų – nuo jų elgesio
kelyje ir vairavimo kultūros.
Kelininkai yra pastebėję, kad
vairuotojų sąmoningumas ir
atsakingumas auga.

Eismo sąlygos žiemą
apgaulingos

Pavasariui ruošiasi iš
anksto

Kiekvienos žiemos neiš-

vengiami palydovai yra sniegas, lietus, lijundra, šlapdriba,
vėl sniegas ir šaltis. Dėl tokių
permainingų oro sąlygų keliai
pasidaro slidūs, o tai iš vairuotojų reikalauja daugiau atidumo ir atsargumo.
Dėl greitai besikeičiančių
oro sąlygų ir eismo sąlygos
gali būti labai skirtingos – viename ruože kelio danga gali
būti sausa ir švari, o kitame
– susiformavęs ledas ar sniego „liežuviai“, sniego sankaupos. Kelininkai pastebi, kad
kelio danga smarkiai pakisti
gali net per 15 minučių.
Žiemą vairuotojams rekomenduojama būti ypač atidiems įvažiuojant ar išvažiuojant iš miško ar gyvenvietės, kelio ruožuose, kur
kelias keičia kryptį, kur kelio pylimą keičia iškasa arba
atvirkščiai. Manevruoti rekomenduojama lėčiau, švelniau
ir iš anksto apgalvojant savo
veiksmus. Be to, labai svarbu
laikytis saugaus greičio, kuris
turi būti žymiai mažesnis nei
maksimalus leistinas, atstumas tarp automobilių privalo būti kelis kartus didesnis

Net ir prasidėjus pavasariui

vairuotojai nuolat raginami
tinkamai įvertinti eismo sąlygas ir įspėjami, kad pačios
pavojingiausios eismo sąlygos yra ryte, kai oro temperatūra staiga krenta žemyn ir
formuojasi rūkas. Ryte, net ir
esant teigiamai kelių laipsnių
temperatūrai, ant tiltų, viadukų ar kelio dangos, esančios šalia vandens telkinių,
dėl įšalo susiformuoja ledo
sluoksnis.
Prienų kelininkai pavasa-
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Užsakomieji straipsniai, reklama
Neapmokami pranešimai spaudai
Skaitytojų straipsniai

riui, kaip ir žiemai, ruošiasi
iš anksto. Vienas didžiausių
rūpesčių – duobių taisymas.
Pažangios technologijos leidžia šį darbą dirbti ne tik tada,
kai oro temperatūra teigiama,
bet ir žiemą.
O problemiškiausia laikoma kelio Nr. 130 Kaunas–
Prienai–Alytus atkarpa nuo
kelio į Rokus iki Prienų.
Nuo pavasario iki rudens
(vasaros sezoną) tvarkomi
grioviai, kelių sankasos, atnaujinamos susidėvėjusios
kelių dangos, profiliuojami ir
greideriuojami žvyrkeliai, šienaujamos pakelės, prižiūrimi
pakelės statiniai, želdiniai ir kt. Dar iki vasaros sezono yra atliekami įvairūs pasiruošimo
darbai – daugiausiai
dėmesio skiriama technikos paruošimui.
Anot kelininkų, žiemos darbų pabaigą
prognozuoti sunku,
nes ir balandį pasitaiko, kad dar pasninga ir
atšąla, todėl tam reikia
būti pasiruošusiems.

Informacija apie
kelius – internete
Apie kelius, oro sąlygas ir
prognozes informaciją teikia
eismoinfo.lt.
Iškilus bet kokių su keliais
susijusių klausimų, vairuotojai gali kreiptis į Eismo informacijos centrą telefonu
1871.
Kelių priežiūros lygius ir
darbus, kokiu laiku vyksta
kelio ruožuose, galima pasitikrinti puslapyje: kpl.keliuprieziura.lt.
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Pakistanas laikinai uždarė savo oro erdvę

Per griūtį neteisėtoje aukso kasykloje žuvo šeši

Pakistanui laikinai uždarius savo oro erdvę, Azijoje sutriko
susisiekimas lėktuvais, ypač tarp Azijos ir Europos. Pakistanas oro
erdvę staiga uždarė pranešęs, kad virš savo teritorijos numušė du
Indijos oro pajėgų lėktuvus ir sučiupo du Indijos pilotus.

Indonezijoje per griūtį vienoje neteisėtoje aukso kasykloje
žuvusių žmonių skaičius padidėjo iki šešių, dar dešimtys yra
įstrigę po žeme. Sulavesio salos rajone gelbėtojai ieškojo gyvųjų
po antradienį vakare griūties sukeltos žemės nuošliaužos.

Arbatpinigiai – kam, kiek ir kaip
ATKelta IŠ 1 p.
japono pareiga, už kurią jam
ir taip mokama, o Kinijoje,
Honkonge imti arbatpinigius
– draudžiama.
Kad nepatektume į keblią
situaciją, prieš vykstant į kelionę būtina pasidomėti ne tik
turistų lankytinomis vietomis,
bet ir kiekvienos šalies kultūrinėmis tradicijomis.

Lietuvoje
Nerašyta taisyklė skelbia,
kad Lietuvoje restoranuose ir
kavinėse, kaip ir daugumoje
Europos valstybių, paliekama
10–15 proc. arbatpinigių nuo
sąskaitos sumos. Nors arbatpinigiai atsirado kaip skatinimo priemonė, kad personalas
greičiau ir geriau aptarnautų,
šiandien tai – atsidėkojimas
už jau suteiktą paslaugą. Restoranuose ir kavinėse arbatpinigiai jau tapo tokie įprasti, kad kai kas mano, jog tai
– būtina. Arbatpinigiai – neprivalomas dalykas, tačiau jų
nepalikdami arba palikdami
pabrėžtinai mažai parodome,
kad aptarnavimas mums nepatiko.
Lietuvoje arbatpinigiai yra
ir nemaža darbuotojo atlyginimo dalis, nes darbo skelbimuose kartais nurodoma, kad
padavėjo atlyginimas – minimalus plius arbatpinigiai. Ne
visur visi arbatpinigiai atitenka padavėjui, kai kuriose maitinimo įstaigose jais dalijamasi su kitais darbuotojais, nes
manoma, kad klientas įvertina
ne tik konkretaus darbuotojo
atliktą darbą, bet ir maistą,
švarą, interjerą.
Etiketo žinovai teigia, kad
reikėtų atsidėkoti ne tik nuoširdžiai aptarnavusiems padavėjams, bet ir kitas paslaugas suteikusiems. Tai grožio
procedūros, taksi paslaugos,
siuntų (ne tik internetu pirktų
prekių, bet ir maisto) pristatymas, į namus atvykęs meistras
ir kt. Daugelis paslaugų teikėjų taip pat tikisi išgirsti: „Ačiū,
grąžos nereikia“.

Prieniškiai
arbatpinigiais
nesišvaisto
Kalbintos Prienuose dirREKLAMA

bančios padavėjos, nenorėjusios atskleisti pavardžių,
pasakojo, kad arbatpinigių
palieka maždaug pusė klientų, o sumos – nedidelės,
dažniausiai 1–2 eurai, rečiau
– 5–10 eurų – palieka didesnės kompanijos, bet jos ir užsisako daugiau.
Anot padavėjų, dienos pietus valgantys prieniškiai arbatpinigių palieka labai retai,
o jei palieka, tai dažniausiai
būna ne nuolat pietauti užsukantys vietiniai.
Dažniau, bet toli gražu ne
visuomet, arbatpinigių palieka iš anksto užsisakę pasibuvimą su draugais ar artimaisiais. Tuomet paliekama
iki 10 proc. nuo sąskaitos.
Padavėjų teigimu, užsisakę
gedulingus pietus, arbatpinigių palieka mažiau nei pusė
klientų.
„Arbatpinigių beveik visuomet palieka tie klientai,
kurie turėjo vienokių ar kitokių papildomų pageidavimų,
pavyzdžiui, vietoj bulvių košės patiekti ryžių arba vienas
daržoves pakeisti kitomis,
neužpilti padažo ir pan. Dosnesni vyrai, ypač jei padavėja jauna ir graži“, – atviravo
padavėjos.
Prienuose dirbančios padavėjos pasakojo, kad yra
girdėjusios, jog kai kuriuose
didmiesčių ar kurortų restoranuose dirbantys padavėjai
per vieną darbo dieną gauna
per 100 eurų arbatpinigių, o
į jų kišenes retą dieną „įplaukia“ 10 eurų.

Arbatpinigiai – tai
viso kolektyvo darbo
įvertinimas
Picerijos „Tango pizza“ vadovas Jaunius Mališauskas
mano, kad arbatpinigiai – tai
ne tik atlygis už nuoširdų padavėjo darbą, bet ir visos įstaigos darbo įvertinimas, nes
klientas vertina visumą: skanų
maistą, interjerą, švarą, muziką. Jo teigimu, arbatpinigiai
gali būti įskaičiuoti į sąskaitą ir vėliau, atskaičius mokesčius, kaip atlyginimo dalis išmokėti darbuotojams. „Į
rankas“ arbatpinigių gavę padavėjai turėtų juos deklaruoti

Mokesčių inspekcijoje kaip
B klasės pajamas ir sumokėti
atitinkamus mokesčius. Tačiau jis abejoja, ar daug padavėjų Lietuvoje taip daro, o
įmonių vadovai neprivalo to
užtikrinti.
Dauguma maitinimo paslaugas teikiančių įmonių vadovų nesidomi, kiek arbatpinigių gauna padavėjai, ir
retoje įstaigoje arbatpinigiai
sunešami į bendrą „katilą“,
o vėliau padalinami visiems
darbuotojams. Kasdieninis
arbatpinigių padalijimas visiems darbuotojams juos mažai motyvuoja, nes sumos
būna nedidelės. Picerijos vadovo manymu, efektyviau
– daugiau mokėti virėjui bei
kitiems darbuotojams nei padavėjui, kuris prie algos gauna
ir arbatpinigių.
Jis pats, lankydamasis kavinėse ar restoranuose, arbatpinigių visuomet palieka – jei
sąskaitos suma nedidelė, tai
palieka 0,50–2 eurus, jei didesnė – iki 10 proc. nuo bendros sumos.
Paliekantiems arbatpinigių
jis pataria nepalikti tų smulkių
pinigų, kuriuos gavo grąžos,
bet juos pakeisti „apvaliomis“
sumomis: „Geriau 50 centų ar
1 euro moneta nei sauja smulkių, kad ir jų suma didesnė.“
„Mūsų pagrindinis tikslas
– siekti, kad žmogus iš picerijos išeitų laimingas ar mažai nelaimingas, o tik paskui
– uždirbti pinigų. Mes parduodame laimę, bet ne picas“,
– savo įmonės sėkmės paslaptį įvardijo „Tango pizza“ vadovas. Gal todėl čia žmogui,
kuris suvalgė patiekalą, bet
įvardijo, kad jis nepatiko, leidžiama už jį nemokėti. Tuomet, pasak J. Mališausko, yra
tikimybė, kad klientas ateis kitą kartą ir išsirinks patinkantį
patiekalą. Gal ir arbatpinigių
paliks.
Beje, „Tango pizza“ yra
bene vienintelė maitinimo
paslaugas Prienuose teikianti
įmonė, kur yra „ore pakabintų patiekalų“, t.y. kai vienas
klientas sumoka už kavą, arbatą ar kitą maistą, kuris atitenka kitam, kuris negali sau
to leisti.

Mintimis dalijasi
praeiviai
Kalbina ir fotografuoja Laima Duoblienė

Egidijus Špačkauskas

Palieku, ir tai dažniausiai
būna kavinėse. Arbatpinigių
dydis priklauso ir nuo
sumokėtos sumos, ir nuo
aptarnavimo, ir nuo mano
nuotaikos. Dažniausiai
tai būna 1–2 eurai. Ir
parduotuvėse palieku, tik
čia jau nedaug – rudus
centus. Tų centų neimu
gal labiau nenorėdamas,
kad jie veltųsi kišenėse,
piniginėje, o paskui kažkur
iškristų, įkristų, nors manau,
kad ir šiaip verta palikti –
centas prie cento... Manau,
kad arbatpinigių priklauso
gauti ir prekes atvežusiam
kurjeriui, ir kitiems mums
kokią paslaugą namuose
suteikusiems asmenims.

Daiva Bobikienė

Dažniausiai palieku kavinėse, o arbatpinigių dydis
priklauso nuo sumos, kurią
sumoku už patiekalus. Manau, kad kavinėje arbatpinigiai labiausiai priklausytų
virėjui, o paduodame padavėjui. Įdomu, ar jie pasidalina? Palieku arbatpinigių
ir kirpykloje. Rudus centus
beveik visuomet palieku
parduotuvėse, kai atiduoda
grąžą, o turguje močiutei,
parduodančiai savo rankomis užaugintą ar pagamintą prekę, duodu truputį daugiau, nei prašo.

Ar paliekate
arbatpinigių?
Kur, kam, kiek?
Stasė Kovalenko

Gražina Mikušauskaitė

Keliaudama po Europą
ir kavinėje gavusi sąskaitą
pasižiūriu, ar neįskaičiuoti
arbatpinigiai. Jei nėra –
būtinai palieku. Tikrai žinau,
kad kai kur užsienyje vakare
arbatpinigiai padalijami ir jų
gauna ne tik padavėjai, bet
ir virėjai, indų plovėjai,
valytojai. O kokia tvarka
Lietuvoje, nežinau, bet,
greičiausiai, priklauso nuo
vadovo. Arbatpinigių duodu
ir kavinėse, ir kirpyklose,
ir siuntinį atvežusiam
vairuotojui.
Vakar du eurus – kad
„atsiknistų“ – daviau ir
įkyriai į namus lindusiai
moteriškei. To arbatpinigiais
nepavadinsi, nes jokios
paslaugos negavau – kad
„pavaražytų“, nesileidau.

Prenumeruokite „Naująjį
Gėlupį“ ir neatsilikite nuo
svarbiausių krašto ekonominių,
kultūrinių ir politikos naujienų!

Nelabai kur nueinu,
todėl nelabai turiu ir kam
arbatpinigių palikt. Žinoma,
nuėjus į kavinę kavos ar
pavalgyti visuomet palieku
kažkokią nedidelę sumą
kaip padėką, kad maloniai
aptarnavo pagyvenusį
žmogų. Nežinau, kaip
elgčiausi, jei padavėjas
būtų grubus, nemandagus,
nes taip nepasitaikė. Tačiau
arbatpinigių nepalieku nei
parduotuvėje, nei autobuse,
kirpykloje ar kitoje panašioje
įstaigoje – sumoku tiek,
kiek paprašo. Žinau, kad
tie, kuriems pensiją atneša
į namus, visuomet dalį (nuo
kelių centų iki poros eurų)
palieka laiškanešiui.
Jonas Antanas

Arbatpinigių palieku tik
kavinėse ir restoranuose, nes
tai yra įprasta. Dydis priklauso nuo užsakymo dydžio.
Palikdami arbatpinigių atsidėkojame padavėjui už kultūringą aptarnavimą, nors jo
darbas toks ir yra – priimti
užsakymą ir atnešti maistą.
O jei padavėjas buvo nemandagus, maistas atšalęs,
tuomet, logiška, kad padavėjai turėtų mums arbatpinigių duoti. Bet tokio atvejo
dar negirdėjau. Daugiau niekam arbatpinigių nepalieku
– kiek paprašo, tiek sumoku.
Man juk už mandagų elgesį
darbe niekas arbatpinigių nepalieka, nors tenka su nemažai žmonių susitikti.

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

Sako esąs pasirengęs vykdyti denuklearizaciją

ES pasiruošusi sąlyginai leisti atidėti „Brexit“

Šiaurės Korėjos lyderis Kim Čen Unas ketvirtadienį sakė, kad
nedalyvautų susitikime Hanojuje su JAV prezidentu Donaldu
Trampu, jei nenorėtų vykdyti denuklearizacijos. Po pirmojo
susitikimo nebuvo sutarta dėl denuklearizacijos apibrėžimo.

Europos Sąjunga pasiruošusi leisti Didžiajai Britanijai atidėti kovo
29 dieną numatytą „Brexit“, bet tik su tam tikromis sąlygomis,
trečiadienį pareiškė ES lyderiai. Vis tik buvo pakartota, kad
„susitarimo dėl išstojimo neįmanoma persvarstyti“.

Kad geriau augtų ir gausiau
žydėtų kambarinės gėlės...
NUSIKALTIMAI IR
NELAIMĖS
parengta pagal Alytaus apskrities
Vyrausiojo policijos komisariato
ir Kauno apskrities priešgaisrinės
gelbėjimo valdybos informaciją

2019-02-21 apie 22.59 val. gautas
pranešimas, kad Birštono sen.,
Škėvonių k. Ąžuolo g. iš rūsio
rūksta dūmai, ugnies nematyti.
Iš rūsio, įrengto po medinio, vieno
aukšto namo priestatu, veržėsi
dūmai. Rūsio patalpoje (6x7 m)
apdegė 4 lentos prie kamino.
2019-02-22 Alytaus apskr. VPK
Prienų r. PK gautas V. G. (gim.
1958 m., gyv. Birštono sav.) pareiškimas, kad namų, esančių
nurodytu adresu, virtuvėje jos
neblaivus (3,14 prom. alkoholio)
sūnus T. B. (gim. 1985 m., gyv.
Prienuose) tyčia į pareiškėją metė
mobiliojo ryšio telefoną, pataikė
į veidą ir sukėlėfizinį skausmą. T.
B. sulaikytas 48 val.
2019-02-22 apie 13.52 val. gautas
M. P. (gim. 1974 m., gyv. Prienuose) pareiškimas, jog 2019-02-22
apie 07.30 val. pastebėjo, kad
iš nerakinto jam priklausančio
automobilio, stovėjusio gatvėje,
prie namų, pavogti žiūronai ir akumuliatorinis suktukas. Padaryta
550 eurų turtinė žala. Įtariamųjų
nėra. Turtas nedraustas.
2019-02-23, apie 08.20 val., Prienų
r. sav., namuose rastas V. B. (gim.
1972 m.) lavonas be išorinių
smurto žymių.
2019-02-23 apie 16.28 val., kelyje
Jundeliškės–Vėžionys, kelkraštyje,
rastas G. B. (gim. 1965 m., gyv.
Birštono sav.) lavonas be išorinių
smurto žymių.
2019-02-23, apie 21.10 val., Prienų
r., namuose rastas A. M. (gim.
1959 m.) lavonas be išorinių kūno
sužalojimų.
2019-02-24 apie 13 val. Prienuose,
Kęstučio g., namuose, vyras (gim.
1988 m.) smurtavo prieš savo močiutę (gim. 1940 m.). Įtariamasis
sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
2019-02-25 apie 13 val. Prienų r.,
Veiverių sen., Papilvio k., gyvenamojo namo kambaryje, neblaivus
(3.07 prom. alkoholio) vyras (g.
1990 m.) smurtavo prieš neblaivią
(2.53 prom. alkoholio) sugyventinę (g. 1990 m.). Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
REKLAMA

Per žiemą kambarinės
gėlės šiek tiek suvargo.
Tad dabar pats metas jas
pažadinti, sustiprinti, kad
jos augtų žydėtų ir mus
džiugintų. O tam reikia
labai paprastų dalykų.

Vanduo — augalų gyvybės pagrindas. Kiekvienos
rūšies augalui reikalingas individualus laistymas. Taip pat
kambarinius augalus būtinai
reikia maitinti, jei norite, kad
jie gražiai žydėtų ir gražiai
žaliuotų.
Cukrus. Pati natūraliausia
tręšimo priemonė kambarinėms gėlėms. Cukrus išsiskaido į fruktozę ir gliukozę.
Būtent gliukozė daro stebuklus. Ji yra augalų gyvybinės
veiklos energijos šaltinis. Tokios trąšų priemonės paruošimui reikia 1 v.š. cukraus
ištirpinti 0,5 l vandens arba
tiesiog paberti cukraus į žemę, o po to palaistyti.
Ricinos aliejus. Puikiai
tinka žydintiems augalams.
1 a.š. ricinos aliejaus 1 l vandens. Augalai greičiau auga,
gražiai žydi ir neserga.
Medienos pelenai.
Floristai rekomenduoja juos kaip profilaktikos priemonę
nuo augalų ligų. Labiausiai paplitęs pelenų naudojimo būdas – pripilti pelenų į skystį. Nedidelį
kiekį, apie 100-150
g kibirui vandens,
sumaišom, laistymo
priemonė paruošta.
Naudoti ne dažniau 1
karto per mėnesį.
Granatų arba bet
kokių citrusinių vai-

sių odelė taip pat puikus augalų pamaitinimas. Odeles
reikia užpilti vandeniu, palaikom parą, o tada laistom.
Aspirinas. Kas du mėnesius į laistymo vandenį įdėkite tabletę aspirino. 1 tabletė
1 litrui vandens. Jei taip darysite, augalai bus atsparūs
ligoms, o lapai bus gražios
žalumos. Taip pat ir greitai
augs.
Alijošiaus sultys. Tai augalinės kilmės biogeninis stimuliatorius. Tai puikus augimo stimuliatorius. Alijošiaus
sulčių naudojimas laistymui,
leis išauginti stiprų ir gražų
augalą per trumpą laiką. Paruošimas: į pusantro litro vandens įpilti 1 arbatinį šaukštelį
alijošiaus sulčių.
Pienas. Pienas rekomenduojamas ne tik laistymui
(1 arbatinis šaukštelis 1 litrui vandens). Pieno tirpalu
taip pat galima valyti lapus
, santykis 1 : 10. Pamirkius
vatos gabalėlį nuvalykite lapus 1 kartą per savaitę. Lapai blizgės, apdovanodami
šviežumu.

EK: Lietuvos ekonomika auga, tačiau stebima
kritinė padėtis dėl nelygybės ir skurdo
2018 metais šalies
ekonomikos augimas išliko
stiprus ir siekė 3,6 proc.,
žmonių užimtumas buvo
itin aukštas, o nedarbas
toliau mažėjo, tačiau
stebima kritinė padėtis
dėl socialinės atskirties,
nelygybės ir skurdo,
nurodo Europos Komisija,
paskelbusi Lietuvos
ekonomikos iššūkių
ataskaitą.

Manoma, kad šiemet ir
2020-aisiais šalies ekonomika toliau augs, tačiau kiek lėčiau – atitinkamai 2,7 proc. ir
2,4 procento.
2017–2018 metais Lietuvos viešieji finansai buvo su
perviršiu, jo tikimasi ir šiemet, o valstybės skola turėtų
sumažėti.
Anot EK, spartus realaus
darbo užmokesčio augimas
skatina vartojimą bei ekonomikos augimą, tačiau darbo
jėgos trūkumas verčia susirūpinti ekonomikos augimo ilgalaikiu tvarumu, reikia tvarkyti švietimo sektorių, gerinti
inovacijų skatinimo politiką
ir viešųjų investicijų efektyvumą.
Vis dėlto ataskaitoje pastebima, kad Lietuva padarė ribotą pažangą įgyvendindama
rekomendacijas šaliai.
Anot Europos Komisijos
atstovybės Lietuvoje vadovo
Arnoldo Pranckevičiaus, ataskaitoje daug daugiau dėmesio,
nei anksčiau, skiriama regioniniams skirtumams, pirmą
kartą identifikuojamos sritys,
kuriose reikalingos viešosios
ir privačios investicijos.
„Lietuva išlieka paradokso
valstybe – iš vienos pusės, gera makroekonominė sveikata,
stiprus ekonomikos augimas,
mažėjantis nedarbas ir sparčiai
augantis atlyginimai bei labai
geri viešieji finansai, tačiau
tuo pačiu didėja trys regioniniai skirtumai ir kritinė padėtis
dėl pajamų nelygybės, skurdo
ir socialinės atskirties“, – žurnalistams trečiadienį sakė A.
Pranckevičius.

Iššūkiu lieka skurdas ir
nelygybė
Komisija nurodo, kad dide-

lė emigracija Lietuvoje lemia
neigiamas demografines tendencijas, be to, padėtį blogina prasti sveikatos priežiūros
rezultatai.
Nors dėl išmokų vaikus auginančioms šeimoms padidinimo jų gerovė padidės, tačiau didelė pajamų nelygybė ir
skurdas tebėra didelis iššūkis.
„Ataskaitoje matome, kad
skurdo lygis ir nelygybė tebėra viena aukščiausių Europos Sąjungoje, o mokesčių ir
išmokų sistema turi labai mažai įtakos mažinant pajamų
nelygybę Lietuvoje“, – teigė
A. Pranckevičius.
Skurdas daugiausiai susijęs
su vyresnio amžiaus žmonėmis, neįgaliaisiais ir nepilnais
namu ūkiais.
Didžiausiais iššūkiais Lietuvai ir toliau lieka užtikrinti įtraukų augimą ir padidinti
investicijas, ypač į žmogiškąjį kapitalą, didinti našumą bei
darbo jėgos pasiūlą.

Regionų skirtumai
Šiais metais šalies ataskaitoje ypač daug dėmesio skiriama
ekonominiams ir socialiniams
regionų skirtumams bei investicijų poreikiams šiuos skirtumus mažinti. Nors bendrasis
vidaus produktas (BVP) vienam gyventojui pastaraisiais
metais Vilniuje sparčiai kilo
ir jau viršijo ES vidurkį, kituose regionuose BVP auga
lėčiau (arba išvis neauga) ir
nesiekia dviejų trečdalių ES
vidurkio.
Vilniaus ir kai kurių kitų apskričių nedarbo rodikliai skiriasi beveik tris kartus.
Nedarbo lygis 2018 metais
Lietuvoje sumažėjo iki 6,3
proc. – tai yra lygis, paskutini
kartą matytas 2008 metais.
Vidutinis nedarbas Lietuvoje yra mažesnis nei ES vidurkis, tačiau, pasak A. Pranckevičiaus, regioniniai skirtumai
ir čia yra labai ryškūs.
„Nedarbui Vilniaus apskrityje esant mažesniam nei 5
proc., Utenos apskrity jis siekia beveik 15 procentų“, – sakė A. Pranckevičius.

Siūlo investuoti į
inovacijas ir klimato

kaitos mažinimą

Europos Komisija yra pateikusi pasiūlymą dėl ateinančios
2021–2027 metų finansinės
perspektyvos. Šalies ataskaitoje identifikuotos sritys, kuriose reikalingos viešosios ir
privačios investicijos bei numatomos sritys, kurios galėtų būti finansuojamos iš ES
struktūrinių fondų ateinančioje 2021–2027 m. finansinėje
perspektyvoje.
Ši ataskaita bus pagrindas
Lietuvai ir EK deryboms dėl
investicijų prioritetų 2021–
2027 metais.
EK siūlo investuoti į inovacijas ir produktyvumo didinimą, skatinti informacinių
technologijų ir elektroninių
paslaugų naudojimą, ypač
kaimo vietovėse. Mažosios
ir vidutinės įmonės sulauktų
ES pagalbos konkurencingumui didinti ir naujų rinkų savo
produkcijai ieškoti.
Paramos sulauktų energijos vartojimo mažinimo projektai, atsinaujinančioji ir išmanioji energetika, taip pat
atliekų kiekio mažinimo ir jų
perdirbimo skatinimo projektai bei investicijos, susijusios
su klimato kaitos padarinių
mažinimu.
Paramos Lietuva gali tikėtis
ir viešojo transporto plėtrai,
kibernetiniam saugumui užtikrinti, naujų kompetencijų
įgijimui, pažeidžiamų asmenų
integracijai į visuomenę, prieigai prie kokybiškų medicinos
paslaugų.
ES specifinį dėmesį skirtų
regionams, kuriuose ekonominė ir socialinė atskirtis didžiausia.

EK rekomendacijos
- gegužę
Balandį valstybės narės Europos Komisijai turėtų pateikti savo nacionalines reformų
programas ir stabilumo arba
konvergencijos programas,
o gegužę Europos Komisija
pateiks naujas konkrečioms
šalims skirtas rekomendacijas
2019–2020 metams, kuriose
bus nurodyti spręstini prioritetiniai klausimai.. BNS-Erika
Alonderytė

istorija 
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Per antidopingo reidus suimti devyni žmonės

Iš vyriausybės traukiasi jau trečias ministras

Vokietijoje ir Austrijoje per trečiadienį surengtus dopingo kontrolės
reidus buvo suimti penki atletai ir keturi asmenys, vykstant
Pasaulio slidinėjimo čempionatui. Policija pranešė, kad tarp
areštuotų sportininkų yra du austrai, vienas kazachas ir du estai.

Iš Slovėnijos vyriausybės trečiadienį dėl naujo geležinkelio
tiesimo skandalo pasitraukė jau trečias per kiek mažiau nei
pusmetį ministras. Kiti du ministrai buvo priversti atsistatydinti dėl
kaltinimų bauginus pavaldinius ir piktnaudžiavus įgaliojimais.

Juozui Vilkutaičiui-Keturakiui – 150
1869 m. kovo 1 d.
Gulbiniškių km.
(Marijampolės aps.)
Simono ir Magdelenos
Vilkutaičių šeimoje gimė
būsimasis Prienų notaras
Juozas Vilkutaitis.

Jo biografija išsamiai
atskleista jo dukters dailininkės Birutės Vilkutaitytės-Gedvilienės knygoje „Tikrasis Keturakis ir
jo raštai“ (1979 m.). Šioje
knygoje, be grožinių kūrinių, paskelbti ir rašytojo
atsiminimai.
Būdamas 6–7 metų, žaisdamas su draugais Juozukas susimuša koją ir nuo to
laiko sveikata vis blogėja.
Didžiausia pramoga jam
tampa knygų skaitymas.
Matydamas, kad Juozukas
nepaprastai gabus vaikas,
Gudelių klebonas, Juozo
dėdė, pasiima jį savo globon. Nors į mokslus ir neišleidžiamas, tačiau žinių
trokštantis vaikas nesiskiria su knygomis. Pablogėjus regėjimui, Juozui tenka
nešioti akinius. Kažkas pasijuokdamas iš jo išvaizdos
pavadina jį keturakiu ir ši
pravardė lieka visam likusiam gyvenimui.
1883 m. pasirodžius
„Aušrai“, J. Vilkutaitis tampa jos platintoju ir pats bando kai ką rašyti. 1891 m.
parašo komedijos „Amerika pirtyje“ pirmąjį variantą, kuris P. Matulaičio,
„Varpo“ bendradarbio, buvo sukritikuotas. Apie 1890
m. pradeda rašinėti ir versti iš lenkų kalbos kūrinius,
pasirašydamas Keturakio
slapyvardžiu. Rašymui lieka vis mažiau laiko, jis ruošiasi teisėjo pareigoms, yra
visų patarėjas, „gydytojas“,
laikrodininkas, šaltkalvis,
dailidė. 1892 m. Juozas,
kviečiamas brolio Antano,
vyksta į Kaukazą. Čia toliau tobulina savo veikalą
„Amerika pirtyje“, galimas
dalykas, pasitardamas su
broliu, ir sukuria apsakymą
„Kaip Mikas apsidžiaugė
čebatais“. Jį kritikai įvertino kaip šio žanro šedevrą.
1894 m. Juozas vėl gyREKLAMA

vena Gudeliuose, tvarko
dėdės Antano Vilkutaičio
ūkį, o po jo mirties tampa
šio ūkio paveldėtoju. Komedija „Amerika pirtyje“
atiduota organizuojamam
konkursui, o 1895 m. ji atskiru leidiniu išspausdinama kaip „Ūkininko“ priedas ir tuoj pat pradedama
vaidinti slaptuose lietuvių
susirinkimuose, kol pagaliau po spaudos atgavimo
1905 m. suvaidinama viešai Marijampolėje. Čia atskleidžiamas Keturakio slapyvardis.

iki nakties), bet ir kaip „gydytojas“. 1919 m. paskiriamas Seinų apskrities taikos
teisėju, o Seinams atitekus
Lenkijai, gauna paskyrimą
į Prienus.
1920 m. Juozas Vilkutaitis pradeda dirbti taikos teisėju Prienuose. Savo darbe
vadovavosi ne tik įstatymais, bet ir sąžine. 1924 m.
mirus Prienų notarui Šteinui
ir nesant kuo jį pakeisti, J.
Vilkutaitis paskiriamas laikinai eiti jo pareigas. Šios
ramesnės pareigos buvo arčiau širdies ir, jam pačiam

1905 m. Juozas Vilkutaitis išrenkamas Gudelių valsčiaus vaitu. Naujos
pareigos duoda medžiagos
naujiems kūriniams. Jis parašo vaizdelius: „Ant to jų
galvos“, „Parazitas“ ir pradeda komediją „Bepig tokį
užvadą turėt“.
1908 m. išrinktas Marijampolės apskrities V apygardos teisėju, išvažiuoja
į naują savo tarnybą Balbieriškyje. Čia garsėjo ne
tik kaip stropus teisėjas (jo
vedamos bylos užsitęsdavo

prašant, jis paliekamas šiose pareigose, kol 1940 m.,
vengdamas bolševikų represijų, su šeima išsikėlė į
Kauną. Tiek dirbdamas taikos teisėju, tiek notaru dėl
savo sąžiningumo J. Vilkutaitis buvo visų gerbiamas.
Birutė Vilkutaitytė-Gedvilienė savo prisiminimuose rašo apie tėvą kaip
apie pirmą savo mokytoją,
kuris savo pavyzdžiu mokė visus vaikus. Nors buvo
griežtas ir reikalavo paklusnumo, tačiau kartu mokė ir

priimti savo sprendimus.
Būdamas tikras patriotas,
to paties mokė ir savo vaikus, bet visų pirma mokė
būti gerais žmonėmis. Buvo
nusistatęs prieš bet kokias
fizines bausmes.
1931 m. J. Vilkutaitis nusipirko seną medinį namelį
Prienuose (toje vietoje pastatytas atminimo ženklas).
Šiuose namuose netrūko
naujovių ar pačio Vilkutaičio išradimų: pastatoma
nauja krosnis, kad tektų
mažiau puodus šveisti, vos
tik Kaune atsirado linoleumas, juo išklojamos grindys
ir Vilkutaičių namuose, kad
lengviau būtų jas prižiūrėti,
taip pat namuose atsirado ir
dulkių siurblys.
Už nuopelnus tautai 1928
m. Juozas Vilkutaitis-Keturakis buvo apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio
Gedimino III laipsnio ordinu. Jis remdavo kiekvieną
organizaciją, kuri dirbo lietuvybės darbą.
Nors J. Vilkutaitis ir nemėgo susibūrimų, tačiau
jo namuose Prienuose svečių netrūkdavo. Pas Vilkutaičius mėgo lankytis kun.
Valaitis, daktaras J. Brundza, „Žiburio“ gimnazijos
mokytojai, mielai svečiuodavosi ir kiti miestelėnai.
Čia buvo vaišinamasi be
alkoholio ir kortavimo, kaip
buvo įprasta to laikotarpio
aukštuomenės namuose.
Vengdami represijų, Vilkutaičiai 1944 m. emigravo į Vokietiją. 1945m. karui pasibaigus, Vilkutaičiai
atsidūrė Augsburgo perkeltųjų asmenų stovykloje. Tėvynės ilgesys ir nelengvos
gyvenimo salygos paveikė
J. Vilkutaičio-Keturakio
sveikatą, ypač regėjimą.
Jis labai troško grįžti į
Tėvynę, tačiau šiam norui
jau nebuvo lemta išsipildyti. J. Vilkutaitis-Keturakis
mirė 1948 m. rugsėjo 11
d., palaidotas Augsburgo
kapinėse palydint didžiulei miniai.
Informaciją parengė
Prienų krašto muziejaus
vyr. fondų saugotoja
Ernesta Juodsnukytė 

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ
2019 m. kovo 7 d. 10 val.
1. Dėl Prienų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2018 metų veiklos ataskaitos
2. Dėl pritarimo Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos 2018 metų veiklos ataskaitai
3. Dėl pritarimo Prienų r. Balbieriškio pagrindinės mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitai
4. Dėl pritarimo Prienų r. Išlaužo pagrindinės mokyklos
2018 metų veiklos ataskaitai
5. Dėl pritarimo Prienų r. Jiezno gimnazijos 2018 metų
veiklos ataskaitai
6. Dėl pritarimo Prienų r. Naujosios Ūtos pagrindinės mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitai
7. Dėl pritarimo Prienų r. Pakuonio pagrindinės mokyklos
2018 metų veiklos ataskaitai
8. Dėl pritarimo Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos
2018 metų veiklos ataskaitai
9. Dėl pritarimo Prienų r. Skriaudžių pagrindinės mokyklos
2018 metų veiklos ataskaitai
10. Dėl pritarimo Prienų r. Stakliškių gimnazijos 2018 metų veiklos ataskaitai
11. Dėl pritarimo Prienų r. Šilavoto pagrindinės mokyklos
2018 metų veiklos ataskaitai
12. Dėl pritarimo Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos 2018 metų veiklos ataskaitai
13. Dėl pritarimo Prienų „Žiburio“ gimnazijos 2018 metų
veiklos ataskaitai
14. Dėl pritarimo Prienų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ 2018
metų veiklos ataskaitai
15. Dėl pritarimo Prienų lopšelio-darželio „Pasaka“ 2018
metų veiklos ataskaitai
16. Dėl pritarimo Prienų lopšelio-darželio „Saulutė“ 2018
metų veiklos ataskaitai
17. Dėl pritarimo Prienų r. Jiezno muzikos mokyklos 2018
metų veiklos ataskaitai
18. Dėl pritarimo Prienų meno mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitai
19. Dėl pritarimo Prienų švietimo pagalbos tarnybos 2018
metų veiklos ataskaitai
20. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Prienų Justino Marcinkevičiaus viešajai bibliotekai
21. Dėl Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo
turto nuomos (ne konkurso būdu) sutarties nutraukimo
22. Dėl Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto (Vytauto g. 11, Prienų m.) nuomos sutarties patvirtinimo
23. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario
23 d. sprendimo Nr. T3-32 „Dėl Piniginės socialinės paramos
teikimo tvarkos aprašo ir lėšų piniginei socialinei paramai nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
24. Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
25. Dėl Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos
stebėsenos 2017 metų ataskaitos patvirtinimo
_________________
Tarybos sprendimų projektai skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje www.prienai.lt, skyriuje „Tarybos posėdžių darbotvarkės“. Tarybos posėdžių tiesiogines transliacijas galima stebėti Savivaldybės interneto svetainėje www.
prienai.lt.
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JAV du traukiniai įsirėžė į automobilį

Ukraina nedalyvaus šių metų „Eurovizijoje“

Long Ailande esančioje geležinkelio pervažoje į automobilį
įsirėžus dviem iš skirtingų pusių atlėkusiems traukiniams, žuvo
trys žmonės. Po susidūrimo vienas iš traukinių nuvažiavo nuo
bėgių ir trenkėsi į stoties platformą. Sužeisti septyni keleiviai.

Ukrainos nacionalinis transliuotojas trečiadienį paskelbė, kad
šalis nesiųs savo atstovo į šių metų „Eurovizijos“ dainų konkursą.
Ukrainos nacionalinę atranką laimėjusi 27 metų dainininkė
sulaukė kritikos dėl Rusijoje rengiamų koncertų.

Trečiadienio katechezė: „Teesie šventas tavo vardas“
Nuo šio trečiadienio, vasario
27 dienos, bendrosios audiencijos sugrįžta į šv. Petro aikštę:
žieminis oras jau traukiasi iš
Italijos ir sugrįžta šiltos dienos.
Kreipdamasis į saulėta diena
galėjusius džiaugtis piligrimus
ir maldininkus popiežius Pranciškus tęsė katechezių ciklą
apie „Tėve mūsų“ maldą, apmąstydamas maldavimą: „Teesie šventas tavo vardas“.
Tokių maldavimų Viešpaties išmokytoje „Tėve mūsų“
maldoje, priminė Pranciškus,
yra septyni. Juos lengva suskirstyti į dvi grupes. Pirmųjų trijų centre yra Dievo Tėvo
„Tu“. Likusiųjų keturių centre
esame „mes“ ir mūsų žmogiškieji poreikiai. Pirmuosiuose
trijuose Jėzus mus įveda į savo troškimus, kurie nukreipti
į Tėvą: „teesie šventas tavo
vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia“. Kituose keturiuose Jėzus kalba
mūsų ir mūsų poreikių vardu,
melsdamas kasdienės duonos,
nuodėmių atleidimo, pagalbos
gundymuose ir išlaisvinimo iš
blogio.

REKLAMA

„Čia yra kiekvienos krikščioniškos maldos, kiekvienos
žmogiškos maldos matrica“,
– pasakė popiežius: Dievo,
Jo slėpinio, grožio ir gerumo
kontempliacija, o iš kitos pusės – nuoširdus ir drąsus prašymas to, ko mums reikia gyvenimui, geram gyvenimui.
Tokiu būdu savo paprastumu
ir esmingumu „Tėve mūsų“
malda ugdo besimeldžiantįjį
netuščiažodžiauti, nes, paties
Jėzaus žodžiais tariant, „Jums
dar neprašius, jūsų Tėvas žino,
ko jums reikia“ (Mt 6,8).
„Kalbame su Dievu ne tam,
kad Jam praneštume apie tai,
kas mūsų širdyje: Jis tai žino
daug geriau už mus pačius“,
– sakė popiežius, pridurdamas,
jog Dievas mums yra mįslė,
o mes Jam – ne. Dievas yra
panašus į mamą, kuri tuoj pat
perpranta vaiką: ar jis laimingas, ar liūdnas, nuoširdus ar
kažką slepia.
„Pirmasis krikščioniškos
maldos žingsnis yra savęs patikėjimas Dievui, jo apvaizdai“, – apibendrino Šventasis
Tėvas. Kreipiamės į Viešpatį
ne tam, kad papasakotume,
ką Jis jau žino, bet prašydami
būti šalia, būti vilties pagrindu.
Galima pastebėti, jog išmokęs
mus „Tėve mūsų“ maldos Jėzus ta pačia proga priduria:
„nesisielokite ir neklausinėkite: ‘Ką valgysime?’ arba: ‘Ką
gersime?’, arba: ‘Kuo vilkėsime?’“ (Mt 6,31). Tai atrodo
prieštaringa: esame mokomi
prašyti duonos, o vėliau ja nesirūpinti. Tačiau tai prieštaravimas tik iš pirmo žvilgsnio:
iš tiesų krikščionio prašymai
išreiškia pasitikėjimą Tėvu.
Todėl pirmasis maldavimas,

kreipimasis į Tėvą skamba
taip: „Teesie šventas tavo vardas“. Šiame maldavime išreiškiamas Jėzaus žavėjimasis Tėvo grožiu ir didybe, troškimas,
kad visi Jį atpažintų ir mylėtų
už tai, kuo Jis iš tiesų yra. Tuo
pat metu tai maldavimas, kad
šis vardas būtų pašventintas
mumyse, mūsų šeimose ir bendruomenėse, visame pasaulyje. Dievas šventina ir keičia
savo meile, bet tuo pat metu ir
mes savuoju liudijimu perteikiame pasauliui Dievo šventumą, Dievo „vardą“.
„Dievas yra šventas, tačiau
jei mes, jei mūsų gyvenimas
nėra šventas, tai didelis nenuoseklumas. Dievo šventumas turi atsispindėti mūsų
veiksmuose, mūsų gyvenime“, – pridūrė Pranciškus. Jei
skelbiame Dievo šventumą, o
patys bjauriai elgiamės, tai žeidžia ir skandalizuoja.
„Dievo šventumas yra besiplečianti jėga ir mes meldžiame, kad ji greitai sudaužytų mūsų pasaulio užtvarus“,
– tęsė Pranciškus. Tai regime
Jėzaus asmenyje. „Gal atėjai
mūsų pražudyti?“ (Mk 1,24)
klausia Jo netyrosios dvasios.
Niekada dar pasaulyje nebuvo tokio šventumo, susitelkusio ne į save, bet į išorę.
Toks šventumas kaip Jėzaus,
palygino Pranciškus, sklinda
išcentriniais ratais, tarsi ratilai vandenyje. Blogio dienos
suskaičiuotos: atėjo stiprusis
žmogus, Jėzus, kuris susigrąžino savo namus ir suteikė
mums jėgą susigrąžinti savo
vidinius namus.
„Malda nuveja bet kokią
baimę. Tėvas mus myli, Sūnus paima mus už rankų, Dva-

sia darbuojasi slaptoje dėl pasaulio išganymo. O mes? Mes
nesvyruojame neužtikrintume.
Mes esame įsitikinę: Dievas
mane myli. Jėzus suteikė man
gyvenimą. Dvasia yra manyje. Tai yra didelis ir tikras dalykas. O blogis? Jis bijo. Tuo
džiaugiamės“, – sakė popiežius Pranciškus.
Tarp piligrimų grupių, kurias Šventasis Tėvas atskirai
pasveikino bendrojoje trečiadienio audiencijoje, buvo iniciatyvos „Benediktinų deglo“
delegacija. Šis deglas buvo
įžiebtas „Už taiką ir Europą“
vasario 23 dieną Norčioje
(Norcia), šv. Benedikto gimtinėje, ir keliaus iki Krokuvos, Lenkijoje. Jis bus įneštas
į Aušvico koncentracijos stovyklą. Iš Lenkijos deglas bus
sugrąžintas į Italiją, Norčios
miestelį pasieks kovo 20 dieną,
iškilmingai švenčiamos šv. Benedikto šventės išvakarėse.
VATICAN NEWS

Ir katalikai
juokiasi...
Nuėjo zakristijonas išpažinties. Klebonas ir klausia:
– Bene žinai, kas mano žirnius vagia?
– Nieko negirdžiu, – sako
zakristijonas. – Stok tu į mano vietą, o pažiūrėsim ar tikrai
nesigirdi.
Atsisėdo zakristijonas į
klausyklą, klebonas atsistojo
prie langelio.
– Bene žinai, kas pas mano
žmoną eina? – klausia zakristijonas kleboną.
– Na, tikrai nieko nesigirdi,
– patvirtino klebonas.

laikraščio priedas Birštono
savivaldybės gyventojams
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Paragino grąžinti Ukrainai Krymo kontrolę

Melagingos žinutės apie „Swedbank“

Artėjant Rusijos įvykdytos Krymo aneksijos penktosioms
metinėms Vašingtonas primena, kad šį žingsnį laiko neteisėtu.
„JAV primena savo tvirtą poziciją: Krymas yra Ukraina ir turi būti
sugrąžintas Ukraina”.

Dėl žmonėms siuntinėjamų melagingų žinučių, kad bankas
„Swedbank“ nuo kovo 2 dienos esą nebevykdys veiklos, todėl jo
klientai turi perkelti lėšas į jiems nurodytą sąskaitą kitame banke,
Lietuvos bankas kreipėsi į Generalinę prokuratūrą.
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Prenumeruojamas

Ką mano birštoniečiai ir miesto svečiai apie
Seimo narių skaičių
narį.

Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Šiuo metu labai plačiai
diskutuojama apie Seimo
narių skaičiaus mažinimą.
Suprantama, gyventojų
Lietuvoje mažėja,
savivaldybėse tarybos
narių skaičius mažėja,
tad logiška būtų manyti,
kad ir atstovų parlamente
turėtų mažėti...

sėdžiuose, priimtų įstatymus.
Reikia, kad posėdžiuose būtų dauguma, kad visada būtų reikiamas balsuojančiųjų
skaičius.

Bet paklauskime, ką apie
tai mano Birštono žmonės bei
sutikti svečiai.

O rinkti pagal sąrašus negerai, nes tada seimūnas neturi
niekam atsiskaityti.

Arvydas Kačėnas (iš
Vilniaus):
Mano manymu, reikėtų
mažinti ne iki 120, bet bent iki
100. Tiek Seimo narių padarytų tiek pat, o gal net ir daugiau. Juk ir dabar posėdžių salėje jų būna ne daugiau kaip
pusė. Būtų gerai paskaičiuoti, kiek kainuoja vieno Seimo
nario išlaikymas: atlyginimas,
priedas ir dar keletas patarėjų
ar padėjėjų. Gal vietoj jų išlaikymo būtų galima pinigėlius panaudoti efektyviau, juk
yra labai mažus atlyginimus
gaunančių žmonių. Manau,
kad sumažėjus Seimo narių,
tikrai nebūtų didelio nuostolio žmonėms. Gal tada sesijų
metu nevažinėtų po užsienio
kurortus atostogauti...

Julija Senavaitienė:
Tegul būna visi 141, bet
turi būti tvarka ir kontrolė,
kad jie dirbtų, dalyvautų poREKLAMA

rių atliktų tą patį darbą, nes
tikrai ne visi dalyvauja posėdžiuose. Turėtų būti geresnė
posėdžių lankymo tvarka ir
apskaita. Daugelis teisinasi,
kad lankosi pas rinkėjus, tačiau kas gali patikrinti, ar jis
ten lankėsi ar ne. Turėtų būti paskirtos dienos, kai nėra
posėdžių, tada ir gali domėtis rinkėjų reikalais. Juk tikrai
kartais priimami svarbūs įstatymai, o ir vienas balsas gali
būti svarbus.

Lina Serbentienė:
Juk mes irgi kasdien turime
eiti į darbą, jei norime gauti
atlyginimą. Man atrodo, kad
reikia didesnės kontrolės, kad
kiekvieno dalyvavimas posėdžiuose būtų žymimas, o
pagal tai ir mokamas atlygis,
kitaip sakant, nedalyvavimas
posėdžiuose turėtų būti pateisinamas.

Janina Paukštienė:
Aš pasisakyčiau už tai, kad
Seimo narių skaičių reikia
mažinti. Matome, kad mažai
jų ten būna sėdinčių posėdžių
salėje. Dar geriau būtų, kad
Seimo nariai būtų renkami
vienmandatėse apylinkėse,
tada žmonės juos pažinotų
ir išrinkę galėtų pasidomėti, kaip vykdo pažadus, kad
rinkėjai galėtų pasirinkti patinkantį ir atsakingą Seimo

Gal ir mažiau Seimo na-

Vytas Bartkauskas (iš
Kauno):
Kitose šalyse ir vyriausybės yra mažesnės. Argi reikia
tiek ministerijų ir viso pulko
valdininkėlių? Būtų teisinga,
jeigu Seimo narių skaičius
būtų sumažintas iki 100, juk
naudos ne kažin kiek, ypač
turint galvoje, kad tarp jų yra
tikrai ne parlamentine veikla
užsiimančių. Beje, dar labai
gera mintis būtų pravalyti tą
Seimą, juk kiti sėdi ten nuo
pačių pradžių. Jeigu gerai dirbi, žmonės galėtų ir trečiai kadencijai išrinkti, o jeigu ne, tai
tegul ten nesėdi, užleidžia vietą jaunesniems. Iš tikrųjų, kadencijų skaičių būtinai reikia
riboti, ir ne tik seimūnų.

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

Pasirašyta partnerystės sutartis
su Lenkijos Elko apskrities
administracija ir Elko apskrities
Lenkijos valstybine miškų
urėdija dėl bendro projekto
ir investicijų skyriaus
įgyvendinimo navimo
vedėjo pavaduotojas EgidiBirštono savivaldybės
administracija kartu su
partneriais – Lenkijos Elko
apskrities administracija
ir Elko apskrities Lenkijos
valstybinės miškų urėdijos
padaliniu – dalyvavo
Lietuvos–Lenkijos
bendradarbiavimo
abipus sienos programos
organizuotame projektų
konkurse ir laimėjo
finansavimą bendram
projektui „Žaliųjų“
ir „mėlynųjų“ kelių
jungtys gamtos paveldo
teritorijose“.

Bendras projekto biudžetas
siekia 916 tūkst. eurų, Birštono savivaldybės administracijai, kaip pagrindiniam
projekto partneriui, tenkanti
bendro biudžeto dalis – 485
tūkst. eurų.
2019 m. vasario 20 d. Lenkijoje, Elko mieste, Birštono
savivaldybės administracijos
direktorius Valentinas Vincas
Revuckas ir Strateginio pla-

jus Dargis pasirašė projekto įgyvendinimo partnerystės sutartį su Elko apskrities
valdybos pirmininku Marek
Chojnowski ir jo pavaduotoju Robert Dawidowski bei
Elko apskrities Lenkijos valstybinės miškų urėdijos urėdu
Andrzej Wyłucki.
Bendro projekto įgyvendinimo metu Birštono savivaldybėje bus rekonstruota
Žvėrinčiaus miško pėsčiųjųdviračių tako 1 km ilgio atkarpa, įrengtas pėsčiųjų-dviračių tako iki Škėvonių kaimo
apšvietimas šviestuvais su
saulės elementais, suoliukai
miesto viešose erdvėse, du
išmanūs suoliukai su mobiliųjų įrenginių krovimo stotelėmis, Žvėrinčiaus miško
lankytojų apskaitos įrenginys,
penkios pontoninės prieplaukos Nemune Birštono miesto
teritorijoje.
Strateginio planavimo
ir investicijų skyriaus
informacija 
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Sulaikė teroro akto planavimu įtariamą vyrą

Apmokestintas elektroninių cigarečių skystis

Nyderlandų prokurorai trečiadienį pareiškė, kad buvo sulaikytas
vienas 48 metų vyras, įtariamas planavęs teroro ataką, o jo
namuose šiauriniame Groningeno mieste buvo rastas pistoletas
ir šaudmenų.

Nuo kovo įsigaliojant akcizams elektroninių cigarečių skysčiui
bei didėjant akcizui kaitinamajam tabakui, Vyriausybė patvirtino
nutarimo projektus. Nuo kovo 1 dienos elektroninių cigarečių
skysčiui bus taikomas 0,12 euro už mililitrą skysčio akcizo tarifas.

Kokį Birštoną nori matyti birštoniečiai

Ginčykimės, tarkimės, bet būkim vieningi
į savo žemę įsitvėręs
vardan Lietuvos Šaknim
Neišsigąsiu vėjų svetimų,
Vasario 22 dieną Birštono
TAU paskaita prasidėjo
dekanės A.Ferevičienės
mintimis apie tai, kaip
atrasti Lietuvos vardą
visuose jos metų laikuose,
žmonėse ir jų darbuose.

Šias mintis susirinkusiems
skaitė J. Barutienė, O.V. Grybauskienė, E. Valiuvienė, N.
Jakimonienė ir A. Ferevičienė. Baigiantis lyrinei įžangai,
direktorė N. Jakimonienė pakvietė studentus kartu švęsti
artėjančią kovo 11-ąją, pabrėžė šios dienos svarbą mums
visiems ir pristatė gerbiamą
svečią Romą Pakalnį – Lietuvos miškininką, ekologą,
aplinkosaugininką, pedagogą,
profesorių, visuomenės veikėją, be galo įdomų žmogų. Diskutavome, ko reikia Lietuvai,
kad čia gyventi būtų gera.
Lektorius kalbėjo apie Lietuvos praeitį, apie tai, kaip
svarbu patiems priimti sprendimus dėl savo šalies likimo,
priminė1863 m. sukilimo va-

Apginsiu laisvą paukštį.
Sūraus nuo ašarų vandens išgėręs,
Palaistytas kovotojų krauju,
Šakom aš stiebsiuosi į aukštį...
Savam krašte savu medžiu...

Stasė

ASIPAVIČIENĖ

(A.Ferevičienė)

dovą K. Kalinauską, kuris, vedamas į kartuves, pasakė, kad
laimingai gyvensime tik tada,
kai mūsų nevaldys maskoliai. Profesorius pabrėžė tautiškumo puoselėjimo svarbą.
Sąjunga tobula tuomet, kai
joje kiekvienas išsaugo savo
identitetą, o ne tampa vienodais, bespalviais, belyčiais.
Liūdna, kai išvykę svetur gyventi vaikai seneliams parveža anūkus, kurie jau nekalba
gimtąja kalba. Sąjunga, kaip
teigia lektoriaus, vertinga tada, kai partneriai yra lygiaverčiai. Mus silpnina nesusikalbėjimai, ginčai. Mes galime
ginčytis, diskutuoti, bet privalome priimti naudingiausius savo šaliai sprendimus,
vieningai laikytis susitarimų.

Vidinis susiskaldymas, rietenos mus daro pažeidžiamais,
silpnais.
Profesorius iškėlė retorinį
klausimą apie tai, kad galbūt
vieną dieną puikiai mokėsime
angliškai, bet ar dar turėsime
ką ta kalba papasakoti pasauliui, ar būsime jam įdomūs.
Birštono TAU studentai dar
ilgai aptarinėjo tai, ką girdėjo
paskaitoje. Direktorė N. Jakimonienė padėkojo gerbiamam R. Pakalniui už jo paskaitą ir pakvietė apsilankyti
Birštone, nepamiršti mūsų.
Profesorius mus sužavėjo savo paprastumu, nuoširdumu
ir meile savo šaliai, jos žmonėms. Esame jam dėkingi už
mums skirtą laiką.
Administracija

Rinkimai į savivaldybių tarybas prasidėjo
Vasario 27-28 dienomis
šalyje vyksta išankstinis
balsavimas savivaldybių
tarybų ir merų rinkimuose.
Šias dvi dienas balsuoti gali
ateiti tie asmenys, kurie
sekmadienį dėl vienokių
ar kitokių priežasčių
negalės atvykti į balsavimo
apylinkę. Balsavimas
vyksta visų savivaldybių
pastatuose nuo 8 iki 20
valandos.

Pirmąją balsavimo dieną
Birštono savivaldybės pastate
esančioje rinkiminėje apylinkėje balsavo 129 asmenys.
Balsuojant iš anksto, atėjusiam balsuoti rinkėjui išduodami išankstinio balsavimo
lakštai, reikia užpildyti rinkimų biuletenį, kuris vėliau
REKLAMA

įdedamas į vidinį balsavimo
voką, kurį reikia užklijuoti.
Vidinis balsavimo vokas kartu su rinkėjo kortele, paimta iš
išankstinio balsavimo lakšto,
įdedamas į išorinį balsavimo
voką. Šį voką rinkėjas įteikia
rinkimų komisijos nariams, jis
pažymimas specialiu ženklu,
o rinkėjui išduodamas voko
priėmimo kvitas. Paskutinė
procedūra – voko įmetimas į
balsadėžę.
Birštono savivaldybės rinkimų komisijos Nr. 5 komisijos

pirmininkė Asta Revuckaitė informavo, kad vasario 27
dieną balsavo 129 rinkėjai, iš
kurių 99 buvo iš Birštono savivaldybės, o kiti 30 – iš Kauno,
Vilniaus, Alytaus ir Elektrėnų
savivaldybių. Šių rinkėjų balsai bus persiųsti į šias savivaldybes nustatyta tvarka.
Pasak rinkimų komisijos
pirmininkės, pirmoji išankstinio balsavimo diena buvo
gana aktyvi, tad ir kitą dieną
tikimasi sulaukti ne mažiau
balsuotojų. NG

Vasario 21 dieną
Birštono kurhauze
birštoniečiai susitikime
su savivaldybės, mokslo,
jaunimo ir verslo atstovais
kalbėjosi apie Birštono
kurorto ateitį.

Diskusijas vedė OrijanaMašalė, dalyvavo Vilniaus
Gedimino technikos universiteto profesorius Gintaras
Stauskis, Vytauto Didžiojo
universiteto docentė Jurga
Bučaitė-Vilkė, jaunimo atstovė, studentė Gabrielė Kamarauskaitė ir „Eglės sanatorijos“ direktorius Artūras
Salda.
Birštonas jau seniai yra atradęs savo nišą ir žinomas
kaip tylus, ramus kurortas su
puikiomis sanatorijomis bei
išvystyta infrastruktūra, leidžiančia atrasti įvairių užsiėmimų ir jauniems žmonėms.
Jeigu seniau buvo teigiama,
kad Birštone sau užsiėmimą
gali rasti tik vyresnio amžiaus žmonės, tai dabar čia
vietą randa bei puikiai laiką
leidžia ir jaunimas, šeimos
su vaikais.
Greta sanatorijų kuriasi ir
kitokie verslai. Ypač didelis proveržis įvyko tada, kai
Birštone įsitvirtino „Eglės sanatorija“ – Centriniame parke
atsirado poilsio zonos, skulptūrų takai, pramogų vaikams
ir suaugusiesiems. „Eglės sanatorija“ ir „Vytauto Mineral
Spa“ labai pakeitė Birštono
veidą bei įvaizdį.
Daugelis diskusijos dalyvių
išsakė savo nuomonę ir apie
tai, ko trūksta, kad Birštonas
taptų dar patrauklesnis ir jame
būtų gera gyventi.
Kaip visada, buvo iškelta
tilto per Nemuną problema.
Ji, matyt, bus aktuali dar il-

gai, kol galų gale bus išspręsta. Žmonės pageidavo, kad ir
Birštone būtų įrengtos perėjos, o ant kalno (buv. Birštono vienkiemyje, kuris dabar
yra miesto dalis) – viadukas
ar požeminė perėja.
Taip pat buvo išsakyta nuomonė dėl reprezentacinės
Jono Basanavičiaus aikštės
išvaizdos, kuri atrodo kaip
Raudonoji aikštė. Tiesą pasakius, apie tai, kad ši aikštė
nėra tokia, kokia turėtų būti,
jau buvo kalbama pradėjus ją
rekonstruoti. Deja, niekas į tai
nereagavo.
Diskusijų metu buvo kalbama ir apie Birštono plėtros
galimybes. Visi norėtų, kad
Birštonas augtų, kad čia, šalia sanatorijų, atsirastų ir kitų
verslo segmentų, nebūtinai
pramoninių. Jeigu būtų įgyvendintas „Birštono vartų“
projektas, į kurortą ateitų kitokios infrastruktūros, kurtųsi
biurai, būtų statomi gyvenamieji namai, poilsio ir laisvalaikio statiniai.
Ką daryti, kad jauni žmonės norėtų gyventi Birštone,
gražiai kalbėjo G. Kamarauskaitė: „Birštonas juda gera
linkme. Daugėja darbo vietų,
kuriose gali dirbti jauni žmonės, tačiau labai reikia gyvenamųjų vietų, juk čia įsigyti
būstą nėra taip paprasta.“
Artūras Salda pažymėjo,
kad Birštone reikia geriau
apmokamų darbo vietų, reikia kurti didesnę pridėtinę
vertę. Kai paklausa didesnė
už pasiūlą, tada kyla kainos
ir atlyginimai. Šiuo metu taip
yra su gyvenamuoju būstu
Birštone.
Taigi, kaip galėtų Birštonas
vystytis ateityje?
Gyventojai vėl priminė
apie galimybes kitame Nemuno krante ir klausė, ką numatyta daryti, kad kita Nemuno pusė nesijaustų izoliuota,

kad ir ten virtų gyvenimas.
Juk senais laikais ten buvęs
gana aktyvus gyvenimas šiuo
metu apmiręs. Žmonės ilgus
metus negalėjo susitvarkyti
ten įsigytų žemės sklypų su
statiniais. Dabar sako, kad
reikalai pajudės...
Žmones jaudina ir seni bei
apleisti pastatai, kurie gadina
kurorto įvaizdį. Tai nykstantis
pašto pastatas, taip pat dirbtuvės N. Silvanavičiaus gatvėje, pačioje J. Basanavičiaus
aikštėje tebestovintis senas
restoranas...
Susitikimo metu buvo iškeltas klausimas: „Valdžios
kaita – gerai ar blogai?“. Profesorius G. Stauskis atsakė
gana diplomatiškai: „Svarbu,
kokia valdžia ir kokia kaita.
Tiesioginiai mero rinkimai
yra geras dalykas, kai savo
lūkesčius ir pageidavimus
gali koncentruoti į pageidaujamą politiką. Jei jis daugiau
bendrauja su žmonėmis bendrauja, rengia susitikimus, tai
pelno ir pasitikėjimą.“
Docentė J. Bučaitė-Vilkė
kalbėjo apie gyventojų kokybės kriterijus, taip pat pilietinės visuomenės problemas bei mažos savivaldybės
prioritetus.
Jaunimo atstovas Helmanas Lik pasakojo, kaip atrodė
Birštonas prieš 12 metų, kaip
sekėsi įgyvendinti kurorto
plėtros planus.
Gyventojai kėlė klausimus
dėl perėjos įrengimo ar bent
apšvietimo toje vietoje, kur su
pagrindiniu plentu susikerta
Kalnėnų gatvė, norėjo sužinoti tolesnes plėtros galimybes,
o kai kam rūpėjo, kad Birštone būtų rengiami šokiai ir diskotekos ne tik jaunimui.
Taigi, nuomonių buvo įvairių, bet idėja viena – Birštonas yra fantastiškas miestas gyventi, dirbti ir auginti
vaikus.
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Austrija atskleidė šimtamilijoninę aferą

Pranešta apie sprogmenį Seime

Austrijos policija atskleidė finansinės prekybos internete aferą,
kurios vykdytojai, išankstiniais skaičiavimais, iš nukentėjusiųjų
visoje Europoje išviliojo apie 100 mln. eurų. Įtariama, kad
sukčiautojai imitavo prekybą kriptovaliutomis.

Kaip pranešė Vilniaus apskrities policija, 15.30 val. į Bendrosios
pagalbos centrą paskambinęs vyras pasakė, kad „po Seimo
pastatu padėta bomba“. Atvykusios policijos pajėgos nieko
nerado. Skambinęs asmuo nustatinėjamas.

Mėgėjų meno puoselėtojams bus teikiami
garbingiausi mėgėjų meno apdovanojimai

„Kino pavasaris“ šiemet aplankys net
19 Lietuvos miestų
Didžiausias Lietuvos
festivalis „Kino pavasaris“
vyks net 19-oje Lietuvos
miestų. Festivalį atidarys
pripažinto režisieriaus
Kirilo Serebrenikovo
muzikinė odisėja „Vasara“
(rus. „Leto“) apie legendinį
Viktorą Cojų ir grupę
„Kino“.

„Kokybišku kinu siekiame
pradžiuginti kuo daugiau Lietuvos žiūrovų. Pernai festivalis vyko 11 miestų, šiemet prisijungia dar 8. Tai įrodo, kad
auga įdomaus ir prasmingo
turinio filmų poreikis. Nuo
kovo 21 iki balandžio 4 dienos
visus kviesime sulėtinti tempą
ir, atėjus į kino salę, pabudinti
savo vaizduotę“, – ruoštis festivaliui kviečia „Kino pavasario“ vykdomasis direktorius
Algirdas Ramaška.
Kovo 21 d. festivalis prasidės Vilniuje ir Kaune, kovo
22 d. – Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje, Marijampolėje, Jonavoje, Utenoje,
Gargžduose, Druskininkuose,
Birštone, Anykščiuose ir Varėnoje. Nuo kovo 23 d. festivalis atvyks į Mažeikius, Visaginą, Telšius ir Tauragę, o
kovo 24 d. – Šakius.
Visiems miestams, išskyrus Vilnių, Kauną, atrinkti
27 ilgametražiai filmai. Tarp
jų yra net 5 lietuvių darbai
– į Europos debiutų konkursą
patekę vaidybinis filmas „Išgyventi vasarą“ (rež. Marija
Kavtaradzė) ir dokumentinis
filmas „Animus Animalis“
(rež. Aistė Žegulytė), taip pat
„Čia buvo Saša“ (rež. Ernestas
Jankauskas), „Second hand“
(rež. Artūras Jevdokimovas)
ir „Rūgštus miškas“ (rež. Rugilė Barzdžiukaitė). Bus paREKLAMA

rodyti ir 5 trumpametražiai
lietuvių filmai.

14 dienos filmų visuose
miestuose
Visus miestus sujungs bendras dienos filmas. Pasak A.
Ramaškos, šis formatas pernai pasiteisino, todėl išliks
ir šiemet. „Mažesnių miestų
gyventojams suteikiamos galimybės pamatyti Kanų kino festivalio laimėtoją ir kitus pripažintus filmus tuo pat
metu, kaip ir Vilniuje, Kaune
ar Klaipėdoje. Šiemet tarp
dienos filmų bus ir romantinių komedijų, ir įtraukiančio
veiksmo istorijų“, – dienos filmus apžvelgia A. Ramaška.
Festivalį visuose miestuose atidarys filmas „Vasara“
– romantiška ir maištinga
kelionė į 9-ojo dešimtmečio
Leningradą (dabartinį Sankt
Peterburgą), kur griaudi roko
muzika, o jaunimo širdys plaka laisvės troškimu. Ten susitinka 19-metis vėliau grupės
„Kino“ lyderiu tapsiantis V.
Cojus, jo tuometinis įkvėpėjas Maikas Naumenka iš grupės „Zoopark“ ir jo gražuolė
žmona Natalija Naumenka.
Filme skamba „The Beatles“,
Bobas Dylanas, Davidas Bowie, „The Doors“.
Į hipių kultūros ir marihuanos prisodrintą 8-ąjį dešimtmetį nukels režisierių duetas
iš Kolumbijos – Ciro Guerra
ir Cristina Gallego. „Gyvatės
apkabinimo“ autoriai naujausiame filme „Vasaros paukščiai“ („The Birds of Passage“)
nustebina magiškais vaizdais
ir filmų apie gangsterius akcentais.
Į prasmingą ir žavią romantinę komediją „Netikėta

meilė“ („Unexpected love“)
pakvies argentinietis Juanas
Vera. Po 25 metų santuokos
Markosas ir Ana ima kelti
klausimus apie meilę, aistros
prigimtį bei ištikimybę ir priima sprendimą, kuris iš esmės
pakeis jų gyvenimą.
Žinomus prancūzų aktorius
Vincentą Casselį, Karimą Leklou, Isabelle Adjani žiūrovai
sutiks madingoje Romaino
Gavraso komedijoje „Pasaulis priklauso tau“ („The World
Belongs to You“). Čia susilieja prancūzų populiarioji ir gatvės kultūra, skamba muzika,
pagal kurią norėsis šokti.
Būsimaisiais antonio banderasais vadinami ispanų aktoriai Lorenzo Ferro ir Chino
Darínas pasirodys trileryje
„Angelas“ („The Angel“). Pedro ir Agustino Almodovarų
prodiusuotame filme itin tikroviškai perteikiami 45 metus kalinčio nusikaltėlio gyvenimo vingiai.
Žavingoji Juliette Binoche
šypsosis naujausioje Oliviero
Assayaso paryžietiškoje komedijoje „Dvilypiai gyvenimai“ („Non-ficion“), kur netrūks intelektualių ir juokingų
pokalbių apie skaitmeninių
technologijų dominavimą
pasaulyje. Ištikimų režisieriaus gerbėjų ratą užaugino
filmai „Zils Marijos debesys“
ir „Karlosas Šakalas“, prieš
kelerius metus rodytas „Kino
pavasaryje“.
Subtilusis japonas Hirokazu Kore-eda filme „Vagiliautojai“ („Shoplifters“) užduos
sunkų klausimą: kas yra šeima? Itin meistriškai sudėliota istorija nepaliko abejingos
Kanų kino festivalio žiuri – režisierius įvertintas „Auksine
palmės šakele“.
NUKelta Į 10 p. 

Šiemet metų geriausiais
paskelbti net dvylika
Lietuvos mėgėjų meno
kolektyvų ir jų vadovų
bei Čikagos (JAV) lietuvių
tautinių šokių ansamblis
„Grandis“, apdovanojimą
pelnęs už Lietuvos
nacionalinės kultūros ir
dainų švenčių tradicijos
puoselėjimą.

Visiems kolektyvams bus
įteiktos „Aukso paukštės“
– aukščiausias mėgėjų meno
apdovanojimas šalyje.
Dvidešimtą kartą Lietuvos
nacionalinio kultūros centro ir Pasaulio lietuvių dainų
šventės fondo įsteigtų mėgėjų meno kolektyvų ir jų vadovų apdovanojimų „Aukso
paukštė“ nominacijomis bus
įvertinti labiausiai nusipelnę šalies folkloro, liaudiškos
muzikos, vokaliniai, liaudiškų šokių ansambliai, chorai
ir teatrai. Nominacijos bus
skelbiamos ir apdovanojimai
teikiami savivaldybėse kovogegužės mėnesiais.
„Džiaugiamės, kad visuomenė vis labiau įsitraukia į
meno, kūrybos procesus, tęsia tradicijas, palaiko Dainų
šventės judėjimą, taip turtingesnė tampa ir visa mūsų
kultūros raiška ir žmogaus
gyvenimas. Šiemet pelniusieji geriausiųjų vardus savo
programų turiniu, meniniais
laimėjimais, aktyvumu išsiskyrė ne tik šalies, bet ir tarptautiniuose renginiuose, festivaliuose, taip garsindami
mūsų šalį“, – sako nominacijų

steigėjo Lietuvos nacionalinio
kultūros centro direktorius
Saulius Liausa.
Geriausiu suaugusiųjų choru ir vadovu tapo Šakių kultūros centro mišrus choras „Lituanica“ ir vadovas Deividas
Kerevičius, Geriausiu vaikų
arba jaunimo (moksleivių)
choru ir vadovu – Vilniaus
vaikų choras „Ugnelė“ ir vadovė Valerija Skapienė. Geriausio vokalinio ansamblio
ir vadovo nominacija skirta
Kupiškio kultūros centro moterų vokaliniam ansambliui
„Versmė“ ir vadovei Nidijai
Sankauskienei.
Geriausiu krašto folkloro
ansambliu ir vadovu paskelbtas Kauno rajono Ramučių
kultūros centro Neveronių
laisvalaikio salės folkloro ansamblis „Viešia“ ir vadovė Jolanta Balnytė, Geriausiu miesto folkloro kolektyvu ir vadovu – Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centro
folkloro ansamblis „Alka“ ir
vadovės Elena Šalkauskienė
bei Ingrida Žmijauskienė.
Geriausio suaugusiųjų mėgėjų teatro ir vadovo apdovanojimą pelnė du kolektyvai
– Trakų Karališkasis teatras
ir vadovas Robertas Čuta bei
Birštono vienkiemio teatras ir
vadovė Beata Klimavičienė.
Geriausia liaudiškų šokių
grupe tapo Panevėžio Juozo
Balčikonio gimnazijos jaunimo liaudiškų šokių grupė
„Siaustinis“ ir vadovė Kristina Nainienė, Geriausiu liaudiškų šokių ansambliu arba

šokių studija ir vadovu – Jurbarko rajono kultūros centro
liaudiškų šokių studija „Nemunėlis“ ir vadovė Joana Telišauskienė.
Geriausio liaudiškos muzikos ansamblio ir vadovo
nominacija skirta Anykščių
kultūros centro liaudiškos
muzikos kapelai „Grieža“ ir
vadovui Kęstučiui Grigaliūnui. Geriausiu pučiamųjų instrumentų orkestru pripažintas
Vilniaus rajono Sekmadieninis vario dūdų orkestras ir vadovas Tadas Šileika.
Geriausiu naujai susikūrusiu mėgėjų meno kolektyvu
ir vadovu paskelbtas Vilniaus
„Ąžuolų klubo“ vyrų choras ir
vadovas Povilas Gylys.
Geriausiu užsienio lietuvių
meno kolektyvu ir vadovu
pripažintas JAV Čikagos lietuvių tautinių šokių ansamblis „Grandis“ ir meno vadovai Dalia Bilaišytė-DeMuth,
Gintaras Grinkevičius bei
vadovai Rima Birutienė, Vitalija Ivinskienė, Elytė Maurukienė, Daina Polikaitytė,
Violeta Smieliauskaitė-Fabianovich.
Nominacija „Už nuopelnus
tautinei kultūrai“ skirta chormeisterei, pedagogei Leokadijai Januškienei.
„Aukso paukštės“ nominacijos išryškina, atkreipia visuomenės dėmesį į ryškiausius mėgėjų meninės kūrybos,
tradicijų puoselėjimo, atlikimo meno rezultatus, viešai
pagerbia jų pasiekusiuosius.
LNKC inf. 
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laikraščio priedas Birštono
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Malyje per sprogimą žuvo 17 žmonių

Po traukinio avarijos atsistatydino ministras

idurio Malyje per minos sprogimą žuvo 17 civilių. Incidentas įvyko
antradienį nedideliame Diankabu mieste vidurio Malyje. Pasak
vieno vietos pareigūno, detonavo „sprogstamasis įrenginys,
buvęs ant nušauto vyro lavono“.

Egipte kelios valandos po 25 žmonių gyvybių pareikalavusios
traukinio avarijos Kairo pagrindinėje stotyje, atsistatydino
transporto ministras, trečiadienį paskelbė vyriausybė.

„Kino pavasaris“ šiemet
aplankys net 19 Lietuvos miestų
ATKelta IŠ 9 p.

AKTORĖ: /,1$5$672.$,7Ò

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

www.urviniszmogus.lt/urvinemama

Ir visi jų vyrai

Kviečia į renginius
ARTIMIAUSI RENGINIAI
BIRŠTONE
Kovo 07 d. 19:00 val. Kino filmas
„Pasmerkti. Kauno romanas”. Vieta: Birštono kultūros centras
Kovo 07 d. 18:00 val. Jogos trenituotės. Vieta: Vytautas Mineral
SPA
Kovo 07 d. 12:00 val. Lietuvių kalbos dienos. Vieta: Birštono viešoji
biblioteka
Kovo 07 d. 19:00 val. Kino filmas
„Pasmerkti. Kauno romanas”. Vieta: Birštono kultūros centras

Kovo 09 d. 19:00 val. Spektalis
„Urvinė mama“. Vieta: Birštono
kultūros centras
Kovo 11 d. 09:00 val. Kovo 11osios renginiai. Vieta: Birštono
kurhauzas
Kovo 15 d. 13:00 val. XII-asis Jaunųjų atlikėjų ansamblių konkursasfestivalis „Muzikuokime drauge“.
Vieta: Birštono kultūros centras
Balandžio 06 d. 15:00 val. Regioninė kapelų šventė “Griežk, lietuvi”.
Vieta: Birštono kultūros centras
Balandžio 13 d. 11:00 val. Vaikų ir
jaunimo teatrų festivalis “Jausmų
sala”. Vieta: Birštono kultūros
centras

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

Ir visi jų vyrai (2019)
Žanras: Komedija, lietuviškas
Sukurta: Lietuva
Režisierius: Donatas Ulvydas
Vaidina: Inga Jankauskaitė,
Kristina Kazlauskaitė, Aušra
Giedraitytė, Giedrius Savickas, Audrius Bružas, Andrius
Bialobžeskis, Šarūnas Januškevičius
Trukmė: 1h 48 min
Cenzas: Žiūrovams nuo
16 metų
Naujame režisieriaus Donato Ulvydo filme apie moterų ir vyrų santykius - „Ir visi
jų vyrai“ tobulai susipina juokas ir susimąstyti verčiančios
temos.
Naujausioje savo juostoje
filmų „Tadas Blinda. Pradžia“,
„Emilija iš Laisvės alėjos“,
„Kaip pavogti žmoną“ režisierius Donatas Ulvydas imasi
amžinos kaip pasaulis temos –
moterų ir vyrų santykių. Filmo
centre – trys stiprios asmenybės su savo požiūriu, idealais,
baimėmis ir svajonėmis. Trys
moterys, kurios ieško, klysta,
pyksta, džiaugiasi, liūdi ir, žinoma, myli. Myli savo gyvenimo vyrus, nors kartais atrodo, kad be jų viskas būtų kur
kas paprasčiau.
Ingos Jankauskaitės vaidinama Jurga – sėkminga psichoterapeutė, kurios šeimyniniame gyvenime – ne pats
geriausias laikotarpis. Šokiruota netikėtų pokyčių, mo-

LEIDĖJAS:

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

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

teris išgyvena kiekvienam
puikiai pažįstamus jausmus
– neigimą, pyktį, liūdesį. Kitų
žmonių sielos žaizdas gydanti Jurga dabar turės pasigilinti
ir į savo jausmus norėdama iš
naujo surasti savo gyvenimo
prasmę ir džiaugsmą.
Norėdama morališkai palaikyti dukrą, į svečius atvyksta
Jurgos motina Vilma (po gana ilgos pertraukos didžiajame ekrane visomis savo talento spalvomis vėl sušvintanti Kristina Kazlauskaitė).
Nuo pat jaunystės gyvenusi
pagal savo nusistatytas taisykles, Vilma ir toliau pilnomis
rieškučiomis semia gyvenimo
malonumus. Naujausias jos
planas – parašyti memuarus.
Viena pagrindinių temų
juose, be abejo, būtų vyrai,
Vilmos gyvenime niekad pernelyg neužsilaikydavę. Šiuo
klausimu Jurga, kurios didžiausia vertybė visuomet
buvo šeima, motinos niekada
nesuprato.
Širdies reikalus sprendžia
ir Jurgos dvidešimtmetė duktė Laura (aktorė Aušra Giedraitytė). Jos vaikinui Jokūbui
pasiūlius kartu gyventi, Laura
supanikuoja ir parbėga į saugų
mamos prieglobstį. Tačiau ten
jos jau laukia velnių prišveitusi močiutė, kuri tikrai nepraleis progos pamokyti anūkės
gyvenimo tiesų.
Filmas lietuvių kalba,
be subtitrų.
Anonsas: https://
w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=B4vGmIYyZ3U

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

Į emocijų vandenyną nuplukdys režisierė Nadine Labaki Kanų didžiuoju žiuri
prizu įvertintame filme „Kafernaumas“ („Capernaum“).
Teisėjas klausia 12-mečio
Zaino: „Kuo kaltini savo tėvus?“ – „Tuo, kad suteikė
man gyvybę“, – atsako šis.
Vėliau siužete bus atkurti visi
įvykiai, atvedę prie šios situacijos. Filmas primins „Lūšnynų milijonierių“ ir „Floridos
projektą“.
Festivalio uždarymui pasirinktas talentingos lietuvių
režisierės Rugilės Barzdžiukaitės dokumentinis trileris
„Rūgštus miškas“, kuris ovacijomis sutiktas Lokarno kino
festivalyje. Žiūrovui prieš akis
atsiveria miręs Kuršių Nerijos
miškas ir tūkstančiai jį naikinančių kormoranų.
Didžiausias kino festivalis
„Kino pavasaris“ kovo 21–
balandžio 4 dienomis vyks
visoje Lietuvoje tuo pačiu

SKELBIMAI, REKLAMA
tel. 8 604 80 752

redakcija@naujasisgelupis.lt

metu 19-oje miestų. Žiūrovai
festivalio filmus galės pamatyti ir namų kino platformose
– „Telia“ išmaniosios televizijos videonuomoje ir „Žmonės
Cinema“.

Apie festivalį.
24-asis Vilniaus tarptautinis kino festivalis „Kino pavasaris“ vyks 2019 metų kovo 21–balandžio 4 dienomis
19-oje šalies miestų. Praėjusiais metais „Kino pavasaris“
sulaukė 116 551 žiūrovo, tad
yra didžiausias kino renginys
Lietuvoje ir vienas ryškiausių
kino festivalių Rytų Europoje.
Projektą remia Lietuvos kino
centras, finansuoja Lietuvos
kultūros taryba, Europos Sąjungos programa „Kūrybiška
Europa“ MEDIA, Vilniaus,
Kauno, Klaipėdos, Šiaulių,
Panevėžio, Alytaus, Marijampolės, Mažeikių, Jonavos,
Utenos, Visagino, Druskininkų, Anykščių, Varėnos, Šakių,
Birštono savivaldybės ir privatūs rėmėjai.

ISSN 2538-9076
Laikraščio priedas „Prie Vytauto kalno“ leidžiamas nuo 2017 sausio 1 d..
Priedas leidžiamas šeštadieniais kartu su laikraščiu „Naujasis Gėlupis
nemokamai arba prenumeruojamas atskirai.
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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 Jeloustouno gamta 12:55
Užburianti Indonezija 13:50 Džesika Flečer 6. (6/12, 13 s.) 15:25
Klausimėlis 15:43 Loterija „Keno
Loto“. 15:45 Žinios. Orai 16:00
Sveikinimų koncertas. 17:30
Žinios. Sportas. Orai 18:00 Teisė žinoti 18:30 Vakaras su Edita 19:30 Stilius 20:25 Loterijos
„Keno Loto“ ir „Jėga“. 20:30
Panorama. 20:52 Sportas. Orai
21:00 Dvi kartos. Žvaigždžių
duetų konkursas 23:00 Žodžiai
ir vaizdai 01:00 Bastilijos diena
02:30 Jeloustouno 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 tarakonai
(30) 09:25 KINO PUSRYČIAI
Pabėgimas iš Žemės planetos
11:05 Dviese mes jėga 13:05
Šaolinio 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
nuotykiai 21:15 Paskutinis uošvių
išbandymas 23:45 Seni laikai
01:40 Ištroškę greičio

TV3

05:20 Svotai 6/2s. 06:15 Televitrina 06:30 Čipas ir Deilas skuba
į pagalbą 1/149s. 07:00 Transformeriai. Maskuotės meistrai
4/417s. 07:30 Aladinas 1/142s.
08:00 Čipas ir Deilas skuba į pagalbą 1/150s. 08:30 Kempiniukas
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 Kupidonas 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 naktis 23:10 Stounas
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
televitrina 09:00 Žiemos galiūnas 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 vieno
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
Krepšinio 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 Vantos lapas 10:00
Kitoks pokalbis su D 10:30 Skonio reikalas 11:00 „Pagrindinis įtariamasis“ (7/2) 13:00 „Tarp meilės
ir neapykantos“ (3; 4) 15:15 „Pasaulio turgūs. Berlynas“ 16:00 Žinios 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 Žinios 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 Vantos 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 Sandėlių karai 2/12s. 18:00 Jukono
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 himnas 06:05 Duokim garo! 07:30
Misija: Vilnija 08:00 Gimtoji žemė
08:30 ARTS21. Meno ir kultūros
žurnalas 09:00 Mano mama gamina geriau! 10:00 Į sveikatą!
10:30 Garsiau 11:00 Pradėk
nuo savęs 11:30 Mokslo sriuba
12:00 Onutė Narbutaitė. Opera
„Kornetas 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 planu 20:30 Panorama 20:52
Sportas. Orai 21:00 Europos lengvosios 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

Sekmadienis, kovo 3 d.

Pirmadienis, kovo 4 d.

Kortų namelis (8) 00:00 Susišaudymas 01:35 Nuo sutemų
06:00 Lietuvos Respublikos iki aušros. Budelio duktė
06:00 Lietuvos Respublikos himhimnas 06:05 Beatos virtunas 06:05 Labas rytas, Lietuvė 07:00 Šventadienio mintys
va 06:30 Žinios 08:30 Rinkimai
07:30 Klausimėlis 08:00 Gy- 06:20 „Pasaulis iš viršaus“ 2019. Savivaldybių tarybų ir meventi kaime gera 08:30 Ryto 06:40 Kitoks pokalbis su D rų rinkimų rezultatai. Tiesioginė
suktinis su Zita Kelmickaite 07:00 Programa 07:04 TV par- transliacija iš Valdovų rūmų 13:30
09:00 Brolių Grimų pasakos duotuvė 07:20 „Gluchariovas“ Klausimėlis 13:58 Loterija „Keno
10:00 Gustavo enciklopedija (2/15; 2/16) 09:30 Skonio reika- Loto” 14:00 Žinios 14:15 Laba
10:30 Lietuvos tūkstantmečio las 10:00 Šiandien kimba 11:00 diena, Lietuva 15:00 Žinios 16:30
vaikai 11:30 Mūsų gyvūnai Atliekų kultūra 11:30 Sveika ir Premjera. Ponių rojus 17:30 Ži12:00 Pasaulio dokumentika. gardu 12:00 „Vera. Sulaužytas nios. Sportas. Orai 18:00 TV
Legendiniai Madagaskaro le- pažadas“ (7/3) 14:00 „Bitinin- žaidimas „Kas ir kodėl?” 18:30
mūrai 12:55 Pasaulio dokumen- kas“ (1/24; 1/25) 16:00 Žinios Klauskite daktaro 19:30 Vartotojų
tika. Laukinė Šri Lankos gamta 16:18 Orai 16:20 Krepšinio pa- kontrolė 20:25 Loterija „Keno Lo13:50 Puaro 15:25 Klausimė- saulyje su V 17:00 Ne spaudai to” 20:30 Panorama 21:00 Dienos
lis 15:43 Loterija „Keno Loto” 18:00 Žinios 18:28 Orai 18:30 tema 21:20 Sportas 21:29 Loterija
15:45 Žinios. Orai 16:00 Isto- „Žiurkininko fleita“ (1; 2) 20:00 „Jėga” 21:30 LRT forumas 22:30
rijos detektyvai 16:45 Savaitė Žinios 20:23 Orai 20:25 „Žiurki- Dviračio žinios 23:00 Premjera.
su „Dviračio žiniomis” 17:30 Ži- ninko fleita“ (2 tęs.) 21:00 „24/7“ Medičiai. Florencijos valdovai 2
nios. Sportas. Orai 18:00 Duo- 22:00 Žinios 22:28 Orai 22:30 00:00 LRT radijo žinios 00:05
kim garo! 19:30 Savaitė 20:25 „Pagrindinis įtariamasis“ (7/2) Savaitė 01:00 LRT radijo žinios
Loterijos „Keno Loto” ir „Jėga” 00:00 „Gluchariovas“ (3/50)
01:05 Beatos virtuvė 02:00 LRT
20:30 Panorama 20:52 Sportas
radijo žinios 02:05 Klauskite dakTV6
21:00 Rinkimai 2019 00:00 LRT 06:05 Televitrina 14 06:25 Ledo taro 03:00 LRT radijo žinios 03:05
radijo žinios
kelias 8/4s. 07:25 Upės ir žmo- TV žaidimas „Kas ir kodėl?” 03:30
nės 1/4s. 08:30 Sandėlių karai Dviračio žinios 04:00 LRT radijo
žinios 04:05 Vartotojų kontrolė
06:20 Tomas ir Džeris (29) 2/11s. 09:00 Gyvūnų manija 05:00 Ponių rojus
3/26s.
09:25
Vienam
gale
ka06:40 Žvėrelių būrys (9) 07:05
“Nickelodeon” valanda. Keista blys 20/9s. 10:00 Praeities žvalšeimynėlė (6) 07:35 Neramūs gas 4/26s. 10:25 Sekmadienis 06:05 Mano gyvenimo šviesa
ir triukšmingi (2) 08:05 Riterių su Kauno “Žalgiriu” 2/18s. 11:00 (661) 06:35 Mano gyvenimo švieprincesė Nela (39) 08:35 Tomo Įspūdingiausios atostogų vie- sa (662) 07:05 Mano gyvenimo
ir Džerio pasakos (13) 09:00 tos 1/5s. 11:30 Sandėlių ka- šviesa (663) 07:35 Tomas ir Džeris
KINO PUSRYČIAI Šuo futbo- rai 2/12s. 12:00 Jokių kliūčių! (30) 08:00 Volkeris, Teksaso reinlininkas. Europos taurė 10:45 2/216s. 13:00 Upės ir žmonės džeris (113) 08:55 Volkeris, TeksaPakratytas 12:35 Mano blo- 1/5s. 14:00 Žvejo nuotykiai so reindžeris (114) 09:55 Monikai
giausi metai mokykloje 14:20 3/18s. 15:00 Ledo kelias 8/5s. reikia meilės (24) 10:25 Namai,
Tornadas Niujorke 16:10 Ne 16:00 Bearas Gryllsas. Laukinis kur širdis (13) 11:00 Bus visko
vienas kelyje 16:50 Teleloto iššūkis žvaigždėms 2/1s. 17:00 12:00 Mano likimas (32) 13:00
18:00 Žinios 18:55 Sportas Sandėlių karai 2/13s. 17:30 PREMJERA Svaragini. Amžina
18:58 Orai 19:00 PREMJERA Sandėlių karai 2/14s. 18:00 Ju- draugystė (1) 13:30 PREMJEFinalo ketvertas 21:30 Speciali kono vyrai 202 19:00 Amerikos RA Svaragini. Amžina draugystė
„Žinių“ laida. Savivaldos rinki- dievaitis 16/10s. 21:00 Žinios (2) 14:00 Dvi širdys (1498) 14:30
mai 22:30 Nojaus laivas 01:15 21:53 Sportas 21:58 Orai 22:00 Dvi širdys (1499) 15:00 Dvi širdys
Prisiminti pavojinga 03:10 Pa- Nakties TOP 8/5s. 22:30 X Fak- (1500) 15:30 Dvi širdys (1501)
torius 5/8s. 01:05 12 galimybių
skutinis uošvių išbandymas
3. Padėtis be išeities 02:35 16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:00 Yra, kaip yra 18:00 Žinios
TV3
Amerikos talentai 11/2s.
18:55 Sportas 18:58 Orai 19:00
06:15 Televitrina 3 06:30 ČiKK2 19:30 Nuo... Iki... 20:00 Papas ir Deilas skuba į pagalbą
1/150s. 07:00 Transformeriai. 05:05 Stilius 06:00 Lietuvos veldėtoja 2 (26) 20:30 Monikai
Maskuotės meistrai 4/418s. Respublikos himnas 06:05 Bra- reikia meilės (31) 21:00 Žinios
07:30 Aladinas 1/143s. 08:00 vo! 07:30 Kultūrų kryžkelė. Vil- 21:54 Sportas 21:56 Orai 21:58
Čipas ir Deilas skuba į pagal- niaus sąsiuvinis 07:45 Kultūrų Telefoninė loterija 1634 22:00
bą 1/151s. 08:30 Mamyčių kryžkelė. Menora 08:00 Kultūrų VAKARO SEANSAS. PREMklubas 21/9s. 09:00 Kulinarinis kryžkelė. Trembita 08:15 Kultū- JERA Nepaklūstantis įstatymui
detektyvas 2/9s. 09:30 Pen- rų kryžkelė. Vilniaus albumas 23:55 Judantis objektas (4) 00:50
kių žvaigždučių būstas 6/9s. 08:30 Kelias 08:45 Krikščionio Nojaus laivas
10:00 Pasaulis pagal mote- žodis 09:00 Premjera. Saros
TV3
ris 7/9s. 10:30 Svajonių sodai muzika. Šiuolaikinė klasika 05:05 Svotai 6/4s. 06:10 Tele14/26s. 11:30 Joniukas ir Gry- 09:15 Prisiminkime 09:30 Eu- vitrina 3 06:25 Transformeriai.
tutė 12:35 Laimingas nelaimė- romaxx 10:00 Pasaulio lietuvių Maskuotės meistrai 4/417s. 06:55
lis 14:55 Gilyn į mišką 17:30 žinios 10:30 Atspindžiai 11:00 Simpsonai 12/11s. 07:25 SimpsoVisi mes žmonės 2/5s. 18:30 7 Kauno dienos 11:30 Linija, nai 12/12s. 07:55 Svajonių sodai
TV3 žinios 19:22 TV3 sportas spalva, forma 12:00 Europos 26 08:55 Meilės sūkuryje 156
19:27 TV3 orai 19:30 Lietu- lengvosios atletikos uždarų- 10:00 Meilės žiedai 135 11:00
vos talentai 6/1s. 22:00 TV3 jų patalpų čempionatas 15:30 Meilės žiedai 136 12:00 Svotai
žinios. Rinkimai 23:00 Dvivei- Šventadienio mintys 16:00 Mo- 6/5s. 13:00 Pažadėtoji 6/172s.
dis 01:45 Stounas 03:40 Jūrų kytojų kambarys 16:30 Mokslo 13:30 Pažadėtoji 6/173s. 14:00
pėstininkas. Užnugaris 05:05 sriuba 17:05 Vartotojų kontrolė Pažadėtoji 6/174s. 14:30 PažaSvotai 6/4s.
18:00 Kultūringai su Nomeda dėtoji 6/175s. 15:00 Simpsonai
18:50 Briliantinis tenoras 19:50 12/13s. 15:30 Simpsonai 12/14s.
Europos lengvosios atletikos 16:00 TV3 žinios 16:25 TV3 orai
06:30 Žiemos galiūnas 07:30 uždarųjų patalpų čempionatas 16:30 TV Pagalba 13/2s. 18:30
Iš visų jėgų (5) 08:00 Būk eks- 22:50 LRT studija Vilniaus kny- TV3 žinios 19:22 TV3 sportas
tremalas (5) 08:30 Tauro ragas gų mugėje 2019 23:35 Anapus 19:27 TV3 orai 19:30 Namas 1/5s.
09:00 Sveikatos kodas 09:30 čia ir dabar
20:30 Prakeikti 7/14s. 21:00 TV3
Sveikatos kodas televitrina
vakaro žinios 21:52 TV3 spor10:00 Nutrūkę nuo grandinės
tas 21:57 TV3 orai 22:00 Taksi
(28) 10:30 Iš visų jėgų (6) 11:05
3 23:40 Rezidentas 1/2s. 00:40
Būk ekstremalas (6) 11:40
Vaiduoklių ieškotojai
Prenumeruokite
Spec. būrys. Išlieka stipriausi
„Naująjį Gėlupį“
(2) 12:50 Pragaro viešbutis (2)
ir
neatsilikite nuo
13:50 Ekstrasensų mūšis (10)
07:15 Vaikai šėlsta (30) 07:40
svarbiausių
krašto
16:00 Nusikaltimų miestas (24)
Stoties policija (9) 08:40 Sudu16:30 Čepas meta 17:00 Bet- ekonomikos, kultūros žusių žibintų gatvės (18) 09:40
safe–LKL. Neptūnas - Žalgiris
ir politikos naujienų!
Nepataisomi (4) 10:40 Kobra 11
19:30 Baimės pilnos kelnės
(2) 11:35 Ekstrasensų mūšis (10)
21:40 Antrininkas (10) 22:55
13:45 Stoties policija (10) 14:50

Sudužusių žibintų gatvės (19)
15:55 Nepataisomi (5) 17:00 Info
diena 17:30 Kobra 11 (3) 18:35
Mentalistas (20) 19:30 Įstatymas
ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (1) 20:25 Tautos tarnas (10)
21:00 Titanų susidūrimas 23:00
Po saulėlydžio 00:55 Antrininkas
(10) 01:55 Kortų namelis (8)
06:09 Programa 06:10 TV parduotuvė 06:30 „Pasaulis iš viršaus“
07:00 Šiandien kimba 08:00 Ne
spaudai 09:00 „24/7“ 10:00 „Širdies plakimas“ (14) 11:10 „Viskas
dėl tavęs“ (5) 12:20 „Bitininkas“
(1/9) 13:30 TV parduotuvė 13:45
„Miškinis“ (3/21) 14:55 „Gluchariovas“ (3/52) 16:00 Reporteris
16:58 Orai 17:00 „Gyvybės langelis“ (2/9) 18:00 Reporteris 18:48
Orai 18:50 Rubrika „Mes europiečiai“.” 18:55 „Gluchariovas“ (3/64)
20:00 Reporteris 20:28 Orai 20:30
Nuoga tiesa 22:00 Reporteris
22:53 Orai 22:55 Rubrika „Mes
europiečiai“.” 23:00 Ne spaudai
00:00 „Gluchariovas“ (3/51) 01:05
„Bitininkas“ (1/3) 02:10 „Kelrodė
žvaigždė“ (48)

TV6

06:05 Televitrina 14 06:15 Televitrina 14 06:30 Bearas Gryllsas.
Laukinis iššūkis žvaigždėms 1/6s.
07:30 Havajai 5.0 5/503s. 08:30
Virtuvė 6/5s. 09:00 Autopilotas
2/9s. 09:30 CSI kriminalistai 502
10:30 Simpsonai 26/3s. 11:00
Simpsonai 26/4s. 11:30 Kulinarijos meistras 3/6s. 12:30 Vedęs ir
turi vaikų 3/318s. 13:00 Vedęs ir
turi vaikų 3/319s. 13:30 Univeras
172 14:00 Univeras 173 14:30
Televitrina 13 15:00 Havajai 5.0
5/504s. 16:00 CSI kriminalistai
503 16:55 Kulinarijos meistras
3/7s. 17:55 Vedęs ir turi vaikų
3/320s. 18:25 Vedęs ir turi vaikų
3/321s. 18:55 Univeras 174 19:25
Univeras 175 20:00 Virtuvė 6/6s.
20:30 Žinios 20:55 Orai 21:00
Farai 12/24s. 22:00 Naša Raša
2/35s. 22:30 Naša Raša 2/36s.
23:00 Padaras 01:05 Svieto lygintojai 5/2s. 01:55 Amerikietiška
siaubo istorija 4/7s.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Klaipėdos pilies džiazo
festivalis 2018. Nabil Khemir &
Raimondas Dauginas Exotic Band
07:00 Linija, spalva, forma 07:30
Mokslo ekspresas 07:45 Grizis
ir lemingai 07:55 Šecherazada.
Nepapasakotos istorijos 08:20
Briliantinis tenoras 09:15 Labas rytas, Lietuva 12:00 DW naujienos
rusų kalba 12:15 Savaitė 13:10
Vilniečiai. Audronė Girdzijauskaitė 13:40 Prisiminkime. Dainuoja
Virgilijus Noreika. 14:00 Pasaulio
lietuvių žinios 14:25 LRT studija
Vilniaus knygų mugėje 2019. Diskusija „Nauja knyga – sena fotografija”. 15:10 Meno ritmai 15:40
Grizis ir lemingai 15:50 Premjera.
Kaimynai piratai 16:05 Premjera.
Šecherazada. Nepapasakotos istorijos 16:30 Laba diena, Lietuva
18:00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus
sąsiuvinis 18:15 Giminės 19:00
Martyno Liuterio gyvenimas 19:15
Premjera. Išpirka 20:10 Kultūros
diena. 20:30 Panorama 21:00
Dienos tema 21:20 Sportas. Orai
21:30 Šagrenės oda 23:10 Premjera. Lenktynės su išnykimu 00:35
DW naujienos rusų kalba. 00:50
Dabar pasaulyje
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06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios 09:20 Senis 10:25
Štutgarto kriminalinė policija 5
11:15 Aukštuomenės daktaras 2
12:00 Stilius 13:00 Klauskite daktaro 13:58 Loterija „Keno Loto”
14:00 Žinios 14:15 Laba diena,
Lietuva 16:30 Premjera. Ponių
rojus 17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?”
18:30 Klauskite daktaro 19:30
(Ne)emigrantai 20:25 Loterija „Keno Loto” 20:30 Panorama 21:00
Dienos tema 21:20 Sportas 21:29
Loterija „Jėga” 21:30 Nacionalinė
ekspedicija „Dniepru per Ukrainą” 22:30 Dviračio žinios 23:00
Premjera. 12 beždžionių 2 23:45
Klausimėlis 00:00 LRT radijo žinios 00:10 Štutgarto kriminalinė
policija 5 01:00 LRT radijo žinios
01:10 Istorijos detektyvai

(4) 18:35 Mentalistas (21) 19:30
Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (2) 20:25 Tautos tarnas
(11) 21:00 Romeo turi mirti 23:20
Titanų susidūrimas 01:20 Juodasis sąrašas (3) 02:05 Spec. būrys.
Išlieka stipriausi (1)

05:20 „Gyvybės langelis“ (1/20)
06:09 Programa 06:10 TV parduotuvė 06:30 Nuoga tiesa 08:00 Reporteris 08:58 Orai 09:00 „Gurovo
bylos. Mirtis tiesioginiame eteryje“
(3/1) 10:00 „Širdies plakimas“(15)
11:10 „Viskas dėl tavęs“ (6) 12:20
„Bitininkas“ (1/10) 13:30 TV parduotuvė 13:45 „Miškinis“ (3/22)
14:55 „Gluchariovas“ (3/53) 16:00
Reporteris 16:30 Lietuva tiesiogiai
16:58 Orai 17:00 „Gyvybės langelis“ (2/10) 18:00 Reporteris 18:48
Orai 18:50 Rubrika „Mes europiečiai“.” 18:55 „Jekaterina Didžioji”
(1) 20:00 Reporteris 20:30 Lietuva
tiesiogiai 20:58 Orai 21:00 Adomo
obuolys 22:00 Reporteris 22:53
06:05 Mano gyvenimo šviesa Orai 22:55 Rubrika „Mes europie(664) 06:35 Mano gyvenimo švie- čiai“.” 23:00 „Prokuroras“(4) 01:05
sa (665) 07:05 Mano gyvenimo „Bitininkas“ (1/4)
šviesa (666) 07:35 Tomas ir Džeris
TV6
(31) 08:00 Volkeris, Teksaso rein06:15 Televitrina 14 06:30 Bearas
džeris (115) 08:55 Volkeris, TeksaGryllsas. Laukinis iššūkis žvaigžso reindžeris (116) 09:55 Monikai
dėms 2/1s. 07:30 Havajai 5.0
reikia meilės (25) 10:25 Namai,
5/504s. 08:30 Prakeikti 7/14s.
kur širdis (14) 11:00 Nuo... Iki...
09:00 Gyvūnų manija 3/26s.
11:30 Paveldėtoja 2 (26) 12:00
09:30 CSI kriminalistai 503 10:30
Mano likimas (33) 13:00 PREMSimpsonai 26/5s. 11:00 SimpJERA Svaragini. Amžina drausonai 26/6s. 11:30 Kulinarijos
gystė (3) 13:30 PREMJERA Svameistras 3/7s. 12:30 Vedęs ir turi
ragini. Amžina draugystė (4) 14:00
vaikų 3/320s. 13:00 Vedęs ir turi
Dvi širdys (1502) 14:30 Dvi širdys
vaikų 3/321s. 13:30 Univeras 174
(1503) 15:00 Dvi širdys (1504)
14:00 Univeras 175 14:30 Televi15:30 Dvi širdys (1505) 16:00 Latrina 13 15:00 Havajai 5.0 5/505s.
bas vakaras, Lietuva 17:00 Yra,
16:00 CSI kriminalistai 504 16:55
kaip yra 18:00 Žinios 18:55 SporKulinarijos meistras 3/8s. 17:55
tas 18:58 Orai 19:00 KK2 19:30
Vedęs ir turi vaikų 3/322s. 18:25
Nuo... Iki... 20:00 Paveldėtoja 2
Vedęs ir turi vaikų 4/401s. 18:55
(27) 20:30 Monikai reikia meilės
Univeras 176 19:25 Univeras 177
(32) 21:00 Žinios 21:54 Spor20:00 Virtuvė 6/7s. 20:30 Žinios
tas 21:58 Orai 22:00 VAKARO
20:55 Orai 21:00 Gazas dugnas
SEANSAS Tobulas apiplėšimas
2/10s. 21:40 Europos taurės krep23:50 Judantis objektas (5) 00:45
šinio rungtynės. Valensijos “BasNepaklūstantis įstatymui
ket” – Vilniaus “Rytas” 17 23:45
Daktaras Hausas 6/607s. 00:45
TV3
05:05 Kvantikas 2/1s. 06:10 Te- Daktaras Hausas 6/608s. 01:45
levitrina 3 06:25 Transformeriai. Svieto lygintojai 5/3s.
Maskuotės meistrai 4/418s. 06:55
Simpsonai 12/13s. 07:25 Simpsonai 12/14s. 07:55 Namas 1/5s. 05:15 Giminės. Gyvenimas tęsia08:55 Meilės sūkuryje 157 10:00 si 4. (7 s.) 06:00 Lietuvos RespuMeilės žiedai 137 11:00 Meilės blikos himnas 06:05 Klaipėdos
žiedai 138 12:00 Svotai 6/6s. pilies džiazo festivalis 2018. Nabil
13:00 Pažadėtoji 6/176s. 13:30 Khemir & Raimondas Dauginas
Pažadėtoji 6/177s. 14:00 Paža- Exotic Band 07:00 Misija: Vilnidėtoji 6/178s. 14:30 Pažadėtoji ja 07:30 Grizis ir lemingai 07:40
6/179s. 15:00 Simpsonai 12/15s. Kaimynai piratai 07:55 Šeche15:30 Simpsonai 12/16s. 16:00 razada. Nepapasakotos istorijos
TV3 žinios 16:25 TV3 orai 16:30 08:20 Mokslo sriuba 08:45 Meno
TV Pagalba 13/3s. 18:30 TV3 ritmai 09:15 Labas rytas, Lietuva
žinios 19:22 TV3 sportas 19:27 12:00 DW naujienos rusų kalba.
TV3 orai 19:30 Prieš srovę 19/9s. 12:15 Gimę tą pačią dieną 13:10
20:30 Prakeikti 7/15s. 21:00 TV3 Anapus čia ir dabar 14:00 Moksvakaro žinios 21:52 TV3 sportas lo ekspresas 14:15 Išpirka 15:10
21:57 TV3 orai 22:00 Kulka į gal- Meno ritmai 15:40 Grizis ir leminvą 23:50 Rezidentas 1/3s. 00:50 gai 15:50 Premjera. Kaimynai
Vaiduoklių ieškotojai 1/16s. 01:15 piratai 16:05 Premjera. Šecherazada. Nepapasakotos istorijos
Kvantikas 2/2s.
16:30 Laba diena, Lietuva 18:00
Kultūrų kryžkelė. Menora 18:15
07:15 Vaikai šėlsta (31) 07:40 Giminės 19:00 Martyno Liuterio
Stoties policija (10) 08:40 Sudu- gyvenimas 19:15 1917-ųjų Rusižusių žibintų gatvės (19) 09:40 ja. Ant revoliucijos slenksčio 20:10
Nepataisomi (5) 10:40 Kobra 11 Kultūros diena. 20:30 Panorama
(3) 11:45 Mentalistas (20) 12:45 21:00 Dienos tema 21:20 SporĮstatymas ir tvarka. Specialiųjų ty- tas. Orai 21:30 Antradienio derimų skyrius (1) 13:45 Stoties po- tektyvas. Premjera. Komisaras ir
licija (11) 14:50 Sudužusių žibintų jūra 23:00 Premjera. Leonardas
gatvės (20) 15:55 Nepataisomi (6) da Vincis. Genijus Milane 00:20
17:00 Info diena 17:30 Kobra 11 DW naujienos rusų kalba
Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.
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Romeo turi mirti 01:10 Juodasis
sąrašas (4) 01:55 Spec. būrys.
06:00 Lietuvos Respublikos him06:00 Lietuvos Respublikos him- Išlieka stipriausi (2)
nas 06:05 Labas rytas, Lietuva
nas 06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios 09:20 Senis 10:25
06:30 Žinios 09:20 Senis 10:25
Štutgarto kriminalinė policija 5 05:20 „Gyvybės langelis“ (1/21) Štutgarto kriminalinė policija 5
11:15 Aukštuomenės daktaras 2 06:09 Programa 06:10 TV par- 11:15 Aukštuomenės daktaras 2
12:00 Nacionalinė paieškų tar- duotuvė 06:30 „Pasaulis iš vir- 12:00 Gyvenimas 13:00 Klauskite
nyba 13:00 Klauskite daktaro šaus“ 07:00 Skinsiu raudoną ro- daktaro 13:58 Loterija „Keno Loto”
13:58 Loterija „Keno Loto” 14:00 žę 07:30 Krepšinio pasaulyje su 14:00 Žinios 16:30 Premjera. PoŽinios 14:15 Laba diena, Lietu- V 08:00 Reporteris 08:58 Orai nių rojus 17:30 Žinios. Sportas.
va 16:30 Premjera. Ponių rojus 09:00 „Gurovo bylos. Mirtis tiesio- Orai 18:00 TV žaidimas „Kas ir
17:30 Žinios. Sportas. Orai 18:00 giniame eteryje“ (3/2) 10:00 „Šir- kodėl?” 18:30 Klauskite daktaro
TV žaidimas „Kas ir kodėl?” 18:30 dies plakimas“ (16) 11:10 „Viskas 19:30 Specialus tyrimas 20:25 LoKlauskite daktaro 19:30 Gyveni- dėl tavęs“ (7) 12:20 „Bitininkas“ terija „Keno Loto” 20:30 Panorama
mas 20:25 Loterija „Keno Loto” (1/11) 13:30 TV parduotuvė 13:45 21:00 Dienos tema 21:20 Sportas
20:30 Panorama 21:00 Dienos „Miškinis“ (3/23) 14:55 „Gluchario- 21:29 Loterija „Jėga” 21:30 Gimę
tema 21:20 Sportas 21:29 Loterija vas“ (3/54) 16:00 Reporteris 16:30 tą pačią dieną 22:30 Dviračio ži„Jėga” 21:30 Aš – laidos vedėjas Lietuva tiesiogiai 16:58 Orai 17:00 nios 23:00 Premjera. Babilonas
22:30 Dviračio žinios 23:00 Prem- „Gyvybės langelis“ (2/11) 18:00 Berlynas 23:50 Smegenų paslapjera. Paskutinė karalystė 2 00:00 Reporteris 18:48 Orai 18:50 Ru- tys. Marselis Prustas. 00:10 ŠtutLRT radijo žinios 00:10 Štutgarto brika „Mes europiečiai“.” 18:55 garto kriminalinė policija 5
„Jekaterina Didžioji“ (2) 20:00
kriminalinė policija 5
Reporteris 20:30 Lietuva tiesiogiai 20:58 Orai 21:00 Ant ban- 06:05 Mano gyvenimo šviesa
06:05 Mano gyvenimo šviesa gos 22:00 Reporteris 22:53 Orai (670) 06:35 Mano gyvenimo švie(667) 06:35 Mano gyvenimo švie- 22:55 Rubrika „Mes europiečiai“.” sa (671) 07:05 Mano gyvenimo
sa (668) 07:05 Mano gyvenimo 23:00 Nuoga tiesa. Debatų laida. šviesa (672) 07:35 Tomas ir Džeris
šviesa (669) 07:35 Tomas ir Džeris Ved 00:00 „Gluchariovas“ (3/52) (33) 08:00 Volkeris, Teksaso rein(32) 08:00 Volkeris, Teksaso rein- 00:30 Čempionai 01:05 „Bitinin- džeris (119) 08:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (120) 09:55 Monikai
džeris (117) 08:55 Volkeris, Teksa- kas“ (1/5)
reikia meilės (27) 10:25 Namai,
so reindžeris (118) 09:55 Monikai
TV6
kur širdis (16) 11:00 Nuo... Iki...
reikia meilės (26) 10:25 Namai,
06:15 Televitrina 3 06:30 Žvejo 11:30 Paveldėtoja 2 (28) 12:00
kur širdis (15) 11:00 Nuo... Iki...
nuotykiai 3/16s. 07:30 Havajai Mano likimas (35) 13:00 PREM11:30 Paveldėtoja 2 (27) 12:00
5.0 5/505s. 08:30 Prakeikti 7/15s. JERA Svaragini. Amžina drauMano likimas (34) 13:00 PREM09:00 Statybų gidas 5/26s. 09:30 gystė (7) 13:30 PREMJERA SvaJERA Svaragini. Amžina drauCSI kriminalistai 504 10:30 Simp- ragini. Amžina draugystė (8) 14:00
gystė (5) 13:30 PREMJERA Svasonai 26/7s. 11:00 Simpsonai Dvi širdys (1510) 14:30 Dvi širdys
ragini. Amžina draugystė (6) 14:00
26/8s. 11:30 Kulinarijos meistras (1511) 15:00 Dvi širdys (1512)
Dvi širdys (1506) 14:30 Dvi širdys
3/8s. 12:30 Vedęs ir turi vaikų 15:30 Dvi širdys (1513) 16:00 La(1507) 15:00 Dvi širdys (1508)
13:30 Univeras 176 14:00 Unive- bas vakaras, Lietuva 17:00 Yra,
15:30 Dvi širdys (1509) 16:00 Laras 177 14:30 Televitrina 13 15:00 kaip yra 18:00 Žinios 18:55 Sporbas vakaras, Lietuva 17:00 Yra,
Havajai 5.0 5/506s. 16:00 CSI tas 18:58 Orai 19:00 KK2 19:30
kaip yra 18:00 Žinios 18:55 Sporkriminalistai 505 17:00 Kulinarijos Valanda su Rūta 20:30 Monikai
tas 18:58 Orai 19:00 KK2 19:30
meistras 3/9s. 18:00 Vedęs ir turi reikia meilės (34) 21:00 Žinios
Nuo... Iki... 20:00 Paveldėtoja 2
vaikų 19:00 Univeras 20:00 Virtu- 21:50 Sportas 21:58 Orai 22:00
(28) 20:30 Monikai reikia meilės
vė 6/8s. 20:30 Žinios 20:55 Orai VAKARO SEANSAS Pabėgti ne(33) 21:00 Žinios 21:54 Sportas
21:00 Naša Raša 2/37s. 21:30 įmanoma 00:05 Judantis objektas
21:58 Orai 22:00 VAKARO SENaša Raša 2/38s. 21:45 UEFA (7) 01:00 Pagirios 3: velniai žino
ANSAS Pagirios 3: velniai žino kur
čempionų lygos rungtynės. “Pa- kur 02:45 Alchemija. VDU karta
00:05 Judantis objektas (6) 01:00
ris Saint-Germain” – “Manchester 03:15 RETROSPEKTYVA
Tobulas apiplėšimas
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Sportas 21:55 Orai 22:00 Iksmenai. Praėjusios ateities dienos
00:35 Kita moteris 02:30 Amerikos talentai 11/3s.
05:10 Misija – Pasaulio Lietuva
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Duokim garo! 07:30
Misija: Vilnija 08:00 Gimtoji žemė
08:30 ARTS21 09:00 Aš – laidos
vedėjas 10:00 Į sveikatą! 10:30
Garsiau 11:00 Pradėk nuo savęs
11:30 Mokslo sriuba 12:00 V. A.
Mocartas. Opera „Idomenėjas”
15:00 Dokumentinė apybraiža
„Mes nugalėjom” 15:30 Kultūrų
kryžkelė. Rusų gatvė 16:00 Euromaxx 16:30 Klauskite daktaro
17:20 Stilius 18:15 Misija – Pasaulio Lietuva 19:00 Daiktų istorijos 19:45 Stambiu planu 20:30
Panorama 20:52 Sportas. Orai
21:00 Kino žvaigždžių alėja 22:30
Merūnas Vitulskis 23:45 ARTS21
00:15 Dabar pasaulyje 00:45 Europos kinas. Šešios siaubingos
dienos 02:15 Sugrįžimas 02:20
Vidurnaktis Paryžiuje 03:40 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė 03:50
Dokumentinė apybraiža „Mes
nugalėjom” 04:10 Klauskite daktaro 04:20 Daiktų istorijos 05:05
Vartotojų kontrolė
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„Opel Frontera“ (1999 m., B/D, 4
varomi ratai, žieminių ir vasarinių
apynaujų padangų komplektai,
labai geros būklės, 2150 Eur). Tel.
8 647 17178.

Nekilnojamasis
turtas
Parduoda
1 KAMBARIO BUTUS
1 k. bt. (30 kv. m, IV a., 15 000 Eur)
J. Basanavičiaus g., Prienuose.
Tel. 8 688 95943.

Brangiai

perkame mišką
(iki 11000 Eur/ha).

Tel. 8 659 99929.

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

NAMUS
Dviejų dalių namą (126 kv. m,
pusė – medinis, pusė – mūrinis,
5 kambariai, dvi virtuvės, du
įėjimai, vanduo ir kanalizacija
vietinė, apšildymas kietu kuru,
yra ūkinis pastatas su rūsiu,
sklypas – 6,7 a), 35 000 Eur. Tel.
8 602 50767.

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

Perka
3 k. bt. Prienuose. Tel. 8 652
24990.
Brangiausiai Lietuvoje miškus
(brandžius, jaunus, malkinius,
iškirstus), žemes, sodybas.
Atsiskaito iš karto. Tel. 8 676
41155.
Brangiai miškus: brandžius, jaunuolynus, malkinius. Žemę, apaugusią krūmais arba medžiais.
Tel. 8 641 55554.
Brangiai mišką (gali turėti bendrasavininkių, būti neatidalintas, su skolomis, areštuotas).
Sutvarkau dokumentus. Tel. 8
644 55355.
Perkame mišką didžiausiomis
kainomis Lietuvoje. Mokame
avansus. Atsiskaitome iš karto.
Tel. 8 605 44445.

PERKAME
MIŠKĄ

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

Tel. 8 680 81777

REKLAMA

„VW Passat“ (2006 m., 2 l, D, 103
kW, sedanas, Bi-Xenon, multimedia, pilna komplektacija, lengvojo
lydinio ratlankiai, labai geros būklės, juodos spalvos, 5250 Eur).
Tel. 8 627 32407.

Perka

3 KAMBARIŲ BUTUS
3 k. bt. (54 kv. m, III a. 4 a. n., yra
balkonas) Birštone. Tel.: (8 319)
56670, 8 614 46597.

„VW Passat“ (2002 m., D, automatas, karavanas, 74 kW, juodos
spalvos, 1500 Eur). Tel. 8 600
29651.

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

Brangiai perkame
automobilius,
mokame nuo 50
Eur iki 5000 Eur.
Tel. 8 627 32407.
Superkame senus automobilius,
gali būti su defektais, nevažiuojantys. Pasiimame patys. Tel. 8
698 16209.

Keičia
Namą (Prienuose) į 1 k. butą
Prienų miesto centre. Tel. 8 604
06965.

Išnuomoja
3 k. bt. Prienų centre. Tel. 8 673
59874.
Du garažus Vytenio g., Prienuose.
Tel. 8 686 97434.
Du didelius garažus komercinei
veiklai Prienuose. Tel. 8 656
35185.

IŠSINUOMOJA
Jauna šeima Prienuose ieško 1-2
k. buto ilgalaikei nuomai už simbolinę kainą arba gali prižiūrėti
sodybą. Tel. 8 683 50293.
Šeima išsinuomotų 3 k. butą arba
namą Prienuose arba netoli jų.
Tel. 8 685 17887.

Automobiliai ir
jų dalys
Parduoda

ŽEMĖS ŪKIS
PARDUODA

ŠILTNAMIAI

Dengti polikarbonato
danga.
10 metų garantija. Teikiame montavimo paslaugą.
Nemokamas pristatymas.
www.siltnamiai24.lt arba
tel. 8 645 70800.
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

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

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.

ŽŪB „Žara“ perka karves, jaučius, telyčias.
Atsiskaito iš karto.
Tvarko valstybines išmokas.
Sveria el. svarstyklėmis.
Pasiima patys. Tel.: 8 685
86121, 8 699 57191.

Apie 100–140 kg kiaulę, kalakutą
ir triušieną. Tel. (8 319) 69040.

Superkame karves, bulius ir telyčias. KREKENAVOS
AGRO FIRMOS supirkėja Olga Smailienė.
Tel. 8 612 02125.

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

„BMW 530“ (2006 m., 3 l, D,
PERKAME
BRAngIAI
PERKAME
ĮVAIRIUS
Presuotą
šieną. Gali atvežti. Tel.
170 kW, sedanas, odinis
salonas,
ARKlIUS,
MIŠKĄ
lengvojo lydinio ratlankiai,
labai JAUČIUS,
8 653 86299.
ir apvaliąją
TElYČIAS,
geros būklės, 4800
Eur).
Tel. 8 KARVES.
medieną su žeme
627 32407.
Tel.
8 625Šieną
93 679„kitkomis“. Tel. 8 680
arba išsikirsti.
Atliekame sanitarinius
kirtimus
56284.
beim.,
retinimus.
„Opel Antara“ (2008
2 l, D, 4Konsultuojame.
Tel. 8 680 81777
varomi ratai, ideali būklė, 4950 Kalcio amonio salietrą didmaiEur). Tel. 8 627 32407.
šiais. Tel. 8 689 62945.

Bilietų kainos vaikams nuo 3 iki 12 metų – 6 Eur,
suaugusiesiems (nuo 13 metų) – 8 Eur.

Telyčią arba veršį nuo 6 mėn. iki 4
m. auginimui ir pienines telyčias.
Tel. 8 625 93679.

Vilniaus apskrities ūkininkas nuolat perka
arklius. Suteikia transporto paslaugas.
Tel.: 8 656 39189,
8 616 14424.

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

kovo 15 d. 18.00 val.
vyks Baltijos cirko spektaklis „Klouno sapnas“.

Maistines bulves. Tel. 8 647
17663.

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

4 m. karvę su veršeliu. Tel. 8 683
00890.

Prienų kultūros ir laisvalaikio centre

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

ARKlIUS, JAUČIUS,
TElYČIAS, KARVES.
Tel. 8 625 93 679
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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!
Dėmesio, kursai ūkininkams, turintiems žemės ūkio valdą!
Kviečiame dalyvauti LSMU Veterinarijos
akademijos organizuojamuose mokymo
kursuose „Karvių melžimo technologijų pagrindai“. Kursai vyks:
Šilavoto bibliotekoje, Prienų r. : 2019 m. kovo 07 d. nuo 9.00 val.
Birštono seniūnijos salėje: 2019 m. kovo 07 d., nuo 9.00 val.
Kursai yra nemokami. Kursų dalyviai gaus metodinę medžiagą, nemokamą maitinimą, kursų baigimo pažymėjimus. Platesnė informacija mob. tel. 8 679 91390 arba el. paštu: tmc@lsmuni.lt
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UAB

SŪDUVOS
GALVIJAI

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

Miško savininkas – lapuočių ir
spygliuočių malkas. Pristato.
Perka mišką. Atsiskaito iš karto.
Tel. 8 690 66155.
Pigiai lapuočių malkas (skaldytas,
kaladėmis, rąsteliais). Prienuose
atvežimas nemokamas. Tel. 8
682 31133.
Įvairias malkas kaladėmis. Pristato. Tel. 8 671 94231.
Įvairias malkas (rąsteliais, trinkomis ir skaldytas). Turime ir
sausų malkų. Atvežame įvairiais
kiekiais. Tel. 8 604 81933.

A. Bagdono PĮ – brangiai veršelius auginti. Moka 6–21 proc.
Sveria el. svarstyklėmis. Pasiima
patys. Tel.: 8 699 93682, (8 319)
69541.
Įmonė tiesiogiai galvijus aukščiausiomis ŽŪKB „Krekenavos
mėsa“ kainomis. Tel. 8 613
79515.

Uosio, skroblo, juodalksnio, beržo
malkas, supjautas kaladėmis,
sukapotas ir 2 m ilgio. Pristatymas
nemokamas. Statybinę medieną
pagal klientų pageidaujamą ilgį
ir išmatavimus. Išrašau sąskaitą.
Pristatymas nemokamas. Tel.: 8
614 98516, 8 639 48191.
Naudotus: virtuvinį komplektą,
vokiškus indus, vitrinas, šakočių
kepimo įrangą („pečių“). Tel. 8
686 88662.

PASLAUGOS

Viena didžiausių įmonių Lietuvoje tiesiogiai perka karves, bulius,
telyčias. Sveria el. svarstyklėmis.
Moka 6 ir 21 proc. PVM. Atsiskaito iš karto. Tel. 8 635 07197
(Ričardas Lukauskas).
Sanitarinius raguočius. Tel. 8 602
48941.
Brangiai visoje Lietuvoje superkame galvijus: karves, jaučius,
telyčias. 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

M A L KO S

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

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.
Paminklų, tvorelių, kapaviečių
uždengimų gamyba. Betonavimas, montavimas, užpylimas
skalda, senų kapaviečių restauravimas ir kiti akmens gaminiai.
Nemokama konsultacija. Tel. 8
686 96155.
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.
Gaminame betoną, kalkinį skiedinį, šulinio žiedus (nuo 0,7
iki 3 m), įvairią gelžbetoninę
produkciją. Vežame žvyrą, smėlį.
Atliekame metalo tekinimo ir
suvirinimo darbus. Tel. 8 687
95399.
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.

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.

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

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

Kokybiškai taisau
automatines

SKALBIMO
MAŠINAS

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

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

Pavojingų medžių
pjovimas, genėjimas.
Sklypų valymas.
Tel.: 8 683 99 233,

šaldytuvus, šaldiklius.
Vytauto g. 7, Prienuose.
Suteikia garantiją.

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.
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.

Užjaučia

greblysirbebras@gmail.com

DARBO
SKELBIMAI
REIKALINGA
Kavinė-baras ieško barmenėspadavėjos. Nedirbusias apmokysime. Tel. 8 676 42517.

8 622 02208

37 m. tvarkingas, simpatiškas, be
žalingų įpročių (1,80 m, 80 kg)
vyras ieško draugės. Parduoda
kemperį „Peugeot J5“ (1988 m.,
2,5 l., D, 6 vietos, yra WC ir dušas,
1800 Eur, galimas keitimas į kitą
automobilį). Tel. 8 646 50737.

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.
Drabužių įkainuotoja. Reikalavimai: mados išmanymas, greita orientacija, atsakingumas,
kruopštumas, be žalingų įpročių.
Apmokome. Adresas: Liepų g.
77, Strielčių k., Prienų r. Tel. 8
687 50387.

UAB „Nemira“

Mes negalime užpildyti
Jūsų netekties,
Bet norime pasidalyti
Jūsų skausmu.
Mes negalime pakeisti
lemties,
Bet norime palengvinti
jos kelią.
Mes negalime įveikti
būties,
Bet norėtume padėti
savo buvimu...
Dėl mylimo vyro mirties
nuoširdžiai užjaučiame
Marytę Pilipavičienę ir
artimuosius.
Vytauto g. 31 namo
III laiptinės
kaimynai

Modulinių namų gamybos įmonei

reikalingi:

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.

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

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.
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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.
Dėmesio! Prienų – Birštono
diabeto klubas „Versmė“ kovo 9
d. (šeštadienį), kviečia į neeilinį
visuotinį klubo narių susirinkimą. Darbotvarkė: klubo įstatų
svarstymas; klubo revizijos komisijos rinkimai; klubo pirmininko rinkimai; kiti klausimai.
Birštono „Carito“ namuose, Birutės g. 10A, Birštonas. Registracija
10.30 val. Klubo pirmininkė Birutė
Bartkevičiūtė, tel. 8 687 21261.

Kviečia į renginius
ARTIMIAUSI RENGINIAI
PRIENŲ RAJONE
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 muzie-

juje eksponuojama kilnojama
paroda „Šeimos istorija – Lietuvos valstybės istorija XIX amžiaus
pabaigoje – XX amžiuje“. Paroda
veiks iki vasario 28 d.

vasario 5 d. 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.

Išlaužo seniūnijos salėje vasario
mėn. bus eksponuojama vilnos
vėlimo dirbinių paroda „Minties
ir jausmų spalvos“.

Prienų krašto muziejuje nuo

Naujosios Ūtos laisvalaikio salėje
vasario mėn. bus eksponuojama
Elenos Krušinskaitės tapybos
darbų paroda „Lietuvos piliakalniai“.

HOROSKOPAS
Kovo 4-10 d.



ŽUVYS
(02.19-03.20)

JUOZAS ERLICKAS
Stichija: Vanduo
Planeta: Neptūnas
Savaitės diena: ketvirtadienis
Akmuo: ametistas ir perlai
Spalvos: pilka ir sidabrinė



AVINAS
(03.21-04.20)

Jūsų planuose šią savaitę - dideli bendri sumanymai. Jūs galite išvengti galimų nesutarimų, jeigu tiksliai pasiskirstysite
įvairias užduotis ir dėl viso pikto suplanuosite atsarginius veikimo būdus.



JAUTIS
(04.21-05.21)

Šią savaitę pagaliau turėtumėte suprasti, kad einate klaidinga
kryptimi. Visiškai nesuprantate
emocinės problemų šeimoje prigimties. Iš to ir kyla įvairiausios
problemos. Greitai jus pasieks
žinia, atskleisianti tiesą.



DVYNIAI
(05.22-06.21)

Kažkas šią savaitę elgsis taip
nekorektiškai, kad perpildys jūsų kantrybės taurę. Pavyzdžiui,
galimi nesutarimai su partneriu
dėl jo finansinio neatsakingumo.
Šeimos nariai gali turėti problemų, kurių jūs negalite padėti
išspręsti.



VĖŽYS
(06.22-07.22)

Šią savaitę vargu ar pavyks nuveikti kokių ypatingų darbų.
Rutininės pareigos darbe ir namuose neleidžia ramiai atsiduoti
romantiško flirto malonumams.
Kantrybės! Jei tinkamai elgsitės,
geresni laikai netruks ateiti.



LIŪTAS
(07.23-08.21)

Būsite nenuoširdus, nors ir draugiškai nusiteikęs. Pabandykite išvengti ginčo, kuriame bus
apeliuojama į jūsų protą ir kur
kiti pasiskubins atgręžti jums
nugarą. Neieškokite atpirkimo
ožio, jei jums nesiseka! Geriau
prisipažinkite, kad reikalus sugadinote pats vienas ir tik jūsų
reikalas yra ištraukti vežimaitį
iš balos.



MERGELĖ
(08.22-09.23)

Daugybė darbų užgrius jus taip
ir nespėjusį tinkamai pasiruošti.
Pradinius sunkumus gali padėti
įveikti šeima ar draugai. Svajojate apie kelionę į egzotišką šalį, bet vargu ar artimiausiu laiku
šiai svajonei lemta išsipildyti.



SVARSTYKLĖS
(09.24-10.23)

Karjera gali pareikalauti finansinių aukų ar net vertybių korekcijos. Nesiduokite išmušamas iš vėžių. Jei paaukosite dalį
savo laisvės siekdamas padėti
kitiems (ypač draugams), jums
bus keleriopai atlyginta. Šeimoje savaitgalį galimi konfliktai ir
nesutarimai.



SKORPIONAS
(10.24-11.22)

Savaitės pradžioje jus gali išmušti
iš vėžių netikėtos naujienos. Jums
atrodys, kad visi jus tyčia erzina
ir persekioja. Dabartinėje karštligiškoje situacijoje jūsų santūrumas kitiems atrodytų patraukliai
ir jums išeitų tik į naudą.



ŠAULYS
(11.23-12.22)

Kažkas kaltas dėl ištikusios sumaišties. Tačiau kas? Jūs norėtumėte, kad tai būtų kiti, o kiti
norėtų, kad tai būtumėte jūs?
Apskritai elgiatės apsukriai ir žinote tiksliai, kaip išvengti klaidų.
Sėkmė darbe padės išspręsti ir
savaitgalį kilsiančias problemas
namie.



OŽIARAGIS
(12.23-01.20)

Artimieji gali pasirodyti pernelyg kritiški jūsų atžvilgiu, bet iš
tiesų jie tiesiog bus atviresni.
Savaitgalį savo poelgiais galite
nustebinti nepakankamai gerai
jus pažįstančius.



VANDENIS
(01.21-02.18)

Darbe galima įtampa - panašu,
kad keisis darbo režimas ar vadovybė. Šią savaitę įvyks sandėris,
kurio labai tikėjotės. Nedelsdamas sutikite dirbti pagal šią sutartį. Apskritai šią savaitę turite
gerų šansų. Galbūt greitai nieko
panašaus nesulauksite.



ŽUVYS
(02.19-03.20)

Šią savaitę žmonės jus stebins
kaip tik tuo momentu, kai jau
manysite juos perpratęs. Iš nieko nesitikėkite pernelyg daug ir
pernelyg greitai. Jei nuolat prisiminsite savo šeimos vertybes,
reikiamu momentu jums nebus
sunku pasakyti “ne”.

Prenumeruokite „Naująjį Gėlupį“ ir neatsilikite nuo svarbiausių
krašto ekonomikos, kultūros ir politikos naujienų!
REKLAMA
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Kovo 2 d.
ŠEŠTADIENIS
Saulė teka 07:10
leidžiasi 17:54
Dienos ilgumas 10.44
Delčia (26 mėnulio diena)
Simplicijus, Eitautas, Dautara,
Marcelinas, Elena
Tinkamas laikas sėti:
špinatus, salotas, lapinius burokėlius, salierus.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
konservuoti šakniavaisius.

Matematinis galvosūkis

Įrašykite skaitmenis nuo 1 iki 9
taip, kad matematiniai veiksmai
atitiktų gautus rezultatus.
Kiekvienas skaitmuo gali būti panaudotas tik vieną kartą.
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Kovo 5 d.
ANTRADIENIS
Užgavėnės
Saulė teka 07:02
leidžiasi 18:00
Dienos ilgumas 10.58
Delčia (28 mėnulio diena)
Austra, Aurora, Liucijus, Vydotas, Giedrė, Klemensas, Virgilijus, Olivija
Tinkamas laikas sėti:
krapus, kalendras, pankolius,
porus.
Sode, darže:
tinkamas laikas pjauti žolę,
laistyti, netinkamas laikas
kaupti vaisius.

-4
KOVO

7

Šio kryžiažodžio atsakymas –
Skilandis.

SKAIČIAI
Pagrindiniai skaičiai: 04, 13, 21,
35, 39, 46

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

18428068.50€ 0

6

265964.00€ 0

5+1

35629.50€ 1

5

3209.00€

1

4+1

77.00€

50

4

7.50€

325

3+1

4.50€

810

3

1.50€

5529

2+1

1.25€

5676

2

0.75€

39543

Kito tiražo prognozė:

20,5 mln. Eur

vikinglotto lošiama trečiadienį
Eurojackpot lošiama penktadienį
Teleloto lošiama sekmadienį

-4

Savaitė istorijos puslapiuose
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VANDENS TEMPERATŪRA
[LEDO STORIS, cm]

sitraukti iš Ukrainos ir Suomijos.

1921
1386
2001
1882

m. kovo 3 d.: Kanados fiziolom. kovo 2 d.: Rusijos caras
gas Frederikas Grantas BantinAleksandras II išleido įsaką
gas su savo kolegomis išrado insuliną.
dėl Lenkijos Karalystės valstiečių reformos.
m. kovo 4 d.: Jogaila karūnuoPagal jį valstiečiai tapo savo valdomos žetas Lenkijos karaliumi.
mės savininkais. Įsakas galiojo ir Lietuvos
Užnemunės dalyje.
m. kovo 4 d.: įvyko Lietuvos
kardinolo Audrio Juozo Bačkio
m. kovo 2 d.: pirmą kartą istoriniuose šaltiniuose pami- ingresas-įėjimas į pareigas.
nėtas Minskas.
m. kovo 4 d.: Leitonstone
(Rytų Londonas, Didžioji Brim. kovo 3 d.: Rusijos valdžia
uždraudė slaptųjų lietuviškų ir tanija) pradėjo važinėti pirmieji elektriniai
tramvajai.
lenkiškų mokyklų veiklą.
m. kovo 4 d.: sukurta mim. kovo 3 d.: Bresto sutartimi
krobangų krosnelė. Jos išLietuva atiteko Vokietijai.
radėjas amerikiečių mokslininkas Persis
m. kovo 3 d.: Rusijoje pasiraSpenseris.
šyti baudžiavos panaikinimo
m. kovo 4 d.: aktorius Čarlis
įstatymai.
Čaplinas Bekingemo rūmuose
m. kovo 3 d.: Brest-Litovsko
buvo išventintas į riterius.
taika: Rusija, Vokietija, Austrijam. kovo 5 d.: Lietuvoje panaiVengrija, Bulgarija ir Turkija pasirašė sutartį,
kinta baudžiava.
kuria Rusija atsisakė savo teisių į Lenkiją,
Lietuvą ir Kuršą. Vokietijai atiteko Lenkija,
m. kovo 5 d.: Samuel Colt
Lietuva, Latvija, Estija ir dalis Baltarusijos
pagamino pirmąjį revolverį
teritorijos. Rusijos kariuomenė turėjo pa- (34 kalibras).

1067
1892
1918
1861
1918

8

+2

KET VIRTADIENIS

VILNIUS

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

Lošimas
Nr. 1355
2019-02-27

Vikingo skaičius: 06

0

-6 +2

Atsakymai

Sudoku

+1

SEKMADIENIS

KOVO

Kovo 4 d.
PIRMADIENIS
Lietuvos globėjo šv. Kazimiero diena, Kovarnių diena
Saulė teka 07:05
leidžiasi 17:58
Dienos ilgumas 10.53
Delčia (28 mėnulio diena)
Kazimieras, Daugvydas, Daina,
Vaclava, Kazys, Vacė
Tinkamas laikas sėti:
krapus, kalendras, pankolius,
porus.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
netinkamas laikas laistyti.

Kovo 7 d.
KETVIRTADIENIS
Saulė teka 06:57
leidžiasi 18:04
Dienos ilgumas 11.07
Jaunatis (1 mėnulio diena)
Felicita, Rimtautas, Galmantė,
Tomas, Laima
Tinkamas laikas sėti:
krapus, kalendras, pankolius,
rozmarinus, bazilikus, mairūnus, porus, saulėgrąžas, pomidorus, moliūgus, patisonus,
baklažanus, paprikas, sėjamąsias gėles.
Sode, darže:
tinkamas laikas pjauti žolę,
laistyti, netinkamas laikas
kaupti vaisius.

KOVO

-8

Kovo 3 d.
SEKMADIENIS
Tarptautinė rašytojų diena
Lėlių šventė (Hina-Matsuri)
Saulė teka 07:07
leidžiasi 17:56
Dienos ilgumas 10.49
Delčia (27 mėnulio diena)
Kunigunda, Uosis, Tulė, Nonita
Tinkamas laikas sėti:
špinatus, salotas, lapinius burokėlius, salierus.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
netinkamas laikas laistyti.

Kovo 6 d.
TREČIADIENIS
Pelenų diena
Saulė teka 07:00
leidžiasi 18:02
Dienos ilgumas 11.02
Jaunatis (0 mėnulio diena)
Gerasimas, Norvilas, Raminta, Rožė
Tinkamas laikas sėti:
krapus, kalendras, pankolius,
rozmarinus, bazilikus, mairūnus, porus, saulėgrąžas, pomidorus, moliūgus, patisonus,
baklažanus, paprikas, sėjamąsias gėles.
Sode, darže:
tinkamas laikas pjauti žolę,
laistyti, netinkamas laikas
kaupti vaisius.

ORAI

1946
1975
1861
1824

1706
1521

m. kovo 6 d.: Švedų kariuomenė užėmė Vilnių.

m. kovo 6 d.: Ferdinandas Magelanas atrado Guamo salą.
JAV Guamą pradėjo kontroliuoti 1898 metais po Guamo mūšio, Ispanijos-JAV kare.
1941 metais Antrojo pasaulinio karo metu
salą užgrobė Japonijos karinės pajėgos. JAV
1944 metais išvadavo salą nuo japonų karinės okupacijos.

1876

m. kovo 7 d.: Aleksandras
Grehemas Belas (Alexander
Graham Bell) gavo patentą savo išrastam
įtaisui, kurį jis pavadino telefonu.

1918
1911
partija.

+1 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
+2 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.

m. kovo 7 d.: bolševikai pasivadino Rusijos komunistų

m. kovo 8 d.: Pirmą kartą Tarptautinė moters diena buvo
minima Vokietijoje, Australijoje, Danijoje,
Švedijoje.

1917
1950

m. kovo 8 d.: Vasario revoliucijos Rusijoje pradžia (pagal Julijaus kalendorių – vasario 23 d.).
m. kovo 8 d.: TSRS paskelbė
sukūrusi atominę bombą.

GAMA RADIACINIS FONAS

38
38

KAUNE
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE
8831 nSv/val.

ALYTUJE ČERNOBYLIO AE
nSv/val. 8320 nSv/val.

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

